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A la muntanya, vés-hi préparât 

Arr iba l 'est iu. Es l 'època en que d ' una manera 

mes mass iva s 'accedeix a la muntanya. Aques t accès 

ha vingut marcat els darrers anys per l ' augment es

pectacular de la pract ica del que a n o m e n e m esports 

d ' aven tura . En aquesta classificació podem incloure 

des de l 'a lp inisme al barranquisme, passant pel para-

pent, l ' espeleologia i el descens en bot. T a m b é hi 

haur íem d ' inc loure - p r o b a b l e m e n t - les classiques 

excurs ions a muntanya i les bicicletes tot terreny. 

Aqües tes activitats espor t ives es reali tzen, en part, 

d ' u n a manera organi tzada des de les entitats i clubs 

excurs ionis tes . T a m b é , a causa de l ' augment molt 

important de les empreses d ' espor t s d 'aventura , s 'or-

gani tzen activitats des de l ' àmbi t comercial . Final-

ment - i poss ib lement en el percentatge mes 

s ignif icat iu- , l ' accès a aquests espor ts es fa d ' u n a 

manera independent . 

Aquest fenomen de l ' incrément d ' una practica es

port iva a m b unes caractérist iques d ' un cert rise i en 

un entorn bàsicament de muntanya, és noticia ais mit-

j ans de c o m u n i c a d o en el moment en que es pro-

dueix un augment notable dels reseats a muntanya . 

Immedia tament s 'a lcen veus que sobre la base d ' una 

certa gravetat de la s i t u a d o demanen que es reguli 

mes la práctica dels esports de muntanya i que s 'ha-

gin d ' abona r els reseats en cas d 'acc ident . Es obvi 

que davant d ' una nova conjuntura de mercat - n o v e s 

activitats esport ives a muntanya i augment conside

rable de p rac t ican t s - es requereixi una adequació le

gislat iva que defineixi mil lor qui està capacitat per a 

oferir i dirigir aqüestes activitats. De sempre ho hem 

estât les entitats excursionis tes , però davant del nom

bre important d 'ofer tes en aquest àmbit , cal definir 

bé qui mes les pot organitzar i com ha d 'organi tzar-

les, bàs icament en el que fa referencia a les titula-

cions que han de tenir les persones que dirigeixin 

activitats de muntanya . Ara bé, aquesta a c t u a d o le

gislativa, al nostre entendre , no hauria d 'afectar 

l ' àmbi t del lliure accès a la muntanya, com a via de 

solució per a disminuir el rise que això comporta . 

Quines serien aleshores les poli t iques a seguir per 

a reduir l ' index d 'acc idents a muntanya, el rescat 

dels quais , en a lguns casos , comporta , per la seva di-

ficultat, la uti l i tzació de recursos importants i t ambé 

un rise afegit dels equips de rescat? 

En pr imer Hoc caldria disposar d ' u n a anàlisi més 

comple ta de les c lasses d 'acc idents i de la t ipologia 

dels accidentats . Però d ' u n a manera global es pot 

afirmar que la major part dels accidents a muntanya 

son conseqi iència d ' u n a c o m b i n a d o d ' imprudenc ia , 

falta de p r e p a r a d o física, equ ipament precari i des-

cone ixement de l ' en torn natural . Normalment , tam

bé, per les dades conegudes , els accidentats no 

per tanyen a c lubs o associacions i no disposen sem

pre d ' una assegurança. 

Per tant, la p r imera acciò a potenciar és informar 

de c o m i de quina manera s 'ha d ' accedi r a la mun

tanya i quines són les prevencions basiques que 

s 'han de respectar . En aquesta tasca divulgadora hi 

teñen un paper important a jugar les insti tucions, 

però amb el guiatge i l 'experiència de tants anys de 

práctica espor t iva a la muntanya que reuneixen les 

entitats excursionistes . 

És en aquesta linia que les enti tats tenim molt a 

guanyar . En pr imer Hoc évitant que la muntanya si-

gui sempre noticia quan es produeixen accidents. I 

en segon Hoc, mol t més important encara, aconse-

guint potenciar l ' accès a la muntanya , per la via dels 

nostres clubs, que de sempre han tingut un compro

mis en la f o r m a d o i p r e p a r a d o dels practicants 

d 'aques ts t ipus d 'espor t s . 

Aqües tes mesures prévent ives esdevenen un pas 

necessari abans d ' in t roduir l 'obligatorietat d 'abonar , 

encara que sigui parcia lment , els costos d 'un rescat, 

els quais no haurien d 'ésser cap obstacle per ais 

practicants de muntanya afiliats a una entitat excur

sionista i a m b la possessió d ' una assegurança. En 

qualsevol cas , un cop més, la dita «val més prevenir 

que curar» és perfectament aplicable en aquest cas . 

Per això, a la muntanya , «vés-hi préparât». 
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Parlament de la festa 
deSantJordi 1997 

Conrad Blanch i Fors 

E x c e l l e n t í s s i m e s autori tats , antics 

prés idents , benvolguts consoc is , amies 

tots: 

La diada de Sant Jordi , patró de la 

nostra es t imada Catalunya, és de sem

pre un dia també entranyable per a l 'En-

titat. És el dia del reconeixement a un 

conjunt de persones que han estât fidels 

durant molts anys a un projecte cornu 

que és el Centre . Per damunt de tot, de

finiría l 'acte d ' avui c o m el s imbol de 

l 'amistat . Fa uns quants dies, en la pre

s e n t a d o d ' u n a publicació - e l s Itinera-

rìsper Collserola-, l ' amie i consoci Ig-

nasi Forcada deia que l 'obra era el ré

sultat de l 'amistat . I j o vaig pensar que 

tenia tota la rao, perqué si ho anali tzem 

bé, a mes del record de qualsevol activi-

tat excursionista, el que queda c o m a 

sentiment mes profund és l 'amistat i els 

l l igams de companyon ia a m b tots 

aquells a m b qui has conviscut . 

Per això és énormément agradable 

retrobar-nos avui a m b molts amies , que 

en alguns casos fa temps que no teniem 

el goig de veure, però que davant la cri

da d 'aques t acte no han volgut faltar. I 

us pue dir que tots aquells guardonats a 

qui avui ha estât impossible assistir a 

aquest acte ens han fet arribar la seva 

adhesió i t ambé el desig que fos una al

tra persona que recollís per ells la 

preuada insignia. 

Voldria tenir també un sentit record 

per a tots aquells consocis que no están 

amb nosaltres. I en destacaría un, Joan 

Coromines , soci del Centre des de l 'any 

1930. L ' ins igne filòleg, représentant 

del que anomenem excurs ionisme cien-

tific, deia que l 'excurs ionisme li havia 

permès parlar de Catalunya i de la seva 

l lengua a m b coneixement de causa. 

Aquest és un exemple de la capacitat in-

tegradora i de la diversitat de l 'excur

s ionisme - p a í s , muntanya i l l engua - tal 

c o m l 'ha entès el Centre. I aquesta ha 

estât la base més sòlida per a arrelar-nos 

en el teixit de la societat civil catalana. 

Us vull , dones , agrair, a tots els guar

donats , aquesta contr ibució generosa 

que heu fet a l 'obra c o l l e t t i v a que re

presenta l 'Entitat . Dir-vos que ens sen-

tim orgul losos del vostre test imoniatge 

al llarg de tants anys, que estic segur 

que ha valgut la pena, perqué el Centré, 

després de cent vint anys, és una asso-

ciació reconeguda i respectada. 

L ' any passât, darrer del mandat de la 

junta que vaig presidir durant quatre 

anys, ha estât un any important de rea-

li tzacions. Jo en destacaría dues prou 

significatives: la inauguració de la re-

modelac ió de la sala d 'ac tes i la publi

cació del llibre Centre Excursionista de 

Catalunya. 120 anys d'història. En 

ambdós casos ens t robem a m b realitza-

cions que assenyalen un deis nostres ca-

ràcters més diferenciadors: son obres 

co l l ec t ives . La remodelació ha estât 

possible, en part, gracies a més de qua-

tre-centes co l l aborac ions dels nostres 

socis, i la publicació de l 'obra, coordi

nada pel nostre entranyable amie i con

soci Agust í Jol is , ha estât fruit de gaire-

bé quaranta co l l aborac ions . Això posa 

de manifest la nostra força social i ens 

demostra que quan ens proposem una 

fita conjunta tenim la capacitat d ' a s so -

lir-la. Aqüestes constatacions ens han 

de fer encarar el futur amb opt imisme. 

Fa uns quants dies, en una t robada 

dels membres de la jun ta directiva i de 

la Comiss ió de Publicacions amb el 

président Pujol, aquest ens preguntava 

com anava l 'Entitat . Jo li vaig dir que 

bé, perô que podria anar millor. És a dir, 

que hem d 'es tar satisfets de les realitza-

cions, com les que ara comentava, perô 

que en cap moment no podem acomo-

dar-nos, i cal tenir l 'exigèneia, la imagi

n a d o i la voluntat de progressar en un 

context cada vegada més complex i que 

demana més de nosaltres. És en aquest 

sentit que la nova jun ta que ara encap-

çalo, i que ben aviat conduira Tactual 

vicepresident, Enric Nosàs , ens plante-

gem el futur. 

N o voldria e s t endre 'm massa en 

concrecions, perô si esbossar quatre es-

pais d 'ac tuac ió que considero bàsics. 

El pr imer és el de la conservació i 

millora del nostre patr imoni (refugis, 

local social, arxius, biblioteca, publica

cions) . Aquest àmbit exigeix molts re

cursos i atenció per part de tots nosal

tres, j a que tenim el compromis de pre

servar tôt el que les diferents genera-

cions han aportat al Centre. 

El segon seria l 'eix de les activitats i 

servéis, mantenint i millorant les activi

tats de sempre i incorporant-hi aquelles 

que la societat ens demana. També ofe-

rint cada cop més un conjunt de servéis i 

avantatges que facin ésser valuós per ell 

mateix el nostre carnet de soci. I ho hem 

de fer sensé caure en modes passatgeres, 

atenint-nos sempre al carácter diferencial 

del Centre i donant el màxim nivell de 

prestacions i de qualitat. 

El tercer espai d 'ac tuac ió seria el de 

la formació. La f o r m a d o és inhérent als 

nostres objectius socials: divulgar, do

nar a conèixer. Transmetre l 'exper ièn-

cia de tants i tants socis en les diferents 

disciplines que contlueixen a la mun

tanya. En aquest sentit s 'ha créât re-

centment l 'Escola de Muntanya amb el 

doble objectiu de potenciar tots els cursos 

de formació i d 'endegar les titulacions 

que el nostre collect iu social nécessita. 

U n quart i darrer àmbit és el de la 

creació d 'op in ió . El Centre Excurs io

nista de Catalunya és un punt de re

ferencia en molts ternes que son d ' a c -
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tualitat social: natura, llen-

gua, accès a la muntanya, 

historia, cos tums, etc. Hem 

augmentât significament la 

nostra presencia en mitjans 

de c o m u n i c a d o i, per tant, 

hem d'aprofi tar aquesta 

plataforma per a fer sentir 

la nostra opinió. Aquesta 

opinió ha d 'es tar elaborada 

des d ' una anàlisi r igorosa i 

des d 'un posic ionament in-

dependent . Si el Centre és 

fidel a aquests principis, 

ben segur que tenim molt a 

dir i a fer. 

Finalment , tots aquests 

eixos s 'han de coordinar, 

articular i integrar en un 

projecte global de futur, en 

el qual estem treballant, i 

que es concreta en l ' e labo-

ració d 'un Pia Estratègic. 

que preveiem finalitzar en 

acabar l 'any. El Pia Estra

tègic és una eina que d 'una 

manera sistemàtica, mi-

tjançant l 'anàlisi i la refle-

xió, ens ha de donar els 

é léments per a projectar-

nos amb seguretat i con-

fiança al futur a que abans 

e m referia, definint clara-

ment els nostres objectius, 

prioritats i assignació de 

recursos. 

Es bo que sapiguem elevar-nos per 

damunt del dia a dia i definir amb clare -

dat com volem evolucionar , donant res-

postes imaginat ives a moites preguntes, 

prenent iniciatives i anticipant-nos quan 

ens calgui. Jo pensava en aquella situa-

ció que de vegades t robem a la mun

tanya quan el pia està cobert per la boira 

i, després de caminar una estona, sobre -

passem el mar de núvols i descobrim 

davant nostre un panorama immens . És 

aleshores quan ajustem el nostre carni, 

veiem ben ciar on volem anar i gaudim 

d ' una plenitud impossible d 'obtenir si 

no haguéss im fet l 'esforç d 'anar mes 

amunt . 

Això és el que haur iem de fer, anar 

mes amunt , perqué tots aquests projec-

tes i i l l u s ions siguin realitat. Perqué, 

sens dubte, el véritable motor d 'aquest 

projecte de quatre eixos al quai m ' h e re-

ferit som tots nosaltres i, per tant, us en-

coratjo a recórrer conjuntament aquest 

apassionant carni. 

Enguany se celebra el centenari de 

l 'espeleologia a Catalunya. El 27 de de-

sembre de 1897 mossèn Norbert Font i 

Sagué descendí a l 'avene de Can Sadur-

ní. Aquesta fita es pren com a referencia 

de l ' inici de l 'exploració espeleològica 

a Catalunya. Abans , l ' any 1880 i des

prés el 1896, Eduard Martel , soci dele

gai del Centre a París, va publicar dos 

treballs al butlletí del Centre. També , 

quan l 'any 1896 Martel visita la cova 

del Salnitre i la Fou de Bor, Font i Sa

gué l ' acompanyà . 

L ' any 1952 fou creat l 'Equip de Re

cerques Espeleològiques com a Secció 

d 'Espeleologia del Centre, per un grup 

de pe r sones que j a feien una act ivi tat 

conjunta en l ' àmbi t d ' u n a altra ent i tat , 

1 ' A g r u p a d o Excurs ion i s t a de Ca ta 

lunya. 

Precisament una persona que va viu-

re des de fora del Centre la 

creació de la nostra Secció 

d 'Espeleologia va èsser la 

que avui tenim amb nosal

tres, el Sr. Francese Vicens 

i Giralt. que pronunciará el 

seu parlament: «L 'espe leo

logia i l ' excurs ionisme, 

cent any s de carni plegats». 

Perqué si volguéssim des

tacar una característica de 

l 'espeleologia a Catalunya 

és que aquesta activitat 

s 'ha desenvolupat de sem

pre en l 'àmbit de les enti-

tats excursionistes. 

El Sr. Vicens , conegut 

per tots nosaltres com a 

historiador, escriptor i po

litic, va èsser fundador 

l ' any 1945 del G E S (Grup 

d 'Explorac ions Subter-

rànies) dintre del C lub 

Muntanyenc Barcelonés, i 

en fou el pr imer vicepresi-

dent. La seva activitat es

peleològica el va conduir a 

publicar l ' any 1958 el 11 i— 

bre Avenes i coves. Malau-

radament , les c i r cuns t an 

cies polit iques de l ' època 

el van apartar de la seva 

afició. El llibre, però, va 

constituir un punt de re

ferencia per als practicants 

de l 'espeleologia del seu temps. Per 

sort, Catalunya va recuperar anys més 

tard la contr ibució directa de Francese 

Vicens, però j a en el vessant de tots co -

neguts . Primer, director de la Fundació 

Miró, historiador i critic d'art . Després , 

diputat al Parlament de Catalunya l 'any 

1980 i diputat a les Coï ts l 'any 1982, i, 

darrerament, de l ' any 1991 al 1995, re

gidor de Relacions Culturáis de l 'Ajun-

tament de Barcelona. 

Moites gracies al Sr. Francese Vi

cens per haver acceptât la nostra invita-

ció en aquest acte. 

Bé, amies , només e m queda felicitar 

de nou tots els que avui rebreu la in

signia de l 'Entitat i fer extensiu 

l ' agraïment i la fe l ic i tado a tots els qui 

treballen en aquest engrescador projec

te que és el Centre, on podem tenir per

sones que s 'apass ionen des deis avenes 

més profunds als c ims més enlairats. 

Moites gracies per la vostra atenció. 
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Uns episodis desconeguts de 
la vida de J. M. Batista i Roca 

La seva estada a Er (Cerdanya), entre el 
desembre de 1934 i el marc de 1936 

Andreu Baient 
Eis amies cerdans de Josep Maria Batista i Roca 

E l j u n y de 1995 es va homenatjar Jo

sep Maria Batista i Roca amb motiu del 

centenari del seu naixement . 1 Batista i 

Roca (1895-1978) , eminent patriota cá

tala, fundador de Palestra i anys des-

prés , a l 'exili , del Consell Nacional Cá

tala, fou també, a principis dels anys 

1920 un dels capdavanters de l 'e tnogra

fia a Catalunya. Recordarem només 

aquí el seu Manual per a recerques 

Er, vista de conjunt: el poblé, el sola de 

les Creus, el roc de Carbonet, el pia de les 

Creus, el pie de Segalera i, alfons, el 

Puigmal. Foto: Andreu Baient. 

d'etnografia de Catalunya, Arxiu d 'Et

nografia i Folklore de Catalunya, Uni

versität de Barcelona, publicat l ' any 

1922, a m b Tomás Carreras i Artau. Va 

ser t ambé un soci destacat i fidel del 

Centre Excursionista de Catalunya. 

L 'a tzar de la conjuntura política (fra

cas de l ' a lçament del 6 d 'oc tubre de 

1934 i la repressici que el va seguir) el 

van dur a fer llargues estades al pöble 

cerdà d 'E r (on tornava després de 

viatges mes o menys l largs) . 2 Aqu í Ba

tista i Roca va conèixer el mestre d ' e s -

cola Pere Saury i el capellà Josep Maria 

Castel la Roger (aquest, era j a conegut 

de Batista?) . Sembla també que Batista 

i Roca coneixia el batlle d 'Er , j a que 

aquest. Bartomeu Lledós , fili d ' una 

casa benestant de terratinents d 'Er , era 

també ben establert en el s negocis a 

Barcelona, on s 'havia casat l 'oc tubre de 

1913 amb Alina Pages, filia d 'un négo

ciant i cunyada d ' industr ials del ram 

textil de Sabadell . C o m Lledós podia 

conèixer j a Batista? N o ho sabem. 

El que ens intéressa aquí i que con-

cerneix també l 'afició - p e r no dir 

l ' a m o r - de Batista a la vegada per l 'et-

nografia i l ' excurs ionisme, és que 

aqües tes pe r sones ben diferents (per 

les seves idees i el seu ta rannà) es van 

aveni r i van formar a Er, duran t uns 

quants m e s o s , una m e n a de «cénac le» 

in te l lec tual que va interessar-se per les 

coses catalanes, la literatura i la poesia. 

En aquest «cénacle» hi va ingresar tam

bé el poeta perpinyanés de l lengua cata

lana Joan Narach , 3 que tenia una segona 

1. Vegeu; Muntanya, núm. 801, octubre 
1995, pàg. 215. 

2. Víctor CASTELLS, Batista i Roca. Una 
vida al servei de la reconstrucció nacional, 
Rafael Dalmau editor, Barcelona 1995, 
pàgs. 27-28. En una carta (27 de febrer de 
1997) Víctor Castells ens precisa la crono
logia deis viatges que va fer, des d'Er, i dels 
quals parla en el seu llibre, entre el principi 
de 1935 i la primavera de 1936. Va establir 
aquest calendan amb l'ajuda de Pere Grau, 
historiador del moviment nord-català Nos
tra Terra: 

-Estada a Tolosa (7 de gener de 1935), a 
casa d'Ismael Girard. Altra vegada, al febrer 
de 1935. 

-Viatges a Perpinyà, on troba gent de 
Nostra Terra i on consulta documents en bi-
blioteques sobre la Cerdanya. 

- 1 de juny de 1935: és a Londres; 2 de 
juliol: és a Oxford, on treballa en bibliote-
ques. 

- 8 d'agost de 1935: és a l'Alta Savoia, 
amb amies i gent de la familia. Encara hi és 
el 21 d'agost. 

-Setembre de 1935: és a Ginebra, al 
Congrès de les nacionalitats europees i a 
l'Assemblea de la Societat de les Nacions. 

-15 de setembre de 1935: és possible que 
hagi estât a Paris. 

-21 de marc de 1936: ha tornat una pri
mera vegada a Barcelona. 

-Del 6 al 17 d'abril de 1936: és a Perpi
nyà. Fa una conferencia. 

- 1 de juny de 1936: ha tornat definitiva-
ment a Barcelona. 

3. Cf. Pere VERDAGUER, «Narach, 
Joan», Gran enciclopedia catalana, vol. 10, 
Barcelona 1978, pàg. 437. 
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residencia a Er, on venia durant les va

cances. 

C o m a historiadors ens interessàrem, 

en primer Hoc, per Bartomeu L ledós 4 i 

Pere Saury,^ persones d ' una trajectòria 

política i individual fora del comú. N o 

ens esperàvem pas trabar creuant les vi

des tumul tuoses d 'aques ts una persona 

com Josep Maria Batista i Roca. Quan 

vàrem descobrir el fet, t robàrem alesho-

res que el capellà d ' E r tenia també una 

biografia poc habitual per a un rector 

d 'un poble pir inenc. Vàrem provar, 

dones, de saber més coses. Aquí l l iurem 

alguns é léments de la nostra investiga-

ció que permeten aportar uns complé

ments intéressants a la biografia de Jo

sep Maria Batista i Roca. 

Alguna cosa cal dir, però, deis altres 

protagonistes. El batlle Bartomeu Lle

dós (1884-1951) era un h o m e de para

doxes . H o m e de negocis benestant, ter-

ratinent a Er, casât a Barcelona, tenia 

també entrada a París prop d ' h o m e s ben 

situats a les esferes més altes del poder 

com a ministres radicáis (és a dir, a 

Franca, de l 'esquerra moderada no so

cialista) entre els més destacats de la III 

República en el declivi (Edouard Dala-

dier, conegut a les trinxeres de la Pr ime

ra Guerra Mundia l , Albert Sarraut) . 

Francmacó, Lledós , adherit al Partit so

cialista SFIO, que prova d ' impiantar a 

la Cerdanya católica i conservadora 

amb l 'ajuda de Saury. Va ser batlle del 

seu poble de 1929 a 1943 i de 1944 a 

1951. També va presidir el Conseil de 

Districte («arrondissement») de Prada 

de 1931 a 1937 i fou conseller general 

deis Pirineus Orientais pel cantó de Sa-

llagosa (és a dir, l 'essencial de la Cer

danya «francesa») de 1945 a 1951. Lle

dós practica els negocis internacionals, 

l egá i s , p e r ò t a m b é i l l í c i t s , és a d i r , 

el c o n t r a b a n . A c a b a r e m d ien t q u e va 

col-laborar amb els servéis secrets fran-

cesos . 

Pere Saury (1906-1973) va ser un 

home de dest i poc comú. Nat a Serdi-

nyà (Confient) en una familia humil , va 

fer, primer, una carrera de mestre d ' es -

cola, com també la seva primera esposa, 

Anna Asperó , originària de la Llagona, 

a l 'alt Confient, ais confins capcinesos . 

El 1934 tots dos eren mestres d ' esco la a 

Er. C o m Lledós, Saury era socialista i 

sembla que també era afiliat a la franc-

maçoneria . Gracies a les relacions de 

Lledós va poder començar una nova car

rera professional a la policia. Esdevin-

gué de 1940 a 1943 un co l l abo rado r del 

«famós» René Bousquet , prefecte del 

Marne i de la regió de la Xampanya , i 

després secretan general a la policia, en 

el govern de Pierre Laval de Fabril de 

1942 al desembre de 1943. Després 

d ' una reconversió hábil, Pere Saury, ca

sât per segona vegada a Savoia, va 

conèixer François Mitterrand (els anys 

1950), del quai fou el suplent en una 

elecció legislativa parcial al departa-

ment de la Nièvre l 'any 1961. Jugà un 

paper important en la vida política 

d 'aquest depar tament ; fou conseller ge

neral del cantó de Chat i l lon-en-Bazois . 

Després de la seva mort va ser enterrât a 

l 'Alta Savoia i va ser Mitterrand qui va 

fer el seu elogi fúnebre al cementir i . 

Quan era a Er, Pere Saury era aficio-

nat als esports de muntanya. Fou (els 

anys 1930) un dels primers pioners de 

la difusió de Tesqui escolar. Gracies a 

Tajuda financera de B . Lledós, que 

compra esquís per als a lumnes de l ' es-

cola pública d 'Er , la parella Saury duia 

aquests a les pistes de Font- romeu o del 

coli de Pimorent . 

Josep Maria Castel la Roger (1883-

1949) va néixer a la Selva del C a m p i va 

morir a Reus . Capellà , havia ingressat a 

la congregació dels Claret ians, a la qual 

va pertànyer fins al 1922 (i altra vegada 

després del 1935). Oposat a Pr imo de 

Rivera, es refugia a Perpinyà el 1923. 

El bisbe d 'Elna-Perpinyà, Juli Carsala-

de du Pont, un gaseó aficionat a la cosa 

catalana, li va confiar al desembre de 

1923 la parroquia de Conat (al Con

fient). El 10 de j u n y de 1925 el va de

signar com a rector d 'Er . Castella Ro

ger, encara que poeta d 'esti l tradicional, 

tenia un cert talent literari. Havia publi-

cat ja , el 1919, el Pare Blanc, que apie

gava el conjunt de la seva obra teatral. 

Participa en els Jocs Floráis de la Gi

nesta d ' O r de Perpinyà i en els Jocs Flo

ráis convocats a Font- romeu pel bisbe 

Carsalade du Pont, a m b motiu de la co

r o n a d o de la verge d 'aques t santuari 

cerdà com a patrona de la diòcesi. El 

seu recull de poésies Font Rometfi hi 

fou premiat. 

Cal també afegir que va ser guardo-

nat per T Academia dels Jocs Floráis de 

Tolosa. Publica poésies a la Revue his

torique et littéraire du diocèse de Per

pignan, entre les quais un virolai musi-

cat per eli per a la Mare de Déu d 'Er. 

Fou el 1934 que sorti de la impremta 

una obra de més envergadura, La Serra 

inspirada,1 «historia» versificada de la 

Mare de Déu d 'Er . Capel là lletraferit, 

va tenir una certa influencia sobre els 

seus feligresos. Era en català que ense-

nyava el catecisme ais nens i nenes 

d 'Er . Uns quants es recorden encara 

avui que era una capellà « m o d e m » . Va 

tenir, però, «aventures» femenines; 

sembla que això va ser el motiu que 

deixés el seu carree de rector d ' E r el no

vembre de 1935. 8 

4. Andreu BALENT, «Frontière, négoce, 
contrebande, espionnage et politique; un 
notable cerdan de la première moitié du 
XXe siècle, Barthélémy Lledos (1884-
1951)», Etudes-roussillonnaises, XIV, Ca
lici 1996, pàgs. 129-150. 

5. Vegeu la ressenya que Oriol Nello va 
fer de la nostra conferencia a la Universität 
catalana d'estiu de Prada el 18 d'agost de 
1995: «Retrat d'un idiota moral», El Temps, 
Valencia, 4 de setembre de 1995, pàgs. 58-
59. Tenim en preparado dos altres articles: 
el primer (en francés) parlará de la trajec
tòria de Pere Saury; el segon (en català a la 
revista el Contemporani, Barcelona), 
eixamplarà la présent contribució. 

6. Josep Maria CASTELLA ROGER, Font-
romeu, poema en català, traducció francesa 
per l'abbé J. Nuhet, imprimerie J. Castellvi 
et Cie., Tolosa de Llenguadoc 1926, 95 
pàgs. 

7. Josep Maria CASTELLA ROGER, la 
Serra inspirada (obra en català amb traduc
ció francesa), impremta de Marian Roca, 
Reus 1934. 111 pàgs. 

8. Una curta noticia biogràfica de J. M. 
Castella Roger ha estât publicada per Jean 
FOURIE, Dictionnaire des auteurs de Lan
gue d'Oc, collection des amis de la Langue 
d'Oc, Paris 1994, 346 pàgs. Eugeni Corta-
de, historiador i rector de Pesillà de la Ribe
ra (Rosselló) ens ha rebut (18 de desembre 
de 1996) i ens ha comunicat els éléments 
que va transmetre a Albert Manent per al fu-
tur Diccionari d'historia eclesiástica de Ca
talunya. Hem recollit diversos testimonis 
d'antics «alumnes» del curs de catecisme de 
J. M. Castella Roger (octubre i novembre de 
1996). Donem ara la Mista de les obres de 
mossèn J. M. Castella Roger fins al 1934 in-
clusivament: Del meu jardt (poèmes), El 
frare blanc (poèmes), Musicals (prosa li
teraria), Vocació de Mártir (oratori musi
cal), El vailet (rondalla amb cant), Cançons 
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Portada de l'obra poètica de Josep Maria 

Castella Roger, La Serra inspirada 

(1934). S'hi veu elpoble d'Er amb 

l'església alpeu del massis del Puigmal 

(d'aquest llibre no n'hi ha cap exemplar 

en les biblioteques publiques de 

Perpinyà). Agrai'm a mossèn Pere Trilles, 

rector de Cabestany, que ens ha 

autoritzat a reproduir aquesta portada. 

LA V I N G U D A D E J O S E P M A R I A 

BATISTA I R O C A A ER 

El 7 d 'oc tubre de 1934, la insurrec-

ciô del govern de la Generali tät (amb el 

suport de forces poli t iques catalanistes i 

certs sectors sindicalistes) fracassa. El 

govern espanyol va suspendre l 'Estatut 

d ' A u t o n o m i a de Catalunya. Llufs Com

panys i molts altres militants van ser 

arrestats. Entre ells, Josep Maria Batista 

i Roca, que va ser detingut amb Pom-

peu Fabra i Pere Bosch i Gimpera , pri

mer a bord del Ciudad de Câdiz i des-

cailistèniques, Font Romeu (poema èpic), 
Els camins immortals (premiat ais Jocs Flo
ráis de la Ginesta d'Or (Rosselló), La Serra 
inspirada. Ha escrit la lletra i la música deis 
Virolais a la Mare de Déu de Font-romeu i a 
la d'Er integrats a Font Romeu i a La Serra 
inspirada, respectivament (vegeu la llista a 
la pàg. 111 d'aquesta obra). També es men
ciona al mateix Hoc el seu sermó (prédicat a 
la catedral de Sant Joan Baptista de Perpi
nyà), La Passio. El diari de Perpinyà LTn-
dependant des Pyrénées Orientales del 18 
de juliol de 1925 esmenta aquest sermó pro
nunciai el divendres sant d'aquest mateix 
any per J. M. Castella Roger a Perpinyà i 
publicat per la Revue du diocèse de Perpig
nan. 

Per acabar, direm que, quan el novembre 
de 1935, deixà Er i la seva rectoría, J. M. 
Castella Roger va anar a la regió de Paris a 
Mesnil-Saint-Denis (antic departament de la 
Seine-et-Oise), on residía el 1939. Va morir 
a Reus el 18 de gener de 1949. 

9. Vegeu: V. CASTELLS, op. cit., pàg. 

27; A . BALENT, op. cit., pàg. 139. 

10. Desenvolupem aquesta hipótesi en 
una altra publicació ( A . BALENT, op. cit., 
pàg. 140). 

11. Vegeu: V. CASTELLS, op. cit., pàg. 

15. 

prés sobre V Uruguay, ancorats en el 

port de Barcelona. El 9 de desembre de 

1934, d ' una manera inesperada, Batista 

va beneficiar-se de la llibertat provisio

nal. Va aprofitar-se d ' a ixò per a fugir 

als Pir ineus, més precisament a la Vali 

d 'Aran . El 28 de desembre de 1934 j a 

era a Salardú i uns quants dies més tard 

a Er. N o se sap quin itinerari va seguir 

per fer el recorregut entre els dos pobles 

p i r inencs . 9 

N o va ser per atzar que Batista va re-

fugiar-se a Er. Es pot suposar q u e j a co-

neixia el ba t l l e 1 0 i potser, també, el ca-

pellà J. M. Castella Roger. Tampoc no 

s 'ha d 'ob l idar que Batista j a havia visi-

tat Er l ' any 1916: amb un grup de cata

lans del Principat francòfils vingué a 

Perpinyà; després dels actes oficiáis, 

sota el guiatge de Carles Grandó i de 

Francese Francis, el grup va fer una 

«excursió» a la Cerdanya sota 1'admi

n i s t r a d o francesa." 

P E R E S A U R Y R E G U L A R I T Z A 

L ' E S T A D A D E J O S E P M A R I A 

BATISTA I R O C A A L ' E S T A T 

F R A N C È S 

A Er Josep Maria Batista i Roca es 

va ins ta l l a r a l 'a lberg del senyor Ra-
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mon Imbern, adjunt del batlle B. Lle-

dós. Casât amb Margarida Segala, Im

bern, nat el 1894, tenia dos fills, Josep 

(nascut el 1920) que va conèixer Batis

ta, i Pere (nascut el 1924). El 1931 el 

pare de Ramon, Josep, encara viu. El 

1936 vivia també a ca lTmbern un 

mosso nascut a Aristot (Alt Urgell) el 

1898, Josep A u b i n y à . 1 2 Cal dir que Ba

tista i Roca, ben aviat conegut en el pö

ble sota el nom de Roca (encara avui dia 

només recorden aquest c o g n o m ) , 1 1 s im-

patitzà a m b la familia Imbern. Sembla 

que fou només Saury qui va arreglar la 

situació administrat iva de Batista, puix 

que Lledós, que feia llargues estades a 

Barcelona, no vivia permanentment a 

Er. Mestre d 'escola , Pere Saury era 

també secretari d 'a juntament i home de 

confiança de Lledós , encarregat de la 

gestio dels seus interessos a Er. Mes 

tard Batista recordà el fet. Sabia que el 

mestre d ' esco la d ' E r havia esdevingut 

l ' amie de François Mitterrand, alesho-

res pr imer secretari del Partit Socialista. 

Assabentat de la mort de Saury el 8 de 

desembre de 1973, Batista envia una 

carta a Mitterrand on escrivia: «C'est 

avec beacoup de peine que j'ai appris, 

12. Dades dels censos de població de 
1931 i 1936 (Arxiu departamental dels Piri-
neus Orientáis, 6 MP 243, 6 MP 250). 

13. Es possible que quan Saury regula-
ritzà la situació de Batista, posés el cognom 
«Roca». Per això era conegut aixi a Er. Vic
tor Castells ens diu (carta del 27 de febrer de 
1997) que el 21 d'agost de 1935 quan s'es-
tava a Saint-Julien-en-Genevois (Alta Sa
voia), Batista fa saber ais seus familiars que 
li escriguin com a «J. Roca». 

14. Sobre el santuari de la Mare de Déu 
i la verge romànica vegeu: Maties DELCOR, 
«Er. Mare de Déu d'Er», Catalunya 
romànica, VII, La Cerdcmya, el Conflent, 
Enciclopédia Catalana, Barcelona. 1995. 
pàgs. 132-133. 

15. Jordi Pere CERDA, Contalles de Cer-
danya, editorial Barcino, Barcelona 1961; 
vegeu: «Les Tres Maries», pàgs. 45-50. 

16. Arxiu departamental dels Pirineus 
Orientáis (vegeu nota 12). En el cens de 
1936 hi ha pocs can vis en relació amb el de 
1931: 310 habitants (245 francesos, 65 «es-
trangers», és a dir, espanyols), formant 100 
famílies que vivien sempre en 94 cases 
agrupades (no hi ha en el terme municipal 
d'Er cap masia afilada). 

il y a quelques mois, le décès de Mon

sieur Pierre Saury. Je l'avais connu il y 

a une quarantaine d'années lorsqu'il 

était instituteur à Err, en Cerdagne. Il 

avait été toujours mon protecteur pen

dant mon premier exil dans ce petit vi

llage et j'ai gardé toujours envers lui 

une profonde reconnaissance». Aques

ta carta escrita l 'any 1974 és una mostra 

de la simpatia que d 'antuvi es va esta-

blir entre l '«exil iat» barceloní i Pere 

Saury: aquest va regularitzar la situació 

administrat iva de Batista i Roca a 

Fiança. 

Una cosa sembla segura: d 'aques ta 

amistat podem deduir que el català Pere 

Saury, auxiliar zelós de la francesitza-

ció, com el seu orici li imposava 

d 'ésser , va prendre consciència de la 

seva catalanitat (que tornaría a oblidar 

mes tard lluny de la Cerdanya i del 

Confient!) . Si podem considerar que 

Batista va jugar un paper important en 

aquesta conscienciació, creiem, però, 

que la influencia de Castella Roger tam

bé hi va actuar. 

J O S E P M A R I A BATISTA I R O C A I 

E L SEU INTERÈS PER ER 

El poble d 'Er , on Josep Maria Batis

ta i Roca va viure uns quants mesos (del 

desembre de 1934 o de gêner de 1935 

fins al gêner o febrer de 1936), si des-

comptem les estades que va fer a Per-

pinyà o a Tolosa o els seus viatges, és 

un poble tfpic de l 'alta muntanya piri-

nenca. El municipi, de 25,92 km 2 , es cor-

respon amb la gairebé totalitat de la 

conca del riu d 'Er , afluent del Segre 

(que es diu torrent d 'Aiguane ix a la 

seva part alta). Si el poble (1.300 m 

d 'al t i tud) és situât a la depressió cerda-

na, gairebé en el contacte amb el massis 

de Carançà-Puigmal , el terme munici

pal s 'enfila fins al c im del Puigmal 

(2.910 m) i és limftrof amb la vali de 

Ribes (municipi de Queralbs) . La mun

tanya d ' E r , m u n t a n y a pastoral per ex

cel lència, és recorreguda per moites 

vies, algunes sembla que molt antigues, 

com el carni de Nùria, on Batista, Saury 

i Castella anaren junts per esbrinar el 

secret d ' a lguna l legenda antiga. Direm 

aquf que a mes de l 'església parroquial 

de Sant Genis , el poble d 'E r té un segon 

temple, el santuari de la Mare de Déu 

d 'Er , l 'edifici del quai , totalment réno

vât el segle xvm, conserva encastada en 

una paret una pedra amb un text llati 

que explica la seva consagraciô l 'any 

930 pel bisbe Radulf de la Seu d 'Urgel l . 

En aquest santuari hi ha una talla d 'una 

marededéu romànica que Maties Delcor 

data del segle xn . 1 4 Al voltant d 'aques ta 

marededéu hi ha llegendes similars a les 

que t robem per a moites verges roman i-

ques , començant per la de Nùria. Jordi 

Pere Cerdà (pseudônim d 'Anton i Cay

rol), escriptor de l lengua catalana nas

cut el 1920 al poble vei de Sallagosa, ha 

escrit un c o n t e 1 5 que relaciona precisa-

ment les très marededéus: la de Nùria, 

la de Font- romeu i la d 'Er . 

El poble d 'E r el 1931 ténia 323 habi

tants vivint dins 94 cases agrupades. A 

cada casa corresponia una familia, so-

vint extensa (familia «troncal»), j a que 

el cens ens diu que hi havia 96 famflies. 

Hi havia 246 francesos i 77 espanyols . 

Remarquem que els espanyols eren ma-

jor i tàr iament cerdans; alguns venien del 

Ripollès, del Berguedà o de l 'Ai t Ur

gell. Moites famflies tenien matr imonis 

«mixtos» amb un cônjuge «francès» i 

l 'altre «espanyol». De la resta de Cata-

lunya Nord hi havia Saury mateix que, 

com la seva esposa, era nascut al Con

flent. També era conflentana la major-

dona del rector, Margar ida Delcamp, 

nascuda el 1891 a Rià. Entre els pocs no 

catalans, vinguts de França endins tro

bem les famflies dels ferroviaris de la 

Company ia del Migdia (fusionada el 

1934 amb el Paris-Orléans) que té a Er 

una estacio del famos «tren groc» de via 

estreta (lfnia de Vilafranca de Conflent 

a la Tor de Quero l ) . 1 6 

La gran majoria dels habitants vivia 

de les activitats agricoles o ramaderes . 

Molts tenien terres l logades a B. Lie-

dos, gran terratinent propietari d ' apro-

x imadament 80 ha a Er. Aquest poble 

pir inenc i català era, per a un home c o m 

Batista i Roca, obligat a interrompre la 

majoria de les sèves activitats politi

ques , «exiliat» que era en una terra cata

lana, administrada, perô, per un altre 

Estât que l ' espanyol que solia comba-

tre, un exce l l en t terreny d 'estudi on po-

dia, altre cop, fer a la vegada etnografia 

i excurs ionisme. H o m e afable, va lligar 

amb molts habitants d 'Er . Uns quants , 

avui dia, no l 'han oblidat. Va recôrrer el 

terme municipal interrogant pagesos , 
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LES ARRELS 

Vista general del sola de les Creus. A 

baix, a l'esquerra, prop del carni de Nùria 

s'endevina una de les roques gravades 

vora la qual hi creix un matoll de bàlec, 

fiorii fora de temporada. Al fons, el Carlit 

(novembre 1996): Foto: Andreu Balent. 

pastors , artesans. Feia preguntes sobre 

les eines utilitzades a la feina i a vega-

des en comprava (sabem d 'una manera 

segura que compra estris de ferro a cai 

Soler, el ferrer del poblé) . També l ' inte

ressava l 'habitatge. Va mirar totes les 

cases del poblé, procurant de datar-les: 

aixi va dir al ferrer Josep Soler que la 

seva casa era una de les mes an t igües . 1 7 

Podem pensar que en les sèves investi-

gacions va conèixer un pastor famós, 

Pere Orriols, i va xerrar amb eli. 

Aquest , nascut el 1876 a Castellar de 

n ' H u g (morí el 1969), s 'havia casât 

amb una dona d 'Er , Francesca Izern 

(nascuda el 1881) coneguda popular-

17. Vàrem entrevistar habitants o origi-
naris d'Er que van conèixer Batista i Roca 
(octubre i novembre de 1996). 

18. S'han publicat algunes fotografíes 
d'obres de Pere Orriols (vegeu: Christine 
RENDU, Bergers et troupeaux de Cerdagne, 
Syndicat Intercommunal pour la Valorisa
tion du Patrimoine Cerdan. Sallagosa 1996). 

19. Assenyalat per Pere CAMPMAJÓ i 
Chistine RENDU, «Les écritures ibériques 
comme élément de datation des gravures ru
pestres de Cerdagne». Cultures i medi de la 
prehistoria a l'edat mitjana, X Colloqui In
ternacional d'Arqueologia: Puigcerdà, 
1995, pàgs. 479-489 (pàgs. 485, figura 5, 
gravât exécutât per Pere Orriols al solà 
d'Er). 

20. Josep Sebastià PONS, «El pastor 
d'Er», narrado publicada en el seu Llibre de 
les set sivelles, Editorial Selecta, Barcelona, 
segona edició, pàgs. 49-52. 

21. Així Batista va parlar una vegada de 
l'etimologia del topònim «Er» (testimoni 
recollit el novembre de 1996). Sobre aquest 
topònim vegeu: Lluis BASSEDA. Toponymie 
historique de Catalunya Nord, Terra Nos
tra. Prada 1991, pàg. 439. També la publica
d o del poema La Serra inspirada de Caste
lla Roger (op. cit.) subtitulat «900-1934» va 
ser l'ocasió d'una xerrada on Batista evoca 
els origens de la localitat. 

T I T 

. 4 . W 

ment com «la Franciscona». El matri

moni tenia un fili, Josep (nat el 1919) 

que també va fer de pastor (encara que 

en el cens de 1931 apareix com a cuiner 

a l 'hostal «La Bonne Trui te») . Pere 

Orriols «propietari» i pastor, a més de 

ser un bon coneixedor de la muntanya 

d 'Er , va ser també un artista popular. 

Escultor de la fusta i de la banya de 

vaca, fabricà objectes diversos entre els 

quals n 'h i ha uns quants que es poden 

veure avui al Museu de la Cerdanya, a 

la masia cai Mateu de Santa Llocaia . 1 8 

Pere Orriols també va gravar moites ro

ques amb motius semblants a les mar

ques que es feien a les ovelles per a 

identificar els seus propietaris . Aquests 

motius , intéressants per a una persona 

aficionada a l 'etnografia com era Batis

ta, eren uns dissenys gravats i repro

duits pels pastors des de les époques 

més l lunyanes. Pere Orriols gravava 

també molts Uocs —ell que no sabia (o 

en sabia ben poc) llegir i e s c r iu r e - les 

sèves iniciáis (P. O.): les t robem, amb 

la data de 1922, sobre el famós roc del 

Bàlec Florit, el quai tant va interessar 

Batista i Roca. ' 1 ' Pere Orriols , que Ba

tista, en les sèves enquestes , forçosa-

ment degué interrogar, és també, potser, 

el pastor que inspira una narració del 

gran escriptor rossellonès Josep Sebas

tià P o n s . 2 0 

Batista i Roca volgué fer aprofitar la 

població d 'Er de les seves investiga-

cions de caire etnogràfic perqué la gent 

pogués conèixer millor el seu passât i 

interpretar les seves tradicions. Així va 

organitzar conferencies o, més senzilla-

ment, xer rades 2 1 per a explicar la his

toria del poblé: d ' a ixô a Er encara se 'n 

recorden uns quants . La seva influencia 

també va exercir-se sobre els « in te l l ec -

tuals» del poblé, el capellà, i el mestre 
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Un deh gravats del sola de les Creus; a 

sota del roc de Carbonet, prop del carni 

de Niiria, en el terme municipal d'Er. 

Gravât d'epoca medieval, anterior al 

segle xv. Agraïm a Pere Campmajó, 

arqueòleg, la seva autorització de 

publicar aquest gravât inédit. 

d'escola . El pr imer ja era ben catalanis

ta, el segon va considerar la seva catala-

nitat d ' u n a manera mes positiva. Així 

va formar-se aquesta mena de «cena-

ele» del qual par làvem al principi 

d ' aques t article. Els meus informadors 

es recorden de les reunions que aplega-

ven Batista, Saury, Castel la i, a vega-

des , quan eren al poblé, Narach i Lle-

dós. Discutien sobre temes de literatura 

i d 'h is tòr ia catalanes. Evocaven les 

«tradicions populars» catalanes. 

E L B A L E C F L O R I T 

La l legenda que va recollir Batista i 

que el va intrigar, a eli i als seus amics , 

es localitza al voltant d ' un Hoc del sola 

de les Creus , a sota del roc de Carbonet 

(1.847 m) , a la vora de l 'antic carni de 

Nùria , itinerari multisecular que , pel pia 

de la Creu, el coli de Segalera, la font 

del Segre i el coli de Finestrelles, duia 

els pastors i els romeus fins al santuari 

maria de Nuria. En aquest Hoc hi ha di

versos gravats rupes t res . 2 2 

Aquest conjunt d 'ar t rupestre com

pren gravats ibèrics. Segons P. C a m p 

majó, podría ser un santuari freqùentat 

j a en l 'edat antiga pre romana (ibera), 

dedicat a un eulte solar lligat a la fecun-

ditat. Aquest Hoc sagrai és localitzat 

precisament a la vora d 'un carni antic 

que fa el l l igam a m b dos altres santuari s 

pagans - a b a n s de ser cr is t iani tzats- : 

Nuria i Er. Els gravats ibèrics tenen la 

particularitat de ser - p e r utilitzar la ter

minologia deis espec ia l i s tes - «navifor

mes» (en forma de carena de nau) . S 'hi 

troben també uns gravats de l 'edat mit-

j ana (signes «arbalet iformes»; rom-

boi'dals, creus, sois, estrelles de cine 

puntes) . Per acabar cal esmentar els 

nombrosos gravats de l ' època contem-

porània: els més insignes tenen un autor 

ben conegut ; el pastor que evocàrem 

suara, Pere Orriols . Aquest reprodueix 

al Hoc «magic» del Bàlec Florit, a més 

de les omnipresents (a tota la muntanya 

d 'Er ) iniciáis del seu nom i cognom, 

signes que va veure en altres llocs (sois, 

estrelles de cinc puntes , mot ius cabal ís-

tics). 

A més de ser un Hoc sagrat - o potser 

a causa d ' a i x ò - aquest sola de les Creus 

és remarcable per un fenomen naturai 

poc ordinari que, és ciar, només podia 

excitar la imaginació de la gent. Al vol

tant dels gravats rupestres, un o més 

balees {Genista purgans) floreixen fora 

de temporada, fins i tot a l 'h ivern quan 

hi ha neu. Mol ts test imonis ens ho han 

assegurat . Jo mateix he fet la constata-

ciò de la Horacio d 'uns quants balees 

als principis del novembre de 1996 i del 

marc de 1997. To thom sap que aquesta 

planta, el bàlec, no floreix en principi 

en aquests mesos , encara que sigui un 

Hoc ben assolellat, a uns 1.600 m d 'a l t i -

tud. 

Ni Batista ni els seus companys no 

tenien, el 1935, els coneixements sufi-

22. Estudiats per Pere Campmajó i 
Chistine Rendu, op. cit., vegeu nota 19. Pere 
Campmajó, arqueôleg, especialista deis gra
vats rupestres va explicar-me molt amable-
ment i detalladament el que hi ha en aquest 
Hoc tan singular (entrevista a Sallagosa, 20 
de febrer de 1997). Sobre la problemática 
general deis gravats rupestres a Catalunya 
Nord i d'una manera més global a l'Occi
dent europeu vegeu l'obra de l'arqueôleg 
nord-català J. Abelanet (Jean ABELANET, 
Signes sans paroles. Cent siècles d'art ru
pestre en Europe occidentale, Hachette lit
térature, Paris 1986, 345 pàgs.). 
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cients per a datar i interpretar els signes 

diversos del conjunt rupestre del Bàlec 

Florit. N o sabem, perqué no tenim es-

crits seus, quines hipótesis pogueren 

formular aleshores. 

N o m é s tenim les relacions oráis dels 

tes t imonis suara esmenta ts . Tots confir

men l ' en tus iasme que manifestaren Ba

tista i els seus amics , el mest re d 'escola 

i el capellà, entus iasme que volgueren 

comunicar ais habitants del poblé d 'Er . 

Sabem que Batista i Saury recolliren 

les diferents versions de la llegenda del 

Bàlec Florit generada per la presencia si-

multània de gravats rupestres i de plantes 

que floreixen fora de temporada. 

Saury durant la classe va contar als 

seus a lumnes la versió segiient: «Un ra

mai havia estat enterrat al solò de les 

Creus. Des d'aleshores el bàlec no 

deixa de fiorir». T a m b é coneixia aques

ta al tra: «Després d'una batalla van 

collocar creus i aqüestes, metamorfo-

sades en bàlec, van fiorir». Batista, que 

sovint havia acompanyat Saury i Cas te

lla al Bàlec Florit, coneixia també 

aquesta variant de la l legenda: «Unpas

tor havia perdut totes les ovelles malal-

tes després d'una epidemia. Enterra les 

esquelles. En aquest Hoc uns balees flo

reixen des d'aleshores a qualsevol tem

porada de l'any».23 

B A L A N Q D E L S O J O R N D E 

B A T I S T A A E R 

Segons el que sembla, Batista torna 

definit ivament a Barcelona cap al vol-

tant de 1' 1 de juny de 1936 . 2 4 Ja havien 

tingut Hoc les eleccions legislatives. El 

Front Popular havia guanyat ; Cata lunya 

ret robava el seu Estatut d 'Au tonomia . 

Batista s 'havia quedat un poc més 

d ' un any a Er. Quan no viatjava, com, 

23. Entrevistes esmentades en la nota 
17. 

24. Carta del Sr. Victor Castells a An-
dreu Baient, 27 de febrer de 1997. 

25. Vegeu les publicacions del nostre 
amie, l'historiador montpellerenc, d'origen 
nord-català, Pere Grau. Batista i Roca va te
nir relacions amb Nostra Terra. Va anar a 
Perpinyà, durant la seva estada a Er per en-
trevistar-se amb socis o militants del grup. 

per exemple , l 'estiu de 1935, s 'es tava a 

l 'hostal Imbern, on encara conserven un 

e x c e l l e n t record seu. A Er, Batista no 

pot fer catalanisme politic, j a que, d ' una 

certa manera és refugiat en un país «es-

t ranger», on, forcosament, ha de mani

festar un «deure de reserva». La seva 

mil i tància catalanista pot desenvolupar-

se en altres direccions. Batista voi des-

vetllar la catalanitat en la gent. 

Es fa pedagog: amb la gent del po

blé, els pagesos , els pastors , els menes-

trals, Batista voi tenir-hi contactes . Voi 

aprendre d 'e l ls , apropiar-se els seus co-

ne ixements . Aix i el ve iem fent enques-

tes de terreny, c o m eli mateix explicava 

en el seu Manual per a recerques d'et

nografia de Catalunya de 1922. D 'a l t ra 

banda, sempre té cura d ' interpretar i de 

restituir el «saber» del poblé al poble 

procurant que la gent prengui conscièn-

cia del seu valor i aprengui a est imar-lo. 

Organi tza , dones , aqüestes conferen

cies a les quals convida tothom. 

T a m b é prova de convencer la gent 

influent. El capellà Castella, escriptor 

d 'est i l t radicional, no s 'ha de convencer 

gaire. Ja acaba de publicar un poema a 

la gloria mil lenàr ia d 'Er i de la seva Ser

ra inspirada. Castel la és ben catalanis

ta. Té bones relacions a m b l 'a lcalde so

cialista i f rancmacó Lledós . A m b Saury 

son fígues d 'un altre paner. El mestre 

d ' e sco la de l ' ensenyament public era 

un agent de la francesització, c o m ho 

eren la gran majoria dels mestres de la 

tercera Repúbl ica francesa. Ajudat per 

Castel la (i per Narach) , Batista desperta 

la catalanitat latent de Saury, que acaba 

Er, sola de les Creus, una roca gravada, 

detalls. S'hi veuen, entre altres motius, 

dibuixos amb les iniciáis del pastor Pere 

Orriols i una data: 1899 (marg 1997). 

Foto: Andreu Balent. 

per subscr iure ' s a la revista Nostra Ter

ra, portaveu del grup catalanista nord-

catalá del mateix n o m . 2 5 T a m b é tenim 

indicis que ens convencen que Saury 

modifica la seva posició respecte al cá

tala en el marc de les seves relacions 

amb els seus a lumnes . Si al principi re-

fusá de parlar cátala amb ells, acaba 

progress ivament per teñir converses en 

aquesta l lengua, pero sempre fora de 

l ' ámbi t escolar, al carrer, per exemple . 

El batlle, el capellá, el mest re d ' e s 

cola, el poeta estiuejant: en aquest «ce-

nacle» que es va formar al seu voltant, 

Batista va aplegar les notabilitats que 

podien teñir influencia sobre els habi

tants d 'Er . Aixó , pero, no pogué con-

cretar-se. 

Castel lá degué deixar Er el 1935, se-

guit uns quants mesos més tard per Sau

ry, que, després d 'haver ingressat a la 

policía, c o m e r á una nova vida ben 

lluny del Pirineu cátala. 

Fins ara ningú, a excepció dels que 

van viure els fets, no tenia noticia 

d 'aques ts episodis , que al voltant de Jo-

sep María Batista i Roca, van aplegar 

personali tats ben diferents, reunides , 

pero, per un interés comú per les coses 

catalanes. 
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CALADA 

Una primera 
a la Dent d'en Rossell 

Es dimarts , plou intensament i fa un 

dia horrible i dépriment . El tipic dia per 

a aprofitar i tancar-se a casa a llegir tôt 

mirant de tant en tant c o m no para de 

ploure. Fa un dia d 'aquel ls que no invi

ta a preparar cap sortida, perô he acabat 

els examens , d isposo d 'uns dies lliures i 

s 'han d'aprofitar . Malgrat aquest pano

rama, m 'engresco a organitzar l 'obertu-

ra d ' una nova via a la Dent d ' en 

Rossell . 

Aques ta paret, gairebé desconeguda 

per tôt el c o l l e c t a i escalador, ofereix 

una escalada sobre granit molt ferm i 

ben décorât amb tota classe de lfquens i 

moïses . A m b uns desnivells que van de 

150 a 350 mètres, s 'a lça per damunt la 

via del cremallera per sobre Queralbs . 

Actualment son 17 les vies obertes , sen

sé comptar les del Contrafort. 

De fet, el n o m del C A D E esta molt 

vinculat a la Dent, sols cal fixar-se en 

un détail: 12 de les 17 vies han estât 

obertes per algun membre del C A D E . 

Primer va ser l 'Enric Novell , després en 

Joan Jover i, finalment, el que escriu 

aquestes linies. Très escaladors de très 

generacions diferents i, év idemment , 

très tipus de vies diferents. 

Les pr imeres , de l 'any 1954, tenien 

per objectiu vèncer la paret, tôt uti-

litzant tècniques j a tan obl idades com 

els passos d 'espat l les , el ramonage i 

l 'ajut de pitons per a superar els panys 

de paret mes compromesos . Ja se sap, 

amb «cletes» i sensé magnesi , el cinquè 

superior es presentava com un autèntic 

repte per als mes agosarats . A m b quatre 

Robert Guilera i Giralt 

mosquetons de ferro i a lguna escarpia, 

aquests pioners van pujar per on van 

poder. Sols cal llegir els números 34 i 

41 de MUNTANYA per a conèixer c o m es 

van desenvolupar les pr imeres obertu-

res a la Dent i fer-se una idea del merit 

d 'aques tes pr imeres gestes. 

La segona generació, molt activa du

rant els anys 1979-83, va significar el 

redescobriment de la Dent, j a que es va 

encarregar d 'obr i r els traçats mes 

logics. Alguna d 'aques tes vies han es-

devingut amb el temps vies classiques i 

son prou repetides. També es van repe

tir la majoria de vies obertes i, fruit 

d ' aques ta tasca, sorti un article al num. 

722 de MUNTANYA. Un treball molt inté

ressant en el seu moment , perô que ha 

quedat antiquat. 

La tercera generació j a no s 'aconten-

ta amb la lógica i busca l 'e legància i 

una certa dificultat. La Dent , no essent 

una zona de moda , és un indret molt 

tranquil; si mai aneu a la Dent no patiu 

per l ' ag lomerac ió d 'escaladors . Aquí 

no cal correr per a agafar torn, rara ve

gada coincideixen dues cordades a la 

paret, i mes difícil és encara que coinci-

deixin en el mateix itinerari. N o hi tro-

bareu preses «suades», ni vies equipa-

des amb parabolts. La Dent és un terreny 

d 'aventura . Son vies obertes, la majo

ria, per membres del C A D E , pero cal 

recordar que no esteu a Terradets . Els 

isards, unies habituais indiscutibles de 

la zona, encara no coneixen els arxico-

neguts crits de guerra: «reunió!», 

«de ixa 'm!» , «recupera!», «surto!», que 

d 'a l t ra b a n d a tant se senten a les zones 

de moda . Les gorges de Nur ia son un 

marc prou in téressant per a dur a ter

me una aven ture ta sota l ' a ten ta mira

da dels isards . Es resp i ra sol i tud, i, en 

fi, invi ta a f icar-se sol a la paret . Sol i 

tud difícil de t robar en d 'a l t res in-

dre ts . I és que l ' e sca lador que fa una 

soli tària, qué busca , sol i tud o pujar 

sense c o m p a n y ? Quin sentit té fer una 

paret sol si al vol tant hi ha més de 

qu inze co rdades? Rea lmen t , una esca

lada a ixí té c o m p r o m i s ? E v i d e m m e n t , 

les dif icul tats les haurà de vèncer un 

sol , però l ' un ie c o m p r o m i s v indrà 

aportat per la dif icultat de la via. Sota 

aques ta p remissa , cree opor tú anar a 

la Dent ; tot el que es perd en dificultat 

es guanya en sol i tud, que , de fet, és el 

que busco . Un peti t detal l , des que 

vaig de ixar l ' e s t ac ió de Quera lbs fins 

que hi vaig tornar no vaig veure ni 

sentir cap pe r sona . 

Dimecres surto de Barcelona. Per a 

escalfar-me un triatló ben curios: 20 mi-

nuts de metro, tres hores de tren i, per 

acabar, 20 minuts de cremallera (no hi 

ha excusa per a aquells sense cotxe). 

L 'aprox imac ió j a la tinc ben apresa, el 

que no tinc tan après és la tasca de ca-

màlic. En aquesta empresa el cuiner, el 

xerpa, el camàlic , l 'escalador, el metge i 

el cap d 'expedic ió és un mateix. U n a 

estona fas de camàlic , després d 'escala-

dor, i a poc a poc tots els papers de la 

pe l l i cu la . 

L 'aprox imac ió no requereix dues 

setmanes, potser amb una hora llarga j a 

ens plantem a peu de via. El fet, però, és 

que amb els 35 kilos, ben homologats , 

hom camina un xic més lent, però a poc 

a poc i bona lletra... Al tarteram final 

sota mateix del sector esquerre de la 

Dent hi ha un bivac molt ben condicio-

nat (2-3 places): vindria a ser el campa-

ment base, C B (1.680 m). Deixo alguns 

estris i m 'a r r ibo fins a la paret, CI 

(1.780 m) . La linia que vull obrir j a la 

porto estudiada i traçada sobre una foto

grafia. 

Un cop a peu de pare t tot es veu di-

ferent: apare ixen f issures de sconegu -

des , les p laques són més ll ises que no 

semblaven , els d ièdres més cees . . . En 

el p r imer llarg m ' e s t i c una bona es to 

na tot p rovan t el Solois t (estri ut i l i tzat 

en l ' e sca lada en sol i tar i ) . Els dos pr i 

mers l largs els faig per la «Sang pira-
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ESCALADA 

ta», per a continuar en el tercer llarg per 

una fissura. D e mica en mica vaig pu-

j an t i guanyan t met re a met re . La roca 

en aques t s p r imers l largs és excepc io 

nal i força ver t ica l . La quar ta t i rada 

c o m e n ç a per una zona ver t ical , però al 

cap de poc j a s 'ajeu i el l iquen tipie de 

la zona hi fa acte de presencia . Els úl-

t ims mèt res d ' aques t l larg son un en-

t re t ingut «matojo tracción» sobre gi-

nes tes . La c inquena t i rada segueix 

a m b la tònica de roca noble però aja-

guda i sensé dif icul tats r emarcab le s . 

A la tarda el cel es c o m e n ç a a tapar i 

peta l'orage. F ixo cordes i de ixo tota 

la ferral la tot mun tan t el C 2 (1 .910 

mè t re s ) ; quatre rapéis i cap al c a m p 

base falta gent . 

Arr ibo xop com un peix, però prou 

content: j a tinc cinc llargs i falta poc per 

al c im. La previsió meteorològica no 

acompanya , anuncia tempestes per a 

dos dies, però aquesta mèteo és poc de 

fiar. En aquest aspecte no hi ha res mi-

llor que treure el cap del sac i fer la 

propia previsió. De fet, durant la nit va 

plovent a intervais, però el dijous 

s 'a ixeca un dia prou ciar. 

Entro d 'hora a la via, remunto els 

130 met res , d e s m u n t o el C 2 i co -

m e n ç o a esca lar de nou. A la s i sena t i

rada per poc m ' e s t i m b o per culpa 

d ' u n a pa t inada , en un t ram on el c o m 

pacte grani t queda amaga t sota un li

quen negre d ' aque l l s tan t ra ïdors . En 

aques ta part super ior la paret no és 

gens ver t ical ; tot i així , hi ha t r ams 

rea iment bon ics . El menú del segon 

dia és mes suau i pue sort ir d ' h o r a al 

c im. H u r r a ü ! Títol de la p e l l í c u l a : en 

c o m p a n y i a deis i sards . 

Per ais amants deis nombres i xifres 

son 220 metres, dificultats de V+ i A 3 . 

Ara comença la pitjor part de la p e l l í -

cula: fer la motxilla, baixar, fer una se-

gona motxilla, seguir baixant. El triatló 

ferroviari de tornada i un altre cop a 

casa a esperar l 'oportunitat d ' anar a mi

rar aquell diedre verge que enllaça amb 

la fissura que dona a la placa. Qui sap? 

Potser surt una altra via i un nou sopar 

de duro. 
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LES NOSTRES M UNTAN YES 

Ja està! Per fi he aconseguit piantar 

la tenda en un indret més o menys apte! 

Tinc l 'objectiu d ' in tentar per enés ima 

vegada pujar al pic de Comaloforno; 

cim que sempre se m ' h a escapat; l 'he 

voltat per tots costats, des de la vali de 

Besiberri , des de la de Gémena , des del 

Besiberri Sud, però no he aconseguit 

pujar-hi mai; avui ho estic intentant per 

la vali de Riumalo . 

Volia piantar la tenda a la mateixa 

pietà de Riumalo , però avui hi pasturen 

les vaques , i per aquesta rao està pie 

d 'excrements i fa una ferum inaguanta

ble; així, dones , he seguit vali amunt 

fins a arribar al pr imer minireplà, on he 

ins ta l lâ t la tenda, indret situât a 2.100 

metres d 'al t i tud, aproximadament , des 

d ' on puc gaudir j a d 'una vista pa

noràmica força dilatada: davant meu 

contemplo tot el torrent de l 'Estany Ne

gre, les agulles de Travessani i la punta 

Alta. 

* * * 

Però malgrat tota aquesta presenta

do de la vali de Caldes, no és pel Co

maloforno que Ireneo un llarg silenci 

de dos anys sensé escriure cap article, 

sino que aquesta vegada vull parlar de 

l'ascensió al pie d'Alba per la valí i es-

tany d'Alba. 

El pie d'Alba és un deis pocs tres mil 

que he pujat més de dues vegades, con-

cretament hi he pujat en tres ocasions: 

la primera des del refugi de la Renclu-

sa, ascensió que no té cap mena de 

Sense títol 

Josep de Tera 

transcendencia, però les altres dues ve

gades hi he pujat per la vali d'Alba, 

amb una petita variado en el descens. 

* * * 

Perdoneu, torno un moment a la valí 

de Caldes per dir-vos que si això no mi-

llora, aquest intent al Comaloforno que

dará en això, en intent, perqué el cel co -

menca a estar parcialment tapat i, enca

ra que els núvols no tapin els c ims, no 

hi ha manera que millori; hauré d ' espe-

rar al vespre, per a veure si els núvols 

desapareixen. 

Estic escrivint des de dintre la tenda, 

però amb la porta oberta i les carnes a 

fora, i fa forca estona que m 'es tan ve-

nint unes ganes boges de fer una becai-

na; ja cont inuaré escrivint després. . . 

* * * 

Ostres, quina migd iadaü M ' h a des-

pertat el fred a les carnes, el t emps 

potser ha millorat una mica, però on es

tic ara j a no hi toca el sol, mentre que a 

la pietà de Riumalo es veu la gent com 

encara pren el sol. 

* * * 

Dones, tal com anava dient, tornant 

a la vali d'Alba, el comencament del 

carni que ens endinsarà per aquesta 

vail és una mica bestia, i perdoneu l'ex-

pressió, però ara m 'explicaré mìllor. 

La vali d'Alba, com moltes valls de 

la mateixa contrada, és una vali amb un 

forau, és a dir, el torrent desapareix, i 

per això no té la forma de «V» tipica 

d'una vali fluvial, per la senzilla raó 

que no hi ha hagut cap mena d'erosió 

per part d'un torrent; aixi, doncs, la 

part baixa consisteix simplement en 

una gran barrera que bonament s'ha 

d'anar superant per a assolir-ne el cap-

damuni. 

El «bonament» en aquest indret con

sisteix en una llarga i molt inclinada 

canal que forma un torrentet secundari, 

situât gairebé al costat dels Banys de 

Benasc. 

Aquesta feixuga pitrada t'agafa 

completament fred i, a sobre carregat 

amb la tenda, se 't fa força penosa de 

superar; sort encara que el corriol és 

molt ben marcat. 

La primera vegada que vaig pujar-

hi, a més a més de trobar-me amb els 

mûsculs freds, va agafar-me completa

ment desprevingut i vaig arribar al co

llet final en un estât força lamentable; 

la segona vegada, com que ja sabia el 

pa que s'hi donava, vaig emprendre la 

pujada amb una altra mentalitat i en 

arribar a l'esmentat collet em trobava 

en un estât que encara era dintre dels 

marges de la dignitat excursìonìsta. 

* * * 

Ja s 'ha post el sol a la pietà de Riu

malo; aixf, doncs , ara es tem tots en 

igualtat de condicions. 

En aquests moments puc contemplar 

tota la vali del Comalespada a m b el co

llet de la via normal a la punta Alta. N o 

vull ni comptar els anys que fa que vaig 

pujar-hi (onze o potser dotze) ; s e ' m po-

sen els pocs pels que e m queden de 

punta en veure com passa de rapid el 

t emps! 

Ara els nuvols comencen a baixar de 

nou i s ' enganxen a les puntes de les 

muntanyes . 

* * * 

Una vegada situats dalt del collet 

abans esmentat, el paisatge canvia ra-

dicalment i la vali d'Alba es converteix 

en un paratge molt bonìc, pie de catifes 

de gespa, arbres, pujades normals, se-

parades per amplis replans; només hi 

ha una mancança: l'absoluta manca de 
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qualsevol vestigi d'aigua. Gens, no n'hi 

ha gens! 

A mesura que anem pujant, el pai-

satge es va obrint als cims que tenim 

davant; és a dir, primer apareix el pic 

del Bom i el Mail Barrât, i després, ja 

mes enlaire emergeixen tots els altres, 

és a dir, el del Malpàs, Crabioles, Per

diguero i tot el massís de Posets. 

Això pue dir-ho de la segona vega

da, car a la primera tots aquests cims 

estaven tapât s per les boires. 

Finalment, quan també veiem el pic 

d'Alba vol dir que l'estany ja és a prop. 

L'indret on hi ha l'estany és d'una 

bellesa salvatge i d'una solitud absolu

ta. 

No vaig poder plantar la tenda al 

mateix indret de la primera vegada, 

perqué tot i ser a la mateixa època, el 

Hoc encara estava cobert per una gran 

congesta. Estic parlant del 29 de juny 

de 1996, any de les nevades del segle al 

Pirineu; però crée que l'indret on vaig 

plantar-la aquesta vegada és molt mi-

llor que el primer. 

La primera vegada fou a la capçale-

ra de l'estany, amb un torrentet al cos

tai de l'orella que no em va deixar dor

mir, mentre que ara l 'he plantada a la 

sort ida d'aigües i pràcticament no se 

sent cap remor, i el sol hi tocará fins a 

l'últim moment. 

Cal dir que de l'estany d'Alba, situât 

a 2.250 mètres, surt un torrent que al 

cap de vint mètres desapareix en l'ano-

menat Forau d'Alba. 

Perd si he comentat corn afet desta-

cable la manca d'aigua, a partir del 

Forau hi ha aigua pertot arreu. 

Una vegada plantada la tenda, vaig 

dedicar-me al sa ofici de prendre el sol 

i fer una llarga becaina. 

* * * 

Igual que avui, perô a m b la diferen

cia que de sol j a no n 'hi ha i el núvol del 

Comalespada ara ja arriba a mitja mun-

tanya, mentre que les agulles de Tra-

vessani i el tuc de la Ribereta encara es 

mantenen lliures de boires. 

La rapidesa del pas del t emps , es

mentada abans en parlar de la punta 

Alta, m ' h a fet recordar que feia set anys 

que no venia a l 'estany de Cavaliers , 

El pie d'Alba, des del pie d'Aigües 

Passes. Foto: Josep de Tera. 

concretament fou el 7 d 'agos t de 1 9 8 9 

quan vaig pujar a la punta d 'Har l é i al 

Pa de Sucre, peí mateix indret on ara 

tinc plantada la tenda (vegeu M U N -

TANYA 7 7 1 , any 1 9 9 0 ) . 

C o m és posible que un pirineista es-

tigui set anys sense anar a la presa de 

Caval lers? La resposta és molt senzilla: 

son exactament els set anys de la vida 

que he dedicat a les guies del Centre: 

Aneto-Maladeta, Posets-Perdiguero i 

Vallhiverna-Besiberri. Ara, acabada 

aquesta feixuga feina, puc intentar recu

perar part del temps perdut; pero malau-

radament el temps perdut no es recupe

ra mai . Així, dones , ara em dedico a 

omplir les mancances mes importants 

del meu curr iculum excursionista, i el 

C o m a l o f o m o n ' é s una de les mes la

mentables; també em dedico a repetir 

les excursions mes boniques , i el pie 

d ' A l b a entra en aquest segon capítol. 
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En aqüestes repeticions aprofito els co-

neixements que pue haver adquirit al 

llarg de trenta-tres anys de pir ineisme 

actiu i intento t ransmetre ' l s a una nova 

generació, de tal manera que començo a 

portar a la muntanya els meus filis, ne-

bots i filis d ' amies ; el «material» és 

molt bo , i mes d ' un seguirá practicant 

assiduament la muntanya. Mes d 'una 

vegada he sentit una sana enveja en 

veure ' l s baixar les tarteres saltant de pe-

dra en pedra. Qui no les baixava corrent 

ais disset, divuit o dinou anys? 

Ara comenca a tronar! A veure si cau 

d 'una vegada la tempesteta d 'est iu, i al 

capvespre comenca a quedar una nit es

telada. 

Tinc la sensació que els espetecs es-

tan mes al costat de la punta Alta que 

deis Besiberr i . Aviat ho sabré segur! 

Per si de cas, surto un moment per apar

tar de la tenda el piolet i els g rampons , 

perqué per a un l lamp la distancia entre 

aqüestes dues muntanyes és peccata 

minuta. 

La solitud de la vali d'Alba deu ser 

secular, perqué quan vaig despertar

me de la becaineta vaig veure que molt 

a prop de la tenda hi pasturava tran

quil-lament un ramat d'isards, i a mes a 

mes tenia a uns vint metres una marmo

ta que també prenia el sol. El fet que 

m'hagués adormit haviafet apropar-se 

aquests animais, que en restar immòbil 

devien considerar-me coni a «part inté

grant del décorât»; però la marmota no 

sabia que el diable sap molt perqué és 

veli i la «part intégrant del décorât» te

nia la maquina de fotografiar penjada 

al coli; així quan la marmota va reac

cionar fugint amb el seu xiscle caracte-

rístic, ja tenia un pareil de fotografíes 

al cabás! 

La primera vegada que vaig trepit-

jar aquests paratges érem tres com-

panys, i llavors era molt difícil que els 

animais es deixessin veure. 

En condicions normáis l'ascensió al 

pic d'Alba no presenta cap dificultat 

tècnica important, només una curta 

però inclinada canal que mena a 

Varesta del cim i, gairebé sempre piena 

de neu, és l'unie pas important; però 

aquest any hi ha moites més congestes 

de les habituais i, a més a més, la neu 

està extraordinàriament dura; no re

cordó haver-me hagut de posar i treure 

els grampons tantes vegades corn 

aquest any. 

Però anem a pams; per a pujar al 

pic d'Alba cal començar a pujar per la 

dreta de l'estany (E), indret on hi ha un 

barrane, algunes fîtes assenyaien el 

carni; cal anar guanyant altura en di-

recció SE per a superar una gran grao-

nada, el pas més factible consisteix a 

apropar-se a un estrep que es desprèn 

del matelx pie d'Alba; hem de passar 

més o menys a prop de la base d'aquest 

estrep; pel carni haurem de travessar 

congestes forca inclinades; si la neu és 

dura caldrà utilitzar els grampons; una 

vegada dalt d'aquesta graonada es veu 

el cim de la tuca Blanca de Paderna a 

la nostra esquerra, i davant nostre, i 

encara forga enlairada, veiem la canal 

plena de neu que condueix a la carena 

que uneix la tuca Blanca amb el pie 

d'Alba. 

Aquest és el pas mésfàcil per a asso-

lir la carena, per aquesta raó hem de 

seguir guanyant altura per a situar-nos 

al peu d'aquesta canal. 

A mesura que ens hi apropem, veu-

rem que la canal es divideix en dues i al 

mig deis dos brancs de la canal hi que

da una esquena rocallosa. Les dues ve

gades que hi he pujat he seguii el ma-

teix itinerari: comencar a pujar per la 

branca de la meva esquerra, i quan el 

pendent s'accentua més, deixo la neu 

per a anar a les pedrés del mig, i 

d'aquesta manera arribo dalt de la 

cresta, amb vistes ja sobre la vali de 

Paderna i el refugi de la Renclusa. Ja 

que esmento el tema de les vistes, per 

no repetir-me, de la vista panoràmica 

ja en parlaré des del cim, però vull 

deixar constancia que des d'aquest in

dret ja és extraordinària. 

El pie d'Alba ens ofereix un aspecte 

molt atractiu, amb forga neu i retallat 

sota un cel blau immaculat. 

Si el cel és blau immaculat al pie 

d 'Alba , el que tinc j o ara mateix a sobre 

meu deu ser ex t remament diabolic, per

qué la negror, la grisor i la foscor reg

nen pertot arreu; ací a l ' indret de la ten

da no hi plou, però estic voltat de fines 

cortinetes grises, que indiquen ben cla-

rament on està plovent en aquest m o 

ment. Tant de bo acabi aviat, i no passi 

com el dia 6 d 'agos t de 1995, dia que 

vaig viure la pitjor tempesta de la meva 

vida, tot baixant de la punta Senyalada 

cap a l 'estany de Besiberri; encara que 

la culpa va ser meva, j a que havia d 'ha -

ver abandonat l 'ascensió quan vaig 

veure véritables estols d 'ocel ls fugint 
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de la Vali d 'Aran en direcció S; vaig ser 

tossut, i vaig acabar arribant al cim, i la 

tempesta va agafar-me una mica més 

avall de l 'estany de l 'Obaga de Besiber-

ri ; va ig pas sa r -me una hora sota una 

pedra, veient com diluviava, l lampega-

va, t ronava i calamarsava. En veure que 

no amainava, vaig decidir seguir 

baixant sota la tempesta; en arribar a la 

tenda, a l 'estany de Besiberri , vaig se

guir esperant, aquesta vegada dins el 

sac, però, com que allò no parava, vaig 

tornar-me a posar la roba xopa, vaig 

desmuntar la tenda i vaig seguir carni 

avall sota el diluvi, va ser una experien

cia inoblidable, pr incipalment la dels 

l lamps petant a sota meu. 

Amies , no sé si aquesta vegada plou-

rà o no, però són les nou del vespre i 

haig de preparar-me el sopar! 

Escric dues dades més abans de po-

sar-me a dormir: la primera és que fare 

justet de paper, estic escrivint més del 

que e m pensava, haig de comencar a fer 

la lletra molt més petita; i la segona és 

que tine un raig d 'esperanca per a demà. 

Sóc una persona que no fa pas escara-

falls dels aven^os tecnològics , i fent 

com faig forca excursions sol, el telèfon 

mòbil s 'ha converti t en un company in

dispensable , és per aquesta raó que en 

aquest moment , quan falten deu minuts 

per a les deu del 13 de juliol de 1996, j a 

sé que a Puigcerdà han caigut 60 litres 

per metre quadrat , i que al concert de 

rock que s 'està celebrant en aquest mo

ment a Escalarre també hi plovia una 

mica; però sembla que d e m à farà bo; 

aixf, doncs , si no hi ha cap novetat se

guire escrivint demà dalt del cim o, més 

endavant , assegut davant de l 'ordinador 

de casa. 

Comencen a haver-hi estels al cel. 

Fins després! 

Bon dia! Ahir havíem deixat la puja

da al pie dAlba just a sota el con final; 

és des d'aquest punì d'on haig de se

guir la descripció. 

La pujada final al pie d'Alba en con-

dicions normáis no presenta cap clifi-

cultat, s 'ha de voltar una mica la base 

del cim fins a arribar a una tarterosa 

canal que ens deixa dalt del cim. Pero 

aquest any la tarterosa canal no exis-

teix i el seu lloc está ocupat per una 

dura i inclinada congesta, en la qual els 

grampons amb prou feines si deixen 

una mica marcades les puntes. No cal 

esmentar que una neu en aqüestes con-

dicions és molí més fácil de pujar que 

de baixar! 

El pie d'Alba, amb les seves dues 

puntes, gaudeix d'un panorama ex-

traordinari, només al SE queda una 

Pie i estany dAlba. 

Foto: Josep de Tera. 

mica mancai per la proximitat dels pies 

Occidentali de la Maladeta. Però, mal-

grat això, queda ámpliament compen

sât pels altres tres punts cardinals. El 

complex de Superbanhéras sembla po

derse tocar amb la má. En primer ter

me i a 200 metres per sota nostre, tenim 

una detallada perspectiva de la tuca 

Blanca i de la seva canal, que permet 
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Pie d'Alba. Foto: Josep de Тега. 

assolir-la amb relativa facilitât. Des

prés podem anar contemplant l'estany 

de la Glera, seguit deh cims de Sacrotz, 

Estauas, els mails Pintrat, Planet i Bar-

rat, els pics del Bom, del Malpàs, Cra-

bioles, Lliterola, Perdiguero, de la 

Baco, Gorgs Blancs, Gias, Bachimala, 

tot el massis de Posets, Gran Perramó i 

Vaticielles, les agulles de Perramó, els 

pics de Grist, les tuques d'ixea, el Co-

tiella, Gallinero, Baciver, Castanesa, 

Vallhiverna, Salvaguarda, Muntanyeta, 

Glera, Mina, la vali i estanys d'Alba, i 

deixo expressament per al final la gran 

visió panoràmica del circ de Cregùen-

ya, amb els pics de Le Bondidier, Ara-

giiells i la cresta fins al pic d'Estâts, 

amb el gran estany de Cregiienya, tot 

el circ i l'estany complètement plens 

de neu fins gairebé a la pietà de Cre

giienya, situada a 2.000 metres, aproxi-

madament. Un espectacle hivernal a 

pie mes de juliol! 

Per a baixar del cim una vegada si-

tuats novament al peu del confinai, po

dem anar seguint el replà fins a quedar 

situais al seu extrem; alla una sèrie de 

fîtes ens conduiran a un seguit de fcicils 

i poc inclinades canals que ens faran 

perdre altura ràpidament. 

Una vegada situats en un gran replà 

inferior, podem escollir entre dues no-

ves variants per a davallar a l'estany 

d'Alba. Una és molt més curta que l'al

tra, però no passa pels dos estanyets 

superiors d'Alba. 

Per a seguir aquesta primera va

riarti, haurem de girar a la nostra dreta 

per a treure el nas per un extrem del re

plà, allí veurem l'itinerari de pujada i 

hi enllacarem novament, amb el gran 

avantatge que ja no haurem de tra

vessar les inclinades congestes de la 

pujada, car estem situats ja a un nivell 

lleugerament inferior. 

L'altre itinerari segueix el curs de la 

valleta on estem situats, i d'aquesta 

manera passarem per sota la bretxa 

d'Alba i pel costal deis dos estanyets 

d'Alba. Cal teñir present que des del 

segon estanyet hi ha una dreta canal, 

plena de neu, que baixa directament a 

l'estany d'Alba; però si no es voi seguir 

aquesta arriscada canal, hi ha un cor-

riol que davalía seguint la inclinado 

de la graonada fins a situar-nos una 

mica més lluny de la sortida d'aigùes 

de l'estany d'Alba. No cai dir que 

aquests tres itineraris es poden combi

nar, és a dir, per exemple, podem pujar 

seguint la descripció inicial i abans de 

comencar la travessa de les congestes 

inclinades, podem passar a l'altra va

lleta, per seguir pujant segons la des

cripció del descens. 

* * * 

N o sé si aquesta descripció m ' h a 

quedat prou bé, perqué és una mica 

complicat descriure la visió panoràmica 

del pic d 'A lba des del c im del Besiberri 

S, on el que estic veient és completa-

ment diferent. 

Dones sí, en aquest moment sóc al 

Besiberri S, car el dia és magnifie. En

cara e m queda pujar al Comaloforno, 

pero també caurà d ' aqu í a una estona. 

Ja fa una hora que he arribat al Besi

berri S, ha calgut portar els grampons 

fins a la bretxa que hi ha jus t al S del 

c im; després, peí vessant de Gémena , 

un corriolet m ' h a dut al cim. És la terce

ra vegada que hi pujo, pero les altres 

dues fou des de l 'estany de Besiberri , i 

assolir un c im per una via diferent és 

pràcticament com fer-lo per pr imera ve

gada. 

Ara veig que es tornen a posar en 

moviment dos excursionistes que he 

avançât, i que per no portar grampons 

han hagut de passar-se més d ' una hora 

en una illa de roques , espérant que la 

neu s 'es toves una mica per a poder se

guir pujant al Comaloforno. 

També he pogut seguir les trifulgues 

que ha patit un altre excursionista que 

s 'ha equivocat de bretxa, i en lloc 

d 'anar a la bretxa situada al N del Co

maloforno, ha intentât, sense éxit, asso

lir la bretxa situada a l 'E del cim, final -

ment ha hagut de retrocedir per a arribar 

a l ' indret correcte, ha desaparegut peí 

vessant de Gémena . per a sortir, tres mi-

nuts més tard, dalt del cim. 

* * * 

Així, dones, us torno a deixar, per

qué d ' aqu í a poca estona seré j o el que 

estaré fent aquesta ascensió! 

* * * 

Per fi he aconseguit pujar al Comalo 

forno! 

És curios, pero estic situât al mig de 

les dues zones que han ompler t la meva 

vida excursionista; a llevant puc distin-

gir perfectament el Medacorba , Coma-

pedrosa, Gerri . Monte ixo , la pica d ' E s -

tats, Certascan, Mont-roig , Ventolau, 

Campi rme , Montvalier. . . Besiberri N i 

S, punta d 'Har lé , Montardo , punta Alta; 

estanys Negre, Tumeneia , Monges , 

Mangades , Comalesbienes . . . 1 a ponent 

dist ingeixo el Vallhiverna, massís de la 

Maladeta, Molieres , Perdiguero, Cra-

bioles, Malpàs , Bom, la Forcanada, la 
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Pic de Comaloforno, vessant de Riumalo. 

Foto: Josep de Tera. 

punta Senyalada i els estanys Gémena ; 

només hi manca la visió panorámica del 

massís de Posets. 

Veient tots aquests cims pue fer de 

passada un repas a tota la meva vida, per

qué tots aquests cims, les seves valls i els 

seus estanys han vist el meu pas, amb tots 

els seus alts i baixos. Des de la baixada 

corrents de la tartera del coll de Sotllo, ais 

disset anys, fins a les baixades actuáis, 

molt mes pausades; des de les encigala-

des i equivocacions, per manca d 'expe-

rièneia i precipitació, també deis disset 

anys, fins a la veterania i prudencia ac

tuáis. 

Des de la poca informado, solitud i 

manca d'infraestructures de l 'any 1967, a 

les massificacions, plànols, guies, pistes i 

refugis actuáis. Per exemple, l 'esmentat 

any 1967 només hi havia entre les valls de 

Cardos i Ferrera el refugi lliure de Vallfer-

rera; ara, trenta anys després, el refugi de 

Vallferrera és guardat i, en lloc de co-

mençar a caminar al pont de la Farga, la 

pista arriba a quinze minuts del refugi i, a 

mes a mes, han sorgit els refugis de 

Baiau, Baborte, Broate, Certascan (guar

dat), la Pleta del Prat (guardat) i Mont-

roig. 

Réfèrent a les soli tuds, recordó que 

l ' any 1967 quan vam dir al taxista que 

ens deixava al pont de la Farga (a la valí 

Ferrera) que una setmana després ens 

vingués a recollir al pía de Boavi (a la 

valí de Cardos) s 'ho va fer dir dues ve-

gades, i ens va mirar com si est iguéssim 

sonats; i també recordó que durant 

aquella setmana que vam estar submer-

gits pels cires de Sotllo, Baborte i Sa

liente no vam trobar ningú. 

Recordó que estic escrivint aqüestes 

ratlles des del c im del Comaloforno, 

mes concretament mirant a llevant; ara 

e m giraré i miraré a ponent . 

A ponent el ritme ha estât molt dife-

rent, només la pista de Benasc s 'ha apro-

pat al refugi de la Renclusa, i els refugis 

de Molieres, Estos i del Forcau son rún i 

ca var iado en el nombre d'aixoplucs. 

On no hi ha hagut cap canvi és dalt 

del Comaloforno, perqué encara hi ha, 

inalterable al pas del temps, la creu de 

ferro que l 'any 1907 hi féu col locar el 

comte Delamarre . M'a t reve ixo a fer 

aquesta a f i r m a d o perqué a la página 99 

de la guia Palíars-Aran Agus t í Jolis diu 

textualment . «... L ' any 1907, el comte 

Delamarre , propietari en bona part 

d ' aques tes muntanyes , féu col-locar a 

les roques mes altes del cim una senzi-

11a creu de ferro, i ensems hi féu deixar 

un llibre registre d 'ascens ions» (CEC, 

1920, pàg. 93), dones j o que professiona-

ment sóc del ram del metall. puc afirmar 

que la creu que hi ha actualment dalt del 

cim reuneix aqüestes caractéristiques, i 

que de la forma de forja de la creu es de-

dueix que és molt antiga, car tota és forja

da, no hi ha cap mena de soldadura, i la 

forma de partició de les tres puntes de la 

creu (bracos i cap) és a cops d'escarpa i 

malí, a m b el ferro roent. 

Pics de Besiberri Sud, Central i Nord, des 

del Comaloforno. Foto: Josep de Tera. 

Si aguanta onze anys mes es podria 

organitzar algún acte per a celebrar-ne 

el centenari! 

Es hora de tornar: tal com deia fa una 

estona, les baixades actuals son pausa

des i necessi to encara força temps per a 

tornar a la presa de Cavaliers . 

N o sé si heu trobat aquest article una 

mica enrevessat , perô volia escriure un 

article «en directe», i una vegada posats 

a fer, n ' h e escrit dos en un. 
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Canigó, 
voltant el Gasamir 

Joseph Ribas 

De totes les portes del Canigó, Me-

rialles és la més ben situada. la més àm-

pliament oberta; el llindar a partir del 

quai es pot atènyer la Pica, pels plans de 

Cadì i la Xemeneia , però també pel coli 

de Segalers, l ' abadia de Sant Marti del 

Canigó o Bonaigua. Cap al sud, remun-

tant el torrent de la Llipodera, un ampie 

camî en mal estât condueix al pia Gui-

llem. 

Des del coli de Jou (1.125 m) fins al 

final de la carretereta que puja de Cas-

tell, s 'arr iba a Merial les, en 1 h 30 min, 

per la pista transitable o per un carni 

que la talla per a tomar- la a trobar a l 'al

tura del Render (1.530 m), al coli del 

Cavali Mort . 

Primera jornada: refugi de Merialles, 

pica del Canigó, xalet-refugi deis 

Cortalets 

Merialles ( 1.718 m) és a la confluen

cia de les valls de Cadí i de la Llipode

ra, entre el Gasamir de Baix (2.422 m) i 

el Se thomes (2.651 m), abans d 'una 

franja de terra entravessada i boscosa, 

consti tuida peí coll Verd, que el Cadí 

supera amb una cascada. El refugi de 

pastors situât sota la casa forestal, gene-

ralment tancada, ofereix de quatre a 

cinc places precàries. Uns rètols gravats 

indiquen els diferents itineraris. 

Es pot menjar i dormir en el refugi 

nou de Merialles. 

El camí de la Pica passa per sobre del 

refugi de pastors , t ravessa la Ll ipodera 

( 1.686 m) i remunta en dos amples re

volts, sota els pins; creua el barrane del 

Sethomes i després pénétra sota el bosc, 

fins al coll Verd (50 min, 1.861 m). 

En aquest indret neixen dos camins : 

el de l ' esquerra baixa l leugerament 

(1.785 m) , travessa el riuet de Cad i i 

s 'e leva cap a la j aça de Cadi , on s 'uneix 

amb el de la dreta, que, més assenyat, 

puja al començament del coll Verd, en 

pendent suau, talla dos o tres rierais i 

passa davant la font d 'en Mart í , abans 

de travessar el Cadi per sobre un guai 

( 1.964 m) i de pujar fins a retrobar el 

carni précèdent (2.000 m). Deu minuts 

més tard s 'arr iba a la cruïlla d 'on suit, a 

l 'esquerra, el GR-10 , cap al coli de Se-

galés. 

Cont inueu per la dreta en pujada 

suau cap a la cabana Aragó ( 1 h 50 min, 

2.123 m). El carni està perfectament 

traçât, per la riba dreta del torrent, sobre 

l 'herba que voreja el pedregall . Passa 

davant una cabana en ruines i s 'enfila al 

pia de Cad i (2 .310 m), cap als vestigis 

de petits estanyols assecats, a prop d 'un 

désert rocallós i nu, entre els pendents 

del Gasamir de Dalt (2.721 m) i del 

puig Sec (2.665 m) a l 'esquerra, i els 

contraforts del roc Negre (2.661 ni) i 

del Tresvents (2.727 m) a la dreta; da

vant de la portella de Val lmanya, uns 

revolts bruscos pugen entre el pedre-

gam (2 h 50 min, 2.570 m). 

Aquest Hoc, conegut pels herboris

tes, que hi vénen a collir esclafidors i 

herba de les set sagnies, encisà els 

viatgers, que el descobriren com un jar-

dî salvatge, tallat de cascades i de fie

rais, d 'aigiies sordes i subterrànies, que 

rondinaven sota un borrissol suau 

d 'herba fina i de Hors, brunzents d ' in

sectes: un jo ier d 'a igua i de llum que el 

poeta Jacint Verdaguer sublima en una 

«conca de maragda», «brodada d ' an 

gelica i de jonqui l les» , argentada pels 

Estanyols , que «d 'aquel la mar petita 

son petjades, son els bocins d 'aquel l es-
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pill on tota la nau del firmament 

s ' emmira l lava». De cara al carni, la 

conca del Canigó s 'enfonsa en un de

sert d 'esbaldregal ls , redreçat per barres 

rocoses i esquerdes verticalment a la 

Pica. La mirada busca un pas incert sota 

la perpendicular del c im. El carni pren 

peu amb fermesa entre els blocs de gra

nit i condueix a la bretxa de Durier 

(2.696 m), davant de la Xemeneia , que 

cal pujar amb precaució, gradualment , 

fins a la Pica (3 h 30 min, 2.785 m). 

L ' a b u n d a n t b ib l i og ra f i a del seg le 

pas sâ t ha cé l éb râ t aques t c i m a m b 

tais accents de terror i d ' e n t u s i a s m e 

que cos ta d ' imag ina r , en l ' exa l t ac ió 

d ' a q u e s t s sen t iments , les dif icul táis i 

les po r s que van haver de superar els 

nostres predecessors . El que reté avui, 

quan el dia és ciar, és l 'ampli tud de la 

vista, la plana del Rosselló, la mar i, en 

el eel, el superb enlairament de crestes 

cap a Carançà, Andorra i, més enllà, el 

que es deixa endevinar de la Maladeta. 

«Des de cap altre punt d 'Europa - e s -

crivia Lef ranço i s - no és possible gaudir 

de l ' admirable espectacle de la sorrida 

del sol damunt el mar millor que des del 

Canigó. És una doble meravella per al 

turista ser sobtat de cop pels pr imers ra

jo s de l 'astre, que ell busca a baix i que 

en canvi s 'a ixeca davant seu, sobre 

l 'hori tzó sobrealçat. El cel és llavors tot 

blau, la nuvolada d 'un blau argentat i 

els c ims veins d 'un to propra que aviat 

es fon en or rutilant; és un espectacle 

d ' una majestat enl luernadora.» 

Pel costat nord, multiples corriols de 

baixada retallen el carni que, sota la pi

ràmide del vértex, segueix la carena N E 

i va a parar a la font de la Perdiu (4 h 35 

min, 2.260 m) . 

Baixem al xalet-refugi dels Cortalets 

(5 h, 2.150 m). (Xalet dels Cortalets . 

Tel . 07 - 334 68 96 36 19. Obert del 24 

de juny a principis d 'oc tubre) . 

Segona Jornada: xalet-refugi dels 

Cortalets, refugi de Bonaigua, eoll de 

la Jaça de Vernet, refugi de Merialles 

Del xalet dels Cortalets pugem cap a 

la font de la Perdiu. Poc abans d 'arr ibar 

a la font, a la dreta, cal prendre el GR-

10 (35 min, 2.200 m). 

Arr ibem amb una baixada suau al 

fons d ' un sot que hem de travessar 

abans de Torri de la Castel la (1 h 40 

min, 1.966 m) . Es tracta d ' una cabana 

de pedra seca en perfecte estât sobre un 

vessant herbós, on creix a m b abundàn-

cia l'angelica borda (anomenada local-

ment coscoll) , apreciada pels entesos, 

que hi vénen a finals de juny a collir-ne 

brots tendres. Hi ha una amplia vista so

bre el Confient i les Corberes . 

A la rodalia de Torri de la Castella, 

Achil le Jubinal imagina la seva obra 

pastoral extravagant: un escenari de 

pastors , grups de ramats, personatges i 

figurants de fantasia per a una festa bu

còlica acolorida de cançons i de contes. 

Endinsant-se pel sotabosc, el carni 

baixa fent revolts fins a la pista de Ba-

laig, que cal prendre a l 'esquerra per a 

Pujant la Xemeneia. 

Foto: Joseph Ribas. 

arr ibar davan t del refugi de Bona igua 

(2 h, 1.745 m). 

Un altre cop a l 'esquerra, el G R - 1 0 

es dirigeix cap a les Conques , una enor

me d o t a d a molt aixaragallada, tra-

vessada de roques inestables que hem 

de vorejar. 

Arr ibem a la j aca del Pi (2 h 20 min. 

1.735 m). 

El camí cont inua amb una pujada 
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La pica del Canigó, vessant sud. 

Foto: Joseph Ribas. 

l leugera entre espais herbosos, després, 

peí sotabosc, es prolonga en baleó, tra-

vessa el coli de la Jaca de Vernet (3 h 20 

min, 2.040 m) i mes lluny el coli de Se

gales (4 h 10 min, 2.040 m) . 

Del coli passem a un repla de la care

na del Gasamir i, peí vessant sud, conti

núen! fins a travessar el camí de Cadí , el 

mateix de Fañada del pr imer dia. Pas

sem peí coli Verd (5 h 30 min, 1.861 

metres). 

Tornada al refugi de Merial les (6 h 

10 min, 1.718 m) . 

C A R T O G R A F I A 

Massif du Canigou. Institut Géographi
que National. Top 25. Escala 1:25.000 -
nûm. 2349 Et. 

Canigô. Ediciô catalana. Escala 
1:40.000. Editorial Alpina. Granollers. 

B I B L I O G R A F Í A 

Ramón RIBERA MARINÉ. Canigó - Tres 
Esteles - Costabona. Editorial Montblanc -
Martín. Barcelona 1994. Guia excursionista 
del Centre Excursionista de Catalunya. 

Joseph RIBAS, El Canigó. Historia i 
mite. Editorial Eumo. Vic 1996. 

H O R A R I 

Primera Jornada Parcial Acumula t Segona Jornada 
Merialles 00 min 00 min Xalet dels Cortalets 00 min 00 min 

Coll Verd 50 min 50 min Sota la font de la 

Cabana Aragô 60 min 1 h 50 min Perdiu GR-1 35 min 35 min 

Sota la portella de La Castella 1 h 5 min 1 h 40 min 

Val lmanya 55 min 2 h 45 min Refugi de Bonaigua 20 min 2 h 00 min 

Xemeneia 25 min 3 h 10 min Jaca del Pi 20 min 2 h 20 min 

Pica del Canigô 20 min 3 h 30 min Coll de la Ja£a de Vernet 60 min 3 h 20 min 

Pic de Joffre 50 min 4 h 20 min Coll de Segales 50 min 4 h 10 min 

Font de la Perdiu 15 min 4 h 35 min Ja§a de Cad í 50 min 5 h 00 min 

Xalet dels Cortalets 25 min 5 h 00 min Coll Verd 30 min 5 h 30 min 

Merialles 40 min 6 h 10 min 

El temps de camí de les dues jornades: 11 hores 10 minuts. 
Accès a Merialles. Des del poblé de Castell (Confient), pugem al coll de Jou ( 1.125 m) per la carretera D-l 16. A partir del coll de Jou 
per pista sensé enquitranar fins al refugi de Merialles. 
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Las Médulas (Lleó), 
una espectacular forma 

de modelat antrópic 

Narcís Rucabado i Franquesa 

Durant un recent viatge per terres de 

Castel la i Lleó, i moguts vivament per 

la curiositat de conèixer nous indrets 

fora de les rutes habituais del turisme, 

v a m fer cap a un para tge que crée que 

és poc conegu t de moi tes pe r sones i 

q u e era del tot de sconegu t de nosa l -

t res : par lo de Las M é d u l a s . Encara 

q u e a lguna guia l ' e s m e n t a c o m a Hoc 

in téressant , no haur í em suposa t mai 

que aques t Hoc ens so rp rengués vér i 

t ab lement tant. 

El paratge, d ' unes caractéristiques 

geomorfolôgiques espectaculars i espe

ciáis, résultat de l 'activitat de l ' home 

d ' anys enrere, que, en el seu afany per 

obtenir metalls preciosos, i amb l 'ajuda 

de l ' a igua temporera i d 'a l t res agents 

atmosfèrics al llarg del temps, ha deixat 

un indret torturât, erosionat i aixaraga-

llat, si teniu l 'oportunitat d 'anar-hi , us 

meravel larà i tal volta us quedará el ti

bió de voler aprofundir el seu coneixe-

ment, tant natural com historie. 

Per la geomorfologia, ciencia geo

lógica que estudia el relleu de la terra, 

podrem tenir les possibilitats d ' inter-

pretació de les diferents configuracions 

del paisatge geologie, important per a 

nosaltres, els excursionistes i viatgers, 

que a voltes estem immergi ts fisica-

Poble de las Médulas. Porta d'entrada al 

paratge. Foto: Narcís Rucabado. 

ment en aquest entorn. Hem de saber si 

el marc natural en que ens m o v e m pot 

haver estât modificat naturalment o per 

intervenció humana. 

La historia, i en aquest cas, treballs 

específics, ens donaran noticia sobre les 

mines i l 'art de la minería a Espanya en 

l 'antiguitat . 

A m b aquest bagatge de visió de l ' in-

dret i posterior estudi, podreu fer algu-

nes deduccions de diversa mena, que 

cree que serán bastant encertades. 

Q U É S O N LAS M É D U L A S 

El paratge de Las Médulas és un deis 

test imonis mes característics que han 

quedat al llarg del temps, modificat pels 

agents atmosfèrics, de la minería roma

na de l 'o r a la península Ibèrica. Fem 

mencio unicament d 'aques t Hoc, décla

rât monument nacional el 3 de juny de 

1931. Es tracta d ' una zona protegida, 

c o m a monument natural, per la Junta 

de Castil la y León, per tal com és una 

de les mes espectaculars i ben conserva-

des de les nombrases explotacions mi-

neres d 'o r al nord-oest peninsular. 

S I T U A C I Ó 

Las Médulas son a la comarca de El 

Bierzo, al nord-oest de la provincia de 

León, prop de Ponferrada, capital de la 

comarca. La localització del poblé de 

Las Médulas , segons la retícula U T M 

és 29T P H 8 3 7 0 3 3 . 

C O M A N A R - H I 

L'es tac ió de ferrocarril mes propera 

és la de Ponferrada. Des d 'aques ta loca-

litat, amb cotxe, cal seguir per la carre

tera N-536 , fins a t rabar la N-120 en di-

recció a Ourense. Tan bon punt arribeu 

a Carucedo, a uns vint qui lómetres de 

Ponferrada, seguiu uns quatre qui lóme

tres per una carretera local fins a t rabar 

el poblé de Las Médulas , porta d 'entra-

da d 'aques t paratge. Podreu seguir la 

carretera en bon estat fins a situar-vos 

prop de les mines. Després heu d 'endin-

sar-vos-hi a peu, per bons camins , per a 
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PLÀNOL DE SITUAClO DE LAS MÉDULAS 

ESCALA 
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I I I I I I 

fer-vos carree a m b detall de l 'entorn i 

de la v e g e t a d o . Noteu els magnifies 

exemplars de castanyers i altres plantes 

que encatifen els barrancs. Tot plegat 

avui sembla un caprici de la natura. 

Per a tenir una visió de conjunt, cal 

seguir la mateixa carretera i agafar un 

trencall poc abans de Las Médulas cap a 

Orellán, a m b bon paviment . Després 

cal cont inuar per una pista de terra cap 

al mirador d 'Orel lán . Una altra pista, 

aquesta per a cotxes tot terreny, surt del 

poblé de Las Médulas i, tot rodejant la 

muntanya per l 'oest, fa cap al mateix 

mirador, tot passant per una área de 

picnic i la font de la Tía Bibiana. Hi ha 

altres itineraris a peu o amb bicicleta, 

que podreu trobar en alguna guia del 

lloc. 

A P U N T G E O L Ó G I C D E L T N D R E T 

A l 'oest de León, t robem una serie 

de serres (Montes de León) que son els 

contraforts de la serralada Cantábrica i, 

entre aqüestes , queda enquadrada una 

fossa tectónica reblerta de materials del 

Terciari (El Bierzo) amb altituds que 

osc i l l en entre 400 i 600 m. Al sud, 

aquesta fossa tectónica queda emmar-

cada per una serie de muntanyes a m b 

materials paleozoics que assoleixen al

tituds entre 1.500 i 2.000 m, que son els 

Montes Aquil ianos, amb El Teleno 

(2.185 m) , c o m a punt culminant . Al 

sud d 'aques ts Montes Aquil ianos hi ha 

la valí o comarca de La Cabrera, que és 

drenada peí riu del mateix nom. Al 

marc sud d 'aques ta comarca queden les 

serres de La Cabrera i La Cabrera Baja 

amb Peña Trevinca, de 2.124 m, que la 

separen de les comarques de la Sanabria 

i La Carballeda, j a en terres zamoranes . 

Les caractérist iques géologiques 

d 'aques tes muntanyes son les que han 

donat peu als jac iments aurifers. L 'o r 

natiu, procèdent de la meteori tzació 

deis dics de quars de les pissarres del 

paleozoic inferior, fou arrossegat i em-

pastat en a l l uv ions formats al llarg de 

diversos episodis en f u n d ó de l 'cncaix 

de la xarxa hidrográfica i de les modifi-

cacions tectoniques i canvis climàtics 

del quaternari . L ' o r és arrossegat dels 

seus jac iments primaris per agents ero-

sius cap al fons de les valls, on és con

centrât en els glacis de peus de mont, 

els pedregars , les terrasses fluvials i tôt 

altre tipus de dipôsits d ' a l l u v i o n s 

d 'edat diferent. Posteriorment és trans

portât cap als rius que recorren aqüestes 

terres. A voltes, els sédiments poden tenir 

un gruix d 'uns cent a cent setanta mètres. 

A P U N T HISTÔRIC 

Tenim poques referèneies dels asturs 

i dels càntabres, pobles preromans que 

habitaven aqüestes comarques a l 'oest i 

al nord de León, pobles éminemment 

guerrers i que j a beneficiaven diferents 

metalls, com el coure, l 'estany, el plom, 

la plata i l 'or. 

Diuen escriptors de l 'antiguitat , en

tre altres Posidoni , filôsof he l len is t ic 

(135-51 aC), que en el pais dels Àrta-

bres (poble pre romà de Galicia), la terra 

brilla per la plata, l 'es tany i l 'or que s'hi 

t raben en abundancia . 

Afirma Plini, antic procurador romà, 

que a Hispània abunden tota classe de 

metalls preciosos, com l 'or, la plata i al

tres com l 'estany, el coure, el crom i el 

mercuri . 

Els escriptors bíblics del segle vu aC, 

com Jeremies , Ezequiel o Isaïes, ja ens 

parlen de les naus de Tarsis que, plenes 

d 'o r i plata, sortien dels ports de la Pe

nínsula, i altres escriptors antics citen 

textos de l 'Ant ic Testament tôt referint-
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TERRE 

se a les relacions entre tartessis i el po

blé d ' Israël . En efecte, només hem de 

fullejar les obres d 'escr iptors antics, 

grecs i romans , per a tenir el convenci-

ment pie de la r iquesa minera d 'Es -

panya en aquelles époques . 

Sabem per la historia que a l 'antigor, 

no va quedar mai cap poble aillât. Pertot 

arreu observem migracions, invasions, 

guerres i sobretot comerç . 

Després dels fenicis i els grecs, foren 

els romans els que demostraren un gran 

interés per l 'or de la Península. 

C o m a conseqiiència de les invasions 

per part de Roma i de la colonització de 

tôt el territori, els pobles van quedar 

sotmesos a la romanització. El territori 

deis asturs i càntabres, enquadrat entre 

el Cantàbric , el Duero, l 'Esla i Galicia, 

fou l 'úl t im reducte que va fer resisten

cia a aquest poder. Ul t imada la con

questa de totes les terres, aquests pobles 

del nord-oest de la Península foren ré

duits a l 'esclavitud total. Alguna narra-

ció ens descriu les misèries a que foren 

sotmesos i obligats a treballar en condi-

cions inhumanes en les explotacions 

aurifères. Es calcula entre quinze mil i 

seixanta mil, segons l 'època, el nombre 

d 'esc laus dedicats a aquest menester a 

la zona nord-oest . 

R o m a destaca diverses légions de 

soldats d 'el i t amb procurador a Astúries 

i a Galicia. Aquest cumul de forces so-

lament es justifica per la vigilancia 

d 'aques tes masses d 'esc laus , per la 

guarda i transport de l 'or i per la impor

tancia dels recursos aurífers de la co

marca, molt mes importants que els de 

Dàcia, a Romania . 

Anotem que les explotacions d 'o r de 

Las Médulas i les properes de La Val-

cuerna foren les mes importants de la 

zona nord-oest de la Península. Mireu si 

n 'e ren , d ' impor tants aqüestes explota

cions aurifères, que n 'han estât compta-

bilitzades mes de sis-centes per tota la 

zona, que mogueren mes de sis-cents 

muions de mètres cúbics de terra. Se

gons calculs, s 'es t ima que el pes de l 'or 

bénéficiât s 'apropa a les deu tones 

anuals . 

La máx ima intensitat de les explota

cions s 'aconsegueix al llarg de dos-

cents cinquanta anys, aproximadament . 

i d ' una manera especial en els segles i i 

ii dC . Posteriorment la minería entra en 

crisi amb motiu de les invasions dels 

pobles visigots, falta de mà d 'obra d ' es 

claus i escassa rendibilitat de les explo

tacions, a causa de restar gairebé exhau-

rides - e l cas de Las M é d u l a s - per es-

cassetat de recursos hídrics o per exces-

sius treballs d ' infraestructura a efectuar 

per a posar en solfa noves explotacions. 

Sabem que la minería de l 'or va tornar a 

funcionar dèbilment durant la invasió 

musu lmana i al llarg dels segles xix i 

X X . 

Sembla que ara hi ha una nova revi-

falla per a les explotacions aurifères de 

León i Astúries per part d ' empreses es-

trangeres, gracies ais nous procedi-

ments de benefici del metall i amb téc-

niques avançades i mes rendibles. 

S I S T E M E S D ' E X P L O T A C I Ó DE 

L'OR 

Intentarem explicar els diversos sis

temes que foren emprats i es pot dir que 

alguns d 'e l ls ho foren exclusivament en 

llocs com ara el que ens ocupa. En 

grans explotacions es donen variats sis

temes que son utilitzats indist intament 

al llarg del temps, pero hem de tenir ben 

présent que per a tots ells resulta impor-

tantíssim i imprescindible el concurs de 

l 'a igua, tant per a l 'explotació com per 

al rentat. 

Els s is temes d 'explotac ió mes im

portants son: 

1. Placer: Es un dipósit detrític de 

sorra o de palets que conté particules de 

minerais , palletes d 'o r i d 'a l t res mine-

Las Médulas. Paratge abarranca! i amb 

turons en forma d'agulla, testimonis del 

seu primitiu nivell de relleu. 

Valls poblades de castanyers. 

Foto: Narcís Rucabado. 

rals preciosos, provinents d 'un jac iment 

altérât per l 'erosió. L 'o r és extret per 

successius rentats i garbellat a les lleres 

dels rius i rierols. Aquest s is tema a pe

nes ha deixat empremta morfológica vi

sible. 

2. Pous: És la forma d 'explo tac ió 

de l 'o r nadiu dels filons de quars aurífer 

que consisteix en el buidat de la cavitat 

cap a la superficie, ja que aquí la major 

part de les vetes son subvert icals . És 

emprat en terreny rocallós. 

3. Arrugias: Així va definir-les Pu

ni, pero és probable que aquests siste

mes j a fossin coneguts pels pobles pre-

romans ; en tôt cas els romans foren els 

que mes ús en feren. El s is tema de les 

arrugias consisteix a provocar, amb 

l 'ajuda de l 'a igua, esfondraments artifi

ciáis en terrenys de major o menor pen

dent. 

L ' a igua era emmaga tzemada en di-

pôsits situats en zones altes del terreny 

que calia ensulsiar. La seva funció era 

ablanir les terres, en aquest cas els ter

renys tous i poc cohesionats , i provocar 

una esl lavissada de fang i pedrés . En 

acabar aquest treball, es reduïa el ter

reny a un procès d 'a ixaragal lament i 
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abarrancament a m b a c u m u l a d o dels 

materials fangosos a les parts mes 

baixes, per a sotmetre ' l finalment a un 

rentat, on es beneficiava l 'or. Les prac

tiques derivades d 'aques ta teoria de les 

arrugias són diverses i es poden desta

car les següents: 

a) Llaurat o pentinat: És caracte-

rístic de terrenys de pendent suau i con-

sisteix a disposar d 'un conjunt de ca

nals que a intervals regulars segueixen 

la direcció del pendent , és a dir, de dalt 

a baix. Els canals son alimentats des de 

la part superior per un canal principal 

de traçât horitzontal que, aproximada-

ment, segueix el recorregut teorie de la 

corba de nivell i en posició perpendicu

lar respecte ais primers. A la part infe

rior de l 'explotació, els canals s 'agru-

pen en un de sol, que fa la f u n d ó de 

desguàs . En produir-se l 'esl lavissada, a 

causa del pas de l 'a igua pels canals, la 

forma que adquireix tot el conjunt és la 

d 'una sèrie de petites colades de fang, 

de forma piriforme. Aquest és el siste

ma emprat a la major part de les valls 

del Duerna i del Eria. 

b) Corones: Es un sistema molt ru-

dimentari per a terrenys de poc desni-

vell, que consisteix en una trinxera o ca

nal al imentador que, en un punt déter

minât, es bifurca en dos ramais en for

ma circular i que , aiguës avail, s 'ajun-

ten de nou. Al bell mig queda una illeta 

de forma circular, d 'on prove el nom: 

corona o aceto. El canal subdividit en 

dos ramais permetrà la creació artificial 

d 'es l lavissades als flancs exteriors del 

canal, aixf com la destrucció progressi

va de l ' illa. El tram final del canal, j a 

unificat, seria el canal de desguàs . En 

casos aïllats, l ' i l la central ha pogut per-

Interior de la cova de ¡'Encantada. 

Fucarona o escorranc que ha quedat 

després de l'enderroc dels pous i galeries. 

Foto: Narcís Rucabado. 

metre l 'assentament d 'a lgún petit po-

blat, en estar protegit per dos ramais 

d 'a igua. 

c) Colades: Les colades per llisca-

ment . caractérist iques de vessants a m b 

fort pendent , probablement tenen el seu 

origen en l 'observació de l ' home dels 

moviments de flux rapid que son afavo-

rits per la inc l inado dels vessants i per 

la presencia d 'a igua d' infil tració, i que 

han provocat les esl lavissades naturals 

en époques de molta pluja. En l 'àmbit 

nord-oest de la Península es coneix 

aquest fenomen amb el nom $ argollo. 

Consisteix a crear una colada o esllavis-

sada en la zona de fort pendent , facilita

da per una xarxa de canals d 'a igua. 

És el sistema mes antic de tots els co-

neguts per a aquest t ipus de minería i es 

creu que fou utilitzat pels pobles primi-

tius. Són frequents en l 'àmbi t galaico-

astur. on a penes existeixen extensions 

horitzontals o d 'escàs pendent i on 

abunden engorjats produits pels rius. 

d) Ruina montium o fucaronas: És 

una técnica depurada i a major escala, 

derivada del sis tema de colades, de ma

nera que s ' empraven en mes d ' una oca-

sió. Aques ta técnica fou aplicada pels 

romans en les explotacions dels a l l u 

vions i l leugerament descrita per Plini 

el Veil (N .H. 33 . 70-74) . Consis teix 

bàsicament a provocar l 'ensuls iada 

d ' un terreny massiu d ' a l l u v i o n s amb 

un cert pendent i que, per un sistema de 

trinxeres, galeries i pous , és utilitzada 

en les explotacions amb escarpament en 

forma de cire. És la que es va usar a Las 

Médulas i alguns vestigis n 'han estât 

conservais també a Valcuerna (Maraga-

tería). 

En les explotacions en escarpament 

en forma de cire, cas de Las Médulas , 

són els pous verticals, excavats i en-

creuats amb galeries a les parts mes su

periors i mitjanes d 'aques t escarpament 

els destinats a preparar l 'enderroc d 'un 

tram d ' a l l u v i o n s . Ordinàr iament 

aquests pous están units en serie a unes 
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Forat o galería que ha quedat a mig 

escarpament. Castanyers a primer terme. 

Foto: Narcís Rucabado. 

galeries, i tot plegat comunica a m b una 

única galería inferior, que és el desguàs . 

A m b T e n t r a d a d 'a igua procèdent de di-

pôsits superiors, s 'es tovaven els mate

rials. Després s 'obr ia el desguàs i sortia 

l 'a igua a pressió barrejada a m b fang, 

côdols i tota classe de sediments , que-

dant un grandies escorranc o enorme 

cova anomenada fucarona. 

D e tots els sistemes d 'enderroc deis 

romans , sembla que aquest és el mes 

perfeccionat i el mes tarda, i el que va 

permetre que no solament s 'apl iqués a 

roques o terrenys poc cohérents , sino 

que va aplicar-se també a roques meta-

môrfiques, si entre elles abundaven els 

dies de quars aurífer, en tant que la frac

t u r a d o i l 'esquistositat afavorissin 

aquest enderroc. 

L ' A I G U A 

Abans hem indicat que el concurs de 

l ' a igua és importantíssim en aqüestes 

explotacions. Efectivament, per a la 

mes senzilla d 'aques tes explotacions 

era necessària la dels rius i rierols per al 

rentat i garbellat a les seves lleres de les 

sorres i fangs portadors de palletes d 'or . 

Recordem els buscadors d 'o r de l 'oest 

americà i deis garimpeiros del Brasil i 

Veneçuela . 

Perô per ais altres sistemes d ' exp lo-

tació eren necessaries grans quantitats 

d 'a igua que foren captades ais vessants 

de diferents muntanyes per a procurar el 

subminis trament necessari en époques 

seques. Era captada també ais vessants 

del Te leno . a uns 35 km de distancia i a 

una altitud de 1.700-2.000 m. Aqüestes 

captacions recollien també el desgel a 

l 'estiu de les neus i congestes . L ' a igua 

era aconduida per canals i séquies cap 

al sud-est, rodejant la muntanya per a 

tombar al nord-oest fins a trobar el riu 

Cabo , afluent per la dreta del Cabrera. 

El riu Cabo augmentava de cabal amb 

aquesta aportació, junt amb altres cap

tacions de la conca superior del Cabre

ra, que a l imentava aigües avall els set 

canals principáis que rodejaven la mun

tanya a m b pendents del 0,6 i 1'1% i 

feien arribar les aigües a dipòsits i pisci

nes per damunt de les explotacions. que 

les retenien per a la seva posterior uti-

lització; son les anomenades maseras. 

Es feren altres captacions ais rius Oza, 

Valdecorrales, Guido, Reguerón i Rimor. 

Es creu que les canalitzacions, segons es-

tudis fets. podrien haver arribat entre dos-

cents i cinc-cents quilòmetres. 

C A N A L S , SÈQUIES, 

A Q Ü E D U C T E S I A L T R E S 

C O N S T R U C C I O N S 

Els romans han deixat intéressants 

tes t imonis d ' infraestructura pel que fa 

als canals, sèquies, aqueductes i altres 

construccions per a la guarda i manteni-

ment d 'aques tes obres d 'enginyer ia ne

cessària per a la captació i conducció de 

l 'a igua des d 'una distància en lfnia recta 

de 35 km. des del riu Cabo , per sobre 

Saceda i sota el Teleno, i per a fer-la 

arribar a les explotacions de Las Médu-

las. 

Fou obligat resseguir les diferents 

irregularitats del terreny tocant a 

vessants, valls, barrancs, etc., dels 

Montes Aquil ianos, tot représentant el 

doble o més de distància en lfnia recta, a 

voltes tallant a pic roques, foradant ro-

quissers i muntanyes , fent petits murs 

de pedra i calç penjats a les parets de les 

roques i tallant espadats, agulles o 

monòli ts i construint ponts i aqueduc

tes. 

Alguns test imonis d 'aques ts canals i 
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séquies es conserven en bon estat i son 

actualment utilitzats c o m a camins i 

viaranys per ais ramats . 

Hi ha altres test imonis de construc-

cions derivades d 'aques ta e x p l o t a d o , 

com el que es troba prop de Carucedo, a 

Las Pedreiras. S 'ha excavat una v i l l a 

romana construida en el segle i o n dC, 

com a alberg de l ' adminis t rador de Las 

Médulas , i un canal, únic al nord-oest 

d 'Espanya , construit amb còdols i argi-

la. 

C O M ES R E C O L L I A L'OR 

Acabats els treballs d 'enderroc o es-

llavissada cap al fons dels barrancs, 

aquests materials eren retinguts per pe-

tits barratges fets a m b argila i codols 

Sistema d'explotado per Ruina 
Montium: / . Excavado de pous i 

galeries. 2. Fucarona esbaldregada amb 

enderrocs. 3. Fucarona buidada. 

grossos i, tot seguit, per canals, eren 

conduits als rentadors (agores), per al 

seu rentat i garbellat. C o m a pr imer fil-

tratge de les aigiies fangoses que passa-

ven pels canals, j a eren ret ingudes pa-

lletes d 'o r per un seguit de feixines fê

tes de bruc i bruguerola, c o l l o c a d e s als 

canals , que després eren sotmeses a un 

procès d ' incineració per a recuperar les 

palletes ret ingudes entre els branqui-

llons. 

El rentat i el garbellat final era efec-

tuat als rentadors on se seleccionava el 

material . 

Els desperdicis en forma de Ilots i 

petits ròssecs eren arrossegats per ca

nals terminais a les zones més baixes 

que, en forma de cons de dejecció, re-

blien barrancs i conques de rius. Els 

còdols grossos eren separats a part i api-

lats (murrias) i a lguns posteriorment 

aprofitats per a la construcció de murs i 

parets . Actualment encara se 'n poden 

veure per les rodalies. 

L ' àmbi t d 'aques ts rentadors és avui 

molt ampli . Les obres s 'ampliaren cap 

al llac Carucedo, al fons de la vali, i en

cara ara no es té la certesa de si la seva 

funció era la de rentador, per a evitar la 

contaminació del riu Sii, о bé va sorgir 
sensé que fos projectat. El cert és que 
quasi tots els desguassos de Las Médu-
las, jus tament fan cap aigiies avall i el 
seu emissari resta tancat per un con for
mat pels arrossegalls de la zona minera. 
Per tant, es creu que la formació 
d 'aquest Пас és résultat també de la in-

tervenció humana . 

C O N C L U S I O N S 

El panorama de Las Médulas és avui 

el d 'un paratge a m b grans i espectacu

l a r barrancs, grans turons test imonis 

en forma d 'agul les coniques opicuezos , 

aïllades les unes de les altres i separades 

per dépressions, xaragalls i grans espa-

dats i tallats, alguns soscavats a la base 

per galeries, ba lmes , coves i pous; ma-
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Vail del riu Cabrera. Explotado de les 

pissarres. Foto: Nards Rucabado. 

terials argilosos, vermel losos , que do

nen un to especial al paratge. 

El bon estat de c o n s e r v a d o del con-

jun t s 'atr ibueix en bona part al rapid re-

cobr iment vegetal que va defensar-lo de 

les fortes meteori tzacions. Actualment 

podem contemplar unes magnifiques 

castanyedes amb exemplars espectacu

l a r que han colonitzat aqüestes vails i 

barrancs. 

H e m d' insist ir que Las Médulas és 

un dels millors i més ben conservats 

test imonis de paisatge antròpic creat 

per la mà de l ' h o m e en el treball de la 

minería, i en aquest cas de la minería de 

l 'or. 

Si volem continuar aprofundint en 

l 'es tudi de la geomorfologia antròpica, 

podrem complementar -ho amb un se

guii d ' i t ineraris per La Cabrera, per a 

adonar-nos de les variacions actuals del 

paisatge c o m a resultai de les explota-

cions de les pedreres de pissarra per a la 

Il . . h , | ' U tfJf 'I 
|nf |nf 

^ fife 

construcció, una de les més importants 

fonts de recursos économies d 'aques ta 

vali . D e totes maneres, h e m d 'esser 

conscients que aqüestes extraccions de 

D i b u i x e s q u e m à t i c d e les c a p t a c i o n s d ' a i g u a 

ESCALA 

5 10 15 20 km 
J 

pissarra son recursos no renovables i, 

per tant, s 'han de racionalitzar per a no 

atemptar contra el potencial paisatgístic 

de la comarca, que, en definitiva, ha 

d 'ésser en el futur un deis aspectes im

portants per a la reconversió de la seva 

economia . 
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EMUNTANYA 

Pédalant 
pel Delta de l'Ebre 

A m b aquest paper m 'agradar ia pro

posar al lector intéressât una excursió 

amb bicicleta realitzada els passats 18 i 

19 de maig que ens va deixar un grat re

cord. 

És una excurs ió amable, òbviament 

sense desnivells , i apta per a to thom en 

condicions físiques normáis , que nosal-

tres vam portar a terme en dues étapes 

que cobreixen dos itineraris circulars, 

un per l ' esquerra del riu Ebre i l 'altre 

per la riba dreta, ambdós d 'entre qua

ranta i c inquanta qui lòmetres , i que amb 

les aturades corresponents es poden fer 

en quatre o cinc hores cadascun. 

Es sabuda la importancia del delta de 

l 'Ebre com a àrea de cria i c o m a zona 

d 'h ivernada o de repós i a l imentació 

durant els périodes migratoris de les 

aus. Així, dones , un deis al licients 

d 'aques ta excursió que us proposem és 

la possibilitat d 'observar un gran nom

bre d 'ocel ls a curta distancia i en el seu 

habitat natural. 

El delta és un territori d inàmic que 

actualment té una superficie aproxima

da de trenta-dues mil hectàrees, de les 

quais aproximadament el 7 5 % es dedi

quen al conreu (arrossars, horta i fruite-

rars). La resta son l lacunes, sorrals i zo

nes urbanes. Dins el delta hi ha el parc 

natural, que, a m b 7.736 ha de superfi-

Melitó Queralt 

cié, presenta diverses zones d 'accès res-

tringit. 

Els itineraris proposats son purament 

indicatius, j a que admeten infinitat de 

variants. Ens atrevim, perô, a recoma-

nar al lector que se senti atret pel que 

diem, que els recorreguts airan de mar o 

de les l lacunes resulten mes gratificants 

per la major possibilitat de veure ocells 

o s implement per l 'alegria que l 'a igua 

dona al paisatge. En aquest aspecte, el 

recorregut de 4 km entre Riumar i la plat-

j a de la Marquesa, pédalant per la sorra 

endurida en el punt de trenc de les onades, 

per una platja absolutament solitaria, 

amb el mar a la dreta i els sorrals a l ' e s 

querra, va resultar d 'una estética colpi-

dora i ens va proporcionar unes sensa-

cions ben diferents de les del nostre am

bient muntanyenc habituai. 

El Hoc de sortida deis dos itineraris 

el vam establir a Deltebre. Probablement 

en el delta hi ha llocs amb mes carácter, 

però des d 'un punt de vista logistic ens 

va semblar que Deltebre era geogràfica-

ment quasi equidistant dels punts mes 

llunyans dels itineraris planejats. Sota 

aquesta perspectiva, Sant Jaume d 'En-

veja seria igualment valid. 

El primer dia, dones , vam sortir de 

Deltebre i pel canal de 1'Esquerra de 

l 'Ebre , en direcció E, arribàrem al moli 

de sortida dels vaixells que porten els 

turistes fins a la desembocadura del riu 

en el mar. Des d 'aquí , i ara per la ma-

teixa vora del riu, assolim la bassa co-

neguda com lo Garxao Gran, on hi ha 

un turonet amb uns panells informatius 

que ens expliquen les caractérist iques 

del Hoc i l 'evolució del delta. Fins aquí 

han estât 12 k m asfaltats i ara agafem 

un carni de terra que voreja lo Garxao 

Gran fins a la urbanització de Riumar. 

Veiem les pr imeres aus, que malaurada-

ment no sabem identificar, i passât Riu

mar tenim aquells quatre qui lòmetres 

que fern per la sorra i l 'a igua d 'una pla

tja deserta. Una parada per a dinar i j a 

entrem a la peninsula que forma la pun

ta del Fangar. 

En aquest sorral immens es pro-

dueixen miratges frequents, de manera 

que veiem les figures i objectes llunyans 

reflectits sobre una superficie aparent-

ment aquosa. Arribem fins a la mateixa 

Punta i la profunditat de l 'aigua és tan 

minsa que sembla que podr iem pedalar 

fins a la costa de l 'Ampol la que tenim 

al davant . a l 'altra banda del braç de 

mar que forma l ' anomenat port del Fan

gar. 

Tanmate ix , sembla que l 'evolució 

Gavines a les salines de Sant Antoni. 

Foto: M. Queralt. 
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Punta del Fangar. Al fons l'Ampolla. 

Foto: M. Queralt. 

propia del delta tendeix a convertir 

aquest port en una bassa coni les moltes 

que j a hi ha, però els interessos 

econòmics derivats dels vivers de mus-

clos dins la badia que forma el port fan 

que es dragui per iòdicament per a evi-

tar-ne el tancament . 

De tornada de la Punta podem visitar 

el far del Fangar, omnipresent durant 

tot el recorregut pel Fangar, malgrat la 

seva poca avaria (3 k m d ' anada i torna

da des de la pista principal) . 

De la tomada a Deltebre per la sèquia 

d'Illa de Mar, el desguàs del Rompent i el 

desguàs de Nassos, el més destacat va ser 

el fortíssim vent que per un terreny 

comple tament pia ens va obligar a uti-

litzar p inyons de les maquines reservats 

a pendents d 'una certa importancia. 

El segon dia vam travessar els carrers 

de Deltebre en direcció al riu per passar 

a l 'altra riba en un dels t ransbordadors 

que per un preu raonable porten a Sant 

J aume d 'Enveja . Des d ' aqu í en direcció 

a l 'Eucal iptus passem pels Muntells per 

camins asfaltáis sense cap mena de circu

lado. Ja a l 'Eucaliptus i per la platja del 

mateix nom, d 'una sorra dura excel lent 

per a pedalar, fem cap a la Tancada, bassa 

on ens havien garantii que veur íem els 

flámenes. 

N o ens han enganya tü Des del Hoc 

de guaita en el desguàs del Port, que 

ressegueix la Tancada entre aquesta i el 

mar, podem observar a satisfaccio els 

flámenes roses, anees i molts altres 

ocells. 

U n a altra pedalada i j a som al Racó 

d ' en Terra, magnífic punt de vista abo-

cat al port dels Alfacs, a les envistes de 

Sant Caries de la Rapita. L ' a igua hi és 

absolutament immòbi l i la llum 

d 'aques t moment dona una gran serenor 

al paisatge. 

Des d 'aques t Hoc podr íem seguir cap 

a la punta de la Banya per la barra del 

Trabucador , però j a havíem decidit que 

aquesta part del delta seria motiu d 'una 

altra excursió, i girem en direcció W 

cap al Poblenou del Delta per una carre

tera, ara sí, molt freqüentada per cotxes 

i bicicletes. Una altra parada a les sali

nes de Sant Antoni ens permet gaudir a 

molt poca distancia de la contemplació 

de diverses aus. 

Finalment arr ibem al Poblenou del 

Delta, que, amb les seves palmeres i ca

ses blanques i baixes, ens fa pensar en 

altres llocs ben lluny de Catalunya. Tra-

vessem l 'Encanyissada, gran bassa par

tida pel carni que seguim, i per la sèquia 

del Riu Veli arribem a Sant Jaume 

d 'Enveja , on un altre viatge en trans

bordador ens permet guanyar Deltebre 

a m b les pr imeres gotes d 'un xàfec pri

maveral . Pel carni hem passat per les 

Sitges, que amb els seus 29 m és la cota 

més alta que hem assolit aquests dos 

dies d ' es tada al delta. 

R E C O M A N A C I O N S 

Bicicletes: Per a aquesta excursió no 

son indispensables les BTT. N o obstant 

això, tampoc no recomanar íem bicicle

tes estr ictament de carretera si voleu pe

dalar per la platja. Es poden Hogar bici

cletes a diversos llocs. Informació en 

els allotjaments i Centres d ' informació 

del Delta. Penseu que la sorra i l 'a igua 

de mar no ajuden a la conservació de les 

bicicletes. 

Binocles: Indispensables de deu o 

dotze augments per a gaudir de la con

templació dels ocells. Més augments 

poden fer difícil l 'estabilitat dels bino

cles. 

Fotografía: Si es pretén fotografiar 

els ocells , un teleobjectiu de 200 m m 

(mínim) es fa necessari . Segons la lent, 

necessitareu també un tr ípode. 

Loció ant imosquits : Absolutament 

imprescindible en temps calorós. 

Cartografía: El Mapa Comarcal de 

Catalunya, 1:50.000, Montsià-21 és su-

ficient. 

Zones d'accès restringit: Están de-

gudament senyali tzades. Respecteu-

lesü 

Centres d' informació: A Deltebre 

(Ecomuseu del Delta) i a l 'Encanyissa

da (Refugi /Museu Casa de Fusta) . 

Epoques recomanades: De mitjan 

maig a mitjan juliol i d 'oc tubre a de-

sembre. 

Bibliografía: Albert M A R T Í N E Z - V i -
LALTA i Anna M O T I S , Els ocells del Del

ta de l'Ebre (Lynx Edicions) . 

Gus tavo LLÓRENTE, Els vertebráis de 

les zones humides dels Països Catalans 

(Editorial Pôrtic, SA) . 
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"A MUNTANYA 
WMmm 

Els guies 
d'alta muntanya 

El guia d 'a l ta muntanya j a no fuma 

en pipa ni porta camisa de quadres . 

Tampoc no és aquell pages que quan 

arriba l 'estiu deixa la dalla per agafar el 

piolet, com en les novel-Íes de Frison-

Roche. Avui és un professional com 

qualsevol altre, entrenat i préparât per a 

conduir persones en un ampli ventali 

d 'activitats de muntanya: roca, neu, gel, 

mixta, esquí de travessa... També està 

capacitat per a ensenyar les tècniques 

de l 'a lp inisme i l 'escalada. Un guia no 

es limita a enfïlar-se sobre una roca 

amb més o menys habilitât; això j a ho 

pot fer - i millor i t o t - un monitor de 

club o un bon escalador de cap de 

setmana. El guia sap transmetre infor

m a d o , té un bagatge que es caracteritza 

per la seva ampli tud (és pouvaient ) , as-

segura a m b eficacia també en llocs 

fàcils, pot efectuar reseats d ' una certa 

c o m p l i c a d o (és segur), etc. Aquest ofi-

ci nascut i desenvolupat als Alps , antic i 

un xic romantic , difícil i dur, està arri-

bant a la nostra societat per primera ve

gada d 'una manera organitzada. 

ELS INICIS D E L S GUIES D E 

M U N T A N Y A 

L 'any 1821 s 'organi tzava la pr imera 

companyia de guies de muntanya a 

Joan Jover 

Chamonix . El conseil municipal va re

glamentar la professió i confecciona 

una llista de 34 guies aptes. Perô la pro

fessió, de fet, j a feia temps que existia: 

concretament des de finals del segle 

XVHI i arran de les primeres temptat ives 

d 'ascens ió al Mont Blanc i de la subs

tanciosa recompensa promesa per 

F aristócrata i científic suis Saussure a 

qui trobés un accès al cim. 

El guia Michel Croz. 

En els començaments . feien de guies 

els pastors, buscadors de cristalls, caça-

dors o contrabandistes de les valls alpi

nes . L 'eda t d 'o r dels guies va arribar 

a m b els primers «turistes», principal-

ment els mateixos centreeuropeus i bri-

tànics, posseïts tots ells per la febre de 

l 'a leshores naixent alpinisme, a princi-

pis del segle xix. Alguns dels guies més 

llegendaris d 'aques ta època van ser els 

suïssos Christian Aimer, Melchior An-

deregg i els Lauener; els francesos Mi

chel Croz i Michel Payot; i l ' italià Jean-

Antoine Carrel. Els guies dels primers 

temps no tenien formacio tècnica, perô 

es caracteritzaven per la seva lleialtat i 

abnegaciô, i eren molt bons coneixe-

dors de la muntanya. Cap figura no ha 

marcat tant amb la seva aura la histôria 

de la muntanya com els guies dels Alps. 

S ' ha de remarcar que j a en les pri mè

res époques va sorgir la nécessitât de re-

gular l 'ofici de guia. La causa principal 

foren els accidents i el descrèdit provo-

cats per gent poc preparada que només 

s 'aprofitaven de la situaciô, una proble-

màtica que présenta pa ra l l e l i smes amb 

el que esta passant actualment a Cata-

lunya. N'es un bon exemple un frag

ment d 'un dels deu articles (redactats 

per un ôrgan de l 'adminis t raciô de la 

Savoia l 'any 1820!) que van motivar 

l ' esmentada reglamentaciô posterior: 

«Considérant en premier lieu que beau

coup de guides ont la témérité de se 

présenter pour des conducteurs sans 

avoir les moindres connaissances tant 

sur la localité et les dangers de la mon

tagne (...), ils détruisent la confiance 

que les véritables guides ont si juste

ment acquise et provoquent nécessaire

ment une progression décroissante de 

voyageurs...». 
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LA U I A G M 

La Unió Internacional d 'Assoc ia

tions de Guies de Muntanya és un orga

nisme que aglutina les associacions que 

en cada Estât representen la professió 

de guia de muntanya. La seva funció 

básica és dictar els criteris de formació 

i les condicions d 'exercici de la profes

sió. Actualment en son membres tots 

els països de l 'arc alpí, aixi com l 'Estat 

espanyol , la Gran Bretanya i Noruega. 

Fora d 'Europa en son membres Canada, 

Nova Zelanda i el Japó. N ' h i ha d 'a l -

tres, c o m els Estats Units , que están en 

tràmits d ' ingrés . 

H I S T O R I A DELS GUIES A 

L ' E S T A T E S P A N Y O L 

L'any 1994 la Asociación Española 

de Guías de Montaña ( A E G M ) signava 

el contraete d 'adhes ió a la Union Inter

nationale des Associat ions de Guides 

de Montagne , la prestigiosa U I A G M . A 

partir d 'aquel l moment , la A E G M 

passava a ser membre de pie dret de la 

U I A G M , i els guies d 'a l ta muntanya 

peninsulars que havien realitzat amb 

exit algún deis tres cursos de reciclatge 

per a guies d 'a l ta muntanya en exercici 

professional, podien disposar de les sé-

ves credencials (condicio necessària, 

però no suficient per a exercir amb nor

mal itat el seu ofici). 

El procès per a arribar al punt clau de 

l ' adhes ió esmentada va passar en una 

primera fase per la creació de la 

A E G M , que es constituiría com a inter

locutor davant la U I A G M . Un primer 

curs célébrât a Benasc , l ' any 1992, va 

donar la primera promoció de guies 

U I A G M de l 'Estat . La trentena de can

didats acceptats (una comiss ió va deter

minar prèviament aquest contingent en 

funció dels historiáis esportius i profes

sionals d 'ent re tots els présentais) van 

ser avaluats en les diferents disciplines 

que preveu la plataforma europea (bàsi-

cament i per no fer esment de les assig-

natures teòriques: roca, gel, reseat, evo-

lució en alta muntanya, esquí i conduc-

ció de clients). Aquest curs va ser con

duit per la Escuela Española de Alta 

Montaña i supervisât per la U I A G M a 

través d ' un delegat guia d 'aques t orga

nisme en qualitat d 'observador . Els 

considérais aptes van rebre el seu títol 

de la Federación Española de Monta

ñismo. A m b dos cursos mes d'identi

ques caractérist iques, realitzats els anys 

1993 i 1994, es d o n a d a per tancada 

aquesta fornada de guies en exercici 

professional - i aixô és molt important 

per a entendre el p rocès - , o sigui, gent 

que j a treballlava com a tal i que, per 

tant, podien ser examinais sense forma-

ció previa (s 'entén que j a la tenien, la 

formació). Finalment, un 6 0 % deis ac

ceptats van ser declarats aptes: j a te-

níem guies U I A G M . Pero l 'esforç per 

arribar aquí haurà estât estéril si no es 

possibili ta aviat un marc legal que elevi 

aquest d ip loma federatiu al rang de 

Técnic Esportiu (amb les corresponents 

conval idacions) , així com les disposi

tions ministerials que determinin com i 

on es podrá realitzar la docencia deis 

futurs guies per a garantir, entre altres 

coses, la continuítat de la professió 

(guies aquests que, naturalment, hauran 

de passar per cursos de formació i prac

tiques, c o m en qualsevol altra discipli

na). 

Paret sud de la Torre Venezia 

(Dolomites). Foto: Joan Jover. 

En tot aquest procés, i pa ra l l e l amen t 

a la qüest ió deis guies, s 'ha possibilitat 

una altra figura propera al guia, molt 

habitual ais paísos alpins, però menys 

coneguda aquí: es tem parlant de 

l ' acompanyador de muntanya mitjana, 

també anomenat a l 'Estat espanyol 

Guía acompañante. Nosaltres l ' anome-

narem acompanyador per diversos mo-

tius: sembla una denominac ió menys 

ambigua, defineix molt bé el seu àmbit 

(que exclou terreny difícil en general , 

geleres i utilització de material técnic) i, 

finalment, està en línia amb la denomi

nació francesa (accompagnateur) i ita

liana (accompagnatore). Seguint la ma-

teixa dinàmica que en el cas deis guies, 

els acompanyadors en exercici profes

sional han tingut diversos cursos per a 

incorporar-se a la normali tzació del seu 

ofici. 
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C O M F U N C I O N A U N G U I A ? 

Un guia pot exercir el seu ofici c o m 

a treballador au tônom o c o m a assala-

riat d ' u n a empresa (companyia de 

guies, agencia...)- Les tarifes d 'ascen

sions classiques de cada Hoc acos tumen 

a ser establertes pel co l l ec t iu d 'aquel l 

Hoc. Altres ascensions menys habituais 

es valoren de cornu acord entre client i 

guia en funció de diversos aspectes (di-

ficultat, compromis . . . ) . En els països al

pins és fácil contractar un guia; tots els 

centres importants de muntanya tenen, 

a lmenys, una companyia local. T a m b é 

s 'anuncien en oficines de tur isme i pu

bl ica t ions del sector de muntanya. A 

Cata lunya és cada vegada mes fácil tro-

bar aquests servéis en els centres turistics 

i de muntanya de les comarques pirinen-

ques i prepirinenques. També existeix 

una associació catalana de guies. 

C O M P E T È N C I E S I T E R R E N Y 

D ' E X E R C I C I 

Pot ser intéressant conèixer alguns 

aspectes de c o m estan organitzats en 

llocs a m b tradició les pract iques i oficis 

esport ius de la muntanya. L ' e x e m p l e 

francés és dels mes estructuráis i clars. 

A Franca existeixen dos tipus de titu-

lacions partint de la base de si es vol op

tar a una formació purament esport iva o 

laboral normal per a accedir al mercat 

de treball: 

- D i p l o m a federatiu (sense dret a re-

muneració) : moni tor d 'a lp in isme, m o 

nitor d 'escalada. . . 

- D i p l o m a d 'es ta t (amb dret a remu-

neració): guia, acompanyador . . . 

Alguns exemples : 

Moniteur d 'escalade - Activitats d 'en-

senyament , an imació i entrenament 

d 'esca lada en vies situades a una altitud 

inferior a 800 metres . En queden exclu

sos llocs a m b neu o d 'accès amb neu. 

Accompagnateur en moyene montag

n e - Condueix persones en espai rural de 

muntanya, per camins i zones habitual-

ment sense neu excloent-hi roques, gele-

res i terrenys que necessitin la utilització 

de material o tècniques d'alpinisme. 

Aspirant g u i d e . - A mes de les pré

r o g a t i v e s corresponents al moni tor 

d 'esca lada i a l ' acompanyador , l ' aspi

rant guia exerceix les activitats d 'ensen-

yament, animació i entrenament a l 'al

pinisme en ascensions P D sense lfmit 

d'altitud; D per sota de 3.500 m; i M D per 

sota de 3.000 m. Queda exclòs l 'a lpinis

m e hivernal per sobre de 1.500 m. 

Guide d 'haute montagne - A mes de 

les prerrogatives corresponents al moni 

tor d 'escalada i a l ' acompanyador de 

muntanya, el guia d 'a l ta muntanya exer

ceix les activitats d 'ensenyament , ani

mació i entrenament a l 'a lpinisme sota 

totes les formes, aixi c o m a Tesqui de 

muntanya. 

C O M SERA L A F O R M A C I Ó D E L S 

GUIES A L ' E S T A T ? 

Aquest és un aspecte que no estarà 

absolutament ciar fins que no es pro-

nunciïn a Madr id , al Minis ter io de Edu

cación y Cultura, però sembla que, si es 

parteix de zero (sense conval idacions) , 

compor tará al voltant de mil dues-cen-

tes hores lectives repartides en tres 

anys. El procès sera per mòduls , co-

mençant a m b el tècnic esportili de mun

tanya, continuant a m b el tècnic esportiu 

d'alpinisme i, finalment, el guia d'alta 

muntanya. T a m b é , entre mòduls , caldrà 

superar périodes de practiques. L ' eda t 

mín ima per a optar a l ' inici de la forma

ció de guia sera de divuit anys. 

ELS GUIES A C A T A L U N Y A 

Els pr imers guies catalans, diplo

máis i equiparais amb els guies dels 

països alpins, han sorgit dels cursos de 

reciclatge esmentats (primera p romoció 

l ' any 1992). A aquesta realitat t ambé 

s 'hi ha arribat gracies a di verses in i t ia

tives del passât, per desgracia sense 

exit, però que van sembrar aquesta il-lu-

sió. El que tenim avui és la resposta fi

nal a una demanda social creixent i a 

una tradició de muntanya a qué aquest 

país no podia renunciar. 

Lamentablement , existeix a casa 

nostra una gran confusió pel que fa al 

conjunt de treballadors de la muntanya i 

d ' a lguns dels anomenats esports 

d 'aventura , de les respectives compe-

tències i de la preparació necessària en 

cada cas. Quan es tem davant d ' una 

práctica ludica o d ' una activitat profes

sional? Qui pot fer-ho i fins on? Hi ha 

qui s 'aprofita de l ' ambigüi ta t actual, 

afavorit pel fet que encara no hi ha una 

legislació que prevegi les t i tulacions 

dels oficis esportius de la muntanya . 

To thom es permet autoproclamar-se 

guia i anunciar-se i/o exercir c o m a tal 

d ' una manera remunerada . Per la seva 

banda, les empreses del sector també te

nen co l l abo rado r s sense formació per

qué l 'adminis t ració tampoc no s 'ha pro-

nunciat en l ' ámbi t de les qualif icacions. 

Tota aquesta problemát ica és for§a 

preocupant ; de fet, fomenta accidents i 

una certa d e s c o n f i a b a en els consumi

d o r , que lógicament no entenen gaire 

qui és qui . Finalment , la mateixa pro-

fessió, a l tament prest igiada ais pai'sos 

alpins, es veu afectada negat ivament 

per aquesta manca de nivell i rigor. 

Les accions que poden emprendre 

els guies catalans per defensar els seus 

interessos son ara c o m ara poc eficaces. 

U n dels intents en aquest sentit ha estat 

la creació de 1'Associació Catalana de 

guies d 'Al t a Muntanya i Acompanya-

dors, const i tuida l ' any 1995. Els objec-

tius actuáis de l 'Associac ió son princi-

pa lment divulgar la professió entre la 

societat i lluitar contra l ' in t rus isme. 

A m b el temps l 'Associac ió voldria arri

bar a un estadi menys reivindicatiu i 

ocupar-se d 'a l t res qüest ions , com acon-

seguir un accés directe i sense interme-

diaris a m b la U I A G M . 

E L F U T U R 

Es ciar que tenim bons professionals 

per a acostar-nos a m b seguretat i plaer a 

la muntanya: des de la de caminar fins a 

la mes difícil. Hi ha latent tot un sector 

de tur isme de muntanya, t ambé exte

rior, que està intéressât en allò que ofe-

reixen els guies de muntanya i esperen 

una oferta ben feta, compet i t iva i serio

sa. Es només qüest ió de temps que es 

vagin definint professionals, no profes

sionals i àmbits respectius; l ' adminis 

tració ha de donar respostes i posar fi a 

aquest buit legal; per altra banda, els 

oportunistas d ' avui hauran de pujar al 

tren de la formació o quedar-se en el 

carni. Mentrestant , els usuaris tenen la 

possibili tat de triar, però haurien de sa

ber molt bé a qui es confien: guies de 

muntanya ho son només aquells que 

disposen dels distintius U I A G M . 
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PORTS DE BESEIT (punta d'Escofet) 

• Via «Estigma» (270 in, MD*, Aj, 1* asc: I9-V-97, per Remi Brescö 
i Armand Ballart. Material: 6 pitons variats, joc de tascons i friends del 
2'5i3'5. 

ALACANT (penyal d'Ifac) 

• Via «Viajero del viento» (200 m, ED", Aj), 1" ase: estiu del 1996, 
per Roy de Valera, Richar Rubio, Miguel Cebriani Salva. Material: 5 
pitons, ganxos, 2 ploms i friends i uns 20 cordinos de 3 mm. 

SERRA DE MONTSANT (la Falconerà) 

© Via «La revolucio dels classics» (55 m, MD), V asc.: 6-IX-96, per 
Eduard G. Palma (sol). 
© Via «Aresta Oest» (80 m, MD inf.), 1* ascensio sense dades. Mate
rial: 4 pitons i friends petits. 

ALT BERGUEDA (penyes altes del Moixeró) 

• Via «Baliga-belaga» (310 m, M D \ A,), 1* asc.: 27-VI-96, per Josep 
M. Codina i Sergi Parcerisas. Material: 10 pitons, tascons i joc de 
friends. Aproximació: 1 h llarga des de Gréixer. 
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MONTERRAT (el Bisbe) MONTSERRAT (el centenar) 

• Via «Heinz Pokorski» ( + ) (175 m. ED ), I* ase.: 24-111-97. per Joan © Variant «Centenario Terry» (125 m, ED, A 5 ) . 1* ase.: 12-VI-97. per 
Cerda. Ferran Merchan i Francesc Garcia. Dificulta! max. obligada: Marcel Millet (sol). Material: assortit de pitons. falquetes. ganxos, 12 
V7A|. Via equipada: cal portar unes 22 cintes. ploms i joc de friends. 

MONTSERRAT (el Ganivet deis Diables) MONTSERRAT (serrât dels Patriarques) 

• Via «Cin de nou» (170 m, ED . A4), l a asc: 22-V1I1-96, per Eva • Via «Feli» (250 m, ED* expo), 1" asc: 8-VIII-93, per Salvador Gon-
Pretel Saperas i Jaunie Clotet. Material: 20 pitons variats, 20 ploms, zâlez i Jordi Pou. Material: 2 universals, 2 bongs petits, 1 V gran i 
falques mitjanes. 2 tacs i ganxos. friends 1*5 i 2. Via «expo». 
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CRÒNICA 
DEL CENTRE 

HOMENATGE A RAMON 
VIOLANT I SIMORRA 

Amb motiu del quarante av
versari de la mort de l'etnògraf 
Ramon Violant i Simorra ( 1903-
1956), destacat soci del Centre 
Excursionista de Catalunya, el 
darrer més d'abril de 1997 es 
van organitzar uns actes per a 
recordar-lo, afegint-se aixî als 
que l'Ecomuseu de les Valls 
d'Aneu, el Centre d'Estudis del 
Pallars i el Conseil Comarcal del 
Pallars Sobirà li van dedicar el 
1996. 

Els actes organitzats per 
l'Arxiu de la Masia Catalana 
consistiren a exposar durant 
quinze dies, del 15 al 30 d'abril, 
l'exposició itinérant, «Violant i 
Simorra i el Pallars. Memòria 
d'un etnògraf», obra de les es-
mentades entitats i institucions 
pallareses. Aquesta exposició ha 
fet un recorregut per diferents 
poblacions pirinenques i de les 
comarques de ponent i, amb la 
seva estada al Centre, ha vingut 
finalment a Barcelona. 

El dimarts 22 d'abril es va 
fer l'acte central de l'home-
natge, amb la conferència que 
Ramona Violant i Ribera pro
nuncia a la nostra sala d'actes, 
en la quai parla de la vida i 
l'obra del seu pare, remarcant 
la vinculació que durant uns 
quants anys mantingué amb la 
nostra entitat, collaborant amb 
tasques directives de la Secció 
de Folklore i publicant en els 
butlletins alguns dels seus tre-
balls. 

Aquest acte fou presidit per 
Francese Gurri i Serra, vicepre-
sident del Centre Excursionista 

de Catalunya, i per Josepa Ni-
nou, en representado del Centre 
de Promoció de la Cultura Po
pular i Tradicional Catalana, del 
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 

A la conferencia hi assistiren 
amies, collaboradors i estudio
sos de Violant i Simorra, a més 
d'un nodrit grup de socis. 

El Centre Excursionista de 
Catalunya, amb aquest home-
natge. va recordar un destacat 
estudios de la vida i costums del 
Pirineu. pero també volgué man-
tenir la voluntat d'organitzar pe-
riôdicament actes de divulgació 
de la cultura tradicionals. 

Conferencies i treballs de 
Ramon Violant i Simorra 
publicats en els nostres 
butlletins: 

«Festes tradicionals del Pa
llars». BCEC, núm. 458, juliol 
1993, pàgs. 284-289; num. 459, 
agost 1933, pàgs. 319-324; 
num. 463. desembre 1933, pàgs. 
479-488; num. 465, febrer 1934, 
pàgs. 72-76; num. 470, juliol 

1934, pàgs., 279-281, i num. 
473, octubre 1934, pàgs. 386-
391. 

«La caça amb paranys al Pa
llars». BCEC, num. 481, juny 
1935, pàgs. 240-248. 

«Altres procediments de 
caça al Pallars», BCEC. num. 
482, juliol 1935, pàgs. 281-287. 

«La pesca al Pallars». 
BCEC. num. 484, setembre 
1935, pàgs., 353-361; aquests 
tres darrers articles foren publi
cats unitàriament en una sepa
rata amb el titol de «La caça i 
la pesca al Pallars. De cultura 
popular material.» 

«De bruixeria pallaresa», 
conferència pronunciada a la 
sala d'actes del Centre, l 'l I de 
marc de 1936. dins d'un cicle 
organitzat per la secció de Fol
klore; aquesta conferència ha 
estât editada per Publicacions de 
la revista Escudella-2. La Pobla 
de Segur, l'any 1981, dins del 
llibre Etnología pallaresa. Ho-
menatge a Ramon Violant i Si-
morra. 

«Els enfornaires al Pallars 
Sobirà. Guixaires i calciners». 
BCEC, núm. 500, gener 1937, 
pàgs. 15-25. 

«D'art popular pallares». 
BCEC, núms. 518-523, juliol-
desembre 1938, pàgs. 201-234. 

«Jocs populars de la fadri-
nalla pallaresa». BCEC. núm. 
512, gener 1938, pàgs. 17-27. 

F. B. 

X CONCURS DE 
FOTOGRAFIA DE 
TEMES OBLIGATS 

Tal com estava previst, el 
passat 1 d'abril va tenir Hoc 
el veredicte d'aquest concurs 
corresponent a l'apartat de «Ca-
valls». Manuel Canals i Franch. 
Hilari Sanz i Gonel i Joan Sa-
badell i Contel actuaren de jurat. 
Els resultats són els segùents; 

Apartat blanc i negre: Foto 
«Simpatie», d'Emili Vicente, 
5,8 punts, guanyadora de l'apar
tat; «Pasturant», de Neus Sàn-
chez, 5,3; «De visita», de Dora 
Serra, 5,3; «Esperant», de 
Conxita Riba, 4,8; «Carruatge», 
de Roser Bou, 4,6; «Pareli», de 
Josefina Garriga, 4,3; «Blanc», 
d'Eduard Estrada, 4 i «Grup». 
de Roser Romani'. 4. 

Apartat paper color: Foto 
«Cap», de Nuria Espinós, 7,5, 
guanyadora de l'apartat; «Mar-
raqueix», de M. Teresa Mar-
quet, 7,1; «Carruatge», de Roser 
Bou. 7; «Sant Antoni», de Jo
sefina Garriga, 6,6; «Lliures», 
de Neus Sànchez, 6,3; «Font 
viva», d'Estanislau Torres, 6,3; 
«Parella», d'Antoni Borrell, 6,3; 
«Esperant», de Conxita Riba. 
6.1; «Cavali», d'Antoni Olle. 
5,6; «Pasturant», d'Eduard Es
trada. 5,5; «Amb neu», de Maria 
Bonet. 5,1; «Trio», de David 
Anglès, 4,5; «Parella», d'Emili 
Vicente, 4,1 i «Carregat», de 
Roser Romani. 3. 

Apartat diapositives: Foto 
«Simpatie», d'Emili Vicente, 7 
punts. guanyadora de l'apartat; 
«Remunta», de Roser Romani. 
6,5; «Pasturant», d'Antoni Olle; 
5,6; «Negre», d'Eduard Estrada, 
5,1; «Sui'ssa», de Dora Serra, 5; 
«Carruatge», de Roser Bou, 4,8 
i «Aparcats», de Josefina Garri
ga, 4,8. 

X CONCURS DE 
FOTOGRAFIA DE 
TEMES OBLIGATS 

Tal com estava previst, el 
passat 8 de maig va tenir Hoc el 
veredicte d'aquest concurs co
rresponent a l'apartat de «Teula-
des». Manuel Canals i Franch, Hi
lari Sanz i Gonel i Joan Sabadell 
i Contel actuaren de jurat. Els 
resultats són els segùents: 

Apartat blanc i negre: Foto 
«Arrenglerades». d'Emili Vicen
te, 6 punts, guanyadora de l'apa-
rat; «Tartareu», de Narcis Ru-
cabado, 5.8; «Begur», de Neus 
Sánchez, 5,5; «Abandonades», 
de Roser Romani, 5,3; «Pirinen
ques», d'Adela Mir, 5; «Punxe-
gudes», de Josefina Garriga, 5; 
«Murten», d'Eduard Estrada, 
4,8; «Catedral», de Dora Serra, 
4,5 i «Pedret», de Roser Bou, 4,3. 

Apartat paper color: Foto 
«Penell i teulada», d'Estanislau 
Torres, 7,5 punts, guanyadora de 
l'apartat; «Poble. de Maria Bo
net, 7,1 ; «Begur», de Neus Sán
chez, 6,3; «Teules trencades», 
de M. Teresa Marquet. 6,1 punts; 
«Graus», de Narcis Rucabado. 
5,8; «Viena», de Roser Romani, 
5,3; «Panoràmica», d'Antoni 
Borrell, 5,1; «Allargada», 
d'Eduard Estrada, 5,1; «St. Li-
zier», de Josefina Garriga. 5.1; 
«Nevades», d'Antoni Olle, 5; 
«Briançon», de Roser Bou, 4,6; 
«Pirinenques», d'Adela Mir, 
4,5; «A muntanya». d'Emili Vi
cente, 4,3; «Petites», de David 
Anglès, 3,1 i «Iguals», de Fran
cisco Ramia, 3,1. 

Apartat diapositives: Foto 
«Dubrovnik», de Roser Roma
ni, 7,8 punts, guanyadora de 
l'apartat; «Nevades», d'Antoni 
Olle. 7,6: «Panoràmica», d'E
duard Estrada. 6,6; «Murten», de 
Josefina Garriga, 6,5; «Brian
çon», de Roser Bou, 5,1 ; «Alger-
ri», de Narcis Rucabado, 5,1 i 
«Caseriu», d'Emili Vicente, 5,1. 

PROJECCIÓ INÈDITA 
DE JOSEP PLA 

Un homenot, Josep Pia, 
funic film amb Josep Pia com 
a protagonista, es va projectar 
el passat 12 de maig a la sala 
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d'actes del Centre davant d'un 
centenar de persones. Amb 
aquesta pellfcula de Jan Baca, 
soci del Centre i reconegut di
rector de cinema amateur a Eu
ropa, la Secció de Cinema i Vi
deo va fer la seva particular 
commemoració del centenari 
del naixement de Josep Pia. 

Per completar la sessió, el 
que fou intim amie seu, el pintor 
i escriptor Josep Martinell es va 
desplacar expressament de la seva 
residència de Palafrugell per ex-
plicar als assistents la relació que 
el va unir amb Pia. Durant apro-
ximadament una hora, Martinell 
va recórrer a la memòria per re-
viure les divertides sortides de 
Pia, moltes de les anècdotes que 
no va poder exposar en el seu 11 ì— 
bre Josep Pia vist per un amie 
(novembre del 1996). 

Martinell va conèixer Pia 
l'any 1947, «la seva època més 
divertida i dinàmica», recorda el 
pintor. Entre les confidències 
que va sentir explicar a l 'es-
criptor, Martinell va revelar la 
seva reticència a escriure un 
llibre sobre la burgesia del 
franquisme perquè, segons li 
va dir, «aquesta burgesia són 
tots nou-rics». Dels viatges per 
Europa, Pia li va manifestar la 
seva admiració per Parfs, una 
ciutat que el va posar en con-
tacte amb pintors i escriptors 
de l 'època i que deia que «li 
havia obert el món». 

La fama d'avar de Josep Pia 
va ser una de les constants en 
la conferència de Martinell: «era 
un avar curiós perquè de vegades 
es desprenia de molts diners o de 
coses sense pensar-s'ho ni un mo
ment, si eli creia que aquella per
sona ho necessitava de veritat». 

Amb un cert to de tristesa, 
Josep Martinell va comentar la 
desaparició del món de Pia: «ja 
no hi ha res a Palafrugell que es 
pugui lligar amb eli, ni els pes-
cadors, ni els pagesos; només el 
mar». 

Sandra Martin 

REMODELACIÓ DEL 
REFUGI DE LA RENCLUSA 

L'edifici, a 2.180 metres, està 
situat en un dels millors indrets 
per a ascendir a l'Aneto. 

El passat 14 de juny, en un 

acte célébrât al refugi de la Ren-
clusa, el Centre Excursionista de 
Catalunya (CEC), la Federación 
Aragonesa de Montañismo 
(FAM) i l'Ajuntament de Be-
nasc van signar el conveni de 
gestió i explotado d'aquest 
equipament amb l'objectiu prio-
ritari de realitzar-hi importants 
obres de remodelació. Van as-
sistir a l'acte el conseller de la 
Presidencia del Gobierno de 
Aragón, aixícom els màxims di-
rigents de les tres institucions, 
Conrad Blanch, Jesús Rivas i 
José Marión. 

El mateix dia a l'Ajuntament 
de Benasc, tal com preveía el 
conveni, es va constituir el Con
seil Rector, format per nou 
membres, tres del CEC, tres de 
la FAM i tres de l'Ajuntament 
de Benasc. El primer any, la pre
sidencia d'aquest Conseil, que 
será alternativa i anual, l'ocu-
parà el CEC. 

La remodelació conservará 
l'aspecte exterior del refugi i es 
realitzarà en tres fases durant 
tres anys, la primera de les quals 
comença aquest estiu. Amb el 
suport économie del Consejo 
Superior de Deportes, la primera 
etapa de les obres reestructurará 
la planta baixa, la presa i eva
cuado d'aigües i la installació 
dels fonaments del nou edifici. 
Malgrat l'inici de les obres, el 
refugi no tancarà i será obert du
rant tot l'estiu. 

La iniciativa de construir un 
refugi al peu de l'Aneto va sor-
gir de Juli Soler i Santaló, pré
sident del Centre Excursionista 
de Catalunya durant la primera 
década d'aquest segle. Després 
de «Villa Maladeta», una petita 
edificació adossada a la balma 
de la Renclusa, el CEC es va 
decidir a construir un edifici 
amb més capacitar Finalment, 
el refugi de la Renclusa fou 
inaugurât el 5 d'agost de 1916, 
tot i que no es va posar en fun-
cionament fins a l'estiu de l'any 
següent. 

Sandra Martín 

EXPEDICIÓ 
ESPELEOLÔGICA 
CATALANA A HONDURAS 

Valentí Zapater, membre de 
l'Equip de Recerques Espeleo-

lògiques (ERE) del Centre for
mará part de l'expedició Hon
duras'97 que, en commemora
ció del Centenari de 1'Espeleo-
logia a Catalunya, organitza la 
Federació Catalana d'Espeleo-
logia. 

El projecte té com a objectiu 
explorar les cavitats subter-
rànies d'un massís totalment 
desconegut a la zona de El Ro
sario, departament de Olancho. 
El grup està format per vint es-
peleòlegs catalans especialitzats 
en diferents branques científi-
ques (zoologia, hidrología, geo
logia...). La data de sorrida pre
vista és entre el 30 d'agost i el 
3 de setembre i la tornada l'ul
tima setmana de setembre. 

En collaboració amb el Con
solât d'Honduras a Barcelona i 
el Comité Olimpie d'Honduras, 
els expedicionaris elaboraran 
treballs que servirán per a donar 
a conèixer la recerca del món 
subterrani als universitaris hon-
durenys. Una de les novetats 
d'Honduras'97 és l'estudi del ti-
pus de résidus que genera una 
expedició, com es poden mini-
mitzar i la millor manera de trac-
tar-los. 

Sandra Martin 

CRÒNICA DEL 
MÓN 

EXCURSIONISTA 

XIII COPA CATALANA 
D'ESQUÍ DE MUNTANYA 

Aquest any, encara que la 
temporada no ha estat gaire 
bona, s'han pogut fer les vuit 
curses previstes en el calendad. 
La participado ha estat més ele
vada que en edicions anteriors, 
com demostra el fet que dues 
curses han entrat a la categoría 
reina, A, i que sois una cursa 
ha entrat a la categoría D. Cal 
recordar que per a entrar a la 

categoría reina cal que prenguin 
la sortida més de 65 equips i 
que per a la D han de sortir 
menys de 26 equips. Així, 
dones, diumenge rere diumenge 
ens hem anat trobant les ma-
teixes cares pels diferents in
drets del Pirineu. 

A la Copa es premia els 
equips més regulars, de manera 
que la participado en un elevat 
nombre de curses és molt im-
portant. Així, els primers equips 
de la classificació definitiva no 
són els que están més forts, pero 
sí són els que han obtingut els 
millors resultats en cinc curses 
del calendari. 

La Traca Catalana va tornar 
a encetar la temporada el 12 de 
gener amb un recorregut amb 
forca desnivell, pero, general-
ment, per les pistes d'esquí dels 
Angles. El bon nivell de la Copa 
Catalana ja es va deixar veure 
des de la primera cursa; de fet, 
els equips més ben classificats 
obtenen molt bones posicions en 
altres competicions d'ámbit es
tatal o fins i tot internacional. 
La Traca va teñir un nivell exa-
geradament alt peí fet que també 
puntuava per una Copa france
sa. 

La segona cursa, que a més 
a més era el Campionat de Ca
talunya, es va celebrar el 2 de 
febrer. Amb un dia fabulós es 
va pujar al Certescan fent uns 
mil tres-cents metres de desni
vell. La participado va ser molt 
nombrosa: gairebé el triple de par-
ticipants respecte a l'edició ante
rior d'aquesta mateixa cursa. 

El diumenge següent, dia 9 
de febrer, a l'estació d'esquí de 
Boí-Taüll se celebrava la potser 
més esperada cursa de la tem
porada, la XXX Travessa Hiver-
nal GEDE. Els 2.400 metres de 
desnivell de cada any, pero en-
guany puntuable per a la copa 
d'Espanya i també per a la d'Eu
ropa. Un auténtic repte en l'as
pecte organitzatiu que va pro
vocar més d'un malentés entre 
organització i corredors. El mo-
tiu de les discrepáncies és el 
reglament. Cada Copa té la 
seva normativa, pero a l'hora 
de la cursa tots fem el mateix 
recorregut i s'intenta aplicar un 
únic reglament per a tots. 

Esperem que l'experiéncia 
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viscuda aquest any ens hagi fet 
aprendre a uns i altres, i que en 
pròximes edicions no hi hagi 
mes problèmes. La participació 
tampoc no va respondre a les 
expectatives creades i va ser 
mes aviat escassa, a causa de 
la rcpctició del recorregut i de 
l'elevada quota. Les quinze mil 
pessetes pel dinar de cloenda i 
els drets d'inscripció están lluny 
de les dues o tres mil pessetes 
que estem acostumats a pagar. 

El dia 16 de febrer es va ce
lebrar la ja popular travessa de 
la Vali Fosca. Un bon dia va 
acompanyar al llarg deis 1.500 
mètres de desnivell amb un re
corregut completament nou, i 
molt ben trobat. Com sempre, 
molt bona participació i bon am-
bient en general. Amb tres cur
ses ja es començava a especular 
sobre la classificació provisio
nal. 

El 23 de febrer es va fer la 
travessa Ransol-el Serrât. Amb 
tres quilòmetres sobre pista as
faltada i 1.200 mètres de des
nivell, és la cursa mes ràpida de 
la Copa: en poc mes d'una hora 
i mitja el primer equip va com
pletar el recorregut. La partici
pació va ser molt bona i l'or-
ganització perfecta; tot i que 
l'edició anterior la cursa s'havia 
suspès per falta de neu. 

El 2 de marc el Trofeu «Fran
cese Vernet» fou un bonic re
corregut al voltant dels estanys 
de la Pera, amb uns mil tres-
cents mètres de desnivell. Bon 
dia, bona neu i boníssima es-
cudella per a celebrar-ho. 

El 9 de marc el Centre Ex
cursionista de Catalunya orga-
nitzava la mes que popular cursa 
al tue de Molieres amb els 1.400 
metres de desnivell de cada any 
pel circuit de la Copa Catalana. 
Aquest any ha récupérât el ca
rácter més popular, ja que no 
s'ha fet el circuit puntuable per 
a la Copa d'Europa. 

Finalment, per tancar la tem
porada i com a sete diumenge 
consecutiu, el dia 16 de marc 
ens vam trobar la colla de sem
pre a prop del port de la Bo-
naigua per a córrer la XXXIII 
Travessa del Bassiero. Uns 
1.650 metres de desnivell per a 
acabar de rematar les cames es-
gotades per tanta competició en 

poc temps. 

Classificacions de les curses 

Traca Catalana: 
1. Jean Luc Prieur, Jean 

Marc Culotta (CAF). 
2. Daniel Santurer, Beren-

guer Sabadell (FAM. FEDME). 
3. Óscar Santos. Manuel Pe

legrina (FAM). 
21. Toni Massagué, Jordi 

Barrancos (CEC, UES). 
Certescan: 
1. Berenguer Sabadell. Joan 

Cardona (FEEM). 

2. Manuel Pelegrina, Juanjo 
Barrio (FAM). 

3. Jordi Bes, Francesc Cam
pos (CEG, CEO). 

11. Joan M. Vendrell, Ro-
bert Guilera (CEC). 

14. Jordi Ballester, Jordi 
Barrancos (CEC, UES). 

Boí-TaüTl: 
1. Miroslav Leitner, Peter 

Matos (SLVQ). 
2. Lionel Bonnel. Patrick 

Lamben (CSLA). 
3. Berenguer Sabadell, Da

niel Santurer (FEDME, FAM). 
19. Jordi Ballester, Jordi 

Barrancos (CEC, UES). 
Valí Fosca: 
1. Osear Santos, Marcel Es

coda (FAM). 
2. Caries Mata, Lluís Torra 

(CPA). 
3. Manel Rossell, Alberto 

García (FAM, AEP). 
6. Jordi Ballester, Jordi 

Barrancos (CEC, UES). 
7. Joan M. Vendrell. Roben 

Guilera (CEC). 
Ransol-el Serrat: 
1. Francesc Poujarniscle, 

Juanjo Barrio (CPA, FAM). 
2. Manuel Pelegrina, Óscar 

Santos (FAM). 
3. Enric Escrivá, Alberto 

García (UEC, AEP). 
8. Roben Guilera, Joan M. 

Vendrell (CEC). 
11. Jordi Ballester, Jordi 

Barrancos (CEC, UES). 
Francesc Vernet: 
1. Laurent Bastien, Thierry 

Gillet (FFME). 
2. Patrick Compays. Didier 

Noguer (ANT). 

3. Enric Escrivá, Alberto 
García (UEC, AEP). 

9. Jordi Ballester, Jordi 
Barrancos (CEC, UES). 

16. Robert Guilera, Fran
cesc Panyella (CEC, SAM). 

Molieres: 
1. Cristien Sabathé, Eric 

Taole (LHM). 
2. Thierry Gillet, Laurent 

Bastien (FFME). 
3. Elie Cayrey, Jacques Sou-

lié (SMCC, CPA). 
8. Robert Guilera, Joan M. 

Vendrell (CEC). 
11. Jordi Ballester. Jordi 

Barrancos (CEC. UES). 
Bassiero: 
1. Enric Escrivá, Alberto 

García (UEC, AEP). 
2. Manel Rossell, Caries 

Font (CPA). 
3. Carles Mata, Lluís Torra 

(CPA). 
4. Robert Guilera, Joan M. 

Vendrell (CEC). 

Classificació Copa Catalana 
1997 (primeres posicions) 

1. Alberto García (AEP). 
153 punts. 

2. Caries Mata (CPA), 146 
punts. 

2. Lluís Torra (CPA), 146 
punts. 

3. Bernât Blasi (UE Urgell), 
141 punts. 

4. Enric Escrivá (UEC), 133 
punts. 

5. Miquel Esteva (UEC), 
130 punts. 

6. Robert Guilera (CEC), 
126 punts. 

7. Manel Rossell (CPA), 
123 punts. 

8. Carles Claret (CE Pene-
dès), 122 punts. 

8. Joan Gallego (CE Pene-
dès), 122 punts. 

9. Óscar Santos (FAM), 120 
punts. 

10. Manuel Pelegrina 
(FAM), 120 punts. 

11. Jordi Ballester (CEC), 
118 punts. 

11. Jordi Barrancos (UES), 
118 punts. 

Robert Guilera Giralt 

TELEFON AL REFUGI 
DE CERTASCAN 

Aquest refugi. propietat de 
la FEEC i remodelât l'any 
1993, està situât a 2.240 me
tres d'altitud, a l'alta vali de 

Cardés, al costat de l'estany de 
Certascan, que és el més gran 
del Pirineu. Fàcilment accessi
ble des del poble de Tavascan, 
des d'aquîespodenefectuar im
portants ascensions i travesses. 

El refugi té amb 40 places 
de pernoctaciô, llum elèctrica 
per plaça solar, sanitaris i du-
txes d'aigua calenta, servei de 
menjador i begudes, i disposa 
d'emissora de socors. L'ûïtima 
novetat és la possibilitat de 
connectar telefônicament via 
satèllit amb el mateix refugi 
per a efectuar reserves o ob
tenir qualsevol informaciô, 
cosa que pot ser d'interès per 
als que desitgin utilitzar-lo. 
Esta obert del 20 de juny al 
24 de setembre i per Setmana 
Santa. 

Els encarregats del refugi 
son Alejandro Gamarra i Mer-
che Sicilia i els telèfons de con
tacte son (973) 62.32.30 i 
62.13.89. 

J. Bordons 

REC0RDANÇA 

EN JERONI AVILÉS 
HA MORT 

Quasi amb cine mesos de re
tard i per pura casualitat, ens 
hem assabentat del traspàs del 
nostre benvolgut company i es
timât amie, en Jeroni Avilés i 
Fuentes. 

Va néixer a Barcelona l'any 
1909 i mori a la mateixa ciutat 
el passât dia 3 de febrer. a vui-
tanta-vuit any s. L'any 1975 es 
féu soci de la nostra entitat i mai 
no es donà de baixa. Encara que 
l'edat avançada no li permetés 
gaudir de les sèves sortides a 
muntanya; volia portar el carnet 
de soci a la butxaca per tal de 
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sentir-se amb pie dret del Centre 
que eli sempre estima. 

Dissortadament, no hem po-
gut estar al seu costat en aquest 
moment d'angoixa, dolor i so
litud, però ara, amb aqüestes lle-
tres, volem recordar-lo pel que 
ha estat de bon company i amie, 
i de la seva companyonia a mun-
tanya, de la seva bonhomia, 
amistat, delicadesa i sempre bon 
humor. 

En Jeroni es guanyà l'apreci 
de tots pel seu «saber fer», per 
la seva integració al Centre Ex
cursionista de Catalunya, on mai 
no tenia una negativa en les tas
ques quan se li demanava la seva 
collaboració desinteressada, a 
les seccions de Fotografia, Geo
grafia i Ciències Naturals, His
toria i Art, i altres de l'entitat. 

Fou un gran esportista; ja en 
la seva joventut amb la bicicleta 
recorría el país i després, ja de 
mes gran, al costat nostre, a peu, 
amb el seu amor a la muntanya, 
a la mar, al sol i, en definitiva, 
a la natura. 

Vulguem tenir-lo present en 
els nostres sentiments i adregar 
al Pare una oració i un prec per
qué l'aculli i el faci gaudir de 
la plenitud de la llum, de la pau 
i de la felicitat eterna. A reveure, 
Jeroni! 

N. R. F. 

LLIBRES 
IMAPES 

GUÍA DE PRIMEROS 
AUXILIOS EN MONTAÑA 

J. R. Morandeira, A. Ucar, 
M. Avellanas, L. Masgrau, G. 
Martínez-Villen. Dibuixos de J. 
Martín Blasco. Ed. Prames. Sa
ragossa 1997. 

Amb aquest llibre deis 
metges del Grupo Médico de la 
Federación Aragonesa de Mon
tañismo, els autors han fet un 
molt bon servei a tots aquells 
que anem a la muntanya. Evi
demment, fent-ne ús, no podrem 
mai prescindir en últim terme 
de l'actuació d'un facultatiu, 
però si que ens ajudarà en els 
moments més difícils a saber 
qué és el que hem de fer davant 
l'accident, malaltia o qualsevol 
imprevist que pugui presentar
se en el curs d'una excursió. Es-
tructurat en quatre grans capi
tals, es repassa en el primer com 
salvar la vida de la víctima, con
trôlant la conscièneia, la respi
rado i la circulado sanguínia, 
i contrôlant aquelles situacions 
que suposin un rise immédiat. 
En el segon es parla de com evi
tar més lesions i impedir que 
s'agreugin les ja produídes. Al 
llarg d'aquest capítol s'exposen 
les maneres de tractar les feri-
des, es repassen les malalties o 
accidents propis de la muntanya, 
amb una llarga llista i els reméis 
corresponents; també es repas
sen malalties de tipus general 
però de carácter urgent i les de 
carácter menys urgent, sempre 
amb les solucions més apropia-
des per a cada cas. En un tercer 
capítol es tracta de com aconse
guir els socors pertinents, ja sigui 
amb mitjans propis o externs, do-
nant normes a seguir i mitjans 
a emprar segons el terreny on 
s'hagi produit l'accident. Final-
ment, en el quart capítol es tracta 
de la prevenció per a evitar que 
l'accident es produeixi, com és 
conéixer els propis limits de ca-
pacitat per a una determinada ex
cursió, el rise que comporta la raa-
teixa naturalesa, com poden ser 
els canvis meteorologies, i portar 
un equip adéquat. 

Uns apartats molt inté
ressants son el que ens indica 
la farmaciola elemental per a 
portar sempre a la motxilla i el 
que resumeix, présentât en for
ma de quadres sinòptics, les le
sions, amb els sèves causes, 
símptomes i primers auxilis, que 
el fa molt útil per a fotocopiar-lo 
i portar-lo junt amb la farmaciola. 
Unes dades d'interés pràctic, com 
telèfons de servéis de reseats, tant 
per al vessant nord com per al 

sud deis Pirineus, deis refugis, 
clubs i federacions, ocupen les 
darreres planes del llibre. 

Cal fer ressaltar la meritoria 
tasca del dibuixant, que amb 
éloquents vinyetes ajuda a 
comprendre les actuacions a 
fer en cada un deis casos ex
posais. 

J. M. S. A. 

APUNTS D'HISTORIA DE 
L'ESPELEOLOGIA A 
CATALUNYA. ELS 
ORÍGENS 

Francesc Roma i Casanovas. 
Collecció «Llibre de Motxilla». 
Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat. Barcelona 1996. 

Amb el seu afany d'historia-
dor, Francesc Roma ens exposa 
en aquest nou volum de la sim
pática collecció «Libre de Mot
xilla», el naixement i desenvo-
lupament de l'espeleologia a 
Catalunya, amb les primeres re-
ferèneies de visites de coves per 
alla el segle XVI i les primeres 
exploracions serioses després 
del naixement de l'Associació 
Catalanista d'Excursions Cien-
tífiques i de l'Associació d'Ex
cursions Catalana, origen de 
Tactual Centre Excursionista de 
Catalunya, per part deis inte-
ressats en el mon subterrani, se-
guint els passos del francés Mar
tel, i que es veieren notablement 
incrementades amb la figura de 
Mn. Norbert Font i Sagué i els 
seus posteriors seguidors. Roma 
repassa i detalla breument l'ac-
tivitat subterrània fins al co-
mençament de la guerra civil i 
en els últims capítols de l'obra 
intenta trobar el perqué de l'in-
terès en el mon subterrani i do
nar-nos una idea deis grups so-
cials que hi están interessats, 
així com una descripció de les 
técniques emprades al llarg deis 
anys en les exploracions sub-
terrànies. 

J. M. S. A. 

UN QUARTD'HORA AL 
C1M DEL MÓN. Del 
Puigpedrós a l'Everest 

Josep A. Pujante. CoMecció 

«Llibre de Motxilla». Publica
cions de l 'Abadia de Montser
rat. Barcelona 1996. 

En aquest petit llibre Pujante 
ens fa un resum de la seva tra-
jectôria com a muntanyenc, des 
de la seva primera pujada al Puig
pedrós, fins a assolir el cim de 
l'Everest. Es potser el seu llibre 
escrit amb un estil més sincer 
i més huma, que ens fa conéixer 
els seus alts i baixos, superats 
per la seva gran afició a la mun
tanya. L'estil a voltes un xic épic 
i potser un punt exagérât deis 
seus altres escrits, deixa pas en 
aquesta ocasió a una manera 
d'escriure que et fa seguir amb 
interés la seva explicació deis 
seus inicis com a excursionista 
fins a trepitjar el cim de l'Eve
rest, després de superar amb tre-
ball i esforç els moments més 
foscos de la seva vida. 

J. M. S. A. 

ELS CANALS D'URGELL. 

Historia ipaisatge 

Francesc Beato i Vicens. 
Centre Excursionista de Cata
lunya. Barcelona 1997. 

Francesc Beato, excursionis
ta infatigable i enamorat de les 
terres urgellenques, ens ofereix 
en aquest petit opuscle una in-
teressant historia del canal d'Ur-
gell, des de les primeres inicia-
tives en el llunyá 1346, fins a 
la seva construcció a la meitat 
del segle passat. Ens invita a fer 
el recorregut del canal, expli-
cant-nos les seves obres d'en-
ginyeria més importants i a vi
sitar els punts de més interés 
próxims al canal. Unes dades fi
náis sobre quilometratge i su
perficies regades i pobles que 
beneficia clouen l'opuscle. 

J. M. S. A. 

EL PIRINEO 
GERUNDENSE 

Jordi Bastart. Libros Cúpula. 
Barcelona 1996. 142 págs., i l l . 

Amb aquest volum, Cúpula 
inicia les seves «Guías Camino 
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Verde», una modalitat de turis-
me rural i aventura que vol fixar 
el seu objectiu en la descoberta 
d'indrets naturals de notable in
terés. Es tracta d'uns llibres 
d'acurada presentació i profusa-
ment illustrats. amb abundants 
mapes i belles fotografíes en co
lor. 

El volum que ara comentem 
compren les comarques de la 
Cerdanya; el Ripollès, la Garrot-
xa (dividida en Alta Garrotxa, 
valí de Bianya, valí d'en Bas i 
zona volcánica) i el Pía de l'Es-
tany. Cada un deis set capítols 
consta d'una introducció, uns 
itineraris per a turismes i bici
cletas de muntanya i unes rutes 
a peu. També es descriuen les 
cases dedicades al turisme rural 
i els hôtels singulars per la seva 
situació, acabant cada capítol 
amb apartats on es destaquen les 
caractéristiques deis llocs d'in-
terés, en el seu aspecte monu
mental i d' interés turístic, la gas
tronomía de la comarca, el tu
risme actiu i el camping. 

En una última part la guia 
fa referencia ais senders de gran 
recorregut dedicant especial 
atenció al GR-11 o senda pire
naica, que en el seu pas per 
aqüestes comarques és descrit 
amb detall. Completa la guia un 
extens índex de topônims i una 
llista amb la bibliografía i carto
grafía recomanades. En resum, 
aquest tipus de llibres segurament 
trobarà una bona acollida entre els 
que cerquen el contacte amb la 
natura i prefereixen evitar els in-
drets d'excessiva massificació. 

J. Bordons 

AUDE, PAÍS CÁTARO 

Jordi Bastan. Libros Cúpula. 
Barcelona 1997. 144 pàgs.. il 1. 

Formant part de la collecció 
«Guías Camino Verde», Cúpula 
presenta ara aquest nou volum 
escollint com a escenari aquesta 
vegada les belles comarques de 
l'Aude, en terres occitanes. 

Tractant-se d'unes terres on 
la doctrina deis càtars assolí una 
destacada difusió, amb centres 
tan importants com Narbona. 
Besiers i Carcassona. no ha 

d'estranyar que en el llibre es 
facin freqüents referències a la 
seva presencia histórica i es de-
diquin unes pagines prelúninars 
a la seva religió i a les perse-
cucions de qué foren objecte per 
part de l'Església de Roma. Per 
altra banda, el tema catar ha ori-
ginat en els darrers temps una 
abundant literatura i ha desper-
tat un viu interés entre els ca-
talans per les repercussions que 
aquelles lluites van teñir en el 
desenvolupament de la nostra 
historia posterior. 

En el llibre se descriuen 
nombrosos itineraris per a turis
mes i bicicletes tot terreny i d'al-
tres per a fer a peu. En totes 
elles es destaquen en negreta els 
indrets mes interessants. A con
tinuado de cada itinerari s in 
diquen els allotjaments en hotels 
singulars i de turisme rural. En 
el llibre també es fa una amplia 
ressenya del famós canal del 
Migdia i es descriu el Sender 
Catar, un itinerari senyalitzat 
que en dotze etapes va del Me-
diterrani a Montsegur. Els abun
dants i illustratius mapes i les 
magnifiques fotografíes que 
acompanyen el text són un eri
ca? complement. 

J. Bordons 

IRLANDA 

Diversos autors: Traducció: 
Esperanza Elices. «Guías visua
les Peugeot». Ediciones El País. 
Madrid 1996. 382 págs., t i l . 

Es tracta d'una completa 
guia, magníficament presentada 
amb mes de 750 fotografíes, 
abundants dibuixos, mapes i 
plánols, i maquetes d'edificis i 
vistes panorámiques de pobla-
cions, a tot color, de gran im
pacte visual. 

El llibre es divideix en cinc 
grans capítols: Aproximació al 
país, Itineraris per Dublín. Iti
neraris per Irlanda, Necessitats 
del viatger (allotjaments, restau-
rants. botigues i distraccions) i 
Manual de Supervivencia o in
formado práctica. La informa
do que conté és abundantíssima 
per a satisfer les persones mes 
exigents. Un extens índex ge

neral de 17 pagines, que apareix 
al final, és el complement in
dispensable per a una eficaç uti-
litzaciô de la guia. 

J. Bordons 

AL VOLTANT DE LA 
PLANA DE VIC 

Joan M. Vives i Teixidó. Unió 
Excursionista de Catalunya. Bar
celona 1996. 201 pàgs.. ili. 

Guardonada amb el XXX 
Premi Sant Bernât, aquesta obra 
es divideix en dues parts que 
comprenen setze itineraris a peu 
i deu en BTT. 

Cada part s'inicia amb una 
breu explicado de restructura 
deis itineraris i una relació de 
mapes que es poden consultar. 
Cada excursió va precedida 
d'una breu descripció general i 
d'un croquis on s'indiquen els 
llocs de pas mes importants. Les 
excursions están ressenyades 
amb suficients détails, com 
acostuma a fer l'autor en els 
seus articles i publicacions. Al 
final del llibre s'hi troba un ín
dex de tots els topônims esmen-
tats, sempre útil en aquest tipus 
de guies. 

J. Bordons 

CATALUÑA 

Guia turística. Edicions Mi
chelin. Poitiers 1997. 256 pàgs., 
ili. 

Ens hem de congratular de 
l'aparició d'aquesta nova Guia 
Verda Michelin, dedicada a Ca
talunya, realitzada amb la colla-
boració del Departament d'In
dustria, Comerç i Turisme de la 
Generalitat de Catalunya. 

De tots és conegut el prestigi 
i la completa informació que 
contenen les Guies Verdes i l'ex-
tensa collecció de les ja publi-
cades. Recordem que de la de
dicada a Espanya, fa uns vint 
anys, només corresponien a Ca
talunya 27 pagines, mentre que 
Tactual de qué ara tractem ens 
equipara amb qualsevol nació 
europea de les que teñen estât 

propi. Aixô és un punt que cal 
destacar perqué incrementa el 
coneixement del nostre país en 
l'àmbit europeu i ens acredita. 

Com totes les guies anterior-
ment publicades, aquesta s'ini
cia amb una llarga introducció 
sobre la geografía i el paisatge, 
la historia, Tart, la llengua i la 
literatura, les traditions, etc. Pe
tits détails a part, el contingut 
de la guia mante un ajustât equi-
libri i, segons consta en la con
traportada, descriu mes de 450 
curiositats, classificades segons 
el sistema d'estrelles que ha fet 
famós Michelin, tres mapes gê
nerais, mes de cent deu fotogra
fíes en color, mes de trenta 
plànols de ciutats, monuments 
i mapes locáis d'excellent exe-
cució. Les darreres pagines es 
dediquen a informació práctica 
i a les condicions de visita de 
museus, esglésies. monuments, 
parcs i altres indrets sotmesos 
a un horari limitât, acabant amb 
l'index general. Destaquem 
també que, malgrat tractar-se 
d'una versió castellana, que pot 
tenir una mes amplia divulgado, 
s'ha respectât bé la toponimia 
catalana. 

J. Bordons 

PARQUE NACIONAL DE 
ORDESA Y MONTE 
PERDIDO 

José Antonio Labordeta. Fo
tografíes: Kim Castells. Edito
rial Juventud. Barcelona 1996. 
120 pàgs., i l i . 

En la majoria de llibres que 
parlen de muntanyes. les foto
grafíes que acompanyen el text 
són un complement grafie de 
l'obra que ajuda a la seva com-
prensió. El llibre que ara tenim 
al davant, que forma part de la 
collecció «La España mágica 
de Kim Castells», és una selec-
ció de fotografíes de paisatges 
de muntanya de gran valor ar-
tístic que es contempla com una 
autèntica obra d'art i que no ne
cessita cap acompanyament es-
crit. En tot cas, n'hi ha prou amb 
unes ratlles d'inspiració poètica 
i uns breus peus de foto. 

Amb unes fotografíes d'ex-
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traordinària qualitat i gran di-
mensió (el llibre té unes mides 
de 29 x 22 cm), uns petits peus 
de foto que designen la loca-
lització dins del Pare Nacional, 
al voltant del Mont Perdut, i uns 
brevíssims textos (en castellà i 
en angles), el llibre produeix un 
fort impacte visual i proporcio
na un plaer que resulta difícil 
d'oblidar. 

J. Bordons 

EL PIRINEU. TRADICIONS 
ILLEGENDES 

Joan Amades. Collecció 
«Biblioteca Pirinenca», núm. 
24. Garsineu Edicions. Tremp 
1997. 170 pàgs., i l l . 

Un nou llibre que ve a engrui-
xir la intéressant collecció «Bi
blioteca Pirinenca», que a poc a 
poc va publicant textos que teñen 
com a objectiu donar a conéixer 
la realitat actual i els textos andes 
d'aquesta gran serralada. 

El llibre que ara comentem 
és la reimpressió d'una obra del 
folklorista Joan Amades, un re-
cull de quaranta-quatre llegen-
des i quatre grans tradicions pi-
rinenques, aplegades en els anys 
trenta, i publicades l'any 1946. 
en una edició luxosa. 

Aquella primera edició era 
¡Ilustrada amb magnifiques xi-
lografies d'Enric Cristófol Ri-
cart -que Tactual edició també 
reprodueix- acolorides a mà per 
Manel Barragan, una obra de ti
rada limitada que en gran part 
va anar a parar a mans de bi-
bliófils i colleccionistes. 

Aquesta reimpressió perme-
trà al lector actual de gaudir amb 
mes facilitât del millor recull lle-
gendari pirinenc realitzat per 
aquest gran folklorista que és 
Joan Amades. 

A la biblioteca trobareu un 
exemplar a la vostra disposició. 

F. B. 

ESCALADA EN ROCA 

John Barry i Nigel Shepherd. 
Paidotribo. Barcelona. 127 pàgs., 
ill. (Deportes de Aventuras). 

Els qui es vulguin iniciar en 
el món de Tescalada poden op

tar pel llibre de John Barry i Ni
gel Shepherd, on s'expliquen els 
principis d'aquest esport. Els 
autors, instructors professionals 
anglesos, ens endinsen en les 
técniques d'escalada que ens 
ajudaran a fer-hi els primers 
passos. Les explicacions son 
senzilles i aclaridores. Com que 
una imatge val mes que mil pa-
raules, al llibre predomina la 
imatge visual mitjançant foto
grafíes d'escaladors que rea-
litzen la técnica explicada al 
text. S'han considérât àmplia-
ment els aspectes del material 
i de la seguretat, dos factors molt 
relacionats en aquesta práctica 
esportiva. A través d'uns esque
mes prou clars s'ensenya com 
fer els nusos i com treballar els 
punts d'ancoratge. Malgrat que 
Tobra se centra en Tescalada en 
roca, s'hi inclou un capítol de-
dicat a Tescalada de murs i edi-
ficis, vist com un complement 
de Tescalada a la muntanya. 

S'inclou també una breu des-
cripció de les millors zones del 
món per a escalar (TEstat es-
panyol inclós). Es important fer 
ressaltar que els autors han afegit 
unes breus normes d'ètica per a 
escaladors, que no pretenen sino 
facilitar la convivencia i el res
pecte a la resta de company s d'es-
port. 

Josep Vives 

MANUAL DE ESCALADA 
DEPORTIVA Y 
ENTRENAMIENTO 

Patxi Arocena. «Manuales 
Desnivel». Madrid 1997, 93 p. 

Amb una mateixa finalitat, 
pero un estil diferent i amb un 
caire mes técnic que Tanterior 
llibre, Patxi Arocena ens inten
tará introduir en l'exercici de 
Tescalada. La primera part del 
llibre es dedica a la técnica, amb 
suggeriments sobre el tipus de 
material mes adéquat. El text es 
reforça amb fotografíes en blanc 
i negre i alguns esquemes que 
ajuden a comprendre millor les 
indicacions. 

La segona part de Tobra par
la exhaustivament sobre el tipus 
d'entrenament que requereixen 
les persones que practiquen Tes-

calada. Com respirar, quins 
exercicis realitzar o com visua
lizar les millors vies d'escalada 
son alguns deis aspectes que es 
destaquen. Es proposen dife-
rents plans d'entrenament diari 
(d'iniciació, mitjà i ait) per a 
mantenir una convenient forma 
física que permeti millorar el 
nostre rendiment. 

Aquests aspectes es comple
menten amb unes recomana-
cions sobre la millor dieta a se
guir i algunes indicacions a con
siderar en cas d'accidents. 

En resum, un bon llibre per 
ais qui fa poc que practiquen 
aquest esport o per ais qui vo-
len millorar el seu entrena-
ment. 

Josep Vives 

TÉCNICAS DE B1G WALL 

Mike Strassman (coordina
dor). «Manuales Desnivel». 
Madrid 1995. 115 p. 

Els qui realitzen escalada de 
llargues vies de grans parets tra
baran en aquest llibre un conjunt 
de treballs de diferents escala
dors on s'ensenyen diversos 
trucs i técniques. 

Les técniques s'expliquen en 
«temps reals», és a dir, els autors 
simulen un exemple i van in-
dicant el que cal fer i el tipus 
de material mes adéquat. 

Son de destacar també el 
capítol dedicat a la historia de 
les escalades en grans parets 
i el que tracta sobre el com-
portament de T escalador a la 
muntanya. 

L'obra es completa amb dos 
apéndixs: el primer és un glossa-
ri de termes i expressions es
pecifiques del vocabulari deis 
escaladors i el segon una relació 
de grans parets d'América del 
Nord. Es d'agrair que els editors 
hagin afegit també una relació 
de zones de TEstat espanyol on 
es pot practicar aquest tipus 
d'escalada. 

Josep Vives 

ESCALADAS EN HIELO Y 

NIEVE EN LOS ALPES 

Joan Quintana i Paredes. Des
nivel. Madrid 1997. 245 p., ill. 

Aquesta obra cobreix un im-
portant forat pel que fa a Tal-
pinisme en gel ais Alps, ja que 
fins ara s'havia de recorrer a 
bibliografía estrangera. 

Es descriuen mes de cent iti-
neraris, clàssics i mes moderns, 
i de diferents graus de dificultat, 
els quals s'indiquen amb el sis
tema de graduació a doble es
cala. Cada proposta inclou, na-
turalment, les dades técniques 
de l'ascensió (altitud, dificultat, 
desnivell, etc.) i s'acompanya 
d'una fotografía del cim a es
calar amb una ratlla sobreimpre-
sa que ajuda a veure l'itinerari. 

De la mateixa manera, al co-
mencament de cada gran àrea 
geogràfica s'afegeix un petit 
plànol amb indicació dels dife
rents refugis, així com comen-
taris del mateix autor on ens fa 
un seguit de recomanacions 
practiques. 

Cal destacar la selecció bi
bliogràfica que acompanya 
l 'o-bra i que ens pot ajudar a 
completar la nostra biblioteca 
particular. 

Josep Vives 

PIRINEOS. LOS 
TRESMILES EN 30 
JORNADAS 

Miquel Capdevila. Ed. Mar
tínez Roca. Barcelona 1997.225 
pàgs., i l i . 

Miquel Capdevila, un dels 
membres de Tequìp que coor
dinai per Juan Buyse ha esta-
blert la llista deis tres mil del 
Pirineu, oficialitzada per la 
UIAA, ha estat atacat de pie per 
Tafició de colleccionar tots 
aquests cims. I per això no ha 
dubtat de fer-ho de la manera 
més ràpida possible, encadenant 
en una jornada la major quan-
titat de tres mil, al voltant d'un 
punt de sortida. 

Resultat d' aquesta manera de 
procedir és aquesta guia per a 
encadenar, aquell que pugui i 
vulgui fer-ho, tots els tres mil 
del Pirineu en trenta jornades, 
comencant pel primer massís de 
tres mil metres, el Balaitós, i 
acabant amb la nostra pica d'Es-
tats, Túltim abans de la Medi-
terrània. 
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D'una manera breu, assenya-
la en cada etapa el punt de par
tida, i com arribar-hi, per a des-
criure a continuació la més llar-
ga o curta cavalcada. segons les 
característiques de la zona. Des-
cripcions breus, però que nor-
malment servirán per a seguir 
l'itinerari sense gaires compli-
cacions. 

Unes quantes fotografíes en 
color i blanc i negre ¡Ilustren 
el text. Una observado estric-
tament personal a fer-hi: ¿Cal 
córrer tant per a fer com més 
cims millors, o és més satisfac-
tori gaudir de la grandiositat de 
la natura amb una bona mica 
més de tranquillitat? Vull fer-ho 
notar perqué per a la majoria de 
muntanyencs els horaris propo-
sats resultaran extremadament 
breus. 

J. M. S. A. 

LA VALL DE LORD. Guia 
turística i excursionista 

Jaume Fruitós i Sayol. Sant 
Llorenç de Morunys 1997. 203 
pàgs., ¡TI. 

Encaixada entre les serres 
del Port del Comte i del Verd. 
la valí de Lord és una de les 
més desconegudes del Prepi-
rineu cátala i aquesta guia ve 
a omplir un buit i té per ob-
jectiu donar a conéixer els seus 
trets principáis i les seves be-
lleses. 

El llibre es pot dividir en di-
ferents parts. La primera es de
dica a proporcionar una visió 
general de la valí des deis as-
pectes geogràfic, historie, 
économie, demogràfic i arqueo
logía En una segona part s'in-
clouen els itineraris turístics 
( 15 ) i en una altra les excursions 
a peu (10). Les ultimes pagines 
están dedicades a un vocabulari 
de muntanya i a l'index d' i l lus-
tracions (fotografíes i dibuixos). 

Els itineraris es descriuen 
amb abundants détails, les il-lus-
tracions, en blanc i negre i en 
color, ofereixen intéressants as-
pectes i els bonics dibuixos de 
Josep Fruitós reprodueixen amb 
força réalisme aspectes de les 
esglésies i alguns ponts. Annex 
al llibre s'hi troba un mapa en 

color de la vali de Lord, a escala 
1:50.000, basât en el de l'Institut 
Cartografie de Catalunya, on fi
guren tots els itineraris. 

J. Bordons 

LES ILLES MEDES 

Ramon Fortià Rius. Edicions 
Brau. Figueres 1996. 111 pàgs., 
¡11. 

Les illes Medes son un dels 
espais naturals de Catalunya 
més visitats i l'originalitat dels 
seus paisatges ha fet desenvo-
lupar un important sector turfs-
tic i de serveis a la localitat de 
l'Estartit. Diverses publicacions 
han anat divulgant aquells pai
satges, perô, fins ara, no havia 
aparegut una autèntica guia per 
a visitar-les. 

Aquest llibre pretén desco-
brir la vida de les Illes i, a tal 
efecte, proposa deu itineraris. 
Amb una magnffica presentaciô 
i abundants détails de tôt ordre, 
s'hi expliquen les seves carac
téristiques i el seu origen; els 
noms dels llocs, Tocupaciô hu-
mana, la vida sota Taigua, la 
vida a la superficie, les aus i les 
possibilitats de visita amb al
guns itineraris. Son especial-
ment intéressants les pagines 
dedicades a la vida végétal, la 
fauna invertebrada i el corail; els 
peixos, els mamffers marins i les 
aus. Les excellents fotografies 
i dibuixos que acompanyen el 
text son un complément gràfic 
de gran valor, aixî com els ma-
pes que acompanyen cada un dels 
itineraris. El llibre entra per la vis-
ta i intéressa per la seva compléta 
informaciô. 

J. Bordons 

100 CUMBRES DEL 
PIRINEO ARAGONÉS 

David Átela. SUA Edizioak. 
Bilbao 1997. 431 págs., i l l . 

Aquesta vegada, SUA s'in-
trodueix peí Pirineu aragonés 
per tal d'accedir ais seus cent 
cims més destacats, des dels lí-
mits amb Navarra fins a la di

visoria amb el Pirineu Cátala. 
Després d'una breu introdúc

elo, el llibre distribueix els iti
neraris per sectors, en sis capí-
tols. Cada capítol s'inicia amb 
una breu descripció general de 
l'espai tractat. Els cims, nume
ráis per ordre d'aparició, encap-
çalen les pagines amb el nom 
i ¡'altitud, i a continuació es fa 
la presentació de la muntanya 
i la fitxa técnica i tot seguit la 
descripció de Titinerari o itine
raris. Aquesta descripció es di-
videix en tres parts: l'aproxima-
ció en vehicle; la pujada al re-
fugi, en els casos que Thorari 
a peu és massa llarg i existeix 
refugi, i la pujada o escalada del 
cim. La informació s'acom-
panya amb vistosos i detallats 
mapes i en molts casos dibuixos 
fets sobre fotografies reproduint 
l'aspecte de la muntanya, amb 
Titinerari d'ascensió. 

Al final del llibre s'inclou una 
llista dels pies per altituds indicant 
el número d'ordre que teñen en 
el llibre; un índex de pies segons 
dificultats i desnivells i una altra 
llista amb les dades dels diferents 
refugis i campings. Pensât tant per 
a muntanyencs experimentats 
com per a escaladors i esquiadors, 
és un llibre molt complet i detallat 
en tots els aspectes. 

J. Bordons 

PARQUE NATURAL DE 
CEBOLLERA 

Jesús Manuel Pablo Ramírez. 
«Rutas y Paseos». SUA Edizioak. 
Bilbao 1997. 78 pàgs., ili. 

Com és habitual en tots els 
llibres de la mateixa collecció, 
aquí s'ofereixen una sèrie d'iti
neraris per a donar a conéixer 
un espai natural. Aquesta vega
da, SUA ha optat per la serra 
de Cebollera i el seu pare na
tural, situats al sud de la comu-
nitat de La Rioja i fent frontera 
amb la provincia de Soria, dins 
la regió de Cameros. 

En 15 itineraris que recorren 
els indrets més representatius 
del pare, precedits d'una intro-
ducció on s'expliquen d'una ma
nera resumida els trets geogràfics, 
la historia, la vegetado i la fauna. 

els pobles, les tradicions i els 
costums, el llibre ens condueix 
pels bells paratges de la serra, 
acompanyant els recorreguts 
amb mapes acolorits i escaients 
fotografies en color. No hi man
quen les informacions practi
ques i una extensa bibliografía. 

Junt amb el llibre es presenta 
un mapa de gran dimensió i di-
buixat a mà on figuren les al
tituds, rius, pobles, refugis i ca-
mins. 

J. Bordons 

FALLES I FRANQUISME A 
VALENCIA 

Gil-Manuel Hernández i 
Martí. «Recerca i pensament», 
3. Ed. Afers. Catarroja (País Va
lencia) 1996. 409 p. 

Aquest professor de la Uni
versität de Valencia ens endinsa 
en un interessant recorregut per 
la historia de les falles, l'expres-
sió popular més coneguda arreu 
del folklore valencia, les prime-
res manifestacions de la qual 
trobaríem a les acaballes del se
gle XVIII, tot i que caldrà esperar 
a Tambada del segle XIX per a 
la seva consolidació. 

Aquest treball no queda cir-
cumscrit a l'àmbit historie sino 
que s'intenten posar de manifest 
totes les implicacions politiques 
i socials que aquesta festa ha tin
gut al País Valencia. Inde-
pendentment de l'època políti
ca, les falles han estât sempre 
objecte d'interés per a èsser 
manipulades pel corrent go-
vernant. Per exemple, i com es 
diu en el pròleg, les falles se
rán un dels símbols de la «va-
lencianía» (allò de la combi
n a d o entre el «regionalismo 
prudente» i un «españolismo 
entusiasta»), origen en gran 
part de Tanticatalanisme crònic 
de les classes dominants valen-
cianes. 

Com el títol indica, l'obra se 
centra en Tevolució del movi-
ment taller en el période com
pres entre 1936 i 1975, ana-
litzant com el franquisme esti-
gué especialment intéressât a 
controlar aquesta festa, mit-
jançant la censura dels temes de 
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les falles o amb el diseurs idéo
logie d'alguns dels dirigents de 
les associacions talleres. L'au-
tor, bon coneixedor d'aquest 
món. aporta intéressants dades 
sobre el nombre total de falles 
per any i els principáis temes 
tractats pels fallers. D'aquest 
important recull de dades, 
Fautor en deriva el que ell ano-
mena cosmovisió fallera, unes 
intéressants conclusions basa-
des en els arguments fallers 
principáis durant el franquis
me: «antimodernitat. crítica de 
la dona i del matrimoni, el gust 
pel brôfec i els temes sexuals 
juntament amb un peculiar pu
ritanisme...» (pàg. 361). 

Josep Vives 

GUÍA ALIMENTICIA 
DEL DEPORTISTA (2aed.) 

A. F. Creff i L. Bérard. «Bol
sillo», 39. Mensajero. Bilbao 
1987. 306 pàgs. 

L"alimentado de l'esportista 
es un clément molt important en 
el conjunt de factors que cal 
considerar quan es parla de ren-
diment esportiu. L'esforç que 
cal realitzar en les practiques es-
portives s'ha de veure compen
sât amb una ingesta d'aliments 
degudament equilibrada. 

Guía alimenticia del depor
tista aborda la temática de la nu
tricio esportiva estructurant-la 
en tres parts principáis: una breu 
historia de l'alimentació espor
tiva, principis de la dietética i, 
finalment, l'aplicació d'aquests 
principis a la práctica esportiva. 
Els autors han intentât en tot 
moment simplificar la màxim la 
terminología emprada, sense 
perdre per aixô el rigor que qual-
sevol obra de divulgació cien
tífica ha de tenir. 

Trobem algunes pagines de-
dicades especialment ais esports 
de muntanya. Així, a la pàg. 211 
ens parla de l'alpinisme i se sug-
gereixen uns mentis on s'han 
considérât, no tan sols els reque-
riments energètics. sino també as-
pectes com l'altitud i la tempe
ratura. Igualment trobem alguna 
indicado per ais que practiquen 
el vol sense motor (pàg. 239) 
i l'espeleologia (pàg. 225). 

En definitiva, un llibre émi
nemment pràctic destinât a per
sones que vulguin endinsar-se 
en el món de l'alimentació equi
librada. 

Josep Vives 

MEDICINA DEL 
EJERCICIO FÍSICO Y DEL 
DEPORTE PARALA 
ATENCIÓN A LA SALUD 

Ricardo Ortega Sánchez-Pi-
nilla. Díaz de Santos. Madrid 
1992. XXI. 651 pàgs. 

La medicina esportiva és una 
de les especialitats mediques 
que mes s'han desenvolupat en 
els darrers anys. A l'hora de 
practicar qualsevol esport cal 
assessorar-se dels requeriments 
físics adéquats que necessita-
rem. 

El manual d'Ortega Sán-
chez-Pinilla aborda aquesta te
màtica sota tres punts de vista: 
el de la prevenció, l'assistencial 
i el rehabilitador. L'obra, diri
gida a persones que ja estiguin 
familiaritzades amb la matèria, 
tracta dels següents aspectes: fi
siologia, la forma física i el seu 
manteniment, reconeixements 
medies, esports en estât de ma-
lalties determinades (cardiopa-
ties, etc.) i esports en fundó de 
l'edat de qui el practica. 

Es destacable el capítol de
dicai a l'assistència mèdica en 
grans esdeveniments esportius. 
Igualment trobarem una part del 
llibre dedicada ais efectes de la 
climatologia sobre la práctica 
esportiva. 

Completen aquest document 
un seguit d'indicacions per a es-
portistes que pateixen malalties 
concretes. 

Josep Vives 

EXCURSIONES INÉDITAS 
PARA EL OTOÑO 

Diversos autors. AmayaTou-
ring Club. Madrid 1996. 225 
pàgs., i l i . 

Aprofitant els canvis que 
presenta la natura durant la tar
dón aquesta guia proposa 52 ori
gináis excursions per boscos de 
fulla caduca per a gaudir d'uns 
paratges de gran bellesa, esco-

llits entre els millors de la pe
nínsula Ibérica, lis tracta d'unes 
excursions fàcils i sense cap di-
ficultat que permeten descobrir 
nous aspectes de la natura. 

El llibre esta dedicat prefe-
rentment als boscos, escollint 
per les sèves belles tonalitats 
tardorals les fagedes. les roure-
des, les castanyedes i els arbres 
de ribera. En la segona meitat, 
el llibre ens porta també per les 
grans reserves de caça, amb la 
possibilitat de presenciar espec
tacular episodis durant l'època 
del zel dels grans mamifers i, 
finalment, ofereix un bon nom
bre d'excursions per les zones 
humides, maritimes i interiors, 
per a conèixer les rutes de les 
aus migratôries, de les quais la 
península és un dels llocs de pas 
preferits. D'uns i altres en des-
cobreix punts d'observació pri-
vilegiats. 

Ben diferent de les guies 
d'excursió corrents, és un llibre 
molt ben présentât i manejable 
a la vegada. Illustrât amb ex
cellents fotografíes, cada itine-
rari inclou un mapa detallat i un 
requadre on s'informa dels ac-
cessos i de les dades practiques. 
El text ofereix un notable interés 
i la redacció assoleix un nivell 
poc habituai en la majoria de 
guies, destacant les pagines de-
dicades a les migracions. Un 
complet index al final conté tots 
els noms que figuren en el text. 

J. Bordons 

ANDORRA: TURISMO 
RURAL Y AVENTURA 
PIRINEOS ORIENTALES Y 
ROSELLÓN: TURISMO 
RURAL Y AVENTURA 

Jordi Bastard. «Guías Cami
no Verde». CEAC. Barcelona 
1996. 144 pàgs., i l i . 

Les «Guías Camino Verde» 
intenten donar una resposta a la 
nécessitât creixent que teñen 
moites persones de fer turisme 
alternatiu, un turisme basât en 
el contacte amb la natura. 

Es per aixô que aqüestes 
guies posen especial èmfasi en 
els itineraris excursionistes (a 
peu o en cotxe) i en la descrípció 

del medi natural. 
La guia dedicada a Andorra 

ens descobreix una Andorra di
ferent de la dels carrers de bo-
tigues. Se'ns presenta el país 
amb una intéressant ressenya 
histórica que ajuda a fer com
prendre la singularitat del seu 
origen. A continuació es fa una 
descrípció geogràfica a partir de 
les parróquies andorranes, in-
cloent-hi aspectes économies 
(no us perdeu el capítol dedicat 
a la fabricació - i contraband-
de tabac!). El gruix de la guia 
és dedicat a proposar itineraris 
d'excursions per les contrades 
andorranes (alguns amb origen 

0 final a Catalunya). Cal des
tacar que els itineraris están des-
crits pas a pas i es complemen
ten amb mapes topogràfics per 
a no despistar-nos. Per a reposar 

1 menjar com cal s'ha inclós una 
relació de refugis de muntanya 
i restaurants, amb indicado de 
preus i plats suggerits. 

L'autor no ha oblidat Tesqui 
i ens ofereix una relació de les 
estacions existents. amb dades 
sobre les sèves caractéristiques 
principáis. 

El text s'acompanya sempre 
de fotos en colors dels indrets vi
sitais. Aquesta és una bona guia 
per a conèixer l'altra Andorra. 

Semblants caractéristiques 
trobem a la guia dedicada al Pi-
rineu oriental i el Rosselló. 
L'autor ens presenta itineraris 
que transcorren pel Rosselló, 
Vallespir, el Confient, la Cer-
danya i el Capcir. La informado 
de cada regió es presenta dis
tribuida seguint sempre el ma-
teix esquema: després d'una in-
troducció histórica general de la 
zona, es presenten els trets geo-
gràfics característics per a des
prés proposar diferents itineraris 
(per a fer a peu, en cotxe o bi
cicleta). L'autor ens indica les 
hores previstes de travessa i 
s'acompanya el text d'aclari-
dors mapes topogràfics. La guia 
presenta també un seguit d'allo-
tjaments i llocs on menjar, com 
un resum dels principáis monu
ments que es poden visitar. 

Així, dones, unes guies per als 
qui vulguin conèixer d'aqüestes 
contrades alguna cosa mes que els 
seus monuments. 

Josep Vives 
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N T E N Ç A 
ENS HEM TRASLLADAT A 

ARIBAU, 95 
entre Mallorca i Provenga 

Tei 454 78 66 
B A R C E L O N A 

GRAN EXPOSICIÓ 

TENDES, SACS, 

MOTXILLES, BOTES, 

ROBA-MUNTANYA, 

MATERIAL ESCALADA, 

ALPINISME, 

ESPELEOLOGÍA. 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
Club Alpi Cátala 

GÀfclGO 
TRESfSTELES - COSTABONA 

ra-Mariné 

# A q u e s t a gu ia del Can igó , T res Este les i C o s t a b o n a , con té 28 

i t inerar is per a recorrer l 'extrem est de l P i r ineu or ien ta l , a m b tan ts 

a l i i c i e n t s m u n t a n y e n c s i pa isa tg ís t ics , entre e ls qua l s hi ha la p ica 

de l C a n i g ó , una m u n t a n y a e m b l e m à t i c a per a is ca ta lans de l no rd i 

de l s u d de l P i r ineu. 

0 A m e s , a q u e s t a gu ia us ofere ix una sèr ie d e 26 var ian ts de ls 

i t inerar is, de m a n e r a q u e pod reu conf igurar u n a inf ini tat de 

recor regu ts d 'acord a m b els gus tos i les possib i l i ta ts de c a d a s c ú 

# Es t rac ta d ' una gu ia q u e us pe rme t rà descobr i r a q ü e s t e s 

m u n t a n y e s p i r i nenques tan b o n i q u e s i a lhora tan ca r regades 

d 'h is tòr ia i de s ign i f icac ió. 

EDITORIAL MONTBLANC-MARTÍN 
cf. Nena Casas, 73-75 - 08017 Barcelona Tel/Fax: (93) 204.43 97/, 
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CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
Club Alpi Cátala 

P U I G S A C A L M 

B E L L M U N T 

David Aloy i M. Mercè Lleonart 

Aquesta guia de les muntanyes del Puigsacalm, Bellmunt i 
Milany us ofereix un repertori de 41 itineraris per a recorrer 
aquesta regió del Pre-pirineu, amb tants al-licients 
paisatgístics i cromàtics. 
Els itineraris d'aquesta guia es divideixen en quatre grans 
apartáis: Bellmunt i la serra de Curull, Puigsacalm, serres 
de Milany i de Santa Magdalena de Cambrils, i rodalies de 
Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses. 
Es tracta d'una guia que us permetrà redescubrir bells i 
entranyables paisatges i gaudir de la llum i el color 
d'indrets inoblidables. 

EDITORIAL MONTBLANC-MARTIN 
el. Nena Casas, 73-75 - 08017 Barcelona - TeL/Fax: (93) 204 43 97 
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£DITO 

Es una publicado del 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
Club Alpí Cátala 

LA VALL DE NURIA 
Josep Nuet i Badia 

• Aquesta guia de muntanya us ofereix una descripció detallada 
i documentada deis camins de la valí de Nuria, distribuíts en 30 
itineraris. 

• Hi trobareu els grans camins d'aproximació (GR, travessia del 
Pirineu), els camins tradicionals que han seguit els pelegrins de 
tots els temps per anar al santuari de la Mare de Déu i 49 
excursions per a fer des de Nuria. 

• Tot plegat perqué pugueu recorrer aqüestes valls del Pirineu 
oriental i gaudir deis seus paisatges i els seus camins, fent una 
estada a Nuria o una travessia de muntanya. 

EDITORIAL MONTBLANC-MARTÍN 
el. Nena Casas, 73-75 - 08017 Barcelona 
Tel./Fax: (93) 204 4397 



GUIES DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
REFUGI D'AMITGES 
Pare Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici 

NURIA GARCÍA I QUERA 
Quaranta-ires ¡tineraris que desamen ascensions a cims, apro-
ximacions a d'altres refugis de la zona, crestejades, traves-
ses... Un reguitzell de possibilitats, sempre des d'Amitges, que 
permeten trepitjar la muntanya quan la neu ¡a s'ha fos. 

MONT-ROIG - CERTASCAN 
(Valí de Cardos) 
AGUSTÍ JOLIS, M. ANTONIA SIMÓ IJOSEP DE TERA. 
Entre el Mont-roig a ponent ¡ el Certascan a llevant, reis de la 
regió, s'estén un enfilall de cims de gran carácter muntanyenc. 

ITINERARIS PER COLLSEROLA 
IGNASIFORCADA SALVADO I VÍCTOR GAY ROGEL 

Un seguii d'itineraris escrits per a donar a conèixer la Serra de 
Collserola i per a facilitarne les caminades. Itineraris d'una 
gran bellesa paisatgística, de poca dificulta! i que es poden fer 
tots en menys de quatre hores, és a dir, en un matí o una 
tarda. PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT 

Ausiàs Marc, 92-98 int. - Fax 247 35 94 - 08013 Barcelona 
Distribució: L'Are de Berà, Centre Difusor d'Edicions Catalanes - Comandes i administrado: 

Polígon Montigalà, Bèlgica. 6 i 7 - Tel. 465 30 08 - Fax 465 87 90 - 08917 Badalona 

O T A L L O 
Q U E U S 

I N T E R E S S A 
MES de 70 revistes d' abast nacional están associades a I APPEC 

Per a mes informado: APPEC Rambla de Catalunya, 10,1 er. 

08007 Barcelona Tel. 412 76 28 Fax: 317 83 86 

Ho 
t r o b a r e u 

a l e s 

r e v i s t e s 

en c á t a l a 

A . P . P . E . C 
ASSOCIACIÓ 
DE PUBLICACIONS 
PERIODIQUES 
EN CÁTALA 

.¿> - n T - C ^ A* 



La televisió d'aquest estiu. 

A la m u n t a n y a , a la platja o alla on siguis, connec ta a m b TV3. El millor Hoc per passar l 'estiu. 

La teva 


