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En aquest número de M U N 

TANYA, encetem una nova ma-

quetació interior de la revista. 

D'aquesta nova maquetació els 

nostres consocis i lectors ja en 

van tenir un tast en el passât 

número de desembre. C o m es 

pot comprovar, hem fet una re-

novació del disseny interior de 

la revista. La resta, dimensió, 

nombre de pagines, les pagines 

impreses en color, la coberta , 

la portada, etc. , es mante igual. 

L'objectiu és fer una revista 

millor amb el mateix preu que 

ens costa fins ara. Sempre sera 

possible fer mes coses o augmen

tar les pagines de co lo r , e tc . 

Tanmate ix , caldria que la revis

ta t ingues un augmen t mol t 

substancia l de la seva t i rada. 

Sensé aquesta condició tan sen-

zilla, fer una millora formal se

ria augmentar els costos d'una 

manera insostenible. 

La r enovac ió que fem ara, 

tendeix a fer que la revista tin-

gui una disposició mes agrada

ble a la vista, que es pugui llegir 

mes bé, millorant la tipografía, 

que els articles tinguin subtitu

láis, per a evitar les masses de 

lletra massa extenses, fer les pa

gines mes vistoses, augmentant 

el nombre i la qualitat de les fo

tografíes. T a m b é l'aspecte de la 

publicitat ha tingut una petita 

reforma, que consisteix a situar 

les pagines de la publicitat en un 

Hoc mes central de la revista, 

cosa que motiva mes els anunci-

ants a contractar publicitat, atès 

que el seu anunci és mes visible. 

Aquesta remodelació és pos

sible gracies a l'esforç dels qui 

fan M U N T A N Y A . T ô t els c o l 

laboradors i els industriáis que 

j a fa anys que t r e b a l l e n en 

aquesta pub l icado han fet un 

esforç d'adaptació i de modernit-

zació, sobretot en el camp de la 

informàtica i les comunicacions, 

a fi d'aconseguir millorar el pro-

ducte sensé augmentar -ne els 

costos. 

T o t a aquesta remodelació es

tètica volem que porti aparella-

da una renovació i potenciació 

dels continguts, tant en quanti-

tat com en qualitat, sempre al 

servei dels nostres objectius fun-

dacionals: donar a conèixer el 

nostre país, i també els altres, 

amb una actitud de va lorado i 

de respecte. 

Aquesta feina engrescadora, 

però difícil, de modernitzar un 

mitjà de comunicado ha gene-

rat i generara un conjunt de re

flexions a l 'entorn de la feina 

que fem i del paper que la nos

tra publ icado ha de tenirr en el 

si de la societat catalana. 

La reflexió dels objectius que 

M U N T A N Y A s'ha de fixar hauria 

de basar-se en unes quantes li-

n ies , de les quais des taquem 

aqüestes: 

Amplitud de visió. En el món 

excursionista i en el Cen t re , en 

concret , la diversitat d'activitats 

i d'aficions és molt gran. La re

flexió caldr ia que aprofundis 

quin ha de ser el paper de M U N 

TANYA en la premsa excursionis

ta i quines han de ser les línies 

que cal potenciar: itineraris de 

tots els nivells, ternes naturalis

tes , a lp in i sme, al t res espor ts 

compet i t ius , e tc . En aquesta re

flexió caldrà teni r présent el 

c o H e c t i u al quai ens volem di

rigir i l 'amplitud de la receptivi-

t a t q u e po t t e n i r c a d a un 

d'aquests grans ternes. 

Imag inado . C o m qualsevol 

a l t re mi t j à de c o m u n i c a d o , 

M U N T A N Y A ha de ser creatiu per 

a m a n t e n i r - s e com un mi t jà 

atractiu i útil. L'estimulació de 

la imaginado caldrà, perô, que 

es faci sobre la base del réalis

me. Actualment les limitacions 

de tota mena son moites i, a mes, 

la c o m p e t e n c i a de poderosos 

mitjans de comunicado escrita 

és molt mes forta que fa només 

pocs anys. La imaginado, dones, 

ha de ser imprescindible per a 

dur a terme una tasca des de la 

nostra especificitat. 

Servei a la societat i al país. 

La revista M U N T A N Y A , amb una 

llarga trajectôria com a mitjà de 

comunicació especialitzat, s'ha 

de plantejar quina ha de ser, en 

el futur, la seva aportació a la 

societat catalana, de la qual sor-

geix i a la quai vol servir, en uns 

quants aspectes: la seva funció 

de creadora d'opinió, de forma-

dora en aspectes técnics i de se-

guretat, de suggeridora de no

ves activitats, de fornidora d'in-

formació a tots nivells. 

Aquests son alguns dels temes 

de reflexió que cal aprofundir, 

amb la seguretat que la reflexió 

serena i oberta ens aportará no

ves idees per a mantenir amb 

mes empenta aquesta real i ta t 

que és M U N T A N Y A . 

A m b aquesta voluntat i amb 

moites ganes de fer les coses cada 

dia mes ben fetes i amb molta 

iHusió d'arribar mes Uuny i mes 

a fons, invitem to thom a parti

cipar en aquest projecte antic i 

jove alhora, que vol mantenir la 

fidelitat ais objectius pels quals 

va ser creat i al país al qual ser-

veix. 
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Rafael Patxot 
i l'excursionisme 
científic 
Francese Olivé i Guilera 

Un recorregut breu per la gran tasca científica i de mece-
natge que Rafael Patxot va feralllargde la seva vida, amb 
una atenció especial a la seva relació amb el Centre. 

El nostre consoci Rafael Patxot 

i Jubert (Sant Feliu de Guíxols, 

1872 - Ginebra, 1964) és recordat 

especialment per la generositat deis 

seus mecenatges, que es van esten-

dre a camps molt diversos de la 

cultura catalana. Però la seva fi

gura quedaria incompleta si ens li-

mitéssim a aquest aspecte de la 

seva actuació cívica i no destaqués-

sim també els seus valors perso

náis que en fan una figura excep

cional, única i irrepetible del nos

tre país, vineulat d'una manera sin

gular a l'excursionisme científic. 

Nascut en el si d'una acabalada 

familia d'industrials tapers de Sant 

Feliu de Guíxols, Rafael Patxot es

tudia de petit en un internat de 

Barcelona, fins l'any 1886. Una ve

gada feta la revàlida de pèrit mer

cantil, marxà a París, i després a 

Londres i a Cambridge, per am

pliar estudis, però hagué de retor

nar l'any 1893 a causa de la mort 

prematura deis seus pares, per a 

fer-se carree, ben jove encara, deis 

negocis familiars. 

Excursionista i soci del 
Centre 

Ja instal-lat a San t Feliu de 

Guíxols, fou, a partir de 1895, soci 

delegat del Centre Excursionista 

de Catalunya. Home de múltiples 

activitats, industriáis, científiques 

i culturáis, era al mateix temps un 

muntanyenc entusiasta i actiu, 

com es complagué de recordar 

l'any 1925 amb motiu de la con-

cessió de la segona Medalla d'Or 

del Centre , que eli va instituir: 

«Perqué jo també som estât excur

sionista com vosaltres. També he 

resseguit les nostres muntanyes, 

m'he rabejat en els cimals, conec 

la traídoria de la boira, la feresa 

del torb, m'ha colpit el rem de la 

pedregada, he tastat la corda i el 

piolet, he respirât aquell baf tér

ros i reumàtic de les «crevasses», i 

he oít la rossolada fent retrunyir 

les solituds emmantellades, somo-

ven t la f ingida apa t ía deis 

«glaciers»...» (Buril. C E C , 420 , 

maig, 1930, pàg. 146). 

L'«Observatori cátala» 

Malgrat la interrupció deis es

tudis, Patxot no oblidà la forma-

ció científica que havia adquirit, 

principalment a Anglaterra, i se

guí endavant amb la seva gran 

faldera de joventut , que era l'as

t ronomia. 

La seva posició econòmica li 

permeté poder disposar, a l'edat de 

vint-i-quatre anys, d'un observa-

tori astronomie équipât amb l'uti-

llatge científic mes sofisticai del seu 

temps. L'observatori, instaldat al 

terrat de la seva casa de Sant Feliu 

de Guíxols, tenia un telescopi equa-

torial amb dues ulleres paral-leles de 

0,22 m d'obertura, una per a l'ob-

servació directa del firmament i 

l'altra fotogràfica, que li permetia 

fer mesuraments micromètr ics , 

astrofotografia, espectroscopia i 

estudis de física solar. Entre altres 

instruments, disposava també d'un 

pèndol sideri id'un teodolit azimu

tal. Tot el conjunt estava protegit 

Rafael Patxot 
i Jubert 
(1872-1964) 
(del llibre 
Rafael Patxot 
i Jubert, 
mécènes i 
científic, 
de J. Maluquer 
Sostres, 
Ed. Pòrtic). 
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Les arrets 

El telescopi 
equatorial de 
l'«Observatori 

Català» 
de Patxot, 

a Sant Feliu 
de Guixols, 

1895-1911 
(del llibre 

Rafael Patxot 
i Jubert, 

mecenes i 
cientific, 

de 
J. Maluquer 

Sostres 
Ed. Pòrtic). 

per una cüpula giratòria d'acer de 

5,30 mètres de diamètre. 

Des del seu observatori, Patxot 

realitzà observacions astronomi

ques amb un rigor poc fréquent 

en un investigador no professio

nal del seu temps. Fou l'iniciador 

a la Peninsula dels mesuraments 

micromètrics d'estels multiples. El 

fervor que posava en l'astronomia 

queda reflectit en l'entusiasta des-

cripció de la Huna, vista amb es-

perit d'excursionista cientific, que 

féu davant eis socis del Centre, en 

el seu «sermó de la Medalla» de 

1925: «I el meu excursionisme és 

anat bon xic més enllà: car dei-

x a n t la T e r r a s 'ha passe ja t 

t e lescòpicament pels paisatges 

llunars, de grandioses planures, a 

tali de mars eixutes... I arreu es 

redreça muntanyam d'alçàries pa-

r iones a les de la T e r r a , amb 

cresteres reixades de cràters i tim-

bes esfereïdores, i arrugues colos-

sals i en igmàt iques l luïssors i 

esquerdaments i astoradors fon

dais, que engolirien embostes de 

Montserrats, de Montsenys i de 

Puigmals» (Butll. C E C , 420, maig 

1930, pàgs. 147-148). 

El 28 de juny de 1896, ara fa més 

de cent anys, una comissió del Cen

tre, encapçalada pel president, 

Francesc Maspons i Labros, pren-

gué a Girona el carrilet en direcció 

a Sant Feliu de Guixols. Patxot els 

esperava a l'estació de Quart i jun-

tament amb altres companys de la 

comarca que s'anaren incorporant 

al grup barceloní, visitaren el dol

men de Romanyà, que havien des-

cobert recentment, i feren junts una 

excurs ió a sa Pedra Aguda de 

Vallvanera i la vall d'Aro. Al ves-

pre visitaren l'observatori astrono

mie, que Patxot havia batejat amb 

el nom d'«Observatori Català», que 

inauguraren solemnement encapça-

lant amb les sèves signatures el re

gistre de visitants. 

Patxot era un gran enamorat de 

la mar, per aixô l'endemà convida 

els amies barcelonins a embarcar

se en dos llaguts, un dels quais era 

el seu gussi La Griselda, amb els 

quais navegaren fins a Tossa, des 

d'on prosseguiren l'excursió a peu 

cap a Lloret i Blanes. 

El soci Josep Comas i Solà, que 

anava amb el grup, redacta una 

elogiosa descripció de l'observato

ri, que fou publicada al Butlleti del 

Centre (Butíí. C E C , 422, juliol-se-

tembre 1896, pàg. 178). Comas i 

Solà, que amb el temps seria una 

figura prestigiosa de l'astronomia, 

establí una cordial amistat amb 

Patxot i eis seus familiars, que el 

porta a convertir-se en el seu gen

dre. Malauradament, més tard es 

produiren desavinences que pro

vocaren el trencament del vincle 

matrimonial. 

Al servei de la 
meteorologia 

L'observatori astronomie, que 

es complementava amb aparells 

météorologies, es mantingué fins 

a 1911, després que Patxot, canvi-

ant d'orientació empresarial, es 

traslladés a viure a Barcelona. La 

seva dedicació a l'astronomia s'anà 

décantant cap a la meteorologia. 

L'any 1921, en crear-se el Servei 

Meteorologie de Catalunya, hi di-

posità els seus instruments météo

rologies, mentre el telescopi i eis 

instruments as t ronòmics foren 

oferts a PAjuntament de Barcelona, 

que havia de fer-ne un observato

ri popular al pare de la Ciutade-

lla, però com que PAjuntament es 

nega a pagar les despeses de la 

instablació, decidi cedir-ho tot a 

la S o c i e t a t A s t r o n ò m i c a de 

Barcelona, que presidia Eduard 

Fontserè. En extingir-se aquesta 

societat, el telescopi passa a la Uni

versität de Barcelona, on estigué 

en servei fins als anys seixanta. 

Patxot mantingué una constant 

coHaboració amb el Servei Meteo

rologie de Catalunya, que dirigía el 

nostre consoci Eduard Fontserè. 

Redacta diversos treballs sobre me

teorologia, que publica, així com 

patrocina la publicació de nom

brases traduccions i obres origináis 

d'altres autors sobre aquest tema. 

La Institució Patxot finança l'At

las internacional dels núvols i dels es-

tats del cel, editat per la Comissió 
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d'Estudis deis Núvols, del Comité 

Meteorológic Internacional, obra 

magna de la nefologia o tractat deis 

núvols, editat en alemany, fran

cés i anglés, i del qual féu també 

una edició en cátala. L'any 1939, 

l'Ejército del Aire, que controla-

va la meteorología estatal, clausu

ra el Se rve i M e t e o r o l ó g i c de 

Catalunya i en confisca les instab-

lacions i el material, incloent-hi el 

que Patxot hi tenia dipositat. L'ar-

xiu del Servei Meteorológic de 

Catalunya, que fou confiscat l'any 

1939 i traslladat a Madrid, ha es-

tat dipositat darrerament a l'Insti-

tut Cartográfic de Catalunya. 

La figura de Patxot i la seva vin-

culació a la meteorología ha pres 

actualitat amb l'homenatge que li 

fou ofert el 23 de maig de 1996 per 

l ' Insti tuto Nacional de Meteo

rología, amb la coblocació d'una 

placa a la facana del seu Centre 

M e t e o r o l ó g i c T e r r i t o r i a l de 

Catalunya, situat a la Vila Olím

pica, en reconeixement a la seva 

tasca i el mecenatge en favor deis 

estudis meteorológics. La figura i 

l'obra de Patxot foren glossades peí 

seu biógraf, Joaquim Maluquer i 

Sostres, autor d'un magnífic llibre 

sobre Patxot (Rafael Patxot i Jubert. 

Mecenes i científic, Edit. Pórtic, 

Barcelona 1994), que obrí l'acte 

d'homenatge, al qual es dona un 

relleu especial amb la presencia del 

v icepres ident del S e n a t , J o a n 

Gui tar t , el director general de 

l ' Insti tuto Nac iona l de Meteo

rología, Manuel Bautista Sánchez, 

que oferí l'acte, així com directius 

i personal del Centre Territorial 

de Catalunya, meteo-rólegs, i ho-

mes del temps deis mitjans de co

municado. Una representació del 

nostre Centre assistí a l'acte. 

Dins el camp de la meteorolo

gía, aquest homenatge fou com 

una continuació del que va fer el 

C e n t r e E x c u r s i o n i s t a de 

Catalunya el 12 de novembre de 

1995 amb la coblocació d'una pla

ca a l'observatori del turó de l'Ho-

me, al Montseny, en memoria del 

nostre iblustre consoci Eduard 

Fontseré i Riba (Barcelona, 1870-

1970), pare de la meteorología ca

talana, el qual, com hem vist, guar

da una estreta relació amb Rafael 

Patxot (A. ROCA ROSELL, «Volun-
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taris i professionals en la nova me

teoro log ía . La tasca d 'Eduard 

Fonseré i Riba (1870-1970)», ML/N-

TANYA, 804, abril 1996, págs. 48-

51). 

El món cultural i 
excursionista 

L'activitat de Patxot no es limi

ta al camp de la ciencia, sino que 

comprengué també el de les lletres, 

especialment a partir del seu tras-

llat a Barcelona. Publica en La 

Ilustrado Catalana i també en al-

tres revistes, nombrosos articles 

de divulgació sobre astronomía, 

meteorología i excursionisme, i 

coblaborá activament en la Bi

blioteca Popular l 'Avenc, que di-

rigien els nostres consocis Jaume 

Massó i Torrents i Joaquim Casas 

i Carbó, publicant-hi moltes tra-

duccions de llibres anglesos i fran-

cesos. 

Patxot mantingué una inten

sa relació amb els seus consocis 

del Cent re , especialment amb els 

que compartien les seves inquie-

tuds in t eb lec tua l s , amb molts 

ilei i una. els dies , i 6; alus, mis Rentrai, 
tn la riba empe-tdanesa i per la Selea, causar 
mpoiat de llevan!, llençant grosses plogudes 
la occidental per lei depressioni atlantiques 
n de ta Mareima i ri Valles, irrncant la cont 

i i I?. El s deMo-
1 petindttaa 1TTJUI. 

e la coita i tempeitei eo eli 
Irei lea altea pressions rejet
ât piulo» ra 

Una página de 
la Pluviometria 
Catalana, 
una obra de 

Rafael Patxot, 
que recull 
i interpreta les 
dades de les 
pluges 
recollides 
en una sèrie 
d'observatoris 
catalans durant 
els anys 
1906-1910. 

dels quals establi un especial in-

tercanvi cultural, com hem vist 

amb Eduard Fontserè , i també 

amb M n . Norbert Font i Sagué 

s o b r e t e m e s c i en t i ' f i c s , a m b 

Rossend Serra i Pagès sobre fol

klore, o Mn. Anton i Alcover, a 

qui trameté informació per al seu 

diccionari. Encara en el camp de 

la linguistica, destaquem l'estre-

ta amis ta t que l 'uni als socis 

P o m p e u F a b r a , J o s e p M . de 

Casacuberta, i altres membres de 

l ' Insti tut d'Estudis Ca ta lans , i 

especialment amb l'escriptor Pere 

Coromines, que més tard, quan 

Patxot ja estava exiliat a Suissa, 

es tradui en ajudes al seu fili, el 

també soci Joan Coromines , per 

a tirar endavant la seva immen

sa obra del Diccionari Etimologie 

i de YOnomasticon. 

Primers mecenatges 
i premis 

Rafael Patxot va instituir nom

brosos mecenatges i premis a par

tir de 1919, la majoria dels quals 

seguiren concedint-se anualment 
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fins a 1936, en memòria dels seus 

familiars mes íntims, amb finali-

tats benèfiques i de suport a la 

cultura catalana. 

En memoria de la seva mare i 

de les dues filies, Montser ra t i 

Maria, que moriren ben joves, féu 

fundacions benèfiques, concedí 

beques i paga la biblioteca de l'Ins-

titut de Cultura de la Dona. 

Convoca concursos musicals en 

memoria del seu pare, administráis 

per l'Orfeo Cátala, que foren ator-

gats anualment a prestigioses figu

res musicals del país, i concursos 

destinats a premiar estudis histo

ries, polítics i socials, en memoria 

del seu avi, que foren convocats 

per l'Acadèmia de Bones Lletres, 

de Barcelona. 

Instituí també premis molt ben 

dotats destinats a estudis i treballs 

de ciéncies físiques i matemàtiques, 

de carácter nacional i internacio

nal, atorgats per jurats formats per 

representants de la Biblioteca de 

C a t a l u n y a , la U n i v e r s i t ä t de 

Barcelona i també científics estran-

gers, que eren publicats en les 

Memòries Patxot. 

La Fundació Concepció 
Rabell 

En memoria de la seva cunya-

da Concepció Rabell i Cibils, ví-

dua Romaguera, de l'herència de 

la qual fou marmessor , Rafael 

Patxot va fer una Fundació que 

patrocina nombroses iniciatives 

culturáis, com son premis als Joes 

Floráis, concursos musicals, edició 

de cròniques medievals a carree de 

l'Institut d'Estudis Catalans, edi-

cions en facsímil de textos antics, 

subvencions al butlletí de l 'Aca

dèmia de Bones Lletres, etc. 

Entre els mecenatges culturáis 

promoguts per la Fundació Con

cepc ió R a b e l l , cal des t aca r 

especialment l 'Obra del Canconer 

Popular de Catalunya, que fou 

fundada la diada dels Reís de l'any 

1922. Tenia per finalitat recopilar 

cancons i danses populars catala

nes i fou posada sota la cura de 

l 'Orfeó Cá ta la . La direcció de 

l 'Obra fou encomanada al mestre 

Francese Pujol, sotsdirector de 

l'Orfeó Cátala, que aplegà al seu 

entorn un eficac. equip de treball 

format per personalitats vincula-

des a l'Orfeó. Fins a 1936, en qué 

la recerca queda interrompuda per 

la guerra civil, s'havien recollit mes 

de quaranta mil documents i fo

ren editats els tres primers volums 

de cançons i un de danses. Per un 

lamentable malentés entre Patxot 

i l'Orfeó, la resta de material iné

dit resta inaccessible fins a l'any 

1991, en qué els hereus de Rafael 

Patxot el dipositaren al monestir 

de Montserrat, on està actualment 

en curs de classificació per a ser 

publicat. 

Rafael Patxot, président 
electe del Centre 

El 21 de juny de 1923, Rafael 

Patxot, en nom de la Fundació 

Concepció Rabell, adreçà a César 

August Torras, com a président 

del C e n t r e E x c u r s i o n i s t a de 

Catalunya, una carta en la qual li 

exposava el propòsit de crear l'obra 

d'Estudi de la Masia Catalana, que 

seria posada sota la responsabili-

tat científica del Cent re , d'una 

manera similar a l 'Obra del Can

coner, creada l'any abans a l'em-

para de l'Orfeó Cátala. Correspo-

nia així al propòsit de «retre ho-

menatge a les Corporacions mes 

eficients i venerables en l'obra del 

resorgiment de Catalunya» («Me

moria dels treballs fets per l'estudi 

de la Masia Catalana», Butll. CEC, 

381 , febrer 1927, pàg. 63), enco-

manant-los el patronatge i la di

recció de les iniciatives culturáis 

de la Fundació. 

L'endemà mateix de la carta de 

Patxot, el 22 de juny de 1923, mo

ria César A . Torras i el carree de 

président quedava vacant. Es con

voca una junta general per al dia 

6 de juliol, en la qual per votació 

fou elegida una nova junta direc

tiva del Centre Excursionista de 

Catalunya, de la qual, per acord 

unànime de l 'assemblea, Rafael 

Patxot i Jubert fou nomenat prési

dent com a sucessor del carismà-

tic Torras. L'acord fou comunicat 

immediatament a Patxot, que no 

havia estât présent a la junta ge

neral. Aquest, encara que compla-

gut pel nomenament, es resistí a 

acceptar-lo, ablegant que la greu 

arterioesclerosi que patia li impos

sibilitava de comprometre's en cap 

actuació pública personal. Final-

m e n t , a c c e d i n t ais precs del 

vicepresident Joan M. Guasch i del 

secretari Estanislau Pellicer, accep-

tà el carree i ho expressà per escrit 

en una carta del 19 d'agost de 

1923, en què posava com a condi

cio que fos una situació transitò

ria fins que no es trobés algú per a 

substituir-lo. La carta expressa una 

certa reticencia per l'honor que li 

fan: «car m'heu vist a través d'un 

mite i els mites s'han de guaitar de 

lluny per a què no s'esvaeixin». 

L'acceptació del carree, però, no 

dura gaire, ja que Patxot s'hi va 

repensar, i en una nova carta del 

31 d'agost presenta la seva irrenun-

ciable dimissió. 

E n c a r a que els mot ius que 

ablegà per dimit ir foren la man

ca de salut, no hem de descartar 

tampoc que, com a bon emporda-

nès, el seu esperit innat d'indepen-

dència el feia poc apte per a sub-

jectar-se a les servituds que el car

ree imposava. Malgrat la predilec-

ció que sentia per l'excursionisme, 

la dedicació exclusiva al C E C hau-

ria estat un impediment per a la 

infinitat d'iniciatives culturáis que 

promovía i que poc o molt con

trolava personalment. Pel mateix 

motiu no acceptà tampoc la presi

dencia de l'Orfeó Cátala, tot i la 

insistencia amb qué li ho demanà 

el mestre Millet. 

El nom de Rafael Patxot seguí 

encap^alant la junta directiva del 

Centre com a president electe fins 

al 12 d'octubre del mateix any, en 

qué, convocada una junta general 

extraordinària, fou nomenat Joan 

Ruiz i Porta, arxiver de la Manco-

munitat, que fins aleshores era 

vocal del consell directiu, el qual 

acceptà de substituir-lo en el car

ree de president, en un moment 

molt delicat per a la cultura cata

lana, quan s'acabava de produir el 

cop d'estat del general Primo de 

Rivera (Butll. CEC, 346, novem

bre 1923, pàg. 330). 

L'estudi de la Masia 
Catalana 

Després de la mort de César A . 

Torras, Rafael Patxot insistí no-

vament en l'oferta que havia fet al 
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Centre encarregant-li de portar a 

terme l'Estudi de la Masia Catala

na, com una faceta més de la tas

ca cultural que caracteritzà l'excur-

sionisme cátala des deis seus ini-

cis. A les dues cartes de renuncia 

al carree de président, adreçades 

totes dues a Joan M. Guasch, una 

par t icu la rment i l 'al tra com a 

vicepresident del Centre, Patxot 

l'emplaça per a després de vacan

ces , en que «podrem t r a c t a r 

quietament i en la intimitat, l'Obra 

de la Masia Catalana», reiterant-

li la seva voluntat d'afavorir el 

Centre, «com ho teniu en la pro

posta adreçada al difunt prési

dent». 

Les activitats de l 'Obra comen-

ç a r e n i m m e d i a t a m e n t , a b a n s 

d'acabar l'any 1923, amb la cons

umaci d'una ponencia que d'acord 

amb Patxot elabora el pia de tre-

ball. La finalitat de l 'Obra seria 

l'Estudi de la Masia Catalana sota 

eis aspectes «historie, moral, arqui-

tectònic, pictòric, folklòric, jurí-

dic, etc.». La tasca es faria en dues 

étapes, la primera seria la de re

cerca, aplegament i ordenado de 

materials, en una segona etapa es 

portaría a terme el treball defini-

tiu, que seria la seva publicació. 

Les primeres recerques s'inicia-

ren per l'agost de 1924, i el mes de 

gener de 1925, convocats pel pré

sident Joan Ruiz i Porta, es reuni-

ren amb Rafael Patxot eis mem

bres de la comissió, que era for

mada pels socis Josep M. Batista i 

Roca, Lluís Bonet i Garí, Josep M. 

de Casacuber ta , Josep Danés i 

Torras, Eduard Fontseré i Riba, 

M n . A n t o n i G r i e r a , J e r o n i 

Martorell i Terrats, Francese de P. 

Maspons i Anglasell i Rossend 

Serra i Pages, especialista cadascun 

d'ells en el camp etnologie, arqui-

tectònic, sociologie, historie, cien-

tífic, lingüístic, artístic, jurídic i fol

klòric. A la mateixa reunió es no-

menà una comissió executiva for

mada pel président del Cent re , 

amb Josep M. Batista i Roca i Josep 

Danés i Torras, ais quais s'agregà 

després Lluís Bonet i Garí (Butll. 

C E C , 381, febrer 1927, pàg. 65). 

Eis treballs prengueren nova in-

tensi ta t sota la presidencia de 

F r a n c e s e de P. M a s p o n s i 

Anglasell, amb la participació de 

KUNDAC1Ó CONCEPCIÓ RABELL, VÍDUA DE ROMAGUERA 
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Memòria deis 
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socis i coblaboradors forans indivi

duáis i entitats, com l'Agrupació 

Excursionista Tagamanent i l'Agru

pació Excursionista de Badalona 

amb Josep M. Cuyàs com a capda-

vanter. El material aplegat aug

menta considérablement fins al 

punt que l'espai de qué es dispo

sava al Centre resulta insuficient. 

Per això l'any 1926 es prengué la 

determinació de traslladar l'ofici-

na i l'arxiu de l'Estudi de la Masia 

ais locáis de la Fundació. 

L'any 1933 el material recollit 

era prou abundant per a fer-ne la 

presentació en pub l i c en una ex-

posició que tingué Hoc ais salons 

de l'Institut Agrícola Cátala de 

Sant Isidre, a la plaça del Beat 

Oriol, de la qual es féu una gran 

difusió a través de la premsa (J-

DANÉS I Torras, «Estudi de la Ma

sia Catalana. Exposició de docu

ments gràfics». Butll. C E C , 458 , 

juliol 1933, pàgs. 272-284). 

S'anaren rellevant els membres 

de la comissió i incorporant-n'hi 

de "nous, com Pau Vila i Diñares, 

Joan Nonell i Febrés, Josep M. 

So le r i C o l i , F rancese Blasi i 

Vallespinosa i Antoni Gallardo i 

Garriga, alguns deis quals, amb al-

tres coblaboradors com Francese 

de P. Maspons i Anglasell, Joan 

Amades i Gelats, Lluís Torras i 

Nato, d 'Olot, M n . Josep Rius i 

Ser ra , Fidel de Moragas , J o a n 

Rosse l ló , S a l v a d o r V i l a r r a s a , 

Tomás Raguer, Josep M. Pons i 

Gur i , M n . A n t o n i Gr iera i S. 

B a r c e l ó i B o u , en t re a l t res , i 

especialment Josep Danés i Torras, 

que fou un deis principáis puntáis 

de l'Estudi de la Masia, es perfila-

ven ja com a redactors del primer 

fascicle de Materials, que es preve

ía d'imminent aparició. 

La darrera de les comissions de 

l'Estudi de la Masia, encapçalada 

pel président Josep M. Blanch i 
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Ex-libris de 
Rafael Patxot, 

dibuixat per 
Alexandre 
de Riquer. 
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Romeu, es va constituir pel juny 

de 1 9 3 6 . Després esclatà la guerra 

i tot anà en orris, sense que arri

bes a publicar-se res. 

Els treballs que estaven en pre

parado no es perderen del tot. 

Alguns deis coblaboradors els pu

blicaren després particularment, 

com els nostres consocis Lluis Bo-

net i Garí amb el seu magnifie 1 li— 

bre de les masies del Maresme, 

Joan Amades amb el seu treball 

sobre la indùstria casolana del Ili, 

que tenia molt élaborât, o Mn. 

Antoni Griera, amb el seu voca-

bulari de la casa. 

L'arxiu de l'Estudi de la Masia 

resta immobilitzat durant quaran

ta anys en els locáis de la Funda-

ció Concepció Rabell, fins l'any 

1 9 7 6 , en que, per expressa voluntat 

de Nuria Deletra Carreras i Patxot, 

néta i hereva de Rafael Patxot, l'ar

xiu fou cedit en dipòsit al Centre 

Excursionista de Catalunya, com a 

pas previ a la cessió total. 

Al moment del seu trasllat al 

Cent re , l'arxiu constava d'unes 

cinc mil tres-centes fitxes gràfi-

ques, aplegades en 1 8 2 albums, fit-

xers amb index temàtic, bibliogra

fia, enquestes, clixés fotografíes i 

llibres, disposats en dos armaris-

biblioteca (MUNTANYA, abril 1 9 7 6 ) . 

A partir de la seva actual ubi-

cació al Centre, han tingut cura 

de l 'arxiu de la Masia , primer 

R a m o n Pujol i A l s i n a , J o s e p 

Llaudó i Majorai, Vicenç Cuso i 

C a s a i s , i a c t u a l m e n t A n n a 

Borbonet i Macià, que segueix la 

missió iniciada per ells d'ampliar i 

divulgar el contingut de l'arxiu i 

d'atendre les nombroses consultes 

deis universitaris i els estudiosos 

que s'interessen peí notable fons 

documental de l'Estudi de la Ma

sia Catalana. 

La medalla d'or 
del Centre 

El mes de setembre de 1 9 2 3 , 

abans del nomenament del nou 

président que l'havia de substituir, 

Rafael Patxot, «volent deixar un 

agradable record al Centre de la 

seva fugaç presidencia», oferí la 

fundació d'un premi anual consis

tent en una medalla d'or que s'ano-

menaria «Medalla del Centre Ex

cursionista de Catalunya» («La 

Festa de la Medalla», Buril. CEC, 

3 5 2 , maig 1 9 2 4 , pàg. 1 6 3 ) . 

Segons el reglament del premi, 

la medalla seria «un tribut d'admi-

ració i penyora d'agraíment ais 

autors de treballs o gestes nota

bles , realitzats d int re el camp 

d'acció del Cent re Excursionista 

de Catalunya, considérât en el sen

tit mes ampie: estudis d'erudició, 

arqueología, recerca científica, his

toriografía, folklore, obra artísti

ca en tots els seus aspectes: cultu

ra, excursionisme, esforç físic, al

pinisme, etc.», donant, pero, «cer

ta preferencia a les tasques inteb-

lec tua l s i al fet mora l de la 

perseverancia», i amb la particula-

ritat que podia ser donada a qual-

sevol persona, encara que no fos 

soci del Centre. 

Cada any peí mes de marc es 

reuniría la junta directiva amb 

Rafael Pa txo t per nomenar el 

medallista corresponent a l'any 

anterior. L'acte de la donació de 

la medalla tindria lloc el següent 

mes d'abril en la diada de Sant 

Jordi. 

Des de la diada de sant Jordi de 

1 9 2 4 fins a la de 1 9 3 6 , després de 

la qual la guerra ho estroncà tot, 

foren lliurades les següents Meda-

lles d'Or del Centre Excursionista 

de Catalunya: 

1 9 2 3 I César August Torras i 

Ferreri, mític président, autor de les 

famoses guies del Pirineu Cátala. 

1 9 2 4 II Rossend Serra i Pages, 

promotor de la Secció de Folklore 

del Cent re , que coblaborà amb 

Patxot en l 'Obra del Llegendari 

Popular. 

1 9 2 5 III Pe legr í C a s a d e s i 

Gramatxes, historiador i président 

perpetu de la Secció d'Arqueolo-

gia i Historia del Centre. 

1 9 2 6 IV Ignasi Folch i Girona, 

promotor i mécènes del xalet de 

la Molina. 

1 9 2 7 V F rancese M a t h e u i 

Fornells, poeta i président de la 

inst i tució deis Joes Floráis , de 

Barcelona. 

1 9 2 8 V I Lluís Estasén i Pía, in

troductor de l'alpinisme modern 

al Centre. 

1 9 2 9 VII Mn. Jaume Oliveras i 

Brossa, figura mítica del pirineisme 

classic. 

1 9 3 0 V i l i Francesca B o n n e -

maison i Far r io ls , vídua de 

Verdaguer i Callís, fundadora de 

l'Institut de Cultura de la Dona. 

1 9 3 1 IX Jaume Massó i Tor 

rents, erudit historiador de la lite

ratura antiga catalana i promotor 

de la literatura moderna a través 

de la Biblioteca Popular l 'Avenç, 

de la quai fou fundador. 

1 9 3 2 X Pere Pach i Vistuer, fou 

conserge del Centre durant mes de 

cinquanta anys, home estimât per 

tothom, autodidacte historiador 

de la seva vila natal de Roda 

d'Isàvena, on té dedicat un carrer. 

1 9 3 3 XI Tomas Raguer i Fossas, 

historiador i folklorista, creador 

del museu de Ripoll. 

1 9 3 4 XI I D o m Bonaven tu ra 

Ubach i Medir, monjo benedictí, 

historiador, creador del Museu 

Bíblic de Montserrat. 

1 9 3 5 XIII Eduard Toda i Güell, 

restaurador de Pöblet, restablí el 

lligam cultural amb l'Alguer. 

Com podem veure, totes les me-

dalles, excepte dues (Bonnemaison 

i Ubach) , foren atorgades a socis 

del Centre. No hem de confondre 

aquesta distinció amb les insígni-

es de plata, or o piati que actual

ment es concedeixen cada any, 

també per la diada de Sant Jordi, 

ais socis que compleixen respecti-

vament, vint-i-cinc, cinquanta, o 

setanta-cinc anys de socis del Cen

tre. 
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La Medalla d'Or instituida per 

Patxot tampoc no tenia res a veu-

re amb els retrats de la galería d'ex-

cursionistes catalans iblustres, des-

tinats a perpetuar la memoria pos

tuma de personatges catalans, que 

a partir de 1900 acull només re

trats de socis del Centre. La me

dalla, en canvi, era atorgada a per

sones vives, encara que la primera 

medalla, excepc iona lment , fou 

concedida a César A . Torras, mort 

recentment, que fou nomenat pré

sident honorari del Centre a per-

petuitat. El seu retrat entra a for

mar part també de la galería d'ex-

cursionistes iblustres, en la qual 

només dos altres medallistes hi fo-

ren després incorpora ts : Lluís 

Estasén i Mn. Jaume Oliveras. 

La institució Patxot 

La diada de Sant Jordi de 1924, 

Joan Ruiz i Porta, président del 

Centre, en Pacte del Uiurament de 

la primera Medalla d 'Or, deia: 

«Enguany la festa ix una mica 

esmortuïda, esllanguida, que l'Hi

ver n ha estât llarg, amb traces de 

no acabar-se mai... Les roses no 

teñen perfum... ni canten els bro-

lladors. Ni els rossinyols refilen 

cap balada...» («La Festa de la Me

dalla», Butíl. CEC, 352, maig 1924, 

pàg. 165). Aquest diseurs, de llen-

guatge críptic, incomprensible per 

a qui el llegeixi sense saber les cir-

cumstàncies politiques en qué fou 

dit, reflecteix la situado de repres-

sió cultural que sofrí el nostre país 

sota la Dictadura de Primo de 

Rivera. Els efectes d'aquesta re-

pressió son visibles fins i tot en el 

disseny de la medalla d'or conce

dida a César A . Torras, en qué 

l ' heu ra de l ' escut p ren un 

protagonisme exagérât, amagant 

púdicament fins a fer-la gairebé in

visible, la bandera catalana, que 

estava prohibida i no fou autorit-

zada en l'escut del Centre fins a 

l'any 1926. El «sermó de la meda

lla» que pronuncia Patxot l'any 

1925 en l'acte de Uiurament de la 

segona medalla, fou prohibit per 

la censura i no pogué publicar-se 

fins al cap de cinc anys en el but-

lletí del Centre de l'any 1930 (Butll. 

C E C , 420, maig 1930, pàgs. 145-

156). 

En aqüestes circumstàncies es

peciáis l 'actuació de Patxot fou 

providencial. La Mancomunita t 

de Catalunya fou extingida i l'Ins

titut d'Estudis Catalans queda sen

se cap mena d'ajut économie . 

Patxot crea llavors la Institució 

Patxot, a través de la qual subven

ciona les publicacions de l'Institut. 

Totes les persones que integra-

ven el conseil de la Inst i tució 

Patxot, encara que representaven 

diverses enti tats, eren socis del 

C e n t r e E x c u r s i o n i s t a de C a 

talunya: Eduard Fontseré, direc

tor del Servei Météorologie de 

Catalunya; Jordi Rubio i Balaguer, 

d i r ec to r de la B i b l i o t e c a de 

C a t a l u n y a ; A g u s t í D u r a n i 

Sanpere, director de l'Arxiu His

torie Municipal de Barcelona; el 

mestre Francesc Pujol, sotsdirector 

de l'Orfeó Cátala, i Josep M. Ba

tista i Roca, président de la Secció 

de Folklore del Centre Excursio

nista de Ca ta lunya . Cada una 

d'aquestes persones actuava a tí-

tol personal, així la Institució en 

les sèves décisions es veia lliure de 

les pressions politiques que es po-

guessin produir. 

La Institució Patxot, a mes de 

subvencionar l'Institut d'Estudis 

Catalans, promogué la publicado, 

l'any 1929, de l'Atlas Internacional 

deis Núvols, de qué he parlât abans, 

crea premis sobre treballs de fol

klore amb l 'Obra del Llegendari 

Popular, que dirigía Rossend Ser

ra i Pages, convoca un concurs 

sobre dret jurídic internacional a 

l'empara del Tribunal de La Haia, 

subvenciona les publicacions de 

l'Associació Protectora de l'Ense-

nyança Catalana, la Societat d'Es

tudis Occitans, etc., etc. 

L'obra de Rafael Patxot s'es-

t roncà sobtadament l'any 1936 

La Medalla d'Or 
del Centre, 
atorgada 
l'any 1923 
a César A. Torras 
(Butll. CEC, 352, 
maig 124). 

amb la revolució i l'exili. Acabem 

aquí la nostra rápida ressenya, 

encara que volem fer ressaltar que 

des de Suissa, Patxot seguí donant 

suport a exiliats, concedint be

ques, ajudes, premis, fins a la seva 

mort, l'any 1964. 

Malgrat l'exili, Rafael Patxot 

mantingué fins ais darrers anys de 

la seva vida, relació amb el Cen

tre Excursionista de Catalunya. 

L'any 1963, la junta directiva del 

Centre acordà concedir a Francesc 

Maspons i Anglasell la Medalla 

d'Or que Rafael Patxot havia ins-

tituit i que feia vint-i-set anys que 

no es concedía. Segons consta en 

l'acta de 7 de maig de 1963, Patxot 

autoritzà especialment aquella con-

cessió. L'acte de Uiurament tingué 

Uoc el 20 de juny de 1963. Fou la 

X I V M e d a l l a d ' O r . F r a n c e s c 

Maspons i Anglasell, iHustre ju-

risconsult, havia estât président 

del Centre, el 22 de juliol de 1962 

havia complert noranta anys i en 

aquell moment era el soci mes an-

tic. Aquesta fou la darrera Meda

lla atorgada per Rafael Patxot, just 

un any abans del seu traspàs. 

Placa dedicada 
a Rafael Patxot 
i Jubert, 
a la tacana 
del Centre 
Météorologie 
Territorial 
de Catalunya, 
a la Vila 
Olímpica. 

WÊÊÈÊÈÊÊÊÊM 

A LA MEMORIA DE 
RAFAEL PATXOTIJUBERT 
(San! Feliu de Guíxols. 1872-Ginebra, 19(54) 

PROMOTOR DE LA METEOROLOGÍA A 
CATALUNYA I GÉNEROS MECENES 
DE LA CULTURA I LA CIENCIA 
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N ú m . 8 1 5 

Febrer 1 9 9 8 



10 Les arrets 

Itinerari arqueològic 
ais voltants de Solius 
(la Selva) 
Lluís Vidal i Vilaró - Carme Vila i Orriols 

Un itinerari per a visitar i conèixer els principals monuments megalí-
tics, dolmens i menhirs, déla vali del Ridaura, ais vessants meridionals 
del mass is de les Gavarres. 

La Cova dels 
Moros, molt a 

prop del castell 
de Solius. 

Sota aquest epigraf pretenem fer 

una passejada entre el Riudaura, 

la riera de Solius i els voltants del 

puig de Montclar, tot passant per 

Pedralta i el puig de Cols. Com 

que la intenció és fer un itinerari 

arqueològic, pot èsser aquest el 

motiu principal de la caminada, 

però no l'únic, perqué la bellesa 

del paisatge, a cavali entre les Ga

varres i la mar, s'ho mereix. 

Nosaltres només detallaren, la 

situació exacta dels monuments i 

en donarem una breu explicació 

tècnica, amb les oportunes indi-

cacions de referencia al GR-92 i al 

PR-101 per a lligar el recorregut 

segons el gust i les ganes de cami

nar de cadaseli. La major part dels 

camins són aptes per a B T T . 

Aixi com a les veines Gavarres 

el major percentatge de monu

ments megal í t ics co r re spon a 

dòlmens, galeries catalanes, cistes 

amb túmul i sépulcres de corredor, 

a PArdenya, serra del Puig de les 

Cadiretes, no es coneix cap enter-

rament d'aquest tipus; encara que 

contemporanis, la tipología de sé

pulcres alternatius es compon de 

coves artificiáis, paradôlmens i abrics 

sepulcrals entre blocs granitics. 

Aquest hipotètic fenomen de 

substitució quasi no suposa, en 

aquesta petita àrea, canvis en la 

cultura material, que és idéntica. 

Lluís Esteva Cruañas (1964) pro

posa dues hipótesis: la primera, 

que els monuments siguin propis 

d'una mateixa poblado i que per 

quelcom subtil enterressin indis-

tintament en uns o altres monu

ments, sempre per inhumado se

cundaria i coblectiva. La segona, 

que fossin dues poblacions dife-

rents, amb ritus funeraris diferents, 

que tinguessin contactes comerci

áis i culturáis per rao de veinatge. 

Amb tot, sembla que existia una 

dualitat de població, amb un élé

ment indigena i un altre de sobre-

v ingut (els c o n s t r u c t o r s de 

dolmens); o una diversitat econò

mica, uns agricultors i altres pas-

tors, fet que comportaria dues ma-

neres de viure molt diferenciades 

( M A L U Q U E R , 1987, réfèrent a les 

dues cultures que indubtablement 

cohabiten a Catalunya entre el 

Neolîtic Mitjà i l'Edat del Bron

ze). Sols un élément sembla mar

car un nexe d'unió i és présent a 

les dues zones: els menhirs. 

Cova dels Moros (castell 
de Solius) 

Es tracta d'una cova artificial 

d ' en te r rament de discrètes di

mensions (2,72 x 1,40 x 1,22 m), 

orientada vers l'E, que presenta da-

munt de la muralla rocosa on està 

excavada uns peculiars réceptacles 

que semblen estretament vinculats 

als ritus funeraris de la inhumació 

secundària. El terra de la cova és 

pia i la volta esferoide, a l'entrada 

semblen endevinar-se senyals del 

sistema de tancament. La primera 

noticia de la cova la dona Eduardo 

Gonzalez Hurtebise l'any 1905; la 

seva cronologia es pot situar en el 

Calcolitic, aproximadament entre 

2.200 i 1.800 anys aC. 

Per a arribar-hi cal anar a So

lius per la carretera G E V 6.611 que 

trenca de la C-250 abans de Santa 

Cristina d'Aro; un cop a l'església 

seguirem el carni de l'esquerra (les 

Tallades) fins a uns cent vint mè

tres, on al costat d'una casa tren-

carem també a l'esquerra i segui

rem uns nou-cents mètres per una 

pista forestal fins a trobar una cru-

ïlla. Tirarem a l'esquerra uns cent 

cinquanta mètres; alli el carni es 

divideix. Cal agafar el de l'esquer

ra i seguir-lo uns quatre-cents mè

tres fins al pia de davant del cas

tell de Solius, documentât per pri

mer cop el 1485. Alli, a les roques 

de l'esquerra, hi ha la cova. 

Menhir de can Llaurador 
(Solius) 

Es un menhir antropomorf de 

granit de 2,18 m d'alçària total 

(fins fa poc estava caigut), per 1,13 
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m d'ample i 0,54 de gruix. Les pri-

meres ressenyes que l 'anomenen 

daten del 1677. Fou adreçat de nou 

el 16 d'octubre de 1994 per Albert 

Girones i Domènech i un grup de 

coblaboradors. Cronolôgicament 

es pot situar entre el Neol i t ic 

Mit jà i el Final , o sigui, entre 

3.000 i 2.500 anys a C , aproxima-

dament. 

S'hi arriba des de la carretera 

de Solius G E V 6 . 6 1 1 ; a mes o 

menys un quilômetre de la cruilla 

amb la C-250 (Llagostera - Santa 

Cristina d'Aro), davant el Restau

rant Mas Pía, trobem una pista de 

terra que per un pontet trenca a 

l'esquerra (Golf Solius). A uns dos-

cents mètres trobem una triple bi

furcado, on hi ha un cartell del 

GR-92 i el PR. Cal seguir el camí 

de mes a la dreta, per on transcur

ren els dos itineraris. A uns tres-

cents mètres es desvien a l'esquerra; 

passât can Llaurador, abans de co-

mençar el bosc, trobarem una bi

furcado, el G R trenca a l'esquerra 

per a pujar vers Pedralta i la creu 

d'en Barraquer (senyals vermeils i 

blancs) i el PR segueix per la dreta 

cap a coll de Ceps i el Montclar (se

nyals blancs i groes). Nosaltres hem 

de seguir el PR i al cap de poc tro

barem a l'esquerra el menhir. 

La Tuna (Solius) 

Es una cova artificial d'enterra-

ment excavada sota una gran roca 

que mira a llevant, és la mes gran 

de la zona (2,90 x 2,30 x 1,90 m), 

de terra relativament pía i volta 

esférica polida en gran part. L'en-

trada és circular, amb un diamètre 

de 70 cm, aproximadament, i pre

senta davant un soie per a encai-

xar-hi la llosa que feia de porta. 

La primera noticia ens ve de 

Francesc Martorell i Peña l'any 

1879. Lluís Esteva i Cruañes hi 

recollí cap ais anys 1957-58 cerá

mica feta a mà datable en el Neo-

lític Final - Edat del Bronze; per tant, 

la cova és del Neolític Final - Cal-

colític, aixô és, del 2.500/2.200 al 

1.800 aC, aproximadament. 

La presencia d'aquestes coves 

artificiáis es deu a la influencia me-

d i t e r r à n i a , p r o c è d e n t del 

Llenguadoc Oriental - Provença o 

de les Balears (TARRÉS et alii, 1990). 

Per a anar-hi cal seguir el PR 

uns cent trenta mètres fins a un 

carni que puja a l'esquerra (170° 

S) ; cal seguir-lo uns noranta mè

tres fins a unes plantacions d'eu-

caliptus, girar a la dreta vorejant 

els camps (230° SW) i seguir uns 

altres noranta mètres fins a trobar 

un corriol que puja a la dreta (220° 

SW); uns cent mètres mes amunt 

trobarem una gran pedra arrodo-

nida a l'esquerra de la quai hi ha 

l'entrada de la cova, orientada a 

45° NE. Ara cal tornar al PR i se

guir-lo fins a prop del coll de Ceps. 

Planta Basarda 
(Solius) 

Dalt d'un turó pia, com si fos 

un castell, es poden veure les res

tes d'aquest poblament preromà de 

notable extensió; malgrat la vege-

tació, encara s'endevinen restes de 

paret seca i un réceptacle de mo

destes dimensions excavat a la roca 

per a finalitats agricoles o per a 

fer de cisterna d'aigua. 

Per a anar-hi cal pujar fins a uns 

dos-cents mètres abans del coll de 

Ceps. En un revolt a la dreta dei-

xarem el PR girant a l'esquerra per 

un camí ample, seguirem uns qua

tre-cents mètres baixant fins a ar

ribar a una esplanada plantada 

d'eucaliptus, que travessarem tôt 

recte fins a trobar un corriol que 

ens menarà dalt del turó. De tor

nada no cal cercar el PR: anant 

enrere, a pocs metres de la plana 

hi ha un caminet a l'esquerra que, 

seguint-lo uns sis-cents metres, ens 

Menhir del 
Terme Gros, al 
terme de Santa 
Cristina d'Aro. 
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Monuments megalítics 
de la vail del Ridaura 

1. Cova dels Moros - castell de Solius 
2. Menhir de can Llaurador 
3. La Tuna 
4. Plana Basarda 
5. Menhir del Terme Gros 
6. Pedralta 

portarà al camf caréner que va de 

Montclar al puig de Cols. Un cop 

alla tindrem el coll de Ceps i el 

Montclar a la dreta; nosaltres con-

tinuarem a l'esquerra fins a rétro-

bar les marques del PR (blanc i 

groc) en direcciô al puig de Cols. 

Atenciô a diferents camins i talla-

focs de les lînies électriques que 

creuen i s'intercalen al camf; cal 

seguir sempre l'ample camï caré

ner tôt recte. 

Menhir del Terme Gros 
(Santa Cristina d'Aro) 

Es un menhir fabliforme de gra

nit, amb una curiosa pedra arro-

donida plantada al seu perfil S W . 

Les sèves cares presenten diverses 

inscultures, cap d'elles, perô, no 

sembla relacionada amb els gravats 

coetahis a l'adreçament del men

hir, plantât en el seu Hoc original. 

Orientât de NE a SW, fa dos mè

tres d'alt (la part visible) per 0,58 m 

d'ample i 0,42 m de gruix. Es pot 

constatar que va servir de terme-

nal entre diverses finques i sovint 

ha estât confós amb la creu d'en 

Barraquer, bastant propera. Cro-

nològicament, es pot situar en el 

Neolitic Mitjà - Final, és a dir, 

entre 3.000 i 2.500 anys aC , apro-

ximadament. 

Per a arribar-hi cal seguir el carni 

caréner que ve del Montclar; el 

darrer tram es desvia a la dreta per 

un corriol (PR) en començar a 

pujar un tallafoc de la línia eléc

trica. Arribats al coli de l'Escorpi, 

a la cruïlla del PR i el G R , hem de 

seguir un caminet uns cinquanta 

mètres en direcciô S W . 

Pedralta 
(Sant Feliu de Guixols) 

Es una pedra basculant, visible 

des de molt Uuny, coronada per 

una creu; situada al mig d'una pi

neda on hi ha una ermita moder

na en la qual se celebra un aplec 

per la Segona Pasqua. No es trac

ta de cap monument megalític, en

cara que caldria interrogar-se so

bre els forats de la pedra, alguns 

d'horitzontals, altres de verticals i 

altres de clarament invertits, que 

podrien èsser obra humana i estar 

relacionáis amb els réceptacles co-

etanis ais dolmens i coves sepul-

crals. 

Per a arribar-hi tenim dues al

ternatives: o bé continuar pel GR-

92 des del coli de PEscorpí fins a 

Pedralta, que dista uns quatre 

quilòmetres, o bé seguir el G R 

fins al coli del Vidre i, un cop 

allí, deixar-lo passant pel senyal 

de «carni equivocat» i seguint un 

c o r r i o l que to t r ec te puja al 

turonet rocós que tenim davant 

nostre. Caldrà continuar pujant 

per les pedrés i travessar-lo tot 

seguint un caminet per a anar a 

parar a un tallafoc de les línies 

électriques, el mateix que hem 

deixat abans del coli de PEscor

pí. Caminarem pel tallafoc fins 

que, després d'una pujada i prop 

d'una torre d'alta tensió, hi ha 

un carni que surt a l'esquerra; cal 

agafar-lo per a arribar a Pedral

ta, que resta molt a prop. 

La tornada es pot fer seguint el 

GR, que retrobem a Pedralta; quan 

s'acaba Pasfaltat de la pista que 

puja al pia, hi ha tot seguit un carni 

que baixa a l'esquerra (GR), que 

ens portará de nou a can Llaura

dor i a Solius. Pareu atenció a al

guns mapes que no assenyalen 

exactament el GR-92 per on en 

realitat passa a la zona de can Llau

rador fins a Solius. 
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El Centre, 
cent vint anys 
d'história 

Agustí Jolis 

El coordinador de l'equip que va preparare! /libre, reme
mora la feina feta, la presentado de /'obra i el ressó que 
ha tingutarreu. 

S'ha complert l'any de Papari-

ció -el 1996- del llibre Centre Ex

cursionista de Catalunya. 120 anys 

d'história escaiguda el 26 de novem

bre, data fundacional del Centre. 

Aquell acte coincidí , dintre de 

Pambiciós programa de millores 

del loca l soc i a l , amb la 

remodelació de la sala d'actes i Pin-

crcment del patrimoni social, amb 

Padquisició de dos pisos de la casa 

número 21 del carrer de la Llibre-

teria, ocupats des de feia molts 

anys en règim de lloguer. 

Creiem, dones, que és oportú 

fer un repàs, al cap d'un any, del 

comportament de Pedició del lli

bre, pel que fa a Pacolliment i éxits 

obtinguts. 

L 'edició ha estât un t rebal l 

œ coblectiu amb un equip coordina

la dor i la coblaboració d'una cin-

¿ quantena d'autors, que ha permès 

-3 aconseguir el que diu el pròleg: «El 

( j propòsit d'aquesta obra és deixar 

•o constancia d'aquells fets que du
RO 

% rant cent vint anys han transfor-

§ mat el Cent re Excursionista de 

# Catalunya en una de les entitats 
LU 

í> emblématiques del país. D'altra 

^ banda, en narrar les activitats i les 

13 vivèneies mes importants del Cen-

¿ tre, no fem sino continuar una tra-

g> dició publicista que es remunta ais 

£ nostres orígens en el si de PAsso-

2 ciació Catalanis ta d 'Excursions 

g Científiques, i que forma part dels 

3? nostres objectius fundacionals». 

La descripció dels textos, cro-

< nològica en gran part, permet 

^ avançar en Pevolució natural de 

@ l 'excursionisme, que ha t ingut 

sempre un esperit renovador, sen-

sé deixar la seva fidelitat a les ar-

rels del país, aconseguint un tronc 

robust amb ufanos brancatge. 

El président Conrad Blanch en 

la presentació , i els socis J o a n 

Triadú, en la introducció, i Josep 

M. Ainaud de Lasarte, en el dis

eurs de presentació de l'obra en el 

local social, elogien i fan ressaltar 

la fidelitat i continuïtat de l'obra 

social del Centre al llarg de la seva 

vida. Certament, l'excursionisme 

no és sols un estil, sino el conjunt 

de catalanitat , cultura i esport, 

característic de l'excursionisme cá

tala en general. En parlar d'excur-

sionisme ens referim sempre a 

l'obra feta a l'entorn de les enti

tats, fermes defensores de l'associ-

acionisme, que ha estât i és el fo-

gar que mou voluntats coblectives. 

Els excursionistes som estudiosos 

en recorrer el país, estimant-lo i 

divulgant-lo, perqué, tal com di

gue César August Torras, «nosal-

tres no som científics que fem ex

cursions, sino excursionistes amants 

de totes les ciéncies naturals i hu

manes», per aixó va ser una fita jo-

iosa la fundació de l'Institut d'Estu-

dis Catalans, covat al Centre, ara 

fa noranta anys (veg. MuNTANYA, 
octubre 1997, pàg. 179). 

Aquest és Pesperit del Centre i 

de l'obra que comentem. No ha 

estât possible reunir en un sol vo-

lum treballs o biografíes de totes 

les persones que hi figuren, i, tal 

com es diu en Pacabament del prò

leg, «l'equip redactor és conscient 

de les limitacions pròpies i de les 

que son atribuibles al procediment 

utilitzat per a triar els esdeveni-

ments que han de ser narrats, o 

no, en una historia d'aquestes ca-

racterístiques, i és conscient del 

valor subjectiu que, per a molts, 

teñen les vivéncies que no hauran 

quedat reflectides en l'obra. Deci

dir és comprometre's, i en el ma-

teix sentit que hem assumit els ris

cos d'aquesta labor, volem mani

festar també que ens ha mogut en 

el nostre desig la mes ampia i ge

nerosa de les intencions i, a la ve

gada, la iblusió de retornar a la 

nostra entranyable entitat, ni que 

siguí una mica del que els seus ho-

mes i els seus valors coblectius ens 

han donat». 

Per acabar volem donar unes re-

feréncies sobre la distribució del 

llibre, del qual abans de la seva 

aparició s'havien ja venut cinc-

cents exemplars ais socis subscrip

t o r . 

Entre la important tramesa a 

personalitats i entitats, volem as-

senyalar la feta a la Biblioteca del 

Comité Internacional Olímpic, a 

Lausana; a la Biblioteca de la Uni

versität de Kansas City (EUA), per

qué s'hi troba la coblecció com

pleta dels butlletins del Centre, des 
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Les arrels 
del 1891 al 1938, tal com ho ma

nifesta el seu bibl iotecar i , M r . 

Lynn H. Nelson, en la seva visita 

al Centre (MUNTANYA, abril 1971, 

pàg. 250); a Mr. Albert Gordon, 

de Nova York, soci i mécènes des-

tacat, que els ânys 1960, 1961 i 

1962 visita el Centre amb la seva 

familia i, acompanyat de dos mem

bres del C A D E , recorregué els sec-

tors de la Maladeta i de Posets des 

de la Renclusa (veg. pàg. 264 del 

llibre de què parlem). I, per fi, una 

feliç idea, acceptada generosament 

per la Caixa d'Estalvis i Pensions 

de Barcelona, ha permès enviar un 

exemplar a cada un dels cent quin

ze Casais Catalans repartits per tot 

el món, la tramesa dels quais fou 

facilitada pel conducte regular de 

la Generalitat de Catalunya. 

En aquests moments hem rebut 

una aleñada de cordials felicitaci-

ons dels homes i dones dels Ca

sais Catalans, en emotiu agraïment 

per haver rebut aquesta historia, 

que, com a nosaltres, els ha obert 

el cor, en tenir a les mans el testi

moni d'una obra social reflectint 

cent vint anys d'história social i 

excursionista. 

Détail del 
museu i de la 
sala d'actes del 
Centre abans 
de les obres de 
1905, que 
deixaren al 
descobert les 
columnes 
romanes. 

Una fotografía 
del día de la 

presentació, a la 
remodelada sala 

d'actes actual, 
del llibre Centre 
Excursionista de 

Catalunya, 
120 anys 

d'história. 
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Noves localitats 
del julivert d'isard 
Josep Nuet i Badia 

Eliuliverdd'isard, una planta de les tarteres delPirineu orien
tal, ha estât trobat en dos nous punis de la Cerdanya. 

El jul ivert d'isard (Xatardia 

scabra (Lap.) Meissner) és una 

planta que pertany a la familia de 

les umbeHíferes. Aquesta familia 

es caracteritza per la forma de les 

inflorescéncies, les quals teñen, en 

conjunt, una estructura en forma 

d'umbebla, de para-sol, de mane

ra que els peduncles de les flors 

arrenquen d'un mateix punt radi-

alment, com ara les barnilles d'una 

ombrebla. 

El julivert d'isard presenta al 

capdamunt de la tija —que és for-

ca gruixuda (1-1,5 cm) i estriada i 

buida a l'interior— un feix de pe

duncles de longitud forca desigual, 

al capdamunt dels quals hi ha un 

altre feix de pedicebles —aquests 

de longitud mes regular— que por

ten cadascun una flor a l'extrem. 

Les fulles son retallades tres o qua-

tre vegades, de color verd grisós, 

una mica lluents a la cara superi

or, amb un pecíol ampie que en-

volta la tija per la base, i están dis-

tribuides en una roseta a la base 

de la planta. 

Cada flor, com totes les um

beHíferes, té cinc pétais d'un co

lor blanc verdós, enters, molt poc 

vistosos. 

La reí és molt gruixuda i forta, 

tortuosa, capaç de suportar el llis-

cament del pedruscall i mantenir-

se ben arrelada. 

Ecología de la planta 

El julivert d'isard es fa a les tar

teres de pedra petita molt esmico-

lada, d'aquelles que quan les puges 

avances un pas i en recules dos. 

En general, es considera que és 

propia de les tarteres de roques 

calcàries, encara que s'estén tam

bé a les tarteres esquistoses, sem-

pre que el pedruscall sigui força 

menut i a sota tingui un bon gruix 

de terra on pugui arrelar bé. 

De fet, es t roba ais estatges 

subalpí i alpí, entre 1.900 i 2.800 m, 

sempre, pero, com una planta rara, 

en conjunt, encara que localitza-

dament sigui abundant o fréquent 

aquí o allá. 

^^^^^^^^^^^^^^ ' '-?t. 
Distribució geogràfica 

El julivert d'isard només es tro

ba ais Pirineus, al llarg de la serra 

de Cadi, sobretot al seu vessant 

s e p t e n t r i o n a l , a les serres de 

Gisclareny i del Moixeró, però en 

el seu vessant meridional o bergue-

dà, i a la carena que tanca, pel N, 

la valí de Nuria i la del Freser, en

tre la font de l 'Home Mor t , el 

Puigmal i els pies de la Vaca . Tam

bé es coneix del Casamanya a 

Andorra. Fora d'aquests llocs no 

es coneix d'enlloc mes del món. 

Noves localitats del 
julivert d'isard 

Durant aquest estiu, al llarg de 

dues excursions a la vali del riu 

Duran (Cerdanya), hem trobat dues 

localitats on es fa el julivert d'isard i 

que no consten ni en el mapa de la 

Corologia de la flora vascular dels Pa

isas Catalans ( O R C A , IEC, mapa 

103, 1986), ni en la Flora dels Països 

Catalans (O. BOLOS i J . V I G O , 2:432). 

Per tant , hem de considerar 

aqüestes locali tats noves per a 

Catalunya. 

Les localitat noves son: 

Meranges, vali del riu Duran, 

2.185 m, exposició E, U T M : 31T 

CH9703. Arrelava en una tartera 

esmicolada esquistosa en companyia 

de Linaria repens, Ranunculus 

parnassifolius, Polygonum alpinum, 

Senecio pyrenaicus i Galium 

pyrenaicum. La vam trobar amb 

Nuria Arnan, Montserrat Badia, 

Joan Blasi, Ángels Morell i Angela 

Riu, durant una excursió per a pre

parar una sortida del Grup d'Es-

Les tarteres 
del Cadi, a la 
fotografía 
superior, un 
dels ambients 
mes tipies on 
es fa el julivert 
d'isard. 

La fotografia 
de la part 
inferior de la 
pagina ens 
mostra un 
détail d'una 
mata de 
julivert d'isard, 
a la vall de 
Meranges, 
la nova 
localitat 
que ha estât 
trobada 
recentment. 
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Distribució geogràfica mundial del julivert d'isard (Xatardia scabra) 

Mapa dels 
Pirineus amb els 
punts del reticle 

UTM de 10 km 
de costat on ha 

estât détectât el 
julivert d'isard. 

El punt negre 
correspon a les 

noves localitats 
que reportem, 

els de color gris 
a les localitats 

que ja eren 
conegudes. 

tudis Botánics Ramón Pujol i Alsina 

del Centre. 

Meranges, valí del riu Duran, 

2.300 m, exposició SW, U T M : 3 l T 

CH9802. Arrelava en una tartera 

esmicolada esquistosa en companyia 

de Ranunculus parnassifolius. La vam 

trobar juntament amb Eulalia Nuet 

i Joan A. Pera, tornant d'una ex-

cursió al Puigpedrós. 

Una planta dedicada 
a un botánic dels 
Pirineus 

El nom llatí d'aquesta planta 

está dedicat al farmacéutic del 

Vallespir Bartomeu Xatart i Boix. 

Aquest científic va néixer a Prats 

de Molió l'any 1774. Estudia a 

Montpeller amb el botánic Antoni 

Gouan, que va ser el màxim repré

sentant del linnearisme de Franca i 

publica els dos primers llibres en 

francés d'acord amb el mètode i la 

nomenclatura de Linné. 

Després de passar un temps de 

práctica amb un farmacéutic a 

Perpinyà, es va establir pel seu comp

te a la seva vila natal el 1803. 

Un cop a Prats de Molió, comen-

ça a explorar a fons les muntanyes 

de la rodalia, on fa descobriments 

importants, com ara la troballa de 

Lithospermum oleifolium, que només 

es coneix en comptais indrets: el 

La foto ens 
mostra una 

mata jove de 
julivert d'isard, 
fotografiada al 

coll d'Eina 
(Nuria). 

Vallespir, l'alta Garrotxa i Sierra 

Nevada. 

Bartomeu Xatart, com altres ci-

entífics amateurs de poblacions pe

tites, amb pocs recursos i menys 

material, no podien fer una feina 

important, sobretot en la descrip-

ció de nous taxons que descobrien i 

que no trobaven descrits. Xatart, 

com altres botánics afeccionats, en 

aquells anys estava en l'orbita del 

botánic i pirineista tolosà Picot de 

Lapeyrouse, un home de mentali-

tat caciquista que s'aprofitava de les 

descobertes d'altri per a descriure 

plantes noves. Aquest tracte sensé 

gaires consideracions que rebien de 

Lapeyrouse els féu relacionar amb 

el botánic ginebri Augustin Pyrame 

de Candolle, catedràtic de Botàni

ca a Montpeller. 

Sabem que Xatart rebé Georges 

Bentham en el seu viatge pel Pirineu 

(1825) i que l'acompanyà en alguna 

excursió. 

Bartomeu Xatart va plantar un 

jardí botánic al seu mas de Teilet, 

situât al nord de Prats de Molió, mes 

amunt del fort Lagarde que domina 

la població. 

Al marge de les excursions i ex

plorations botaniques, va formar un 

important herbari, que ara es con

serva a la Facultat de Medicina de 

la Universität de Montpeller, aixi 

com la seva farmacia, que va ser ad

quirida per aquesta Universität oc-

ci tana, pel seu important valor 

historicocientífic. 

Bartomeu Xatar t va morir a 

Prats de Molió l'any 1846, just un 

any abans que Antoni Cebrià Cos

ta ocupes la cátedra de Botànica a 

la r e s t au rada U n i v e r s i t ä t de 

Barcelona. 
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Excursió amb esquís 
al tue d'Auba 
(Valí d'Aran) 

Francese Xavier Gregori 

Aquesta excursió amb esquís us permetrà de visitar un 
cim de la carena que separa les valls deis ñus Joeu i Nere. 

Q 

La neu és silenci, la neu ho co-

breix tot. La muntanya ha callat, 

el bosc s'empetiteix i calla. De tant 

en tant un crit de révolta: és la bran

ca que s'ha aclofat peí pes de la neu 

i ara es redreça i s'espolsa, la neu 

cau damunt la neu amb un breu so 

vellutat i segueix el silenci, i la neu 

segueix caient, saltironejant calmo

sa; una caiguda que no sembla gens 

important, perú és implacable, te-

naç. 

Demà el cel será blau, el sol jará 

brillar tota la muntanya, que ara 

será una altra, vestida amb el man-

tell blanc. 

Caminar sobre un mar blanc, el 

miracle de lliscar sensé fer fressa. 

No trenquis el silenci de la neu, 

malgrat que els esquís deixin la teva 

petjada en aquella immensitat 

impolduta, verge. 

Els arbres, per fer mes bella la 

blancor de la muntanya i fitar-la 

amb el verd de les fulles, s'espolsen 

la neu. 

Oh les folies davallades!, la neu 

ja no és amiga, és el camí per a vo

lar arran de terra, la muntanya! 

PERE R I B O T 

El tuc d'Auba 

Des de la vail deis Puis (la 

Forcanada) fins a la muntanya de 

Baricauba i de Gèles damunt la 

Garona, avança vers el nord una 

important serra dotada de consi

derables elevacions. El tuc d'Auba 

n'és el maxim exponent . Dues 

puntes d'aspecte tibat conformen 

el cim; la situada mes al nord es-

devé probablement assequible amb 

els esquís posats. El recorregut 

complet es correspon amb unes su-

perbes perspectives i uns descen

sos del millor d'aquesta zona de 

l'Aran. 

Aquesta important ascensió des 

d'aquest indret permet fer conei-

xenca amb un deis racons menys 

recorreguts del Mi t ja ran en el 

camp excursionista. U n primer 

tram per dins l'avetosa de Delá us 

encisará. A la meitat, descobrireu 

la comarcada d'Auba, ben dotada 

per a un esquí plaent. La resta del 

recorregut fins al cim us proporci

onará una insospitada bona dosi 

d'alta muntanya. 

L'accés 

Les Bordes , 852 m, enlairat 

per damunt la riba esquerra de 

la Garona . Des de la N-230 de 

Viel la a Les, cai pujar al poble. 

Sor t iu-ne prenent el carrer de 

l 'Artiga de Lin que als afores es 

perllonga com a carretera asfal-

tada que remunta el corrent del 

Joeu per l 'esquerra. De seguida 

deixeu a la dreta la pista que cre-

ua el riu pel pont deth Còc i s'en

fila pels boscos de Sapertega. Pont 

damunt el barrane de Gèles (931 

m) i més amunt es passa a l'altre 

c o s t a t del J o e u pel p o n t del 

Planyot (996 m). Poe abans s'ha 

deixat a l'esquerra el branc (987 

m) que duu a Gausac pel bosc de 

Baricauba. Se segueix remuntant 

la vali fins al punt concret on que-

deu aturats per una allau de més o 

menys magnitud que històrica-

ment s'esllavissa pel Lauet deth 

Simona i que recull i canalitza tota 

neu que s'acumuli en el vessant de 

la muntanya de l'Entecada. Aquest 

vessant est presenta un alt coefici-

en t de rise de d i n à m i c a 

pluvionival. 

La Forcanada tal 
com es veu amb 
un potent 
teleobjectiu 
des de prop 
del pöblet 
d'Arres de Jos. 
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Itinerari al tuc d'Auba 

Excursions amb esquís 

La cabana 
d'Auba i el tuc 
de Cuenques a 

l'esquerra de la 
imatge. 

Aquests darrers anys, avança-

da la primavera, s'estan obrint amb 

maquines les diverses congestes 

que barren l'accès al pia de l'Arti-

ga, al menys fins al pia de la Ca-

pella (1.225 m). 

Al marge d'aquesta contingen

cia, assenyalo l'indret del barrane 

de Delà com a inici del recorre

gut. Cal tenir-ho présent en cal

cular l'horari total de l'excursió. 

La minuciosa 
descripció 

A pocs metres avall de l'allau 

«Simona», al costat est de la car

retera a l'Artiga, s'hi localitza una 

àrea d'esbarjo: taules, bancs, fo-

gons i una font. Aneu carretera 

enllà; cal deixar-la a una altitud 

de 1.150 m i prendre a mà esquer

ra un ramal estret que baixa a uns 

plans immédiats que s'escampen a 

banda i banda del riu Joeu. Indret 

propici per a instablar-hi unes ten

des si es fa necessari partir la jor

nada en dos. 

S'ha de continuar per la pista 

forestal -millor en 4 X 4 - que fineix 

al barrane de la Muntanya de Delà 

(1.420 m), profundament excavat 

en el vessant. 

De l'esmentat barrane, s'entra 

a l'avetosa (NE) pujant fort per 

una rampa de desemboscar que 

esdevé més moderada en coinci

dir amb el carni de bast que duu a 

la cabana de Cortia. Per una coi

zada virem cap a l'E per entre avets 

esclarissats però forca fornits; la 

pujada es fa més forta i pren una 

decidida direcció S E : el carni no 

és sempre evident, malgrat els pe-

tits mollons que sobresurten d'en-

tre la neu que acostuma a cobrir 

generosa aquest vessant obac. 

La remuntada persisteix decidi-

dament al S E , en general cada cop 

menys forta. Fora del bosc (1.700 

metres), avanceu per la dreta en 

pujada i, poc després, apareix, per 

damunt, un mur de pedrés que de

limita una cleda amb la seva caba

na adossada prop d'un contrafort 

rocós. 

La cabana de Cortia (1.745 m) 

és forca velia i no permet aprofi-

tar-la, i menys encara ara a l'hi-

vern; i és una llàstima, perqué l'in

dret és molt panoràmic i demana 

una més llarga contemplado. 

Continuem, dones, pel vessant 

fins a assolir un estrep secundari 

entre els barranes de Montpius i 

el de la Muntanya de Delà; avan

ceu de flanc al sud, entrant a la 

capçalera d'aquest últim. Vista es

plèndida del cim, que contemplem 

per primera vegada. Passem sense 

adonar-nos-en la conca del torrent 

d'Auba; a partir d'aquí, la pujada 

al sud alterna diversos canvis de 

pendent fins que, cada cop més 

suau, ens aboca ais extensos plans 

d'Auba. 

A l'esquerra i només com a re

ferencia, es deixa la cabana d'Auba 

(1.988 m). Pràcticament enterrada 

en hiverns rigorosos i en un estât 

summament precari, subsisteix des 

de l'any 1933, segons una data que 

duu la llinda, molt a prop d'un pe-

nyal aillât: el roc de la Guineu. Un 

altre bon indret per a contemplar 

el que ens resta de recorregut, per 

cert força evident. Reprenem la 

marxa marrant a la dreta (SW) i 

recorrent els declivis regularment 

inclinats per assolir l'esquenall des-

près des del mateix cim que deli

mita la coma d'Auba per l'oest. 

En arribar a la carena (2.150 m, 

aprox.), passeu a pie vessant oest 

i situeu-vos en les pales de Sa Fu

rai per sobre els pendissos abrup

tes que s'esllavissen damunt el pia 

de l'Artiga. Remunteu en direcció 

sud-est carenejant l'ampia liorna 

fins a aconseguir un repos en un 

indret pia al repeu del cim (2.450 

metres). Bon punt de vista damunt 
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Excursions amb esquís 

la boca S de la foradada de Viella 

i valls adjacents. 

Continueu pel vessant caréner 

(S), eventualment amb els esqufs 

als peus fins al cim. 

L'anhelat cim 

Tue d'Auba, punta nord, de 

2.546 m, conegut també com a tue 

de Coma Salies. Imposant mira

dor d'un bon nombre de munta-

nyes que senyoregen els très mil 

mètres. Per a assolir la cota mes 

alta, situada mes al sud, cal des

cende uns quants mètres a la de-

pressiô poc important entre les 

dues puntes (2.528 m). Una cresta 

de vegades acornisada pel cantô 

esquerre (E) permet arribar a la 

cota de 2 .569 mètres, amb un 

temps de trenta-cinc minuts. Des 

d'aqui destaquem per proximitat 

el magnifie enquadrament del Mail 

dels Puis amb el superb rerefons 

de l 'Aneto. 

El descens, que és francament 

molt complet, no permet a pênes 

variants sobre el recorregut de la 

pujada. 

Fitxa tècnica 

Desnivell: 1.130 m. 

Temps d'ascensió: 3 h 15 min -

4 h. 

Dificultat global: **. 

Cota de sortida: 1.420 m. 

Epoca aconsellada: Desembre-

abril. 

Lloc d'inici: Barrane de la Mun-

tanya de Delà. 

Cartografia 

Actualment el millor mapa que 

cobreix tot aquest recorregut és el 

Mapa Topográfico Nacional, éditât 

per rinstituto Geográfico Nacional, 

a escala 1:25.000, Viella H8-IV. 

Des de la cota 
nord del cim, el 
Mall dels Puis 
amb un 
teleobjectiu. 

A la foto de 
/'esquerra, 
baixant del cim 
amb neu 
primavera. 
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Excursions amb raquetes 

La petja blanca 
Excursionisme amb raquetes 
GRAN (Grup de Raquetes de Neu) 

Una ressenya de l'activitat de capacitado que va fer aquest grup del 
Centre, amb un itinerari al circ de Montmalús que segur que estimulará 
la participado de nous excursionistes. Cal, pero, adquirir experiencia 
amb una práctica continuada ¡atenta. 

A la pàginna 
de la dreta, 
abandonem 

la cabana 
deis 

Esparvers 
creuant 

l'angost riu 
de Vallcivera 

per una 
passera de 

troncs. 

Per sota del 
Puigllancada: 

neu dura 
ventada, tot 
un repte per 

ais no 
iniciáis. 

Quan cauen les primeres neva-

des a Palta muntanya, comenca el 

paradís de Pexcursionisme amb ra

quetes, que abasta tota la munta

nya, perqué cada cim, cada valí és 

un objectiu cobejat. Un ambient 

que exigeix el respecte de regles 

precises, que no regala res, on cada 

horitzó cal guanyar-se'l. La mun

tanya a l'hivern requereix experi

encia per a prevenir els paranys 

que oculta i, en qualsevol cas, una 

gran dosi de prudencia. 

Aquesta experiencia mínima 

exigible es pot adquirir fent-se 

acompanyar per qui ho coneix tot 

de la muntanya, o seguint els di

versos cursos de capacitació ende-

gats des de l'Escola de Muntanya 

en el si del nostre Centre. 

Sortides de capacitació 
per a marxar amb 
raquetes 

La raqueta ha esdevingut, sens 

dubte, un engrescador mitjá de fer 

excursionisme amb neu, i és que, 

evidentment, sembla que, amb sa

ber caminar, ja n'hi ha prou. 

A pesar d'aquesta evidencia, hem 

tornat a guiar un «cicle de sortides 

de capacitació per a marxar amb ra

quetes» (vegeu MUNTANYA, núm. 

808), que ha aplegat una molt bona 

segona remesa de socis interessats 

a adquirir uns coneixements bá-

sics, que els permetin, en enda-

vant, progressar amb unes certes 

garanties en un medi hostil com 

és l'alta muntanya coberta de neu. 

Les tres sortides practiques pro-

gramades s'han dut a bon terme. 

A la primera, «d'iniciació», asso-

lírem el Puigllancada pel torrent 

de Rus i baixàrem per la zona deis 

Alabaus, a les pistes d'esquí de la 

Molina. Durant aquest recorregut 

vam trobar tot tipus de neu: fon

da pois, crosta ventada i gelada 

vidre, tot amanit amb una meteo

rologia benigna que afavorí una 

profitosa jornada d'iniciació. 

El segon cap de setmana, «de 

perfeccionament», vam trasladar

nos al país veí, concretament al 

coli de Pimorent, des d'on vam 

tramuntar fent travessada fins al 

refugi de les Bessines, on gaudí-

rem de tot el seu confort (tel.: 07 

33 561 052244). Abans d'arribar-

hi, però, vam assolir la tossa Ro

dona (2.601 m) i el cap deis Llosers 

(2.662 m) amb les raquetes calca-

des fins dalt de tots dos cims. 

El diumenge, de tornada, vam 

dibuixar una estudiada traca per la 

Coma d'Or assolint de passada el 

pie que li manlleva el nom, de 2.826 

metres, des d'on vam marxar a re

correr un tram curt de carena 

acornisada que ens dugué al cap de 

la Llosada (2.724 m). Aquesta ex-

cursió travessa es desenvolupà da-

munt d'una impagable neu pois, 

assentada damunt d'una base endu-

rida, tot plegat un gaudi per ais as-

sistents i una cura d'humilitat per 

ais vocals acompanyants que tam

bé practiquen l'esquí de muntanya. 

I, si no, que els ho preguntin ais 

mes de quinze companys del Cen

tre acomboiats per Josep M. Sala 

amb els quals vam compartir excur-

sió i refugi, tots ells amb esquís. 

En l'ultima sortida de cap de 

setmana del cicle, la «de supera-

ció», hem pogut recorrer indrets 

tan bonics i tal vegada poc con-

correguts a l'hivern, com son les 

valls cerdanes de la Llosa i de 

Vallcivera. Aquesta vegada, però, 

amb tot el material i equip a l'es-

quena, perqué en aquest cas el re

fugi a n d o r r a de l ' e s t any de 

Montmalús, on vam anar a per

noctar, és totalment lliure i, per 

descomptat, amb escasses como-

ditats. 

Aprofitem, dones, l'avinentesa 

per a oferir-vos la fitxa reportatge 

d ' a q u e s t a a ñ a d a al c i rc de 
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22 Excursions amb raquetes 

Amb uns 
minims de 

tècnica i una 
neu en 

condicions, 
les raquetes 
fan la resta. 

Montmalûs, que vam allargar as-

solint el beli mirador del pic Gran 

dels Pessons. 

Al cire de Montmalûs 
per la vali de la Llosa 

L'accès motoritzat el farem des 

de l'extrem oest de Martinet, en

tre Puigcerdà i la Seu d'Urgell. Es 

deixa la N-260 i es pren el trencall a 

Lies. Travessada la població i als 

afores a la dreta, s'agafa la bifurca-

ció sensé asfaltar que duu al caseriu 

de Viliella, i que es perllonga fins a 

la important masia de cal Jan, al fons 

de la llegendària vali de la Llosa. 

Abandoneu l'indret (1.615 m) i 

baixeu a creuar el riu de la Llosa 

per un pont. El carni fa unes gira-

gonses (pintades del GR-11) , i puja 

a trobar una barrera que limita el 

pas dels vehicles a la pista que pro

ve de Caborriu, amb la intendo 

de preservar tan intacta com es 

pugui una zona llargament afavo-

rida per la natura. Davant, a l'es-

querra, damunt d'un llindar rocós, 

subsisteixen les ruines de Termita 

de la Mare de Déu dels Angels, 

capella del desaparegut castell de 

la Llosa. La pista forestal es per

llonga pujant al nord. 

Per sobre la pista, a la dreta, 

s'enlaira la velia barraca de la Far-

ga (1.750 m). Prosseguim en direc-

ció nord i fora del bosc; s'arriba a 

un pia creuat pel torrent de Calm 

Colomer que recorre el vessant, 

pràcticament ocult sota una espes

sa arbreda. La vali fa una graona-

da que la pista pugna per vèncer 

amb una gran colzada. Possibili-

tat d'atallar. 

La pista tomba a la dreta cap 

amunt de la graonada i continua 

per dins d'un bosc de pi negre. 

Passeu una barrera per al bestiar i 

continueu pista enllà; després de 

planejar una estona, baixa un xic 

a trobar-se amb el cabal del riu, 

que travessa per un pont atroti-

nat (1.983 m). Aquí els pins es fan 

mes esparsos en arribar al prat 

Xuixirá de Baix. 

S'accentua de nou la pujada pel 

vessant, on la pista es fa evident 

sota la neu, i entreu en un prat 

clos que cal travessar en el sentit 

de la marxa. A l'esquerra, queda 

enlairat l'esfondrall del malmés re-

fugi forestal. Fins aquí hem pogut 

tardar unes dues hores i quart. 

L'indret on som ara és particular-

ment pintoresc, amb l'altiu bony 

d'Engait al fons. Abandonem el prat 

Xuixirá de Dalt per un camí de bast 

que s'endinsa en la pinosa, del qual 

ensopegarem el recorregut, malgrat 

la neu que el cobreix. 

L'itinerari, que des de l'inici ha 

estat fidel al nord, aquí canvia de 

rumb i recorre la riba dreta del 

Vallcivera en una clara direcció 

oest. En un planell a l'altra banda 

del riu es localitza la cabana dels 

Esparvers. Vetust abrigall amb un 

sostre de terra amb herba, normal-

ment mig colgada de neu que la 

mimetitza considerablement i la fa 

difícil de locali tzar. Nosal t res , 

pero, hi passarem de tornada per

qué tothom la tingui situada per a 

futures incursions per aquesta vail. 
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Excursions amb raquetes 23 
Seguim pujant a free de riu per 

entre unes considerables acumu-

lacions de neu, on la raqueta es-

devé l'estri mes imprescindible que 

l'home ha inventât. A poc a poc 

la valleta es tanca i decidim fugir 

del seu progressiu encaixonament. 

Ho fem quan a l'altre costat s'insi

nua un carni provinent del pia de 

la cabana dels Esparvers. Conti-

nueu oest enllà per aquesta riba 

esquerra fins a sortir del bosc en 

un indret força fotogenie. El tal-

veg del torrent que baixa de l'es-

tany de Montmalús ens ve rectili-

ni per la dreta. 

L'indret s'anomena pia dels Es-

tanys i s'enlaira per damunt de 

2.264 metres, on s'estenen uns 

magnifies camps de neu particu-

larment adaptats a la práct ica 

d'una marxa amb raquetes, en un 

entorn montuós de gran vàlua 

excursionista. La veritat és que, en 

un Hoc semblant, es troba a faltar 

un refugi minimament condicio-

nat. 

Després de reagrupar-nos i de 

fer la mica de classe de geografia 

que l'indret reclama, remuntem 

(N) per la fondalada del torrent 

desposseïda de pins. 

Aproximadament a 2 .430 m, 

culmina la forta pujada on el ter-

reny fa una mena de llindar i a la 

dreta tenim una eminencia reco-

berta de bosquina -turó de Greixer 

(2.473 m)- , sense carácter de cim, 

al marge extrem (S) de la plana 

lacustre de Montmalús. Ja es veu 

el refugi a la vorera nord de l'es-

tany. Per a molts, la fita anhelada 

i la fi d'un incipient, encara que 

justificat, esgotament, propiciat 

per la feixuga càrrega de la motxi-

11a que tots duem. Anem per feina 

i tot el grup creua l'estany per da

munt de la plañida gelada enfilant 

rectes vers la porta del refugi lliu-

re, que sortosament som els pri

mers a ocupar. 

Aquí tenim la sorpresa que pro-

dueix consultar el mapa i consta

tar que la frontera amb Andorra 

no segueix exactament la diviso

ria d'aigües, sino que l'estany està 

situât dintre del limit andorra en 

aquest vessant. 

U n cop instablats, ens repartim 

les vuit lliteres de ferro per a dues 

persones de qué consta el refugi, a 

La roca 
Sibaneja 
s'enlaira per 
damunt 
del pía deis 
Estanys, 
a la capcalera 
déla 
Vallcivera. 

més d'una tauleta, uns bancs i una 

llar de foc, que tot seguit intenta-

rem encendre per apaivagar la crei-

xent fredor del capvespre que ens 

està envaint. 

L'endemà al mati el fred és ben 

viu i el clot fet ahir a la vorera de 

l'estany per a treure'n aigua, està 

completament obstruit per un con-

siderable gruix de glac que hem de 

tornar a burxar. 

El sol, forca mandrós ara a l'hi-

vern, encara no ens arriba aqui on 

som. Malgrat tot, endeguem la fei

xuga tasca coblectiva de plegar-ho 

tot, esmorzar i marxar plegats. 

Passa una bona estona abans no 

ho tenim tot a punt. 

Abandonem l'indret (2.441 m) 

després de fermar portes i fines-

tres i d'endur-nos les deixalles. 

Marxem cap al nord marcant unes 

llargues llacades pel vessant per tal 

d'aprofitar al màxim les caracté

ristiques del terreny. Petjada rere 

pe t j ada , ens e n l a i r e m paula-

tinament amb un ritme sincronit-

zat que fa d'aquesta primera hora 

de marxa una delicia, i encara més 

quan el sol Huent retalla les silue-

tes de tots nosaltres damunt la neu 

c o m si es t r a c t é s d ' o m b r e s 

xinesques. 

Mèt re a mètre decan tem la 

marxa vers l'oest amb la inten-

ciô d'assolir un pas en l'escarpat 

vessant caréner que baixa al sud 

des del pic de Ribûs. Albirem el 

pas i ens sembla de lluny que per 

a tramuntar-lo caldrà treure's les 

raquetes i arribar-hi amb gram-

pons; si tuats a la ver t ical del 

collet constatem la bona quali-

tat de la neu i, molt complaguts, 

superem tots el pendis amb les 

raquetes, posant a prova les altes 
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2 4 Excursions amb raquetes 

El sol lluent 
retalla les 

nostres 
siluetes amb 

els caients 
de la serra 
de Ribús a 
manera de 

teló de tons. 

La cabana 
dels 

Esparvers, 
difícil de 
localítzar 

quan la neu 
la cobreix. 
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prestacions deis estris que duem 

ais peus. 

La vista ens omple els ulls i de-

tallar-ne els horitzons fóra una tas

ca formidable. Des del collet on 

som (2.642 m) el terreny afable de 

l'altre vessant ens permet assolir 

l'un darrere l'altre el pie de Ribús 

(2.820 m) i el pie Gran deis Pessons 

(2.863 m), ambdós cims dotats 

d'una orografia idònia per a ès

ser recorreguda amb raquetes 

tant de pujada com de baixada. 

T o t i a ixò , cai dur sempre els 

grampons a l 'hora d'enfrontar-se 

amb l'ascensió d'un cim, per fá

cil que sembli. 

La jornada s'està desenvolu-

pant amb un seguit d'ablicients 

normalment dificils de conjumi-

nar: un temps esplèndid, una 

qualitat de la neu immillorable, 

un grup homogeni de nivell, amb 

comptades mancances tècniques, 

tot plegat un gaudi per als vo-

cals acompanyan t s i, natural -

ment, per a tots els assistents a 

l 'activitat. 

De baixada ens despengem per 

pales, comes, valletes i boscos 

penjats, amb una euforia quasi 

infantil , que ens duu a passar 

prop de la ca rac te r í s t i ca roca 

Sibaneja , que deixem allunyada 

a la dreta, de carni al pía deis 

Estanys, que ja coneixem d'ahir. 

U n breu reagrupament i marxem 

vali enllà cap a l'est, encarats a 

la serra de l 'Esquella, anant sem

pre pel marge esquerre del riu de 

Val lc ivera , fins a deixar el bosc 

rere nostre entrant en uns plans 

que domina la cabana deis Espar-

vers (2 .070 m). Aquesta antiga 

construcció és capaç per a unes 

sis persones damunt d'un entari-

mat de fusta. Foc raconer. Cal 

dur una pala per a accedir-hi . 

Després d 'una b o n a a tu rada , 

marxem a creuar el riu per una 

passera de t roncs mig colgada, 

des d'on recuperem les petjades 

del dissabte, que resseguirem in-

versament per la pista d'accès fins 

a les envistes de la capella del 

castell de la Llosa, on decidim 

prescindir de les raquetes per no 

fer-les malbé inútilment amb les 

pedrés que comencen a aflorar 

entre la neu escassa. 

Addenda 

I com a addenda només afegir 

que en el país veí han constatât 

que l'hivern 1995-96, un any de 

neus escasses, han mort per allaus, 

quaranta-quatre persones, contra 

vint-i-quatre en el mateix période 

anterior. El fet mes lamentable és 

que aquest notable augment de 

victimes ha estât résultat d'un bon 

nombre d'accidents de grups que 

practicaven l'excursionisme amb 

raquetes: queda, dones, malaura-

dament confirmât el desenvolupa-

ment d'aquesta activitat, que im

plica una tasca d'informació en-

torn d'aquest coblectiu cada vega

da més nombrós. 

A l'hivern, tot muntanyenc ha 

de tenir ben present que qualse-

vol pendent amb neu és potenci-

alment una allau. 

Cartografia 

Mapes comarcáis: Cerdanya-15. 

1:50.000 I C C . 

Mapes topogràfics: Andorra. 

1:25.000, i els núms. 15 i 16 a 

1:10.000. Govern d'Andorra. 

Dades intéressants 

In fo rmac ió me teo ro lòg ica 

d'Andorra (gravado) 07 376 848 851. 

Informació del perill d'allaus al 

Pirineu de Catalunya: Pirineu Ori

entai (gravació) 93 423 25 72. 

Internet : h t tp : / /www. icc .es / 

allaus 

Teletext de T V 3 , en qué apareix 

el grau i les condicions de perill per 

a cada zona. 

http://www.icc.es/


Excursions a peu 

La serra del Corb 
(Garrotxa) 
Lluis Willaert 

Aquest itinerari ressegueix la serra del Corb per una ca
rena emboscada amb bons miradors sobre la plana olo-
tina i les muntanyes que l'envolten. Recomanat de recor
rer-lo a la primavera o a la tardor. 

Us proposem un itinerari que 

ressegueix tota la serra del Corb , 

a cavall de la cubeta d'Olot i de la 

capcalera de la valí del Brugent. 

Aquest itinerari és molt variat i en 

alguns trams té una certa dificul-

tat, sobretot per a seguir els ca-

mins, de la segona meitat del re-

corregut, quan la carena és forca 

tapada pels brucs, que fan difícil 

d'orientar-se. Amb tot, es tracta 

d'un itinerari ben bonic i que us 

satisfará plenament, sobretot, per 

la seva culminació al castell de 

Colltort , gran mirador de la fage-

da d'en Jordá i del volca de Santa 

Margarida. 

Veinat de Pocafarina 
(les Preses) -
Sant Miquel Sacot 

0 . 0 0 h. Veinat de Pocafarina 

4 9 0 m. El camí comenca a l'altre 

cantó de la cruilla de les carrete-

res del Corb i de Boscdetosca, a 

tocar de can Leíales, que queda a 

sobre i a l'esq. 

Agafem un corriol ampie (W), 

passem sota una línia eléctrica, tra-

vessem una tanca de filferro, im-

mediatament girem bruscament a 

l'esq., deixem un camí que va a 

les Preses a la dr., i pugem peí cai

re de l'estrep cap al S E , deixant 

can Leíales a sota i a l'esq. Passem 

per darrere d'aquest mas i anem a 

parar al revolt de la pista del dipó-

sit d'aigua de Boscdetosca. Pugem 

per la pista cap a la dr. Bifurcació 

de pistes. Prenem la de la dr. 

0 . 0 7 h. La Paradella. Repeti

dor de televisió. Deixem aquest 

mas a la dr. Anem cap al S, sor-

tim de la tanca i trobem un corriol 

travesser (GR 2). El travessem i 

continuem fins a una pista traves-

sera, la seguim, cap a la dr., per 

dintre d'un bosc de faig. 

0 . 1 2 h. La pista s'aplana i bai-

xa una mica. La deixem per un 

camí (rombe blau) que puja a l'esq. 

(S), en diagonal, fins a una altra 

pista. La seguim cap a la dr. (SW) 

i passem una tanca. 

0.17 h. Volca del Racó, 6 2 0 m. 

Arribem al collet que forma la vora 

del cráter del volca, que ens que

da a la esq. Ara el cráter és un gran 

prat. Grup de cases del mas del 

Racó, al fons. Des d'aquí tenim 

una bona vista sobre les munta

nyes de l 'entorn: el Puigsacalm 

(W), Sant Privât d'en Bas i la serra 

de Collfred. Mes enrere la serra 

Cava l le ra (NW) , el Bassegoda 

(NNE), San t Miquel del M o n t 

(ENE), mes a la dreta i mes enda-

vant els volcans del Croscat i de 

Santa Margarida, la fageda d'en 

Jordà (ENE), la serra del Corb i el 

puig Rodô (SSE) . 

Voregem el cràter, per l'W, fins 

a una trifurcaciô. 

0 .22 h. Trifurcaciô de camins. 

A la dr. el que baixa cap a les Pre-

ses, a l'esq., el que va al mas del 

Racé i a les ermites de Sant Mi-

quel i Sant Marti del Corb . Aga

fem el del mig, que puja decidida-

m e n t en d i r e c c i ô S E , per la 

careneta coberta d'alzines. 

Plafô del mirador de la vall 

d'Olot. Des d'aquï tenim una bona 

vista sobre el pla d'en Bas, Olot, 

la serra de Llancers (SW) i la vall 

de Joanetes, el Mallol (W), Sant 

Privât d'en Bas, Olot i, al fons, el 

Comanegra (N), Canigô. 

El corriol ben marcat puja pel 

vessant de les Preses. Aviat se'ns 

El Puigsacalm i 
la vall de Sant 
Privat d'en Bas, 
des del volcà 
Rodó, el cráter 
del qual tenim a 
primer terme. 

Itinerari a la serra del Corb 

del Croscat 

Santa Margando 
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La carena de la 
serra del Corb, 

des del puig 
del Prat. 

Es destaca la 
cinglera de 

la penya 
d'en Vidal, 

un dels cims 
mes 

importants. Al 
fons veiem el 

Puigsacalm. 

uneix un carni, per la dr., que con

n e c t a amb els c a m i n s de les 

Barrincoles i dels Bous, que ens 

portarien a les Preses. Continuem 

pujant. 

A l'altura dels 800 m, el carni 

passa al costat del cingle, dintre 

de l'alzinar; aviat, però, la carena 

s'aplana, passem per una planta-

ció de pi roig i arribem a un replà 

de la carena. A l'esq. ens queda el 

mirador del cingle de les Aulines. 

Continuem endavant i deixem, a 

la dr., els camins de les Barrincoles 

i dels Bous, que baixen a les Pre

ses. 

0 . 5 5 h. Á r e a recrea t iva de 

X e n a c s . Mirador, restaurant, bar, 

àrea de picnic i activitats de la 

natura. Final de la pista que puja de 

les Preses. Aparcament. Indicadors 

d'excursions i de camins alternatius 

per a baixar a les Preses, per les 

Barrincoles i pel clot del Bou. 

Deixem l'àrea recreativa per una 

pista tancada amb una cadena, que 

agafem al costat del bar. La pista 

va cap al S, baixant lleugerament, 

pel mig d'una castanyeda fins a 

una clotada. 

1.10 h. Clot de les Grípies. 

Indret préparât per al tir amb arc i 

amb una instablació didáctica amb 

una carbonera i una barraca de 

carboner. 

La pista gira a l'esquerra (NE) i 

comença a pujar per dintre d'una 

fageda, on s'estreny. El carni, for

ça dret i molt trepitjat, puja fins a 

un collet. 

1.25 h. Pla Bronzer , 8 8 5 m. 

Petit coll a la carena que uneix el 

puig Rodô (esq.) amb la serra del 

Corb (dr.). 

Agafem un caminet, cap al N 

(esq.), que s'enfila al proper puig. 

1.30 h. Puig Redon, 9 3 6 m. 

Puig que té una gran vista pano-

ràmica cap al N. Dalt del cim hi 

ha un mirador amb una taula d'ori-

entaciô que indica les principals 

muntanyes que podem veure en un 

dia clar. 

El panorama que es veu és molt 

extens: cap al SW, la serra de Llan-

cers, el coll de Bracons, la vall de 

Joanetes , el Puigsacalm i el pla 

Traver, el Mallol, Sant Privât d'en 

Bas (W), la vall de Collfred, la vall 

de Ridaura; al fons, cap al NW, el 

Taga, la serra Cavallera, les mun

tanyes de Nûria, i sota, el pla d'en 

Bas; al N, Olot , amb els volcans 

de Montolivet, Montsacopa i la 

Garrinada. Al fons i mes a la dr., 

el Comanegra , la vall de San t 

An io l d'Aguges i el Bassegoda 

(NE) i el Mont . Mes a la dr. i al 

fons de la plana, la fageda d'en 

Jordà amb els volcans del Croscat 

i de Santa Margarida, al darrere 

dels quais veiem, al fons, la plana 

de l'Empordà i el golf de Roses. 

Cap al S E , tenim a primer terme 

la serra del Corb , que en aquest 

vessant N és molt pendent, plena 

de canals i ben coberta de faigs. 

En darrer terme es pot veure en-

cara la muntanya de Rocacorba. 

Hem de desfer el camî fins al 

pla Bronzer. 

1.35 h. Pla Bronzer , 8 8 5 m. 

Continuem Pexcursiô prenent, cap 

al S E , un cami que planeja pel 

vessant N de la serra del Corb . 

1.40 h. Font del Cingle. A la 

dreta del cami, que raja molt poc. 

El cami continua flanquejant pel 

vessant N de la serra i, mes enda

vant passem per l'avenc del Clot 

dels Cingles. 

1.50 h. Collet, 8 7 3 m, a la ca

rena coberta d'alzines. Cruïlla de 

corriols, amb un pal indicador. A 

la dr. (SW) trencall cap a Sant 

Esteve d'en Bas i una mica mes 

amunt (W) , rè tol del pas dels 

Marbolenys i cami de carena. 

Seguim pel trencall de l'esq. (E). 

El camî es bifurca, un va per l'oba-

ga, el mes fressat, i un altre passa 

pel llom de la carena. Seguirem el 

de l'obaga. 

2 . 0 0 h. Font de Martinell . A 

la dreta del cami. Continuem flan

quejant per l'obaga, 

2 . 1 0 h. Sortim a la carena on 

se'ns ajunta, per la dr., el corriol 

caréner que hem deixat abans. 

Continuem endavant, planejant al 

principi i davallant lleugerament, 

després, fins a un collet. 

2 . 1 5 h. Collet d'en C a m p s , 

8 4 0 m. Petit collet amb una fita 

de termes i uns blocs de roca en-

mig dels quais surt un corriol (N) 

que per l 'obaga baixa decidida-

ment fins a Sant Marti del Corb , 

pel que es coneix com a Baixant 

d'en Camps. 

Al cap de cinc minuts, en arri-

bar a una petita barrancada, po

dem anar a la cova de Roca Lla-

dre. Hem de baixar en direcciô S 

fins a uns pelats de pedra sota els 

quais hi ha la boca de la cova, que 

es troba molt a prop d'un roure 

solitari, que ens permet localitzar-

la. Si aneu a la cova estareu uns 

cinc minuts. 

Continuem per la dr. flanque

jant el vessant S de la penya Vidal, 

enmig d'unes extenses brugueres 

fins a un collet. 

2 . 3 5 h. Collet de les Falgue-

res. Cruïlla de camins. El del N W 

que baixa de la penya d'en Vidal 
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(a vint minuts del coll), i un altre 

que baixa cap al N. Senyal de ve-

dat de caca. Continuem flanque-

jant peí vessant S de la serra. 

3 . 0 0 h. Puig del Prat , 8 8 7 m. 

Cim arrodonit amb una bona vi-

sió sobre el castell de Col l tor t , 

Sant Miquel Sacot i tota la valí 

d'Hostoles. 

Continuem cap a l 'E. 

3 . 0 3 h. Trobem un baixant cap 

a l'esq. (N), marcat amb una pin

tada romboidal de color groe. 

3 . 2 5 h. Collet del Greny, 8 7 5 

m. En un indret descobert i amb 

unes lloses de pedra. Continuem 

flanquejant en lleugera baixada, 

peí vessant S de la serra prop de la 

carena. Travessem alzinars i pas-

sem per sobre de lloses de pedra 

inclinades. 

3 . 3 0 h. Collada deis Saiols, 

8 0 5 m. Petit collet enmig de l'al-

zinar. Heu de parar compte per

qué a l'esq. hi ha un baixant. Hem 

de continuar cap a l 'E, primer per 

la caren —al cap de pocs minuts 

trobem la font de la Guilla a frec 

del vessant S— i després peí ves

sant N de la serra. 

3 . 4 5 h. Coll de les Lleixeres, 

8 0 0 m. Aquí acaba una pista que 

puja de la vali de Colltort. Al can

tò contrari (N) hi ha un baixant. 

Prenem el carni cap al NE, passem 

una clariana del bosc embardissada 

on hi havia l'anomenada barraca 

dels Maquis i arribem a un nou 

carni. 

3 . 5 0 h. Carni, 8 0 0 m. Arribem 

a aquest carni travesser dins del 

bosc d'alzines, al costat d'unes ro

ques petites. Con t inua rem per 

aquest carni cap a l'esq., que ara 

baixa decididament cap a un collet 

totalment cobert de bosc. Pintada 

de color vermeil. Des del collet ens 

enfilem per la carena (E) fins a un 

replà sobre unes roques que fa de 

mirador. Baixem ara uns quants 

metres seguint la carena fins a un 

nou collet. 

4 . 0 0 h. Collet dels Tiradors . 

Com molts altres que hem trobat 

en aquesta excursió, també té un 

baixant cap al N. Continuem per la 

carena cap a l'È. Seguint el corriol, 

que no sempre és prou evident. 

4 . 1 0 h. Petit c im, 8 5 5 m. Des 

d'aqui veiem el castell de Coll-

L'abrupte 
vessant nord 
de la serra 
del Corb, 
cobert d'una 
espessa fageda. 
Al fons tenim 
la serra 
de Finestres i, 
en darrer terme, 
Rocacorba. 

Un dels trams 
més 
desnivellats 
de tota la 
carena de la 
serra del Corb, 
des de prop del 
puig del Prat. Al 
fons tenim el 
petit turó del 
castell de 
Colltort i, 
al fons, la serra 
de Finestres. 
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Una mostra de 
l'excel-lent 

vista que té el 
castell de 

Colltort. 
Veiem 

la fageda d'en 
lorda, 

els volcans 
del Croscat 

i de Santa 
Margarida i, 

al fons, 
la muntanya 

de Sant Julia 
del Mont. 

I 

tort i la vali de Sant Iscle, cap a 

la dr. 

4 . 2 5 h. Coli de Pedrés Llar-
gues, 8 1 5 m. Trobem un carni que 

travessa el coli i que va del ves-

sant S al N. Continuem el carni 

passant al vessant N, entre els 

brucs que ens volen barrar el pas, 

i després continuem per la care

na, pujant, al final per unes Hoses 

de pedra. 

4 . 4 0 h. Castell de Col l tort , 
8 4 0 m. En un dels turons que 

culminen el sector oriental de la 

serra del Corb . AI cim, que forma 

una mena de mirador amb una 

barana i una senyera, hi ha les 

ruines de l'antic castell, en el qual 

sembla que s'hagin fet excavacions. 

Des d'aquest mirador tenim molt 

bona vista sobre el pía de la Cot i 

Sant Miquel Sacot, els volcans mes 

propers de Santa Margarida i del 

Croscat. 

Baixem del castell seguint la 

carena cap a PE, pel mig del bosc 

d'alzines baixes, força obert, pas

sant per sobre de llastres de roca 

inclinades. 

4 . 5 0 h. Coli de Colltort, 7 9 5 
metres. Petit collet enmig del bosc. 

Cruïlla de camins. Cap al S, bai-

xa a Sant Iscle de Colltort, cap a 

PE, careneja cap a la font Pobra, i 

al N, baixa a Sant Miquel Sacot i 

can Xel. 

Continuem cap al N, baixant per 

dins del bosc. Se'ns uneix per la 

dr. un carni que planeja. Més avall 

el carni marcat amb rombes de co

lor groc baixa en lla^ades curtes, 

sovint en un terreny relliscós. Més 

avall el nostre carni desemboca en 

una pista que ve per la dr. Conti

nuem per la pista cap al NW, pla-

nejant per dins d'una fageda. Avi-

at sortim a una pista més fressada, 

que ve per l'esq. La vista se'ns obre 

i encara podem veure Olot , la fa

geda d'en Jordà i un bon tros del 

Pirineu des del Puigmal al Canigó. 

Continuem avall i deixem a l'esq. 

una edificació. 

5 .10 h. Can Badie. Passem en-

tre els corrals i el mas i més enllà 

al costat de la masia Finestres de 

la Cot , fins a arribar a un carni 

perpendicular (GR 2). Girem a la 

dr. baixem uns metres fins a l'es-

glésia. 

5.15 Sant Miquel Sacot, 6 7 0 m. 
Ant iga parròquia rural situada 

sobre el pia de la Co t i prop del 

volcà de San ta Margarida. L'es-

glésia és d'origen romànic, però 

va quedar molt malmesa pels ter-

ratrèmols dels anys 1427 i 1428. 

Remodelada completament du-

rant el segle xvm només conser

va elements romànics a la facana 

actual. A l 'interior guarda una 

pica baptismal del segle XII. Ac-

tualment a la rectoría del costat 

hi fan colonies i convivéncies. 

Un cop sou a Sant Miquel Sacot 

teniu Popció de tornar al punt de 

partida seguint el sender de gran 

recorregut (GR 2) en direcció a PW, 

que, en unes dues hores, us dura al 

punt de par t ida , el ve inat de 

Pocafarina de les Preses. 

També podeu anar, per una pis

ta en direcció N, cap a can Xel, a 

la carretera d'Olot a Santa Pau, en 

uns vint minuts. 
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Mapa comarcal de Catalunya, es
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El turó d'en Ros 

Joan M. Vives i Teixidó 

Un circuit de bicicleta tot terreny per una muntanya de 
poca difucultat, amb bons panorames, de la má d'un es
pecialista. 

El turó d'en Ros és un humil 
cim situat al nord de Viladecavalls, 
molt panorámic per la seva situa-
ció. Cap al sud podem veure la 
serra de Collserola en tota la seva 
extensió, la valí del Llobregat, el 
massís de Garraf i POrdal, i les loca-
litats de Sabadell, Viladecavalls, 
Ullastrell, Sant Esteve Sesrovires, 
Olesa i Esparreguera. Cap al nord 
veiem M o n t s e r r a t , la valí del 
Llobregat, Sant Llorenc del Munt, 
el puig de la Creu i la localitat de 
Vacarisses. També veiem una mu-
nió de carreteres, autopistes i zo-
nes industriáis, pero aquesta visió 
es difumina quan veiem l'extensa 
massa forestal que hi ha al vessant 
sud de la muntanya, només tallada 
per l'autopista Terrassa-Manresa i 
que s'allarga per les carenes cap a 
Ullastrell. No podem dir el mateix 
del vessant nord: els incendis de 
l'any 1994 també van arribar aquí, 
i s'aturaren a pocs metres del cim, 
tot i que els danys no son gaire vi
sibles del cim estant. 

La vegetació és típicament me-
diterránia, dominada peí pi blanc. 
Hi trobarem, a mes, alzines, algún 
roure, cádec, garric, romaní, este
pa, arboc, bruc, Uentiscle... Les 
roques son calcáries en la seva part 
alta, mentre que per damunt de 
Viladecavalls hi ha materials pissar-
rosos. 

És també una muntanya solita
ria i Fexplicació és que «no té nom»; 
a mes, les pistes que hi ha son molt 
dolentes, cosa que fa que les B T T 
vagin cap a indrets propers, pero 
mes p l ane r s (col l C a r d ú s , 
Vacarisses). 

T o t i que jo mateix he pujat 
aquest turó en bicicleta, cree que 
el millor que es pot fer en aquesta 
muntanya és caminar i gaudir del 

seu bosc. De segur que la solitud 
us acompanyarà i espero que us 
agradi aquesta tranquil-la i boni
ca passejada. 

I t i n e r a r i 

S o r t i r e m de l ' e s t a c i ó de 
Viladecavalls i anirem cap a la 
dreta per prendre el carrer que 
s'enfila pel costat de les cases (hi 
ha un gran ind icador de can 
Boixeres) . En deixar les cases, 
anem pujant suaument per dins el 
bosc. 

Arribem a un collet (25 min); a 
l'esquerra deixem l'entrada al gran 
casal de can Boixeres. Continuem 
planejant per la pista fins a les ru

ines de can Margarit (5 min). Hi 
ha una bifurcació de pistes; hem 
de continuar per la de dalt, pero 
la deixem una mica mes enllà per 
tal de seguir un camí que surt a la 
dreta i es comença a enfilar. Mes 
amunt, el camí arriba a un petit 
pía on hi ha un corriol poc visible 
que ve per la dreta; el nostre camí 
segueix planer i ampie. Trobem un 
entrador a la dreta i una mica mes 
enllà desemboquem a una pistola 
mes bona. Cap a la dreta aniríem 
a coll Cardús. Nosaltres tirem cap 
a l'esquerra i emprenem una forta 
baixada, planejant després i tor-
nant a baixar, dominant la dota
da boscada que hi ha al peu de 
can Boixeres. Pugem una mica i 
ens situem en un indret on coin-
cideixen quatre pistes (fan com 
dues ferradures, unides per l'ex-
trem rodó). Hem de seguir la pista 
que trobem a la dreta, que s'enfila 
de valent. Quan la pistota, molt 
malmesa, gira a l'esquerra, hem de 
deixar-la i tirar de dret per un camí 
que s'enfila força directament i que 
és molt aixaragallat (hi ha fletxes 
de color verd). 

Al capdamunt de la pujada, ar
ribem al Forat del Vent (35 min), 
un petit collet on hi ha una basse-

Itinerari al turó d'en Ros 

a Vacarisses 

a Manresa 

a Viladecavalls 
i Olesa 

a Terrassa 

Estado de 
Viladecavalls 
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El cim del 
Turó d'en Ros, 

amb unes 
senyeres 

voleiant al 
vent. 

ta. Si anem cap a la dreta, baixa-

rem fins a la pista que puja cap al 

repetidor. Hem de tirar cap a l'es

querra seguint el camí carener. 

U n a mica mes endavant, trobem 

una bifurcació; si anem cap a l'es

querra, planejarem una mica i sor-

tirem a un pía, protegit amb pa-

rets de pedra seca, al peu de les 

ruines de can Ros. Aquest pía és 

una bona talaia, pero de visió mes 

limitada que el cim. 

Si retornem al camí, seguirem 

la carena, pujant suaument; hi ha 

algún tram de camí protegit amb 

paret seca. En acostar-nos al cim, 

el camí és molt planer i a la dreta 

podem entreveure algún arbre cre-

mat. Sortim a la pista que puja al 

repetidor i, passant peí costat de 

la tanca que l'encercla, arribem al 

cim del turó d'en Ros (5 min), for

mat per una estreta banda de ro

ques calcàries on hi ha el vértex 

geodesic i oneja la bandera catala

na. 

El retorn el farem baixant pel 

mateix camí fins al punt on con-

flueixen les quatre pistes (15 min); 

ara tirarem per la que trobem a la 

dreta i que només seguim uns 

quants metres, ja que girem a l'es

querra per prendre un camí am

ple. Aquest camí puja lleument i 

ens situa en un collet; deixem el 

camí i tirem cap a l'esquerra per 

un corriol. El corriol comença pla

nejant, perô després baixa i es fa 

mes ample; al davant vcurcm can 

Boixeres. En trobar una pistota la 

seguim, tot pujant lleument, i ens 

situem en un encreuament (15 

min). A la dreta hi ha una pista 

tancada amb una cadena; girem a 

l 'esquerra. La pista que seguim 

puja lleugerament i mes endavant 

enllaça amb una pista que ve per 

la dreta i una per l'esquerra, arri-

bant de nou a les ruines de can 

Margarit (10 min). Des d'aquí re

tornem a l'estació de Viladecavalls 

(30 min). 

Una opció mes ràpida per a la 

baixada és seguir la pista que bai

xa cap a l'esquerra (en l'encreua-

ment de les quatre pistes) i que ens 

porta directament a can Margarit 

(15 min). 

Si volem fer una petita travessa 

t e n i m dues o p c i o n s : ana r a 

Torreblanca o a Terrassa. Tant un 

camí com l'altre están senyalitzats 

c o m a P R - 3 2 (carni r omeu a 

Montserrat). De tota manera, us 

recomano anar cap a l'estació de 

Torreblanca, ja que l'anada fins a 

Terrassa comporta haver d'anar 

una estona per carretera: a mes, si 

anem cap a Torreblanca tindrem 

una bona visió de la muntanya de 

Montserrat. 

Per a anar a Torreblanca cal si-

tuar-se a l'encreuament de les qua

tre pistes i prendre la que hem se-

guit a Panada. Deixant el carni a 

la dreta, seguimt pujant fins a la 

carena, que forma un collet pla

ner (15 min); a l'esquerra deixem 

un corriol i el nostre carni emprèn 

una forta i pedregosa baixada. Al 

capdavall, trobem una pista i la 

seguim cap a la dreta, planera-

ment. Sortim a una altra pista i 

girem a l'esquerra (cap a la dreta 

anin'em a Terrassa), aviat sortim a 

coll Cardús (10 min). Passem per 

sobre el túnel de la carretera i pas

sem per sota la casa. Des d'aquí 

només ens cai seguir els senyals del 

PR, que baixa per una carena fins 

a la riera de Boixadell (25 min). 

Pugem fins a les darreres cases 

d'una urbanització i prenem tot 

seguit un corriol rocós que baixa 

de nou a travessar la riera de la 

Torre, sota el pont de l'autovia. 

Ens enfilem per l'altre costat i sor

tim a una carretera que seguim cap 

a l'esquerra; arribem a un encre

uament (10 min). El PR tira cap a 

l'esquerra i surt a la via del tren, 

que hem de seguir uns quants 

mètres fins que en sortim per l'es

querra; trobem una pista que ens 

porta a l'estació de Torreblanca (10 

min). 
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pobles i indrets de Catalunya, del 

Pirineu aragonés, dEspanya i d'altres 

paisos del món. A mes de fotografíes 

estereoscópiques i autocrom. 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA Arxiu fotografíe 
Carrer del Paradis, 12. 08002 Barcelona 
Tel. 93-31523 II,fax 93-315 1408 
adreça electrónica: cec.centre@mx3.redestb.es 
Horari d'atenció al public: 
de dilluns a divendres de 10 a 14 h i dimarts i dijous de 18,30 a 21 h 

Instai-lacions i servéis: 

* Sala de treball per a ordenació i 
classificació de material. 

* Sala de conservado i arxius d'originals. 

* Laboratori. 

* Equip de tractament digital de les 
imatges: digitalització, retoc 
fotografie, gravació de CD ROM. 

* Servei de còpia i ampliació. 

* Reproducció de positius paper. 

* Reproducció de transparencies positives 
blanc ¡ negre. 

* Còpia i reproducció de negatius. 

mailto:cec.centre@mx3.redestb.es


Si ja el teniu, 
el podeu regalar. 
Si no... 
us el podeu regalar. 

El podeu adquirir a la recepció 
del Centre Excursionista de Catalunya. 
Els socis del Centre gaudeixen 
d'un preu especial. 

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 inforniació: APPEC Rambla de Catalunya, 10,1 er. 

08007 Barcelona Tel. 412 76 28 Fax: 317 83 86 
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x r o o c i r o u 
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A S S O C I A C I Ó 
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Una terra, un poble 

Ermita de 
Santa Magdalena 
d'Ulldemolins 
Modest Montlleó i Espasa 

Descrìpció d'una de les ermltes més boniques del ves
sant d'Ulldemolins, feta per un enamorat del Montsant. 

Aquesta ermita, dita també la 

catedral del Montsant, està situa

da a 710 mètres d'altitud en un 

repeu de la muntanya al vessant 

nord. La façana principal fou ar

rancada de beli nou amb aportaci-

ons del municipi, ICONA i la Par

roquia de la vila l'any 1980. Es va 

mantenir la primitiva estructura 

segons el mateix pia de l'església 

del poble, obra de M n . Jaume 

Amigó, fili de la població i intro

d u c t o r del R e n a i x e m e n t a 

Cata lunya , però reduint-ne les 

proporcions. L'interior presenta sis 

altars, tres per banda, cor i cripta 

i, en aquesta darrera, un santcrist 

jacent de molta devoció. A la part 

esquerra d'aquesta cripta s'obre la 

cova dita de Fra Llorenç, funda

dor de Termita. L'ermita, dones, 

està aleada sobre la cova que un 

dia va habitar aquest anacoreta. 

Antigament, a l'aitar major hi 

havia un retaule artístic, obra es

cultórica de gran mèrit, presidit per 

la santa penitent de Galilea, que 

representava una dona apassiona-

da de resplendent bellesa i rie abri-

gall. La seva fina cabellera estesa 

sobre l'espatlla formava un grad

os mantell, i a la mà dreta mostra

va un reliquiari (F. G R A S , 1909). 

La santa estava emmarcada per 

diversos medallons de fusta pin

táis représentant escenes de la seva 

vida. To t això fou cremat davant 

l 'ermita el juliol de 1936. Avui 

£ presideix l'aitar major una nova 

,0- imatge de la santa, amb les parets 

^ despullades d'ornamentacions. 

£ Presideixen l'entrada de l'ermi-

z ta dues fileres de xiprers centena

ri ris; el més gros i alt de tots es pot 

© veure esberlat per un llamp, enca

ra que es mante dret. Aqüestes fi

leres de xiprers demostren que 

abans el carni d'accès era per la part 

de sol ixent. Avui amb la pista útil 

per a tota classe de vehicles, s'hi 

arriba per darrere l'ermita. 

En arribar, hom hi veu taules, 

unes quantes fonts, fogons, etc., 

tot disposât per a fontades i aplecs. 

Davall de l'ermita hi ha un terreny 

per a poder-hi acampar. 

A la casa que antigament habi-

taven els ermitants actualment hi 

fan obres de millorament a fi que 

demà pugui ser un bon aixopluc 

per ais mateixos ermitants i perso

nes enamorades de la pau i l'as-

sossec, de la soledat o la contem

p lado , com feren els primitius 

anacoretes. 

Notes historiques 

No es pot parlar de l'ermita sen

sé començar enaltint la figura se-

nyera del seu fundador, fra Llorenç 

Julia. Aquest anacoreta, procèdent 

del País Valencia , vivia en una 

cova del barrane deis Pélags des 

de feia temps. U n dia va decidir 

romandre a l'ermita de Santa Bàr

bara, on fra Jeroni pensava renun

ciar, per raons de salut, a la custò

dia de l'ermita, que havia batejat 

amb el nom de Sant Antoni , que 

és com es coneix avui. Era el 25 

de marc de 1558 i sembla que hi 

va arribar amb un sancrist portât 

a c o l l . La j u n t a m u n i c i p a l 

d'Ulldemolins el va acceptar com 

a ermita i alternava la vida con

templativa, d'oració i penitencia i 

la guarició de malalts empestats. 

Un temps després va deixar l'er

mita a un vei del poble anomenat 

Jaume Escapóla i ell es va traslla-

dar a una cova propera, que és la 

que hi ha davall l'ermita, i la va 

engrandir. Fra Llorenç es va dedi

car a visitar els pobles de la rodalia 

oferint-se a guarir malalties, mitjan-

çant herbes remeieres i oracions. 

Aixi va recollir algunes almoines 

que va destinar a bastir Tactual er

mita, amb Tajuda personal deis ve-

ïns d'Ulldemolins i d'alguns deixe-

bles que amb el temps havia reu

nit. Fou una persona molt estima

da pel poble, encara que econômi-

cament no el podien ajudar gaire, 

per les moites sequeres que pati-

en. 

El poeta Ventura Gassol, que 

va sojornar uns quants dies a 

Ulldemolins en companyia de Mn. 

Higini Angles, el va immortalitzar 

amb el poema dramàtic «La Dolo-

rosa», Tacció del quai s'esdevé pri-

merament a la cova i després a la 

vila, obra estrenada al teatre Ro

mea de Barcelona el dia 11 de maig 

de 1928. Anys després va ser re

présentât a Ulldemolins, a Tenve-

lat monumental, per Maria Vila i 

Pius Daví. Era el 13 de setembre 

de 1930. 

El 13 d'agost de 1980 va tenir 

lloc un homenatge al poeta del 

Montsant, Ventura Gassol, en el 

quai s'inaugura una lápida de pe-

dra on figura un passatge de Tobra 

«La Dolorosa» que diu: 

«Per més gran que ara fos vos-

tre dolor, /penseu que trepitgeu 

terra sagrada! / S o u al Montsant; 

de cada gra de pols, /de Therba 

més petita i amagada, / en brolla a 

dolls aquesta pau del cor /que en

tra pels ulls i deixa assossegada /Tani-

meta més térbola del món / i la més 

afligida i amargada.» 

L'any 1575 fra Llorenç fou or-

denat sacerdot a Tarragona i el 5 

de setembre de 1580 va morir a Ter

mita i fou enterrât a Taltar de san

ta Anna de Tesglésia parroquial, 

de la quai era bénéficiât titular. 

En morir fra Llorenç, la cartoi-

xa d'Escaladei es féu carree de l'er

mita per voluntat testamentaria i 

els Carmélites Descalços van pré

tendre establir-s'hi a fi de conver

tir l'ermita en un monestir carme

lita, pero Escaladei va impedir-ho 

interposant un recurs que arriba

ren a guanyar. Avui l'ermita és del 
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Una terra, un pöble 

La bianca 
ermita de 

Santa 
Magdalena 

d'Ulldemolins 
al peu de 

l'obaga del 
Montsant, 

entre un regie 
de xiprers 

altílissims i 
l'ombra fresca 

dels plàtans 
de la font. 

A mig vessant 
destaca 

la penya 
Galera. 

poblé i l 'Ajuntament té l'usdefruit 

dels boscos de l'entorn, dits hos

cos de la Vila . 

L'any 1980, en complir-se 400 

anys del seu traspàs, tingué Hoc la 

inauguració de la restauració de 

l'aitar de santa Anna. 

L'any següent, concretament, el 

7 de juny de 1981, s'inaugura un 

m o n ò l i t r e c o r d a n t el mes t r e 

E l i s a r d S a l a , fili adop t iu 

d'Ulldemolins, vora el carni que 

mena al Pi de la Carbasseta, a to

car amb la plaça de Termita. 

Cal destacar d'aquesta ermita la 

devoció al santcrist jacent situât a 

la cripta, dins una urna de vidre 

amb una finestreta als peus per a 

poder-los-hi besar. La cripta resta 

pintada amb una decoració anti-

ga que representa els apòstols en 

actitud de pregar, una profusió 

d'estels i el sol i la lluna. La imat-

ge actual és còpia de Tantiga, des

truida durant els estralls iconoclas

tes, i fou reintegrada el 28 de juli-

ol de 1946 per subscripció popu

lar. Per Setmana Santa, la imatge 

del santcrist és traslladada a Tes-

glésia parroquial, per a èsser por

tada en processò el Divendres Sant, 

processò que té Hoc al capvespre 

seguint un itinerari urbà bellament 

ibluminat fins al davant del santua

ri de la Mare de Déu de Loreto i 

retornant a la parroquia. La massiva 

assisténcia denota com està d'arre-

lat encara aquest costum entre els 

ulldemolinencs. Els fervents cants 

amb alternances de silenci i recolli-

ment donen un aire místic i respec-

tuós a aquesta manifestació de fe que 

difícilment pot desaparéixer, expres-

sió, per altra part, plena de senti

ment i tradició que avui emociona

ría fra Llorenç. 

El 1883 TAssociació d'Excursions 

Catalana féu una excursió a la valí 

d'Ulldemolins i en van escriure un 

article, que, resumit, deia així: «Di-

lluns de bon matí emprenguérem un 

familiar romiatge a Termita de San

ta Magda lena , al bell peu del 

Montsant, a mitja hora d'Ullde

molins. Un home piados fundà a 

expenses d'ell, aquella bonica ermi

ta i s'hi quedà d'ermità fins a la mort. 

En un calaix de la sagristia es guar

da copia del seu testament. Al cos-

tat de Termita hi ha grandissims xi

prers. Darrere hi ha un planell com 

una era, ombrejat per Tespès i frese 

ramatge d'unes colossals nogueres. 

Quan el sol d'estiu precipita amb 

furia els raigs ardents en la closa vall, 

allí s'hi gaudeix d'una temperatura 

primaveral. En un racó del planell 

neix per a major régal, fresca i abun-

dant font d'aigua immillorable. L'er-

mita guarda una curiositat. Consis-

teix en grans tapisseries de fil blanc, 

fabricades a punt de mitja i repré

sentant de forma rudimentaria pas-

sos de la Historia Sagrada. Aquests 

tapissos pengen a les parets interi-

ors el dia de la festa de la santa. Hi 

veiérem també un petit canelobre 

de ferro amb diversos brocs, sem

blant a algun dels que guarda el nou 

Museu de Vie.» 

S e g o n s l ' e s c r ip to r r e u s e n c 

Francese Gras i Elias, quan va vi

sitar Termita, el segle passât, enca

ra va tenir Tocasió de veure els or-

naments de Taltar major brodats 

per la filia del comte de Prades. 

Sintetitzat, diu així: «En una cova 

del riuet de TEstopinyà, prop de 

Siurana, hi va estar reclosa la filia 

del comte de Prades, Dona Bian

ca, durant uns onze anys, a con-

sequència d'haver-la trobat abra

cada amb un patge del castell dins 

la seva cambra. El patge fou con-

demnat a la forca i ella apartada 

del castell. Durant aquest temps 

va brodar el servei de Taltar major 

de Termita, ja que cada diumenge 

fra Llorenç anava a Siurana a dir 

missa i ella assistia a la cerimònia. 

També Dona Bianca anava a veu

re fra Llorenç, que va fer tot el 

possible perqué el comte de Pra

des perdones la seva filia. El com

te va agrair a fra Llorenç el seu 

apostolat cedint-li els terrenys de 

Tentorn de Termita. Veritat o lle-

genda, encara avui aquests ter

renys están lliures de cens i de 

senyoriu.» 

Les ultimes obres d'embelliment 

de Termita i la seva rodalia van fer-

se Tany 1985. Al mateix temps es 

va arranjar de beli nou la pista de 

terra que d'Ulldemolins porta a les 

dues ermites, condicionant també 

un Hoc per a estacionament de ve-

hicles. L'antic carni a peu seguía 

un itinerari ben diferent. Actual-

ment resta quasi esborrat i son 

pocs els excursionistes que el sa

ben o que el troben. 

L'excursionista, com a persona 

sensible a les manifestacions de la 

naturalesa i les obres arquitecto-

ñiques, no pot quedar defraudat 

de v is i ta r aques t s repeus del 

M o n t s a n t . C a l c a m i n a r - h i 

t r a n q u i b l a m e n t i assaborir -ne 

Tolor de les herbes remeieres i l'au

rèola de la seva historia i llegen-

da. 
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Lari de la imatge 

Concurs i congrès 
UNICA'97 a Polônia 
Maria Rosa Vidal i Forns 

Les impressions de/ concurs i de/ congrès de l'UNICA 
1997, de la delegada de I 'Estât espanyoi 

Ara ja pue dir-ne alguna cosa 

perqué és la meva tercera Ú N I C A 

en que assisteixo al concurs i tot 

seguit al congrès: la primera fou a 

Bourges (F rança ) , la segona a 

Álmelo (Holanda) i, aquesta, la 

tercera, a Varsôvia (Polônia), perô 

d'una manera molt especial aques

ta darrera, perqué per motius ali

ens a la nostra tradició, durant el 

seu curs, em va tocar la responsa-

bilitat de fer de delegada, repré

sentant l'Estat espanyoi. 

Així, durant deu dies, del 14 al 

24 d'agost a Varsôvia (Warszawa), 

ens vam instaldar al Centre de 

Conferencies de l'Armada Polone

sa, on va tenir Hoc l'acolliment de 

les mes o menys tres-centes cin-

quanta persones (poques en aques

ta ocasió) que vam participar en 

el 59é. Concurs Internacional i 

56è. Congrès de Cinema i Vídeo 

Amateur UNICA '97 . 

T o t es va desenvolupar dins 

una atmosfera cordial i agradable, 

enriquida amb diverses activitats 

fora del cinema, com son visites 

turístiques a Varsôvia, Cracovia, 

concerts i danses populars de di-

ferents contrades i també de mú

sica clàssica. 

Hi vam participar vint-i-set pa-

ísos, amb un total de 120 films, 

que representen 19 hores, 31 mi-

nuts i 37 segons de projeccions de 

concurs, pero una vegada acabat 

el festival, ens vam posar a comp-

tar les hores de peblícules vistes: 

n'hi ha moites mes, unes trenta en 

total; per exemple, el dia que s'ini-

cien les filmacions es passa, en 

~~; primer lloc, la peldícula o peblícules 

^ que l'any anterior havien obtingut 

c¿ Medalla d'Or; es fan també pro-

¿ jeccions de les activitats desenvo-

5̂ lupades, com les de la Copa Film 

© Minut i les d'algun país que per 

haver-se inscrit tard no entra en 

programa, perô que, tôt i aixô, sí 

que es projecten les seves cintes, a 

la vegada que d'un concurs afegit 

que s'organitza, des de fa dos anys 

(i que ha de ser fet, precisament, 

durant el Certamen) amb un mà-

xim de durada de tres minuts, i 

moites altres coses mes. És molt, 

oi?, perô a nosaltres no ens ho 

sembla i quedem bocabadats en 

constatar-ho. En les projeccions hi 

entren els sistemes de vídeo: V H S , 

S-VHS, B E T A C A M , i també cine

ma en S-8 i 16 mm. Aquests dos 

darrers sistemes, tot i que s'havia 

confirmât que eren admesos, a úl

tima hora van comunicar a les Fe-

deracions que hi participaven que 

havien de portar una copia en ví

deo perqué no els fou possible, per 

escassetat técnica de primeres ma-

téries, Hogar els projectors d'aques-

tes modalitats, cosa que va ocasi

onar una bona polémica i una for-

ta protesta, ja que la qualitat deis 

films havia perdut molt en passar-

los a vídeo. 

Enmig d'aquesta vertadera dis-

bauxa d'hores de cinema, pràcti-

cament només amb set jornades 

de les deu que dura el Certamen, 

hi ha el dia de la rebuda deis paí-

sos participants, així com la del 

lliurament i posterior recollida de 

les peblícules, l 'Assemblea amb 

tots els delegats deis països inscrits, 

juntament amb el Comité, inde-

pendentment de la reunió que 

aquest acabava de tenir d'entrada 

i en solitari, ates que aquest any 

precisament li tocava la renovació, 

per últimament portar-se a cap els 

rituals sopars d'inauguració i co-

miat. 

Després de les sessions de cine

ma oficiáis i altres d'afegides, te

ñen lloc els débats o forums sobre 

les projeccions fetes. Alguna ve-

gada, gairebé sempre, amb l'assis-

tència dels autors dels films comen-

tats o els seus representants , i 

aquest és un dels actes més enri-

qu idors d ' aques t m ó n de la 

U N I C A . Poden passar anècdotes 

com que l'autor d'una obra comen-

tada quedi perplex del sue que el 

public ha tret de la seva peblicula 

o que es comenti, precisament, el 

detall més insignificant de l'obra, 

per a eli del tot imprevisible, allar-

gant-se la polèmica molta estona. 

Aquests debats no tenen res a 

veure amb el del jurat que ha de 

donar el veredicte en el concurs i 

que està format per set persones 

de diferent nacionalitat. No cai dir 

que tots els membres són, en el 

seu pais, de rellevant autoritat dins 

la matèria, i l'unica cosa bona que 

treuen d'aquesta tasca, a més de 

l'honor i el prestigi corresponents, 

és el fet de poder afegir al seu cur

riculum que han estat membres del 

jurat de la U N I C A , és a dir, de la 

Unió Internacional de Cinemato

grafia Amateur. 

Aquest any eren: un iranià, 

Jahangir Almasi, actor, director de 

cinema, teatre i T V , periodista, 

professor a diferents universitats 

de la filosofia i els principis del 

teatre, critic, membre del Comitè 

de Selecció del seu pais i d'altres 

El programa 
d'actes 
i sessions 
de la UNICA'97 

UNICA 97 PF; 10GRAMME 

H H 8 
Projection Croatie fc»i 
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Départ -iïite au Chateau Royale 
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Hart de la imatge 
comités de seleccions cinematogrà-

fiques; un noruec, Sverre Arnes, 

escriptor, cineasta amateur, mem

bre del Comité Executiu de la Fe-

deraciö Noruega, guanyador de 

diversos premis a Londres, molt 

expérimentât en l'exercici de jut-

ge en concursos a Noruega i Pai-

sos Escandinaus; dos polonesos, 

M a c i e j D e j c z e r , m e m b r e de 

l'Académie Européenne du Film, 

Dip loma de la Unive r s i t ä t de 

Gdansk i del Departament de Ci

néma i Video de la Universität de 

Silesie, autor de films de curt, mig 

i llarg metratge, documentais i de 

ficciö, i Tomasz Ver t , diplomat a 

l 'Escola Superior de C inéma a 

Lodz, c a m e r a m a n , real i tzador 

d'imatge i so a la T V , guardonat 

amb primers premis en diferents 

festivals; Werner Kaufman, suis, 

des de 1954 especialista en films 

familiars, amb eis quals ha obtin-

gut medalles de bronze i argent, 

director de la Federaciö Suïssa de 

Cinema Amateur, président del 

jurat de la U N I C A el 1990, i des 

de 1963 fins aquest any tresorer 

del Comité de la U N I C A ; Pierre 

Michel, francès, doctor en ciènci-

es, que des de fa quaranta anys ha 

dedicat el seu temps lliure, junt 

amb la familia, al cinema (el seu 

fill Serge des de molt jove ha ocu-

pat algun carrée i és actualment 

vieepresident de la UNICA) , i amb 

eis anys ha anat reunint prop de 

cinc-cents aparells de cinema, el 

mes antic de l'any 1878, a més, 

enguany fa vint-i-dues vegades que 

assisteix a la U N I C A , en la quai 

ha estât molts cops delegat de 

Franca i eine vegades membre del 

j u r a t , i t a m b é en aques t a 

U N I C A ' 9 7 és membre président 

del jurat; per ültim, Vlado Zrnic, 

croat, diplomat a Venècia (Itàlia), 

a l 'Acadèmia de Belles Arts, au

tor de diversos films premiats a 

Franca, Anglaterra, Alemanya, 

Itàlia, etc. 

Aquest jurat és el que donarà 

el veredicte com a résultat de la 

discussiö publica. Eis vots son 

emesos i controlats per un siste-

ma electronic que els acumula se-

c r e t amen t , espérant que cada 

membre premi el seu botö sensé 

saber quin color (verd o vermeil, 

afirmatiu o negatiu) ha pitjat l'al-

tre. Reunits tots, el controlador 

deixa veure a ells i al public a la 

vegada el résultat. T o t aquest 

exercici és per a cada una de les 

peblícules que han estât seleccio-

nades prèviament i que aquest any 

han estât 4 L 

Per a aquest dia del veredicte, 

la sala ha canviat totalment d'as-

pecte: s'han instablat cabines in

dependents per ais traductors si-

multanis i una gran taula davant 

del public, amb el marcador elec

tronic que espera el jurat. És un 

bullit de gent que es mou amb di

ferents activitats perqué tot esti-

gui a punt. La llengua oficial de la 

U N I C A és el francès, però el ju

rat escull, per raó de la diversitat 

de nacionalitats, en quin idioma 

de preferencia volen fer els comen-

taris i, alhora, es donen a tots els 

assistents uns auriculars per a es

coltar els comentaris en un dels 

quatre o cinc idiomes: el del pais 

on es fa la U N I C A , en aquest cas 

polonés, i en francès, angles, ale-

many o rus. 

Dels 27 països inscrits, només 

22 van tenir seleccionada alguna 

de les sèves obres a discussió pú

blica del jurat. De les 41 a comen

tar, n'hi ha dues de Polonia, una 

de Macedònia, Estònia, Andorra, 

Hongria, Lituània, Itàlia, Norue

ga, Austria, Suïssa i Txèquia; dues 

d'Argentina, Espanya, Iran, Estats 

Uni ts i Gran Bretanya; tres de 

S u è c i a , C r o a c i a , A l e m a n y a , 

Bèlgica i Països Baixos i quatre de 

Franca. 

Es concediren 12 diplomes, 16 

medalles de bronze, nou medalles 

d'argent i tres d'or, una per a Es

panya, una a l'Argentina i la ter

cera a Suïssa. 

No hi ha cap norma per a la 

concessió de medalles, és el jurat 

qui decideix el nombre de les que 

atorgarà, i pot ser que un any no

més es doni una sola medalla d'or, 

com l'any anterior, per exemple, i 

també pot passar que no se'n doni 

cap, tot i que aquesta darrera pos-

sibilitat es dona molt rarament. 

La medalla d'or d 'Espanya , 

Cómo escribir cartas de amor, és d'un 

soci del Centre Excursionista de 

Catalunya, Jan Baca, conjunta-

ment amb Antoni Garriga, ben 

coneguts en el món del cinema 

amateur, dins i fora del nostre país. 

Es una obra d'argument, de 46 

minuts de durada. Ambientada ais 

anys quaranta en un poblé del 

nord de Catalunya, és la historia 

d'una mestra d'un coblegi de mon-

ges que s'iblusiona amb l'amor del 

sergent de l 'exèrcit destacat en 

aquella contrada, per unes cartes 

que tres nenes embrollaires de l'es-

cola li adrecen com si fos el ser

gent el qui les hi escriu, fins que 

arriba tan lluny la seva gosadia que 

la mestra descobreix la farsa i posa 

fi a la seva vida dramàticament. 

Es una peblícula que ha captât tant 

rigorosament l'ambient d'aquells 

anys i té tal réalisme el seu desen-

volupament que si algun dia sen-

tiu a parlar que es projecta al Cen

tre o en algun altre lloc, no us la 

perdeu pas. 

La medalla d'or de Suïssa és 

d'un jove el quai, a més, se li va 

concedir el premi especial del Film 

Joventut. No és una peblícula d'ar

gument; en 12 minuts descriu un 

Diumenge a la platja en un llac suis, 

on explica com pot canviar la 

manera d'actuar de la gent amb un 

senzill canvi de temps. La dona 

que surt a prendre el sol amb el 

marit que té una cama enguixada, 

c o m el cu ida amb to ta mena 

d'atencions i el deixa plantât sota 

la pluja en el moment que cauen 

les primeres gotes. Aquesta és la 

idea de fons , però aprof i tan t 

aquest entorn, l'omple de gags rà-

pids que fan passejar la mirada 

pertot arreu: com la de l'home que, 

estirat a l'herba, té una nevera al 

costai, els ulls tapats amb una re

vista per protegir-se del sol i que 

en un moment donat es treu la 

revista deis ulls, obre la nevera, hi 

posa la revista dins i en treu una 

altra de fresca amb la quai es tapa 

els ulls una altra vegada. No té res 

a veure amb el que està explicant, 

però fa que dels gags ràpids i de 

bones preses de diferents situaci-

ons esdevingui una divertida i agu

da peblícula. 

I per últim la medalla d'or de 

l'Argentina, Siete Tres, també és 

d'un jove que en set minuts expli

ca com es dolen els joves al seu 

país —pobre i sensé cap qualitat 

de vida, en general— desqualifi-

cant els seus productes. El prota-
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Hart de la imatge 
gorrista ven un producte per a treu-

re taques i després d'algunes pro

ves s'ha de tapar la camisa en que 

hi feia la demostrado perqué li ha 

quedat tota ella feta una taca. Se 

sent desgraciat i quan arriba a casa 

decideix penjar-se amb la corbata, 

però se li trenca; la càmera, lenta-

ment s'acosta al tros de corbata 

fins que es llegeix ciar «hecho en 

la Argentina» i fi. 

A les estones d'esbarjo, amb 

visites turístiques, concerts i exhi-

bicions de danses populars, que 

ajuden a alleugerir la tensió del 

Concurs i el Congrés , s'hi pot 

encara sumar la tarda en qué 

s'atorga el premi Copa Film Mi-

nut. És una de les tardes en qué la 

sala de projeccions està ben ple

na, perqué és el public el qui deci

deix qui la mereix. Després d'una 

preselecció que ha fet un jurat a 

part, a fi de guanyar temps, hi 

queden els films mes adequats. Es 

presenten les peblícules de dues en 

dues, eliminant-se entre si, fins que 

en queden tres. Aquesta elimina

toria es fa votant el public dem-

peus. Es una mica com un joc de 

nens grans, els vots es recompten 

a simple vista i algunes vegades no 

hi ha cap dubte perqué s'ha aixe-

cat una gran part de la sala, però 

altres vegades es veu molt igual i 

ais comptadors se'ls fa difícil deci

dir. És molt divertii, perqué, tot i 

que, de vegades, es critica la deci-

sió, s'acata amb simpatia el vere-

dicte. De les tres peblícules que 

han quedat, també és el public, pel 

mateix sistema, qui decideix la gua-

nyadora de la Copa, i el segon i 

tercer premi és el jurat qui els de

cideix. Tots els paisos amb un film 

del minut que ha anat a votació 

pública, el proper any poden pre

sentar dues peblícules, ja que és 

com a premi d'una garantía de 

qualitat. 

To t i que pugui semblar que les 

peblícules del minut siguin un joc, 

teñen forca merit, ja que en un mi

nut es poden dir moltes coses, 

però, sobretot, és aconsellable que 

el final sigui sorprenent. Aquest 

any la que per a mi era la millor 

no va obtenir la Copa Film Mi

nut, sino el segon premi. La his

toria fou senzilla, ràpida i amb un 

final sorpresa. El minut que dura

ta cartel! del 
festival 
mundial de 
cinema no 
professional 
UNICA'97, 
que es va 
celebrar 
a Varsdvia 
(Polonia). 

va, és el minut que es triga a ex

plicar-la. Es presenta com en un 

àlbum de fotos amb vida: un pri

mer quadre, una noia que fa goig 

acabant-se de posar la roba interi

or; l'altre, la mateixa, amb gran 

cura pintant-se les ungles dels peus 

i calçant-se unes fines mitges; l'al

tre pintant-se les ungles de les 

mans i coblocant-s'hi uns bonics 

anells; l'altre, un precios contra-

llum deis rínxols dels seus cabells 

pentinant-los; l'altre dibuixant-se 

els llavis d'un color vermeil vistos; 

l'altre uns grans ulls nègres fent-

los ressaltar amb el rimel que, amb 

gran cura, es posa a les pestanyes, 

i el darrer quadre, una porta d'una 

casa que s'obre i hi surt una esvel

ta figura tapada de cap a peus, tota 

negra, enfilant carni enllà, això si, 

amb molta elegancia... 

La U N I C A és tot un món del 

qual només sentim parlar dues ve

gades l'any, però si féssim memò

ria de la relació de la nostra enti-

tat amb tot allò que representa, 

potser hauriem de pensar-hi més 

sovint. Perqué cal recordar que 

durant la celebrado a Paris a fi

nals de l'any 1933 del III Certa

men del Millor Film Amateur es 

proposà als representants del Cen

tre Excursionista de Catalunya 

que hi assistien la celebració del 

IV Certamen a Barcelona, deixant 

en mans de la Secció de Cinema 

Amateur, fundada feia només un 

any, la seva organització. Fou lla-

vors quan els nostres delegats 

proposaren de celebrar conjun-

tament un Congrés Internacio

nal, cosa que va ser acceptada. I 

aixi, a la primavera de 1935 se 

celebra a Barcelona el IV Con-

curs I n t e r n a c i o n a l del Mi l lo r 

Film Amateur, amb gran exit de 

public i mediàtic, amb projecci

ons al Cinema Fémina i clausura 

al Palau de la Generalitat, i el 18 

de maig, a Sitges, el I Congrés In

ternacional de Cineastes Amateurs. 

T o t plegat es convertí dos anys 

després (en piena guerra nostra i, 

per tant, sense la nostra presen

cia) en el que avui denominem 

U N I C A , la Unió Internacional de 

Cineastes Amateurs. Per això hi 

som i per això cal recordar-ho de 

tant en tant. 
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Ports de Beseit: 
Roques del Masmut 

Ports de Beseit: 
Roques del Masmut 

Via «Yula » (180 m, MD inf.), la. ase: 24-X-I997, per Josep 

Jane (sol). Material: joc de tascons i friend num. I. 

Ports de Beseit: 
Roques de Benet 

Vía «Infierno de cobardes» (250 m, V" A4), la. ase: 26-X-I997, 

per Alex Estela i Kike Ortuño. Material: 30 pitons variats, 30 ploms, 

falques i ganxos. 

Via «Gandhi» (150 m, MD sup.), la. ase: 8-VI-I996, per Josep 

Jane i Joan Sutrias. Material: joc de tascons i fnends. 

Ports de Beseit: 
Roca Dreta de les Valls 

Via «Raplnyaires» (I90m, ED), ¡a, ase: 23-XI-1997, per Albert 

Salvado i Kike Ortuño. Material: 15 tintes (equipada amb trams 

exposats). 



Maestrat: 
Órgano de Montoro 

Via «Floristeria Montoro» (265 m, MD), la. asc: 29-111-1997, 
per David Hita i Eduard Garcia Raima. Material: Joe de friends i 
algun pltö. 

Montsec de Rubies: 
el Peladet 

S 

ra m 
•o c 

VII 
•o ra k 
3 
u 

Via del Chema (195 m, ED inf.), I a. asc.: 31 -V-1997, per Sergio 
Farré í Jesús. Material: 4 pitons, tascons I friends fins al núm, 3. 

Montsec de Rúbies: 
roca de Migjorn 

Serra de Mont-roig: 
Pala Alta 

Vía «Drapaires» (205 m, ED inf.), la. asc: 26-X-I997, per Emili 
López i Xavi Teixidó. Material: 4 pitons variais, tascons i friends 
(núm. 4 repetit). 

Via «Geyper» (110 m, MD A4), la. asc: I6-XI-I997, per Ama-
deu Pages, Ricard Darder i Armand Ballart. Material: 7 pitons, 
tascons i friends ( 1, 2 i 4). 
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NOTICIES 
Albert Jane i Riera 

L'amie Jane, molt vincular, ais afers 
del Centre, s'ha jubilât com a director 
de la revista juvenil Cavali Fort, de la 
que quai ha tingut cura al llarg de tren
ta-cine anys. 

Fullejant la coHecció deCat«I¡ Fon s'ob
serva com s'hi han defensat sempre els 
valors ètics i espirituals, amb narracions 
imaginatives d'historietes que atreuen els 
lectors a qui van destinades. 

Jane, gramàtic i escriptor, té una ex
tensa bibliografia i per això a la tardor 
de 1997 va rebre el Premi Nacional de 
Periodisme Escrit. En els rengles de l'ex-
cursionisme destaca la seva coHaboració 
a la nádala de Lluis Carulla, de 1975, 
amb l'article «Antologia literaria», des 
de Verdaguer i Jaume Masso i Torrents 
a Josep M. Guilera. En aquesta nádala, 
commemorativa del Centenari del Cen
tre, hi col-laboraren també Josep Iglésies, 
Josep M. Sala i Josep M. Ainaud. 

En els nostres rengles el veiem for
mant part del jurât deis premis literaris 
del Centre, convocats el 1978, 1979 i 
1984, i el trobem com a redactor i cor
rector d'estil de la revista MuNTANYA 

durant set anys. Fou guardonat amb la 
Medalla del Centenari. 

No podem oblidar tampoc la seva 
magnifica llicó literaria i geogràfica de 
la sessió académica de 1986 al Saló de 
Cent, a Barcelona, en ocasió de la festa 
patronal del Centre en la diada de Sant 
Jordi, quan glossa el tema «Commemo-
ració del centenari del poema Canigó, 
de mossèn Cinto». 

Treballador infatigable, Albert Jane 
continuara sens dubte la seva tasca pu
blicista i de mestratge, tot i que des d'ara 
formi part de l'ampli coHectiu de ferms 
jubilats que continúen coopérant en la 
salvaguarda deis valors humans i ètics 
de la nostra cultura. 

A . J . F . 

Sèmes Assises de la 
Raquette à Neige, 
a Bolquera 

El cap de setmana 29 i 30 de novem
bre, dos components del recent Grup de 
Raquetes de Neu (GRAN) del nostre 
Centre, Francese X. Gregori i Albert 
Fuchs, foren invitats a participar en 
les «5èmes Assises de la Raquette à 
Neige», organitzades amb molta cura 
per l'Association Départementale 
Pyrénéenne des Accompagnateurs en 
Montagne, amb el suport de nombra

ses institucions vinculades al mon de la 
muntanya, com ara conseils regionals 
de tot tipus, departaments de turisme, 
d'esports, de la caça, dels boscos, etc., 
etc., a mes d'una nodrida mostra d'ex-
positors fabricants amb tot el material 
mes innovador en la pràctica de l'excur-
sionisme amb raquetes. 

L'acurat acolliment de la «Maison 
du Lot», instaHada dins els boscos de 
Bolquera a Font-romeu (Cerdanya fran-
cesa), oferi un ambient de treball força dis-
tés a tots els participants vinguts d'arreu 
del territori francès responsables de l'es-
port de la raqueta de neu. 

L'amical trobada la coordina 
Antoine Glory, président de l'Asso-ciarion 
Départementale Pyrénéenne des 
Accompagnateurs en Montagne, un bon 
coneixedor del nostre Centre, que es qui 
va promoure el contacte. El ternari, pa
lesa en tot moment la inquietud de molts 
dels estaments implicats en el desenvo-
lupament d'aquesta activitat, que en 
pocs anys ha ultrapassat tots els horit-
zons previstos inicialment: 

-L'evolució del material (débat en
tre els fabricants). 

-Aprofundir en el coneixement de 
la demanda i l'oferta. 

-Prese' itació d'una enquesta nacional 
sobre la pràctica de la raqueta de neu, pro-
moguda pel Ministeri de Turisme. 

-Questions de responsabilitat envers 
el public consumidor. 

-L'acotació d'indrets on practicar. 
Accions a preveure per les estacions d'es-
quï, sobretot les de fons. Cohabitació de 
les dues clientèles. 

-Agressió incontrolada del medi, 
etc., etc. 

Tot plegat amb un ànim comû d'in
tentar reconduir un esport que actualment 
té a Franca uns tres-cents mil practicants, 
nombre que no para de créixer. 

Com a cloenda d'aquesta activitat, 
n'estava prevista una de molt mes ludi
ca a carrée dels fabricants expositors, que 
consistia en un assaig sobre el terreny 
de material de la nova generació, que 
no es dugué a terme per manca de neu a 
la zona. Com a anècdota, afegim que a 
primera hora de la tarda, quan marxà-
vem, i entre encaixades de mà, es posa a 
nevar de mala manera i en un très i no 
res quedà tot cobert d'uns très dits de 
neu. En arribar a les envistes de Puigcerdà 
ja només queien quatre volves mal 
comptades. 

El proper any està previst reunir-se 

de nou, a l'illa de Cörsega, un altre in-
dret de Franca força montuós, on la pràc
tica de l'excursionisme hivernal amb ra
quetes s'esta desenvolupant amb moka 
força. 

GRAN 

El XXI Aplec 
Excursionista 
dels Països Catalans, 
a Arnes 

Als peus del massís del Port, a Arnes, 
comarca de la Terra Alta, es va celebrar, 
eis passats 6, 7 i 8 de desembre de 1997, el 
XXI Aplec Excursionista dels Països Ca
talans, organitzat peí Foment Excursio
nista de Barcelona. 

El protagonista d'aquest any fou la 
neu. Una forta nevada -la neu arriba al 
mig metre al poblé-, que va caure un 
dia abans de l'arribada dels excursionis-
tes, va transformar el paisatge cobert 
peí blanc mantell, una visió insólita 
d'aquesta comarca del sud de 
Catalunya. 

Aquesta sorpresa meteorológica posa 
a prova els organitzadors, que en poques 
hores van haver de canviar els esquemes 
que havien élaborât durant mesos, so
bretot peí que es refereix a l'allotjament, 
com també el canvi d'alguns dels itinera-
ris de les excursions programades, ja que 
la neu i el gel haurien fet perillosos alguns 
recorreguts. Pero, tot i aixö, es van fer tan 
sols petites modificacions del programa 
previst i se celebraren la majoria d'actes. 

La coHaboració del batlle d'Arnes, 
Xavier Pallares, fou decisiva. S'obriren 
les escoles i un local per a aixoplugar els 
decidits excursionistes que, malgrat la 
neu, es van desplaçar fins a Arnes. Tot 
i aixè, un grup de participants, que su
peraven el centenar, no tingueren altre 
remei que instaHar-se al camping, Hoc 
on en un principi havien d'allotjar-se la 
majoria. 

El primer dia, el dissabte 6, després 
de l'acte d'inauguració, ja es van fer les 
primeres excursions, als Estrets d'Arnes 
i al Toll del Vidre, com també la visita 
als museus i població d'Horta de Sant 
Joan, en les quais van participar un 
nombrós grup d'excursionistes. En aques
ta visita foren acompanyats per Salva
dor Carbó, regidor de Cultura de l'Ajun-
tament d'Horta. 

Després que els participants a les ex
cursions i visita hagueren tornat, a la 
sala del Casal, pogueren assistir a les 
dues conferencies. La primera anà a car
ree de Teresa Camps, professora d'art a 
la Universität Autónoma de Barcelona, 
que parla de Picasso, Miró i Mir, tres 
pintors vinculats a les comarques me-
ridionals de Catalunya, i s'estengué 
molt mes en Picasso per les sèves esta-
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des a Horta de Sant Joan. Tôt seguit, 
l'estudiós de la Terra Alta Felip Fucho, 
de la Fatarella, ens iHustrà amb una deta
llada visió de la comarca. 

Havent sopat, i també a la sala del 
Casal, s'organitzà un bail amb un grup 
de música tradicional, que fou molt con-
corregut. 

El diumenge 7 s'inicià el dia amb 
dues excursions, una cap ais Estrets, i 
Paîtra al riuet de les Valls, on un grup 
pujaren al Penyagalera. En aqüestes ca-
minades hi participaren uns dos-cents 
excursionistes. 

Mes tard, també al mati, sorti l'auto
car a fer la visita als pobles de la Terra 
Alta i el Matarranya. Passant per Vall-
de-roures, Crêtes, Calaceit i Gandesa. 

A la tarda, com el dia anterior, a la 
sala del Casal, una altra conferencia amb 
projecció de diapositives, aquest cop a 
carree de Kildo Carrete. Van fer una 
magnífica passejada visual peí massís del 
Port i, després, un record de Panterior 
Aplec de Mallorca, amb la projecció 
d'un reportatge del XX Aplec d'Esporles. 

En acabar la projecció, a la Sala de 
Plens de PAjuntament d'Arnes, es va 
fer la reunió de delegats de les entitats 
participants a PAplec, amb la presen
cia deis directius del Foment Excursio
nista de Barcelona, Lluís Domingo i 
Enric Francés, el delegat del Comité 
Cátala de Campaments, Lluís Aloy, i 
el vicepresident de la Federació d'En-
titats Excursionistes de Catalunya, 
Antoni Fontdevila. En aquesta reu
nió, després d'un llarg debat, es va 
decidir que el País Valencia organit-
zaria el proper Aplec, sense concretar 
de moment Pentitat que se'n respon-
sabilitzaria. 

A la nit, el Grup de Grallers d'Arnes 
va fer una cercavila, convidant tot el 
poblé a participar a la plaça a fer un 
cremat, mentre ens obsequiaven amb 
un concert. 

El dilluns 8 altre cop excursió, aques
ta vegada al tossal d'Horta, característi
ca muntanya propera a la població, sota 
la qual hi ha el convent de Sant Salva
dor. Un altre grup va visitar el Centre 
Picasso i PEcomuseu deis Ports, acom-
panyats també peí regidor de Cultra, 
Salvador Carbó. 

Al migdia, a la tornada a Arnés, a la 
plaça de la Vila, es va fer Pacte de cloenda, 
on participaren l'Associació de Dones, que 
bailaren la típica jota d'Arnes. 

Amb el traspàs de la senyera de 
PAplec, de mans del président del Fo
ment Excursionista de Barcelona als re
présentants de les entitats del País Va
lencia, es va donar el relleu per al proper 
Aplec. 

En els parlaments d'aquest acte hi 
intervingueren Lluís Domingo, prési

dent del Foment, Xavier Pallares, alcal
de d'Arnes, i Francese Beato, coordina
dor de PAplec Excursionista deis Patsos 
Catalans. 

Les entitats i persones que cobla-
boraren en aquesta trobada foren obse
quiáis amb un record, i a l'alcalde d'Ar
nes se li va fer entrega d'una placa, amb 
el compromis de coHocar-la al refugi del 
Molí de l'Oli. 

Mes de cinc-cents excursionistes, re
présentant trenta-quatre entitats, parti
ciparen en aquest Aplec; d'aquests, sei-
xanta eren socis del Centre Excursionis
ta de Catalunya. 

Felicitem el Foment Excursionista de 
Barcelona per Porganització d'aquesta 
trobada, que un cop mes -i ja en van 
vint-i-una- ens ha permés d'apropar-nos 
i conviure, per unes hores, amb la resta 
d'excursionistes de les terres de parla 
catalana. 

Francese Beato i Vicens 

III Jornades 
de la Federació 
d'Organitzacions 
Catalanes 
Internacionalment 
Reconegudes (FOCIR) 

Durant els dies 14 i 15 del mes de 
novembre tingué Hoc la celebració de 
les III Jornades de la FOCIR. 

L'objectiu d'aquestes jornades sol 
ser doble, és a dir, per un costat fer 
conèixer com son i com treballen al-
gunes de les organitzacions i ONG 
mes importants, i per l'altre, fer que 
serveixi també per a veure com funci
onen els organismes internacionals als 
quais pertanyen. En els coHoquis que 
hi ha a continuació de cada exposi-
ció, es pot aprofundir sobre qualsevol 
aspecte que pugui interessar els assis-
tents. 

La primera jornada començà amb 
una conferencia d'Oriol Bohigas titula
da «Catalunya enfora», en la qual el 
ponent reclama mes representació de la 
Catalunya cultural en el món. Excepte 
en arquitectura i en disseny industrial, 
digué, Catalunya està poc representada 
en el món de la cultura. 

Havia començat la conferencia amb 
una extensa reflexió sobre qué son, quin 
paper juguen i quin podrien jugar les 
ONG en el nostre propi país i en l'àm-
bit internacional. 

Durant el segon dia, una représen
tant del Comité Europeu de l'Associa
ció Mundial de Noies Guies exposa el 
funcionament d'aquest organisme. Una 
vegada mes, es pogueren constatrar les 
dificultats formais que tenim a 
Catalunya per a estar representats di-

rectament en alguns d'aquests organis
mes que volen reconèixer només repré
sentants estatals. 

Després, un représentant del PEN 
Club internacional ens informa sobre 
qué és i com funciona aquest organis
me, que s'ocupa fonamentalment de la 
defensa de la llibertat d'expressió escri
ta. El PEN Club cátala hi juga un signi-
ficatiu paper, ja que en aquest cas els 
seus membres no han de ser necessària-
ment représentants deis estais. 

El senyor Pino Benandi, secretari 
general de la Confederació Europea 
de PEsport i la Salut, acompanyat de 
diversos présidents de federacions es-
portives catalanes, parla sobre Porga
nització d'aquesta Federació, que agru
pa els organismes, molt estesos a 
Europa, que tracten sobre Pesport ni 
competitiu ni creador de marques, és 
a dir, sobre la relació esport-salut, i 
promoció d'activitats en aquest sen
tit, que promouen Pesport solament 
com a font de salut. 

Finalment, Vicenç Partal, periodis
ta, parla sobre les dificultats d'accès de 
les ONG als mitjans de comunicació, i 
el canvi radical que representaran la di-
gitalització i els nous mitjans d'informa-
ció, com és ara Internet, que trenquen 
el monopoli de la informació, fins ara 
en poder d'unes poques mans en tot el 
món, fet que a partir d'ara trasbalsarà 
tot aquest sistema monopolístic. Una 
visió vers el futur. 

Finalitzà les jornades, el director de 
Relacions Exteriors de la Generalitat 
de Catalunya, Joaquim Llimona. Féu 
ressaltar la nécessitât de la projecció 
internacional de Catalunya en aquest 
procès de cessió de sobirania i globa-
lització mundial. El paper deis estats 
en aquest context canvia, també per 
la complexitat creixent, i aixó repre
senta un camí mes favorable per a les 
ONG. 

Aqüestes jornades, de les quals s'han 
célébrât ja tres edicions, representen un 
esforç considerable per als responsables 
de la FOCIR, ja que aconsegueixen ofe-
rir una serie de temes de conferenciants 
prou importants per a les organitzaci
ons que, com nosaltres, es mouen tam
bé en relacions internacionals, i servei-
xen per a conèixer com ens hem de 
moure en aquests organismes que de ve-
gades ens poden semblar equivocada-
ment massa llunyans. 

Es una Uàstima, pero, que aquest es
forç no es veu degudament récompen
sât amb una assisténcia i participació 
mes nombrosa, com hauria de ser, deis 
mateixos membres de la FOCIR, ja que 
els temes i el contingut d'aquestes jor
nades bé s'ho mereixen. 

Josep Abril 
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LLIBRES 
I MAPES 
Jacint Verdaguer. 
Montserrat. 
Llegenda de 
Montserrat 

— i A cura de Maur M. 

lu I N I \ i i m w a LK Boix. Rumo Editorial-

Societat Verdaguer. 
Vie 1997. 245 pàgs., 
ili. 

Eumo Editorial i la 
Societat Verdaguer, 
de Vie, amb aquest Ili— 

1 bre, ens ofereixen la 
millor edició critica que s'ha fet fins ara 
de Llegenda de Montserrat, de Jacint 
Verdaguer. 

Aquest estudi del pare Maur M. Boix, 
monjo de Montserrat que ha dedicat 
moites hores a estudiar les relacions de 
Verdaguer amb el monestir, consta 
d'una introdúcelo, on situa en el seu con
text aquesta obra verdagueriana, l'estu-
di critic del poema i un extens apèndix, 
on es reprodueixen els comentaris que 
es van publicar en diverses revistes dels 
actes per a commemorar el MiHenari 
de la traballa de la imatge de la Mare de 
Déu de Montserrat, com també del cer
tamen literari que es convoca amb mo-
tiu d'aquestes festes, en les quais va re
sultar guanyadora Llegenda de 
Montserrat. Clou aquest intéressant es-
tudi una extensa bibliografia. 

Tots els amants de l'obra 
verdagueriana podem estar d'enhora-
bona, perqué podrem gaudir d'aquest 
llibre on s'analitza amb tot detall un 
dels poèmes més coneguts de Jacint 
Verdaguer. 

F. B. 

Montalba 

Carles Bosch de la Trinxeria. BRAU 
edicions. Amb el supon de la Diputado 
de Girona i la Comissió Centenari Carles 
Bosch de la Trinxeria. Ajuntament de la 
lonquera. Figueres 1997. 221 pàgs., ibi. 

Les obres d'alguns escriptors i poetes 
són d'un interés molt especial per a l'ex-
cursionista que vulgui aprofundir en el 
coneixement del pais. 

Un d'aquests autors és Carles Bosch 
de la Trinxeria. Les seves obres, tant els 
escrits com les noveHes, evoquen uns in-
drets i unes maneres de viure del nostre 
Pirineu, el que va de les muntanyes de 
Nuria fins a la Mediterrània. 

Bosch de la Trinxeria fou un home 

de gran cultura, aficionat a les cièneies 
de la naturalesa i al recull de tradicions. 
Era soci de 1'Associació Catalanista d'Ex
cursions Científiques, de l'Associació 
d'Excursions Catalana i del Centre Ex
cursionista de Catalunya. Va néixer a 
Prats de Molió el 1831 i morí a la Jon-
quera el 1897, on havia residit gran part 
de la seva vida. 

L'argument de Montalba transcorre 
entre l'Empordà i el Rosselló, més con-
cretament ais Banys d'Arles (Amélie-les-
Bains), i Montalba, veïnat on viu el pro
tagonista i que dona nom a la noveHa. 

La primera edició és de l'any 1891, 
amb una reedició del 1892.1 el 1954 se'n 
va fer una curta edició de bibliófil. 

Joan Ferrerós, en el próleg de la pré
sent edició, diu: «Montalba és tinguda 
per la noveHa en qué Bosch va assajar 
l'"estudi psicologie" que en aquells mo
ments balbucejava en la narrativa ca
talana amb retard respecte de l'europea. 
Aixó no obstant, resta en segon pía 
darrere la magnificencia de les descrip
tions quan ens retrata allò en qué sem
pre excel4eix pel coneixement, la clare-
dat d'idées i la sinceritat: el paisatge, els 
costums, el seu món... la vida, sense la 
qual res no hauria pogut escriure, ni 
Montalba ni les altres obres». 

La lectura d'aquesta noveHa de 
Bosch de la Trinxeria, per a un excursi
onista, és un passeig per uns paisatges 
concrets, però sobretot el retrat d'una 
manera de viure que avui ha desapare-
gut, i que aquesta noveHa ens fa reviure 
amb tot el seu réalisme. 

F. B. 

Els noms de les 
formes del relleu 

• • • • • M i p p i p M Caries Domingo 

mÊÊt№t^mWÊÊÊÊ Francas. Societat 

^ H N M M H H | d'Onomastica. 1ns-

I titut Cartografie de 

I Catalunya. 

I Barcelona 1997. 

• H j j H H H j H H 323 

Caries Domin-
I go ens ha propor-

cionat, amb Els 
noms de les formes del relleu, un llibre 
intéressant, ben estructurat i molt ben 
escrit, que ve a omplir un buit en la nos
tra bibliografia excursionista. 

Intéressant perqué és gairebé un ex-
haustiu recull lèxic dels accidents del re
lleu propis de la nostra llengua i perqué 
el contingut, encara que pugui semblar 
dens, no és impenetrable, i té un detall 
que ens fa conèixer i valorar, d'una 
manera integral i especificada, l'exten-
sa gamma d'accidents orogràfics de la 
nostra terra. En aquest aspecte, i tal com 
desitja l'autor, el llibre és tan útil a un 

lingüista com a una persona eulta que 
s'interessi per la toponimia del nostre 
país i per la nostra llengua; però, en es
pecial, ho és ais excursionistes, perqué si 
l'àmbit d'aquests és la muntanya, de la 
muntanya és d'on han sortit precisa-
ment tot aquest reguitzell de mots que 
ens proposa Caries Domingo. En aquest 
aspecte, podriem dir que és per als mun-
tanyencs com un llibre de capçalera. 

Si tenim en compte, a més, que els 
«urbanités» són el tant per cent més 
gran de la població catalana i que el 
desconeixement que teñen de la natura 
és gairebé total i absolut -quan surten 
de la ciutat, només veuen muntanyes, 
arbres i ocells, i no saben distingir un 
roure d'una alzina o una mallerenga 
d'un colom-, veurem la importancia que 
té el llibre que comentem, perqué Caries 
Domingo ha fet l'aplec d'uns mots que, 
si volíem saber qué volien dir o qué sig-
nificaven, havíem d'anar a buscar-los, 
tots escampats, en diccionaris com és 
ara l'Onomasticon Catalonie o en d'al-
tres, amb la dificultat de poder identifi
car la imatge visual que en teníem amb 
['entrada corresponent del diccionari. 
Aquest llibre ens fa aixó més fácil per
qué ja trobem tots aquests mots junts en 
forma de catàleg i, a més, perqué l'autor 
ens els dona en la forma correctament 
«escrita», que ha investigai en els fons 
bibliogràfics especialitzats que esmenta 
en la Introducció del llibre. Un cop co-
neguda aquesta forma escrita i quan ens 
hi hàgim familiaritzat, sera l'ocasió de 
reintroduir-la a l'oralitat de la parla quo
tidiana; i amb la reconquesta d'aquesta 
«oralitat» contribuirem a la recuperació 
del pie ús social de la llengua. 

Ben estructurat perqué fautor ha 
agrupat els termes segons l'accident del 
relleu a qué es refereixen d'una manera 
magistral, amb la qual cosa fa la seva 
lectura atractiva i amena. El lector, sen
se adonar-se'n, queda enganxat a l'enfi-
lall de paraules i va passant sense entre-
banes de l'una a l'altra, empés per una 
curiositat insadollable que li fa llegir el 
llibre gairebé d'una sola tirada. Contri-
bueix a aquest interés el fet que l'autor 
ha aparellat el recull lèxic amb un recull 
de toponimia catalana, de manera que 
cada mot corresponent a un tipus d'ac
cident geologie va acompanyat de refe-
rèneies toponimiques corresponents a 
punts concrets del relleu terrestre dels 
Països Catalans. I com que aquests pre
senten una gran varietat de paisatges, 
permeten una gran varietat de temes i 
aspectes per tractar. Per aixó aquell inte
rés del lector que hem esmentat no de-
cau mai, perqué l'estudi que en fa l'au
tor no és mai monòton. Al final el lec
tor sent com una mena de goig en veure 
com aquelles explicacions li fan com-



prendre com s'esdevenen aqüestes ma-
nifestacions naturals tan diverses i com 
aquesta comprensió li dona una visió 
més clara de com és el seu país, però 
d'una manera viva, no a tali de mapa. 
En definitiva, podríem concloure que Eh 
noms de les formes del relleu és com un 
paisatgisme dels mots. 

Ben escrit perqué Caries Domingo 
ha sabut unir en la seva prosa un llen-
guatge planer, d'una correcció absolu
ta, amb una gran claredat, que podrí
em qualificar de didáctica, en l'exposi-
ció, fet no gaire habitual ni, potser, fá
cil en obres d'indole científica. Ha 
defugit el llenguatge pedant a qué re
corren sovint molts autors, cosa que 
dificulta moltes vegades la comprensió 
del text, per assolir aquella difícil senzi-
llesa que amaga, però, una gran quan-
titat de feina ben feta. 

Caries Domingo és farmacèutic, un 
gran estudios de la llengua catalana i 
un veterà excursionista. Si bé el pri
mer tret li dona una sòlida formació 
científica i el segon, junt amb la cob-
laboració que ha mantingut amb l'Ins-
titut Cartografie de Catalunya, li ha for-
nit Teina amb la qual ha bastit la seva 
obra, podríem dir que ha estat el tercer 
tret, l'excursionisme, el que va motivar
lo a escriure el llibre que comentem, per
qué, com a excursionista, Caries 
Domingo ha recorregut, com ja hem 
dit, molts d'aquests llocs que cita com a 
exemple. En aquest aspecte, ho va en-
certar molt bé Albert Manent, el dia de 
la presentació del llibre a la sala d'actes 
del Centre Excursionista de Catalunya, 
quan va dir que es podia inserir Caries 
Domingo en aquella nissaga de cata-
lans que, en el passat segle, van iniciar i 
practicar aquell excursionisme científic 
que contribuí tant a la divulgació del 
coneixement del passat i de la realitat 
de la nostra nació. 

Ferran Girones i Gispert 

La vali del riu Ripoll. 
La vali d'Horta, la vali de 
Mur, les Arenes i Cadafalc 
(Itineraris pel massis de 
Sant Dorerie del Munt-I) 

Amoni Ferrando i 

Roig. Coldecció 

«Biblioteca Abat 

Oliba», nùm. 13. 

Publicacions de 

l'Abadia de Mont-

serrat. Barcelona 

1997. 243 pàgs., 

ili. 

L'excursionis-
ta Antoni Ferrando i Roig ens ofereix 
aquest llibre de l'alta conca del riu Ripoll, 

Là VAU 
DEI MU BIPOLI 

un dels paratges mes bells del massis de 
Sant Lloren^ del Munt. 

La bibliografia de Sant Llorene del 
Munt es extensa, molts amants de la 
muntanya, al llarg dels anys, han escrit 
guies i estudis d'aquest emblematic mas-
si's, pero el llibre que ens prescnta Antoni 
Ferrando, per la seva detallada informa-
cio, tant del medi natural com de Tocu-
pacio humana, es molt recomanable per 
a tots els que vulguin aprofundir en el 
coneixement d'aquestes vails i carenes. 

Al final del llibre, l'autor ens propo-
sa vuit itineraris; unes caminades que 
ens aproparan encara mes aquells in-
drets meravellosos que ens ofereix el ves-
sant vallesa de Sant Llorenc del Munt. 
Un llibre que no pot faltar en cap bibfi-
oteca excursionista. 

F. B. 

Itineraris d'esqui de 
muntanya, 3. 
Del Canigo al Puigmal 

Orio! Guasch. 
Editorial Par-
tic. Barcelo
na 1997. 127 

pàgs., ill. 
Amb aquesta guia es completa la 

sèrie d'itineraris d'esqui de muntanya, 
des de l'Aneto al Canigó, d'Editorial 
Pòrtic. En aquest darrer volum s'inclo-
uen serralades de la Catalunya Nord, 
del Ripollès i de l'extrem orientai de la 
Baixa Cerdanya. 

La nova guia ens proposa vint rutes 
de diferents dificultats i, com totes les 
publicades per aquesta editorial, es pre
senta en un format eminentment pràc-
tic i relligada amb espirai per a la seva 
millor utilització. Com si es tractés de 
fitxes, contenen la descripció de la ruta, 
el croquis de l'itinerari i bones fotografi-
es, aixi com un resum amb la duració, la 
cartografia consultada, el rise d'allaus i 
altres dades d'interès. 

J. Bordons 

Passejant per 
Barcelona. Art i 
espais urbans 

Barcelona 
Art i espais urban: 

Nüria Cosas i Lourdes 

Mateo. Editorial Pòrtic. 

Barcelona 1997. 183 

pàgs., ili. 

En aquest segon 
volum de la sèrie «Pas-

MU sejant per Barcelona» 
j H TEditorial Pòrtic ens 

H H B . 1 ofereix un recull d'ano-
tacions de caire historic, artistic i social 
de diferents indrets, amb la finalitat de 

facilitar el coneixement de la ciutat d'una 
manera cohesionada al voltant de cada 
tema que es va tractant. 

El llibre, enquadernat amb espiral, 
es divideix en setze apartats que recullen 
l'art, l'arquitectura, l'urbanisme que es 
pot trobar en edificis, carrers, places, 
botigues, mercats, parcs i jardins, mira
dors, museus, etc. Utilitzant el plànol 
guia de les ultimes pagines del llibre es 
poden seguir els itineraris escollits en iun-
6 6 dels llocs que ens interessin. Un in
dex analitic i un de temàtic faciliten una 
ràpida trobada del que es vulgui visitar 
en cada moment. 

J. Bordons 

Parcs naturals 
Catalunya 

de 

Francese Curri Serra. 
Fotografíes: Francese 
Tur i altres. Genera
lität de Catalunya. 
Barcelona 1997. 355 
pàgs., ili. 

La coldecció 
«Som i serem» pre
senta amb aquest 

nou titol una magnífica obra de divul
gació dels espais naturals de protecció 
especial i altres espais protegits de 
Catalunya, agrupats en un sol volum 
de gran format, presentat pel president 
de la Generalität. L'autor és el desta-
cat membre del Centre Excursionista 
de Catalunya i profund coneixedor del 
nostre país Francese Gurri, membre 
de la Societat Catalana de Geografia 
de TIEC, que fou assessor general del 
Servei de Pares Naturals de la Diputa
do de Barcelona i és autor de diverses 
guies turístiques i de nombrosos textos 
editats per la Generalität de Catalunya. 

Després d'una introducció en la qual 
es fa un repàs de la problemàtica de les 
diferents liéis i plans de protecció del 
patrimoni natural que s'han promulgat, 
el eos principal del llibre es divideix en 
quatte parts: espais naturals de protec
ció especial, altres espais protegits, reser
ves isolades (naturals i de fauna) i pia 
d'espais d'interès natural (PEIN). Aquest 
darrer capítol inclou, a més dels anteiors, 
una llista de 144 espais que pels seus valors 
ecològics, científics, culturáis, paisatgís-
tics, didàctics i recreatius es considera 
necessari conservar, agrupant-los en sis 
quadres segons la regió on es troben. 

En un llibre com aquest, que com
bina la precisió amb l'amenitat del 
text, cal destacar la part gràfica: eis 
exceHents mapes de cada pare assenya-
lant-ne eis límits, l'area de protecció, el 
territori que Tenvolta i eis accessos, i Tex-
traordinària qualitat de les 370 fotogra-
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fies en color que acompanyen el text. 
Una extensa bibliografia, un complet 
index de topônims, un altre dels noms 
dels animais i plantes i un apèndix amb 
abundants dades de cada parc, amb els 
centres de consulta i punts d'interès de 
l'entorn, completen aquest esplendid lli-
bre. 

J. Bordons 

Excursions per l'Alta 
Garrotxa. Oix 

Joaquim Agusti. Llibres de Batet. Girona 
1997. 71 pàgs., il-l. 

Dins la coHecciô de Guies dels Lli
bres de Batet, de la quai ja havfem resse-
nyat els primers titols publicats, hem 
rebut ara aquest nou volum centrât en 
el poble d'Oix. 

Es tracta d'una coHecciô de petits 
llibres, acuradament presentats i amb 
belles fotografies, mapes i perfils del ter-
reny, que inviten a recôrrer intéressants 
paratges de la Garrotxa, de reconeguda 
bellesa. L'autor, membre de la nostra 
entitat, és un incansable excursionista i 
autor d'altres guies de la mateixa édito
rial. El présent volum recull deu itinera-
ris per l'alta Garrotxa, la majoria dels 
quais surten del petit poble d'Oix. Com 
tots els de la coHecciô, son uns itinera-
ris sensé grans dificultats que, en aquest 
cas, discorren pels esplèndids paisatges 
d'aquesta subcomarca. 

J. Bordons 

El mon al Ripollès. 
Visions i experiències 
de viatgers 
al llarg del temps 

]ordi Mascarella i 
Miquel Sitjar. Conseil 
Comarcal del Ripollès. 
Ripoll 1997. 497 
pàgs., il-l. 

Heus aci un llibre 
ben diferent dels 
molts altres que es 
van publicant sobre 

les nostres comarques. Es també un lli
bre molt ben présentât i de gran format. 
Com ho indica el subtîtol, es tracta d'un 
ampli recull de relats i textos de diferents 
époques i autors, des de l'antiguitat fins 
al segle XX, que ofereixen visions i fets 
prétérits del Ripollès i aporten intéres
sants coneixements i curioses referènci-
es sobre la comarca. 

Segons l'època a la quai pertanyen, 
els escrits es distribueixen en els segùents 
capitols: textos clàssics; segles IX al XII, 
reportant visites d'alguns personatges; 
segles xn al XV, on destaquen uns primers 
textos escrits en català arcaic; segle xvi; 
segle XVII, amb les intéressants crôniques 

dejeroni Pujades i altres; segle xvin, amb 
uns curiosos itineraris per a anar a Nuria 
des de diversos llocs de Catalunya, 
d'Anton del Duque, i eis detallats viat-
ges de Francisco de Zamora per 
Catalunya al seu pas pel Ripollès, l'agost 
de 1787; segle xix, on es parla de les co-
municacions i del projecte de ferrocarril, 
dels primers excursionistes i les memòri-
es literàries de famosos autors, i final-
ment el segle XX, que, per l'abundància 
d'escrits existents, es limita a uns pocs 
textos triats per la seva raresa i Origina
lität. Les iHustracions del llibre es redu-
eixen a algunes fotografies antigües en 
blanc i negre, dibuixos i algún mapa 
antic. 

Tots els textos transcrits ho son en 
versiô original i eis que no son en català 
o castella van acompanyats de la tra-
ducció a la nostra llengua al costat. Un 
complet índex de topònims clou aques
ta obra, que ha représentât un llarg 
temps de recerca per part dels seus au
tors i és una bona eina per a conéixer 
molts aspectes de la historia del Ripo
llès; una obra que seguirà conservant la 
seva vigencia al llarg dels anys. 

J. Bordons 

Excursions pel 
Montsant 

Antoni M. Casas. Pu-
blieaeions de VAbadía 
de Montserrat. 
Barcelona 1997. 103 
pàgs., ili. 

L'autor ha publi-
cat altres llibres de 
muntanya i son prou 
coneguts eis que ha 

dedicat al Montsant. En el cas présent 
s'han procurât triar quinze noves excur
sions pels variais i atractius paisatges 
del Montsant. 

Fugint de les classiques guies itinerà-
ries, aquest llibre està escrit en un estil 
vivencial i les excursions que proposa, sen
sé deixar de guiar-nos pels camins, han 
procurât captar les anecdotes vives de 
cada indret i cada moment. Es un llibre 
senzill, que pot agradar a molts excursio
nistes que no ambicionen solament les 
grans proeses pirinenques i sovintegen 
les muntanyes de mida mes humana. 

J. Bordons 

Escaladas en la 
Noguera 

Jordi Marmolejo i Joan Escuer. Prames, 
S.A. Saragossa 1997. 175 pàgs., ili. 

Es un llibre exclusivament d'escala-
da, dedicat a les zones de Camarasa, Sant 
Llorenç de Montgai i el Mont-roig, en el 

quai es descriuen 600 vies d'escalada. Es 
tracta d'una zona de gran interés, mal-
grat haver quedat enfosquida per l'atrac-
ció de les grans parets del Montsec. 

El llibre s'obre amb uns breus apunts 
sobre l'entorn natural i fa historia de les 
escalades que s'han fet en aquest sector. 
Les vies d'escalada es divideixen en dues 
parts: la primera està dedicada a l'esca
lada clàssica o d'aventura (250 vies) i la 
segona part és un inventari dels sectors 
d'escalada esportiva mes caracten'stics. 

Totes les vies van acompanyades de 
croquis i fotografies, i al final del llibre hi 
ha la relaciô de vies, indicant la nume
rado que tenen en el text, la dificultat, 
la llargada, la zona, l'equipament i el 
material aconsellable. El llibre s'ha édi
tât també en català. 

J. Bordons 

L'excursionisme a 
Ripoll 

Alexandre Roca i Remolins. Edita Club 
Excursionista Ripoll. Ripoll 1996. 74 pàgs. 

Amb motiu del 50è. aniversari del 
Club Excursionista de Ripoll, Alexandre 
Roca ha escrit un breu però molt com
plet resum de l'excursionisme a Ripoll. 
Amb eis seus inicis per petits grups que, 
en arribar l'any 1936, entrarien a for
mar part de la Unió Excursionista de 
Catalunya, delegado de Ripoll. La guer
ra civil frustra aquell intent i s'hagué 
d'esperar el 1946 per a veure néixer, aco
llida en el si de la Societat de Caçadors 
i Pescadors «La Rama», l'agrupació Ex
cursionista de Ripoll. Aquesta es trans
forma el 1947 en una delegado del Club 
Excursionista Pirenaic, fins que en arri
bar el 1974 es transforma en una enti
tat amb Personalität propia: el Club Ex
cursionista Ripoll. 

L'autor repassa les activitats sobre-
sortints de l'entitat i les principáis realit-
zacions muntanyenques dels seus mem
bres, i en una cronologia de l'excursio
nisme a Ripoll, estesa del 1877 al 1996, 
assenyala l'escala ascendent de l'excur
sionisme a Ripoll. Unes ultimes planes 
recullen escrits, molts d'ells publicats en 
el Butlletí del Centre Excursionista de 
Catalunya, que fan referencia a excursi
ons o actes rellevants celebrats a Ripoll 
i a les seves rodalies. 

J .M. S. A. 

A peu pel Baix 
Empordà. 15 itineraris 
entre garbi i tramuntana 

Jaume Broch i Cañet, Jordi Dalmases i 
Capella, Daniel Ribes i Boada i Jordi 
Vicens i Perpinyà. Edita: Conseil Comar
cal del Baix Empordà. La Bisbal d'Em-
pordà 1994. 143 pàgs. 



Anys enrere, mes d'una vegada ha-
via expressat la sana en veja pels munta-
nyencs francesos que molt sovint publi-
caven textos sobre les sèves terres nadi-
ues, quan aquí, quasi sempre havia de ser 
la gent de Barcelona la que escrivís i ex
pliqués el nostre país. Avui dia, afortuna-
dament, la cosa ha canviat i són bas-
tants les obres escrites pels naturals de la 
terra que veuen la llum de Pedició. El 
petit llibre que comentem n'es un exem
ple. D'una manera breu i entenedora 
ens dona una idea clara de que és el 
Baix Empordà, des d'un punt de vista 
geografie i historie, per a descriure a con
tinuado 15 itineraris de fàcil seguir que 
recorren PArdenya i la vali d'Aro, les 
Gavarres, la plana centrai i el litoral per 
acabar en el Ter i el massís del Montgrí. 
Alguns dels itineraris són aptes per a ser 
recorreguts en bicicleta i altres solament 
en BTT. 

Un recull de dades d'interés, com 
poden ser oficines de turisme, museus o 
centres d'especial relleu, referents a les 
principáis poblacions de la comarca, és 
un detall que será agrait pels usuaris. 

Una reproducció, en blanc i negre, 
amb sobreimpressió en groe i vermeil 
dels itineraris, de mapes de PICC, asse-
nyala acuradament el carni a seguir en 
cada un d'ells. 

J . M . S . A. 

Las 7 cumbres 

Ramón Portilla. Ed. Desnivel. Madrid 
1996. 227 pàgs. 

Ramon Portilla va ser el primer mun-
tanyenc espanyol a pujar ais set cims 
considerats els més alts de cada un dels 
continents de la terra (América, a efec-
tes comptables, consta com dos conti
nents, la del Nord i la del Sud). 

Résultat d'aquestes ascensions, 
aconseguides en el breu espai de temps 
que va del 1992 al 1994, és aquest lli
bre, en qué Portilla d'una manera 
tranquil-la i senzilla ens explica cada 
una de les sèves ascensions, a l'Everest, 
el Kilimanjaro, l 'Aconcagua, el 
McKinley, la Piràmide de Carstenz, el 
Mont Vinson i l'Elbrus. 

En l'epileg, Portilla explica el per
qué d'aquestes ascensions, com formant 
part del gran joc de l'alpinisme, que 
sempre està obert a la imaginació, i 
que el valor de cada nou repte està ex-
clusivament en qui l'afronta i en el que 
cadaseli n'aconsegueix o en vol treure. 

Unes quantes fotografies en blanc i 
negre i en color, aqüestes agrupades al 
final de cada capítol, són petites fines-
tres obertes a aquests set cims, els més 
alts de cada continent. 

J .M. S. A. 

El Pirineu català. 
De la Vali d'Aran 
al cap de Creus 

Agustí Faus. «Guías de la Naturaleza». Ed. 
lbercaja. Saragossa 1997. 207 pàgs. 

La primera edició d'aquesta guia, dins 
la coHecciô «Guías de la Naturaleza», 
promoguda per lbercaja, veié la llum en 
castella en 1995. Ara Agusti Faus, dins 
la mateixa coHecciô, ens n'ofereix la 
versió catalana. Es una obra de divulga
do general del nostre Pirineu, que des de 
la Vali d'Aran, passant pel Pallars, la 
Cerdanya, el Prepirineu de Berga, arri
ba al Pirineu oriental i mor en la Medi-
terrània en el cap de Creus. De cada 
una d'aquestes comarques ens en dona 
una lleugera pinzellada des del punt de 
vista geografie i historie, acompanyant-
la de llegendes referides a cada una 
d'elles. Una descripció de l'accès en cot-
xe a les diferents comarques, assenya-
lant-ne les principáis poblacions i punts 
d'interés, precedeix unes sumaries indi-
cacions per a assolir les muntanyes més 
intéressants de cada una d'elles, així com 
dels refugis existents i que poden servir 
de base a les excursions. 

Es una obra intéressant per ais que 
desconeixen el Pirineu cátala i vulguin 
acostar-s'hi amb ulls cncuriosits. Les fo
tos en color ajuden a entreveure els pai
satges i pobles pirinenes, i arrodoneixen 
un llibre força ben éditât, encara que si 
algún retret pot fer-s'hi és que a l'autor se 
li ha escapat alguna errada, com atribuir 
a Ramon Arabia la primera guia de la 
Vali d'Aran, quan el seu autor fou el 
conegut Juli Soler i Santaló, o bé que la 
carretera que surt d'Adrall porta a Sant 
Joan de l'Erm, quan en realitat va a Sort, 
i la que porta a Sant Joan de l'Erm surt 
de Montferrer, uns pocs quilòmetres més 
amunt. Tot plegat fa pensar en una re-
dacció un xic ràpida, apressada per les 
dates de publicado. 

Amb tot, cal agrair a Agusti Faus 
aquesta guia, i a lbercaja la lloable vo-
luntat de publicar-la en català. 

J .M. S. A. 

Los altos Pirineos. 
Las labores de campo 

Frit?: Krüger. Editen: Diputado General 
de Aragón, Diputación de Huesca i 
Garsineu Edicions. 1996. 454 pàgs. 

Amb aquest volum, Krüger donava 
fi a la seva laboriosa i exhaustiva tasca 
sobre els Pirineus. A Pestil dels anteriors 
volums (vegeu MuNTANYA 803) l'autor 
ens exposa, amb teutònica minucia, els 
diferents tipus de cereals conreats en les 
diferents maneres d'aprofitar la terra en 
Palta muntanya i els utensilis utilitzats 

per a treballar-la. Seguint el curs de Pany, 
estudia la recoHecció del cereal i les dife
rents maneres de batre per a recollir el 
gra, les mesures i llocs per a guardar-lo. 
Ens explica com es guardava la palla, 
maneres que variaven d'una zona a l'al
tra. També ens parla de Paprofitament 
de Pherba, comú a tota Palta munta
nya, i de la mei de les abelles. Per últim, 
estudia Pelaboració del vi i de Poli, en 
aquelles contrades en qué una menor 
altura i un millor clima ho permetia, 
detallant-ne els procediments d'obten-
ció i les diferents mesures, segons comar
ques, de l'un i de l'altre. 

Es una obra que, a més de la riquesa 
de léxic que conté -la mateixa cosa o 
feina és dita de maneres diferents segons 
les contrades-, molt intéressant per a 
un estudios de les parles, recorda una 
manera de viure al Pirineu, de la qual els 
que tenim ja uns quants anys, encara 
hem pogut veure alguna cosa, però que 
el pas del temps i la ràpida evolució de 
les comunicacions i la facilitât d'inter-
canvis i el progrés técnic ha arraconat 
d'una manera definitiva. 

J. M. S. A. 

La Cerdanya: Rutes i 
passejades. 50 
recorreguts a peu per 
valls i muntanyes 

Mane! Figuera i Abadal. Ed. Sinopsis 
S.C. Vilassar de Dalt 1997. 254 pàgs. 

Aquesta nova publicació de Manel 
Figuera sobre la Cerdanya (vegeu MUN-
TANYA núm. 808) va destinada a tots 
aquells que, excursionistes o no, tinguin 
interés per conéixer els paratges tan va-
riats que la Cerdanya ofereix i que ne-
cessiten l'esforç de caminar des del Hoc 
on el cotxe pot deixar-los. 

En les pagines introductòries l'autor 
ens exposa a qui va destinât el llibre i les 
caractéristiques basiques dels itineraris, 
per a donar després alguns conseils fo-
namentals sobre equip, farmaciola, ali
mentado, etc., i sobretot el respecte de-
gut a la conservació de la naturalesa. 

Els itineraris indiquen el Hoc de sorri
da, Paproximació i el carni a seguir. Un 
esbós cartografie ajuda a situar Pexcur-
sió, així com les nombroses fotografies 
en fan ressaltar Pinterés paisatgístic. En
cara que l'autor indica que son excursi
ons factibles en un matí, al nostre crite
ri, per a alguna d'elles sera millor desti-
nar-hi una jornada sensé presses, fora 
que es vulgui matinar molt, cosa tam-
poc desa-consellable. També, essent una 
guia destinada bàsicament a no experts, 
alguns dels horaris són potser un pél 
massa ajustats. 

J . M . S . A. 
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Muniellos 

Líuís Aureüo Álvarez Usategui. Edic. 
Júcar. Gijón, 1996, 192 págs. il-l. 

La reserva natural integral de 
Muniellos, situada al sud-oest d'Astúries, 
té una extensió de 5.600 hectárees co-
bertes per una boscúria dominada gai-
rebé exclusivament per roures, amb 
exemplars centenaris, pero també amb 
alguna clapa de faigs, bedolls, castanyers 
i un exuberant sotabosc que dona abric 
a una fauna interessant entre la qual hi 
ha óssos bruns, guineus, Uops, alguns 
isards i una variada població de musté-
lids i d'ocells. 

L'área de la zona protegida es troba 
a un nivell de 800 metres d'altitud per 
amunt. Les cotes mes altes son la Bobia 
de Teleyerba, de 1.685 m, i la Carbone
ra, de 1.675 m. L'interés d'aquest parat-
ge, no és, dones, l'altitud deis seus cims, 
sino la bellesa intacta deis boscos, les 
rieres, els estanys i tot l'entorn natural. 

La visita d'aquest privilegiat indret 
está limitada a només vint persones di-
áries. Aquesta guia, a mes de donar una 
acurada descripció de la flora i la fauna 
de la reserva natural, ens informa sobre 
com obtenir el permís per a visitar-la, els 
itineraris que cal seguir, i al mateix temps 
dona abundant informació sobre les in-
teressants contrades veines de la rodalia 
de Cangas de Narceo. 

Francesc Olivé 

Diccionari de refranys 
catalá-castellá, 
castellá-catalá. 

Anna Pares i Puntas. 
Edicions 62, Barcelona 
1997. 291 págs. (El 
Cagur. Diccionaris, 
240). ISBN 84-297-
4293-X 

Els refranys i les 
frases fetes enriqueixen 
enormement una llen-

gua, i la seva utilització en demostra la 
vigencia i normalitat. Quan mantenim 
una conversa en cátala, sovint recor-
rem a refranys castellans per arrodonir 
alió que volem expressar. «E/ios se lo 
guisan, ellos se lo comen», «Mala hierba 
nunca muere»,o «Quien va a Sevilla pierde 
su silla» son refranys que teñen les seves 
corresponents equivaléncies catalanes, 
tot i que per desconeixement o falta de 
costum els continuem dient en castellá. 

Aquest diccionari, obra de la filólo
ga Anna Pares, ens dona l'oportunitat 
d'ampliar el nostre léxic amb els mes de 
mil refranys que trobarem en aquest lli-
bre. El volum és dividit en dues parts: la 
primera inclou els refranys catalans amb 
els seus equivalents en castellá, i la sego-

na els refranys castellans amb la seva 
traducció al cátala. Com declara Fauto-
ra al próleg, algunes de les expressions 
recollides poden semblar-nos mes frases 
fetes que no refranys, ja que la frontera 
que els diferencia és molt poc clara. 

La recopilació de locucions s'ha fet a 
partir de la llengua parlada, així, en molts 
casos trobem mes d'una solució per a 
traduir un refrany concret: una primera 
proposta mes semblant a l'expressió cas
tellana i d'altres que semblen mes própi-
ament formes catalanes. Per exemple, a 
l'hora de traduir alió de «A caballo 
regalado no le mires el dentado», podem 
optar per les formes mes semblants al 
castella com «A cavali donat, no li miris el 
dentat» o «A cavali regalai no li miris el 
dentai», o, també, per una forma que sem
bla més genuina com «A cosa donada, no 
li cerquis taps». Es feina dels filòlegs deci
dir quina de les formes és més pura. Si 
més no, el primer pas -recollir les diferents 
formes que es diuen- ja s'ha donat. 

Un problema formal d'aquest tipus 
de repertoris és el de l'ordenació de la in
formació: cal presentar els refranys per 
matéries?, alfabèticament per la primera 
paraula? Independentment del sistema 
triat per a ordenar el eos central de l'obra, 
els índexs del final permetran d'accedir a 
la informació per diferents camins. En 
l'obra que ens ocupa aixó está bastant 
ben resolt: els refranys s'ordenen alfa
bèticament a partir de la paraula més 
representativa de la frase (paraula clau) 
i es numeren consecutivament. Al fi
nal de l'obra hi ha un índex alfabétic 
cátala i un altre de castella formats per 
les paraules clau i els altres mots que 
apareixen en el refrany. Un número al 
costat de la paraula triada ens remet a 
l'entrada principal. Cal tenir en comp
te que si busquem la paraula, per exem
ple, a l'index castella, el número cor-
respon a l'ordenació dels refranys en 
castella i el mateix si busquem a l'in
dex en català. 

Josep Vives 

Manual de 
espeleología 

José Martine? 
Hernández-
Desnivel, Madrid 
1997. 180 pàgs. 
1.800 ptes. ISBN 
84-87746-96-9 

Aquesta obra 
omple un impor
tant buit en la bi

bliografia en català o castella sobre es
peleologia, ja que la majoria de manu-
als d'aquest tipus son publicats en altres 
llengües no sempre prou conegudes per 
tothom. En els darrers anys els accidents 
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produits en coves han augmentât con
sidérablement, la quai cosa ha alertât 
els professionals d'aquesta practica ci
entífica. Fruit d'aquesta preocupado, 
l'autor del llibre ens presenta una visió 
general del que és el món de l'espeleolo-
gia. 

Els primers capitols ens permeten 
conèixer la formado i tipologia de les 
coves i la historia de l'espeleologia, 
especialment a Espanya. El cos centrai 
de l'obra és dedicada a aspectes pura-
ment tècnics, tais com l'equip necessari 
i les diferents formes de progressió dins 
de les cavernes. Més que un esport, l'es
peleologia és una ciencia que espera co
nèixer la geografia i medi ambient ca
vernicoles. Fruit d'aquesta voluntat de 
saber neix la bioespeleologia, o ciencia 
de la vida a les cavernes. José Martínez 
dedica els capitols finals a presentar-nos 
uns breus esbossos de la flora i fauna que 
podem trobar a l'interior de les coves. 

La darrera part de l'obra conclou amb 
un capítol dedicat a la cartografia i to
pografia espeleològica i a la fotografia 
subterrània. 

Com qualsevol altre bon manual, 
aquest document presenta un seguit 
d'annexos que contenen informació 
practica, com ara una relació de les ca-
vitats més llargues, una extensa biblio
grafia de revistes i llibres i les adreces de 
les principáis revistes espeleològiques, a 
més d'un seguit d'adreces utils. 

Josep Vives 

Senderismo, 
barranquismo, 
puentìng. 

Plaza & Janes, Barcelona 1996. 140 pàgs. 
(Deportes de aventura). ISBN 84-01-
57001-8 

Es una moda?, és una afició? No, són 
els anomenats esports d'aventura. En 
aquest volum trobem recollits els princi-
pis de tres practiques esportives prou co
negudes com són el senderisme, el des
cens de gorges (barranquisme) i l'ano-
menat pònting. 

El llibre va dirigit a les persones que 
volen iniciar-se en aquest esport. Del 
senderisme trobem els aspectes bàsics, 
com l'explicació sobre el que son els sen-
ders de gran recorregut i també recoma-
nacions sobre l'equip minim que cal dur 
per a fer una sortida amb un minim de 
seguretat. 

La part dirigida al descens de canyons 
és potser la més completa de tot el llibre, 
ja que s'entra amb més détails sobre les 
caractéristiques pròpies d'aquest esport. 

Finalment, les pagines dedicades al 
pònting" ens informen del material i la 
tècnica dels salts. 

Josep Vives 



GUIES DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
R E F U G I D ' A M I T G E S 
P a r e N a c i o n a l d ' A í g ü e s t o r t e s i E s t a n y d e S a n t 
M a u r i c i 
NURIA GARCÍA I QUERA 

Quaranta-tres ¡tineraris que descriuen 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 ja s 'ha fos. 

M O N T - R O I G - C E R T A S C A N 
( V a l í d e C a r d o s ) 
AGUSTÍ JOLIS, M. ANTONIA SIMÓ IJOSEP DE TERA. 

Entre el Mont-roig a ponení ¡ el Certascan a llevant, reís de la 
regió, s'estén un enfilall de cims de gran carácter muntanyenc. 

I T I N E R A R I S P E R C O L L S E R O L A 
IGNASIFORCADA SALVADO I VÍCTOR GAY ROGEL 

Un seguit d'itineraris escrits per a donar a conéixer la Serra de 
Collserola i per a facilitar-ne les caminades. Itineraris d'una 
gran bellesa paisatgística, de poca dificultat i que es poden fer 
tots en menys de quatre hores, és a dir, en un matí o una 
tarda. P U B L I C A C I O N S D E L ' A B A D I A D E M O N T S E R R A T 

Ausiás Marc, 92-98 int. - Fax 247 35 94 - 08013 Barcelona 
Distribució: LArc de Berá, Centre Difusor d'Edicions Catalanes - Comandes ¡ administrado: 
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C E N T R E E X C U R S I O N I S T A D E C A T A L U N Y A 

Club Alpi Cátala 

MAURICI 
P A R C N A C I O N A L I E L S E U E N T O R 

Aquesta guia d'esquí de muntanya de Tarea del pare nacional 
d'Aigüestortes i de Sant Maurici us proposa una selecció d'itineraris 
per a recorrer aquest sector del Pirineu entre la Valí d'Aran, el 
Pallars i la Ribagorca. 

Els itineraris es divideixen en tres grans apartats: els accessos 
ais refugis, que a l'hivern ja son una bona excursió, ascensions 
des deis refugis i l'Alta Ruta del Pallars, un itinerari de travessia 
de refugi en refugi d'una setmana de durada. 
En total són una ánquantena d'itineraris perqué pugueu gaudir 
de la muntanya hivernal en un mare excepcional del Pirineu. 

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

el. Nena Casas, 73-75 - 08017 Barcelona Tel./Fax: (93) 204 43 97 
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gaudiu del sol sens 

Enjoy sunshine without any risk. 

Jouissez du soleil sans aucun risque. 

Geniessen Sie die Sonne ohne Gefahr. 

Factor 
de proteccio solar 

Temps d'exposició 
sense rise de cremades 

SENSE PROTECCIO 20 minuts 
FACTOR 8 2 hores 40 minuts 

FACTOR 11 3 hores 40 minuts 
FACTOR 15 5 hores 

EXTREM Mes de 6 hores 

ISDIN 
Técnica e investigación en dermatología 


