


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. 
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Presencia del Centre 
ais Pirineus 

O 
LU Durant l'estiu passat, el Centre 

ha tingut una presencia activa en 

terres pirinenques. Peí juliol, res-

ponent a una petició del Museu de 

la Valí a"Aran, s'inaugurava a Pes-

glésia de Sant Joan d'Arties una ex-

posició amb fotografíes de princi-

pis de segle, origináis de Juli Soler i 

Santaló, presentant diferents aspee-

tes del Pirineu, en especial de la Valí 

d'Aran i del Pirineu aragonés, com 

a homenatge i record del qui fou 

un pioner a divulgar les belleses i 

costums d'aquelles terres. 

Durant els dies que l'exposició 

estigué oberta, l'expresident del 

Centre Josep M. Sala pronuncia, en 

el marc gótic de la vella església 

reconvertida en una magnífica sala 

d'exposicions, una conferencia glos-

sant la personalitat i l'obra de Juli 

Soler, tan vineulat a la Valí que va 

meréixer el títol de fill adoptiu, con-

cedit el 1907 pels alcaldes de l'Aran 

reunits en sessió plenária. 

La mateixa exposició, a petició 

del regidor de cultura de PAjunta-

ment de Benasc, fou instablada du

rant el mes d'agost en aquesta vila 

del Pirineu aragonés. Ton Abel, res

ponsable de Parxiu fotografíe del 

Centre, tingué cura de la selecció 

de fotografíes i del muntatge d'amb-

dues exposicions, que foren visita-

des per un nombrós i complagut pú-

blic. 

No hi sobrará recordar aquí qué 

representa Juli Soler i Santaló i, de 

retruc, el Centre Excursionista de 

Catalunya, en nom del qual actua-

va en la seva divulgació del conei-

xement deis Pirineus, en especial de 

les terres compreses entre la part 

mes occidental del Pirineu arago

nés i la Valí d'Aran. A fináis del 

segle xix i comencaments del xx 

aquelles terres eren prácticament 

desconegudes per la majoria de la 

població de Catalunya i, no cal dir, 

de la resta de la península Ibérica, i 

el que se'n sabia era gracies ais tre-

balls deis excursionistes i estudio

sos francesos publicats en les seves 

revistes i llibres. 

Juli Soler, d'una manera siste

màtica i ordenada, anà explorant 

aquelles valls i cims, i d'aquestes 

excursions en sorti la Guia de la 

Valí d'Aran, publicada el 1906, 

obra completissima en qué, a mes 

de les descripcions d'itineraris per 

a guanyar cims i collades, dona 

un resum molt documentât de la 

historia i formes especifiques de 

viure de la gent de la Valí i, pro

bablement, el que fou un primer 

esbós de diccionari arañes - cá

tala. La mort prematura del nos

tre insigne soci impedí que fes el 

que hauria estât una publicació 

semblant en forma de guia sobre 

les valls aragoneses, que també 

resseguí d'una manera sistemàti

ca. Ens en queda una bona mos

tra en els diversos articles publi

cats en els butlletins del Centre , 

alguns d'ells després de la seva 

mort. 

Juli Soler és, encara actualment, 

un exemple ciar del que pot la vo-

luntat de fer obra positiva i de la 

força de l'estima a les muntanyes i 

al país. A eli devem Pexisténcia, al 

peu de l 'Aneto, del refugi de la 

Renclusa, aixecat per la seva volun-

tat i el seu esforç. Mobilitzà tants 

recursos i influencies com pogué 

fins a aconseguir la concessió d'un 

terreny per a bastir-hi una casa on 

poguessin fer base els excursionis

tes portats per Pafany de conéixer 

el massís de la Maladeta i el seu cim 

culminant, l'Aneto. 

Aconseguí Padhesió entusiasta 

de PAjuntament de Benasc i deis 

seus habitants i, a mes, volgué al 

seu costat, per a tirar endavant el 

projecte, un home del mateix po

blé, José Sayo. Dissortadament Juli 

Soler no veié coronada la seva obra 

en vida, pero el refugi s'acabá i des 

de fa mes de vuitanta anys dona 

servei a multitud de muntanyenes 

de tots els paísos. 

El refugi s'aná fent vell, calia re-

novar-lo i adequar-lo a les exigén-

cies actuáis. Les dificultats per a fer-

ho eren moltes, les unes d'ordre ad-

ministratiu, perqué, segons les liéis 

d'aleshores, una concessió no po

día superar 99 anys, i les altres, d'im-

portáncia decisiva, eren económi-

ques, ja que el Centre no podia as-

sumir de cap manera un esforc eco-

nómic quantificat en uns cent cin-

quanta milions. 

Aleshores, com en temps de Juli 

Soler i Santaló, es buscaren soluci-

ons, conciliant els interessos legí-

tims tant del Centre com deis ara-

gonesos, i s'obtingué, per part del 

Govern d'Aragó la renovació de la 

concessió per a un període de 49 

anys, que és el máxim que permet 

la legislació actual, concessió dona

da, a parts iguals, al Centre Excur

sionista de Ca ta lunya i a la 

Federación Aragonesa de Monta

ñismo, passant així la Renclusa a 

ser propietat, a parts iguals i amb 

idéntics drets, del C E C i de la 

FAM. Amb aquest acord (que a al

gún nostálgic o a algún partidari 

del «tot o res» els podría semblar 

una renuncia) el Centre ha com-

plert la seva missió de seguir do-

nant un inestimable servei al món 

excursionista tot mantenint la seva 

presencia real ais mateixos indrets 

que conrea esportivament i cultu

ral, amb la seva ferma voluntat, Juli 

Soler. Estem segurs que aquest 

mateix camí, si hagués estat neces-

sari, és el que hauria seguit Juli So

ler i Santaló, per a qui Pamistat i la 

fraternitat entre gent de muntanya 

no tenia fronteres. 
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Les arrets 

Hi havia una 
vegada un xalet... 
75é aniversari del xalet refugi 
de la Molina (1925-2000) 

Vicenc. Sánchez 

Un text, fet des del record i I'estimado, d'evocació 
del xalet refugi mes emblematic del Centre per 
una de les persones que en teñen cura. 

Oh! Benvinguts, passeu, passeu, 

de les tristors en farem fum, 

que casa meva es casa vostra, 

si és que hi ha cases d'aigu. 

J. SISA 

Fa uns quants anys, unes perso

nes iFlusionades pel mon de la mun-

tanya hivernal i coneixedors del que 

ja passava ais Alps, van començar 

aci a casa nostra a caminar i a baixar 

per la neu, sobre uns trineus, amb 

raquetes i després amb uns esquís ais 

peus. Pr imer en el massis del 

Montseny i posteriorment a la vali 

de Ribes i ais rasos de Peguera i, per 

extensió, a les muntanyes de la Mo

lina, cercant sempre la neu, alla on 

es ttobés. 

Com que aleshores les distancies 

eren llargues i els mitjans de trans

port els de l'època i molt escassos, es 

va veure necessari tenir algún Hoc 

en el quai poder fer base i passar les 

nits, per a aprofitar al màxim les ac-

tivitats. 

Quin millor testimoni que el de 

Josep M. Guilera, en el seti llibre 

Carnet d'un esquiador (19I5-1930) : 

«El primer any véritable de La Mo

lina fou el de 1924, que és el que 

assenyala la definitiva aclimatació 

de Tesqui i el començ de la nova 

popularitat actual. Tal com es pre

veía, el poder anar amb certa rapi-

desa fins a La Molina —cal recor-

dar-se de la jornada i mitja que 

abans es requería— va capgirar la 

manera de practicar els esports de 

neu. Tenint la neu a sis hores de 

Barcelona, alguna gent prengué de 

seguit el costum d'anar-hi regular-

ment cada fi de setmana i en molta 

mes gran proporció quan hi havia 

mes d'un dia festiu seguit». 

D'aquesta manera va sorgir la 

idea de tenir un Hoc amb unes mini

mes comoditats i servéis per a poder 

gaudir així de tots els plaers que això 

dels esquís i la neu comportava; i que 

estigués en un Hoc adéquat. D'aquí 

que aquesta idea evoluciones i, amb 

les iblusions i esforços de molta gent, 

es va aconseguir que el Centre tin-

gués un equipament en aquest in-

dret, que posteriorment es va anar 

ampliane i condicionant. Per això, al-

gunes paraules com oci, esport i 

aventura, que ara sembla que des-

cobrim, els nostres avantpassats ja 

les vivien i cree que en un sentit molt 

mes ampli, no ens enganyem! 

Aixô passava fa setanta-cinc anys, 

quan es va inaugurar el xalet refugi 

de la Molina d'una manera oficial, el 

5 de desembre de 1925. 

Hivern 

De la mateixa manera que els pri

mers esquiadors venien iHusionats i 

buscant els servéis del xalet, avui dia, 

quan la neu ens visita, canvia i trans

forma el paisatge de la muntanya, son 

moites les persones que acudeixen 

amb aquesta mateixa iblusió a la cita 

anual amb l'élément blanc, com si fos 

la primera vegada que veuen i trepit-

gen la neu. 

Així, alguns veterans encara en 

actiu venen i ens expliquen innom

brables anecdotes de les primeres épo

ques i de com s'ho passaven de bé en 

la mítica habitació 27. Tanmateix, 

cada dos anys es fa en el xalet la tro-

bada d'esquiadors veterans de 

Catalunya, en la qual es realitzen al-

gunes proves de diferents modalitats 

d'esquí i on tothom recorda veils 

temps en un ambient entranyable, 

dins de tota la modernitat de materi

als, vestimentes i equipaments que 

avui ens envolta. 

D'altra banda, avui dia moites fa

milies amb nens petits vénen al xalet, 

sobretot en època de vacances, com 

els ponts i Nadal, a part dels caps de 

setmana habituais, donant un aire 

nou i a vegades esbojarrat en con-

El xalet de la 
Molina durant 
l'hivern de 
1924, abans 
d'acabar-se les 
obres de 
construccio. 
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La sortida 
d'una cursa 
d'esqui de 

fons des de 
davant del 

xalet de 
la Molina, 

a la primera 
meitat dels 

anys vint. 

trast amb les velles parets de l'edifici. 

Per Nadal, la Secció d'Esquí orga-

nitza un tradicional curs d'esqui alpi 

per ais mes joves i després, durant la 

temporada, algún coHegi o coblectiu 

de gent passa també pel xalet, atrets 

pel mon de la neu. 

Aquest hivern del mític 2000 i 

dins d'algunes activitats que es fa-

ran amb motiu del setanta-cinquè 

aniversari del xalet, i una mica en 

recordança de les primeres i pione-

res curses d'esqui de muntanya que 

s'organitzaven a la Molina i ais seus 

voltants, es va decidir portar a terme 

una cursa d'aquesta modalitat, re

mémorant la mítica puig d'Alp -

Puigllançada que es va fer per pri

mera vegada l'any 1927. 

D'aquesta manera, el passât 23 

de gêner d'enguany, i adaptant-se a 

les circumstàncies actuáis, un cen

tenar de participants de diferents ca

tégories d'edat i sexe, es van trobar 

al peu del telecadira de la Cornelia. 

Aquest any, pels capricis de la natu

ra, la neu era molt escassa i no es 

podia fer la major part de l'itinerari 

previst amb els esquís ais peus, així 

que a darrera hora es va decidir fer 

un circuit per Testado d'esqui de la 

Molina. Amb un temps advers, tots 

els participants passen dues vegades 

per dalt del torrent Nègre, lluitant 

contta el crono i, a mes a mes, con

tra un fort vent gelât i unes tempe-

tatures molt baixes. En aqüestes cir

cumstàncies, el xalet torna a com-

plir —mai millor dit—, una de les 

sèves funcions i es converteix en el 

refugi mes acollidor en aquells mo

ments, perqué a mesura que la gent 

va tornant, es pot anar refent amb 

tots els servéis del xalet i, en especi

al, amb un brou que la Montse ha 

préparât i que fa que el cos vagi aga-

fant la seva temperatura normal, per 

acabar amb un dinar de comiat 

d'aquesta singular activitat que se-

gurament tindrà la seva continuïtat 

a partir d'ara. 

Primavera 

Quan la neu ja s'acaba de fon

dre, la muntanya comença a experi

mentar un gran canvi. En funció de 

la quantitat de neu caiguda durant 

Thivern, Testació d'esqui intenta 

mantenir les instablacions obertes 

fins a Pasqua. Així, encara moka 

gent s'anima a passar uns quants dies 

esquiant per apurar la temporada, 

perô ja amb un aire mes distes i com-

binant-ho amb altres activitats que 

el temps ja permet de fer. A Taita 

muntanya, pero, la neu encara res

tará un quant temps abans de desa-

paréixer, cosa que permetrà de gau-

dir encara, amb els esquís, d'algu

nes jornades d'ascensions i d'alguna 

bona ba ixada , pero ja sense 

remuntadors mecànics ni grans aflu-

ències de gent. 

Ràpidament, a mesura que Tes-

taciô avança, el sol comença a es-

calfar i el dia es va a l la tgant , 

ptoduint un esclat de vida en la na-

tura, de colors, de flors, d'animals... 

Potser és aquest el période de Tany 

amb mes contrast, petquè mentre 

encara resta la neu dalt dels cims, 

torna tota aquesta renovaciô de vida 

als boscos, a les valls i les planes. 

Potser per aquesta raô i ja tocant 

a Testiu, és quan apareix pel xalet 

un simpàtic i peculiar grup de perso-

nes que acudeixen fidels a la seva 

cita anual, entusiasmats per una 

aficiô comuna, com els mes fidels 

dévots a la seva religiô, caminant per 

les valls, observant i cercant el seu 

preciôs trésor, per després estudiat-

lo, analitzar-lo i fins i tôt fer-ne peti

tes disseccions amb els seus estris, 

com els millors dels cirurgians. Si, 

son ells, els botànics i les sèves flors. 

Em sobta veure, any rere any, la 

mateixa gent amb la mateixa passiô, 

potser tots una mica mes grans, pero 

també una mica mes savis. 

Estiu 

Per Sant Joan, un gran foc crema 

davant del xalet i, amb ell, sempre 

velles fustes i altres estris que el pas 

del temps i Toblit han deixat arraco-

nats i pràcticament sense utilitat, tes-

timonis silenciosos de vés a saber 

quantes anecdotes i historiés de les 

quais han format part. Al seu vol-

tant, un réduit grup de gent que 

acostuma a venir per aquestes dates 

al xalet, format per grans i petits, son 

absorbits per la seva màgia, acompa-

nyada d'un esclat de llum i de so-

roll, de pétards i coets, que cada cop 

TAdolf s'encarrega que siguin mes 

grossos, mes variats; en una paraula: 

mes magies. 

Arriba Testiu i sembla que tothom 

s'ha de moure d'un Hoc a un altre, 

generalment per fer aixô que en di-

uen vacances, que moites vegades 

es converteixen mes en una néces

sitât que en un desig, per trencar una 

rutina que arrosseguem ja fa mesos, 

potser envoltats de massa obligaci-

ons i massa coses que ens capfiquem 

a fer i a tenir. 

En pie mes d'agost el xalet és visi

tât pet una gent que genetalment ja 
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és assídua de cada any i que cada 

cop fa la seva reserva amb mes ante-

lació, per aconseguir les millors ha-

bitacions, les mes ben orientades, les 

menys sorolloses, les que mes els 

agraden per vés a saber quins mo-

tius pràctics o sentimentals. 

En aquesta época un clima força 

agradable fa que la gent s'hi trobi a 

gust, aquí, lluny de les grans con-

centracions urbanes i fora d'altres 

Uocs potser ja poc solitaris o tranquils 

en aqüestes dates, on tothom deci-

deix fer les mateixes coses a les ma-

teixes hores, fugint paradoxalment 

d'una rutina de la resta de l'any. 

Durant aquests dies, un grup de 

gent gran i tranquil-la es donen cita 

en el xalet, ocupant la major part 

del temps en passejades i petites ex

cursions, i llargues i continues con

verses de tôt tipus, donant un aire 

distes i relaxât propi dels grans bal-

nearis europeus de principis del se-

gle passât i que darrerament també 

han renascut a casa nostra. Algu-

nes tardes o vespres, no és gens es-

trany sentir-Ios cantar velles can-

çons populars, acompanyades per la 

música d'alguna harmonica, tôt un 

ritual que van repetint cada any des 

de fa molt de temps, com si d'algu

na ancestral cerimônia religiosa es 

tractés, potser sols minvada per l'in

exorable pas del temps, que d'un 

estiu a un altre es va emportant al

gún membre entranyable d'aques

ta fidel congregació de persones, el 

quai passa a formar part dels molts 

records que contínuament es van 

alternant en les sèves quotidianes 

converses. 

Tôt aixô, perô, amb el contrapunt 

de petits menuts d'algunes famúies 

que també passen uns quants dies 

per aquí i que corren i juguen des-

enfrenats per aquesta casa que els 

deu semblar un castell en relació 

amb les sèves reduïdes dimensions i 

on poden deixar correr la seva ima

ginario, per contrarestar una mica 

les sèves sofisticades i innombrables 

joguines i els seus atraients videojocs 

i programes a través d'alguna panta

lla d'ordinador o televisor a qué es-

tan tan acostumats. 

Tardor 

A mesura que l'estiu arriba a la 

seva fi, el xalet va quedant buit de 
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gent, una mica com a presagi d'un 

altre gran canvi en la natura. Men-

tre els dies van passant, es van es-

curçant i la muntanya es torna a 

transformar dins el seu cicle vital. 

Arriba la tardor. 

El fred es fa sentir de valent, acos

tumats al sol dels cada cop mes llu-

nyans dies d'estiu i una nova gam

ma de colors canvia les fulles, els ar

bres, els prats i una mica tots els élé

ments que formen aquest petit pa

radis de la Cerdanya. A mesura que 

avança aquesta estaciô i després d'al

guna tempesta, és fréquent veure ja 

alguns cims enfarinats de neu, com 

si alguna mà capritxosa els hagués 

décorât intuint que l'hivern ja és a 

prop. 

Aleshores tamhé una gran sole-

dat ho envaeix tôt. Potser és l'època 

de l'any en que la gent es mou 

menys per aquestes contrades, en 

aquest interval entre l'estiu i la neu, 

capficades per tornar a començar 

noves rutines, amb nous projectes i 

amb moites intencions que a vega

des només es queden en aixô. Lla-

vors, com diu una vella cançô, «el 

silenci és un bon amie per passejar, 

quan no es té ningû amb qui par-

lar». 

Tota aquesta solitud que es pot 

experimentar, només és trencada per 

algun cap de setmana puntual, com 

la Castanyada, en que el xalet es tor

na a omplir per a seguir aquestes ve

lles tradicions populars que darrera

ment ens esforcem a celebrar, els ele

ments en si de les quais passen a ser 

productes purs de marketing, com les 

calçotades, castanyades, boletades i 

no sé quantes coses mes, per a donar 

algun sentit a aixô de l'oci. 

En aquests dies també s'organit-

za un concurs infantil d'escalada 

aprofitant les instablacions del gim-

nàs que té el xalet, que cada any 

compta amb mes participants i on els 

nens poden imitar els seus particu

lars herois i quedar fascinats desco-

brint noves sensacions i aventures 

desconegudes, i on cadascú es pot 

sentir una mica mes feliç simplement 

per fer una cosa diferent. 

Des dels seus inicis, diverses ge-

neracions han passât pel xalet i tam

bé son moites les persones que han 

estât al seu capdavant, intentant 

donar el màxim de servéis i de la 

millor manera possible, encara que 

de vegades no es fa a gust de tot

hom. 

He tingut la sort o el privilegi, per 

allô del destí, d'haver pogut viure 

totes aquestes experièneies i sensa

cions dins d'aquest entranyable xa

let refugi, amb una familia especial 

per a mi, que és la que ara fa que 

aquest xalet sigui casa de tots des de 

fa ja setanta-cinc anys. 

El xalet de 
la Molina 
a principis 
dels anys 
noranta. 
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Les fonts 
del pirineisme cátala. 
La conquesta 
d'una identitat 
Joseph Ribas 

Eautor d'aquest article, Joseph Ribas, també és autor d'una obra, 
Petit Précis du Pyrénéisme (Ed. Loubatieres. Portet-sur-Garonne), 
que intenta estendre fins a Barcelona i a tot Catalunya la visió 
que tenim de la conquesta i el coneixement deis Pirineus, una 
visió generalment limitada ais horitzons de Tolosa de Llenguadoc, 
de Pau i de Bordeus. 

descoberta de llocs i curiositats ar-

queológiques iniciat pels joves fun-

dadors de la primera associació ci

entífica d'excursions, creada el 26 

de novembre de 1876 al peu del 

turó de Montgat. 

Aquest impuls va portar, l'any 

1891, a la creació del Centre Excur

sionista de Catalunya (CEC) . Un 

deis seus primers presidents, Lluís 

Matiá Vidal, puja l'any 1895 a la 

pica d'Estats, en homenatge a la 

muntanya sobirana del Principat. 

Símbol seguit d'una impressionant 

serie d'ascensions amb les quals 

s'afermaren els noms deis que aviat 

esdevindrien célebres, com Jaume 

Oliveras, «mossén Isard», o trista-

ment trágics, com el guia benasqués 

José Sayo, occit per un llamp el 27 

de juliol de 1916 a l 'Aneto. 

Ordesa, els Encantats, Maubenne, 

Bisaurín, Besiberri, Mallos de Riglos, 

A la página 
següent, a dalt, 

el Congrés 
Francoespanyol. 

Luishon, 9 de 
gener de 1950. 

El president de 
la Federación 

Española de 
Montaña amb la 

nombrosa 
delegado 
catalana. 

Hipodem 
reconéixer 

Francesc A. 
Peire, el Dr. 

Jordi Perelló, 
Félix M. Janer, 

Maria de 
Ribera, 
Ramón 

de Semir, 
Jordi Ferrera, 

Miquel Lozano 
i Josep M. 

Colomer. 

Lluís María 
Vidal, president 

del Centre 
Excursionista 

de Catalunya de 
l'any 1896 al 

1900, geóleg de 
gran prestigi i 
pirineista. En 
la fotografía, 

amb ¡'uniforme 
d'enginyer de 

mines. 

«Per a ser un perfecte pirineista, 

era gairebé indispensable no ser pi-

rinenc de naixença». Durant molt 

de temps, aquesta afirmació fou 

confirmada ais Pirineus. Amb molt 

poques excepcions, els primers des-

cobridors venien de 1'exterior. Pri

mer, Ramond , després d'ell , 

Chausenque, Tonnelle... i també 

Russell, nascut a Tolosa de Llengua

doc, pero de pare irlandés i de mare 

gascona . . . Schrader , Brul le i 

Arlaud... 

A finals del segle xix, Bordeus, 

Pau i Tolosa de Llenguadoc es re-

partien la cadena deis Pirineus amb 

un esperit de conquesta que no des-

car tava pas les r ival i ta ts . Els 

Pitineus parlaven en francés fins ais 

vessants aragonesos, per on Briet, 

De Saint-Saud i Gourdon feien 

campanya. 

Encara no ens hem adonat prou 

de la transcendencia que va tenir 

la Renaixença en l'acostament i la 

coneixença del pirineisme modem 

al vessant de Catalunya. D'aquest 

moviment polític, cultural i social 

va sortir-ne una generació de mun-

tanyencs que es dedicaren a fer re-

néixer, a través de les excursions, 

tôt allô que pogués aparèixer com 

un símbol d'identitat nacional. Ca-

talanisme i modernitat foren l'ori-

gen de l'excursionisme català. 

Aquest doble moviment esten-

gué a través del país el gust per la 
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Posets, Maladeta, Aneto, l'un dar-

rere l'altre, els grans pies, els grans 

massissos pirinenes, foren assolits 

per les cordades de grimpadors i la 

corrua d'esquiadors afiliats a la Sec-

ció d'Esports de Muntanya del Cen

tre Excursionista de Catalunya, 

creada l'any 1 9 0 8 . Juli Soler i 

Santaló, un gran nom de 1 'excursi-

onisme cátala fou rellevat aviat per 

un altre grimpaire d'excepció, Llu-

ís Estasen. 

«Primeres» nacionals 

Des de 1922, el Club Alpí Fran

cés i el Centre Excursionista de 

Catalunya, cada un al seu costat 

deis Pirineus, estenien les seves fi

liáis. Pertot arreu es creen societats 

i els seus membres, cada vegada mes 

nombrosos, van assíduament a la 

muntanya per camins de descober-

tes i d'ascensions, cada vegada mes 

precises. Un estil que posará ben alt 

el prestigi deis Pirineus. 

S'editen guies mes ben concebu-

des, mes detal lades, que es 

complementen amb panorámiques 

i mapes. A Franja, la «Soubiron» 

reemplaga la vella «Joanne». 

A Catalunya, Lluís Estasen fa re-

viure l'esperit d'Arlaud. Capdavan-

ter en l'ús de la corda, organitza 

campaments, travessades, hiver-

nals. Una fam d'ascensions s'apo-

dera de l 'excursionisme cátala, 

com si, arribats a l'alta muntanya 

després deis seus homólegs france-

sos, els grimpaires ibérics intentes-

sin, a marxes forcades, recuperar el 

seu retatd. Balaitós, Vinhamala, 

Astazú, Taillon, Aneto, Vallhiverna, 

i tants d'altres pies ja conquerits pero 

que se'ls presentaven com a «pri

meres nacionals», rememorant les 

proeses deis seus predecessors i 

preparant-se a igualar-los en el seu 

propi quadre de muntanyes: 

Andorra, els Encantats, Montserrat 

i Pedraforca. Lany 1924, Estasen, 

Puntas, Navarro, Feliu i González i 

Llubera realitzen la primera excur-

sió hivernal a la pica d'Estats, se

guida l'any després pels mateixos, 

amb Vila, d'una ascensió hivernal 

al Vinhamala, amb la construcció 

d'un iglú. 

Eexcursionisme barceloní s'aglu-

tina i fa escola en els principáis cen

tres de Catalunya. Una intensa ac-

tivitat anima els clubs comarcáis 

que, de Granol lers , de Vic , de 

Manresa , de Bada lona o de 

Banyoles, es llancen a programar 

hivernals i travessades de massissos, 

sovint amb audacia. Paret nord del 

Pedraforca; «primera» ascensió fe

menina del pie Negre d'Envalira, 

amb Maria Dolors Canals, Maria 

Josefa i Anna Maria Mateu, Mercé 

Thomberg; travessada deis dos En

cantats per A. Xandri; travessada 

nocturna amb esquís de Nuria a la 

Mol ina , per Flaqués , Guasch , 

Guilera i Torrent. 

Les sortides es multipliquen, so

vint en grups, amb carácter molt 

popular, fins a 1936, quan l'esclat 

de la guerra civil va frenar en sec la 

seva empenta. A partir d'aleshores, 

els vessants del sud dels Pirineus 

entraren en un période obscur. 

Esperit d'escalada 

Perô, malgrat que, tant pel cos

tat de Catalunya com pel costat 

francés, l'empenta és tallada, se-

gueix i es desenvolupa la temptati-

va tres vegades intentada a l 'Os-

sau, vers l 'inacessible: el couloir 

Pombie-Suzon, per la cordada for

mada per Cames, Cazebonne i Jean 

Santé. Uns precursors! 

Aquests homes van forjar la por

ta, de la qual ni el mateix Célestin 

Inaugurado del 
refugi d'Estós, 
el 24 de juliol 
de 1949. A 
l'entorn de 
Raymond 
d'Espouy i de 
Jean-Victor 
Parant, hi veiem 
Pepe Abad 
Botella, d'Osca, 
Francese A. 
Peire i Autran, 
del CEC, 
Pellicer, Folliot, 
Tutor Prado i 
Delgado Úbeda, 
president de la 
Federación 
Española de 
Montaña. 

MUNTANYA 
N ú m . 831 

Octubre ? 0 0 0 



184 Les arrrels 

Lluis Estasen, 
capdavanter en 

les ¡largues 
travessies 

pirinenques 
amb esquís 

i destacat 
escalador. 

Passet no hauria imaginât la clau. 

La verticalitat! La cara a plom 

de la muntanya. Per la cara amaga

da de les antigües conquestes, vin-

dran nous aventurers a encendre 

estéis. 

Primer seran alguns cops d'audà

cia, després els assalts es faran mes 

precisos, per onades sucessives, fins 

a 1 exit, que portará a estructurar 

les sèves énergies , a obrir el 

pirineisme a l'emulació alpina in

ternacional: la creado del Groupe 

Pyrénéiste d 'Haute Montagne 

(GPHM). 

I, quin millor bateig d'aquest 

acte que l'ascensió de la cara sud 

del Bazillac, després del mític couloir 

de Gaube, l'onze de juliol de 1933, 

quaranta-quatre anys després de la 

seva llegendària «primera». Presti

giosa obertura deis primers compas-

sos d'una simfonia d'arestes i de 

parets, que orquestraran de nou els 

grimpadors de primera fila com 

Robert Ollivier. 

Aquests homes resoldran problè

mes comparables ais dels Alps 

orientais, posais pels millors «sensé 

guia» del moment. La guerra va 

trencar aquella arrencada. 

Parablelament, les activitats es 

reprenen tímidament a Catalunya. 

Eestat d'excepció que ha seguit la 

postguerra civil, ha anihilat els 

clubs. De les dues-centes trenta-sis 

associacions homologades d'abans 

de les hostilitats, només en sobre-

viuen una seixantena. 

Cexcursionisme cátala canvia de 

natura i de tendéncies. De carác

ter cultural abans de 1936, es di

versifica i s'orienta cap a una prác

tica mes esportiva. Laspecte patri

monial i elitista del passat es dissol 

en un turisme social, on la llibertat 

confiscada troba una derivació en 

una forma d'espiritualitat que en-

goleix el sentiment regionalista 

clandestí. 

Els grups es formen a l 'entorn 

d'un cert fervor popular. Eépoca de 

les misses, els exvots, les verges i les 

representacions pietoses desplega 

dalt dels cims cintes de colors ca-

talans. 

De 1951 a 1958 apareixen guies, 

butlletins d'associacions i mapes iti-

neraris: una informació práctica, 

mes abundant, mes precisa. 

Lentament, es va refent el cane-

más dels clubs, l ' adhes ió dels 

«socios», l'esperit d'escalada, eta

pa per etapa. 

Fraternitat 
muntanyenca 

A Franca, Raymond d'Espouy 

renova les bases de la malparada 

fraternitat, tallada de fa temps pels 

esdeveniments. E l record d'Arlaud 

segella la retrobada activitat entte 

els Montañeros de Aragón, els ex-

cursionistes catalans i el grup de 

joves menats per D'Espouy. Una 

ascensió a Andorra i una visita a 

« l 'Es ta t Lliute d'Aigüestortes», 

tellança les relacions de simpatia 

que han crescut amb la separació. 

A Arazas, ais Crabiolés, a Lezat, 

a Maupas, a la Renclusa, els dos 

vessants dels Pirineus es retroben. 

Per uns moments, la Tour de 

Mayrègne, a la vegada guaita i Hoc 

de contacte, vetlla al punt de tra

bada dels corrents pirineistes que 

s'encreuen, d'est a oest i de nord a 

sud. 

L«entitat pirinenca» porta en 

germen aquesta visió de la cadena, 

mentte que successivament escla-

ten noms nous que s'afermen tot 

portant l'escalada al més alt grau 

d'audàcia i d'imaginació. 

Una continuació brillant de les 

gestes dels seus predecessors. La re-

presa, més que no pas la renovació, 

just abans de l'arribada de dos jo 

ves talents, dotats, innovadors: Jean 

i Pierre Ravier. 

Sota el signe de Jean Arlaud, 

amb la m à estesa vers els pirineistes 

catalans i aragonesos, fan un acte 

de fraternitat muntanyenca, afir-

mant que els Pirineus no separen 

sino que uneixen dos estats. 

De Jean Arlaud a Lluis Estasen 

passa un esperit que el 24 de juliol 

de 1949, per la inaugurado del re-

fugi d'Estós, reuní la fina flor dels 

Montañeros de Aragón, dels clubs 

de Cata lunya , de Tolosa de 

Llenguadoc, de Tarba, de Pau, de 

Bordeus i de Barcelona. 

Aviat farà cent anys que la velia 

Fedetació Francoespanyola de So-

cietats Pirineistes, fundada l'any 

1903 per Louis Le Bondidier va 

obrir la via als muntanyencs dels 

dos vessants dels Pirineus per 

retrobar-se fraternalment als cims 

més alts del mon. 
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Entorn d'unes 
peces d'un joc 
d'escacs 
Rafael Battestini 

El mes de juliol del 2000, a la sala d'exposicions del 
Centre, han estât exposades unes valuoses peces 
d'un joc d'escacs anterior a l'any mil. Aquest article 
ens serveix per a recordar el nexe d'uniô entre el 
Centre i aquest joc d'escacs. 

Una noticia 

El Museu Diocesá de Lleida ha 

organitzat una exposició itinerant 

amb unes valuoses peces d'un joc 

d'escacs anterior a l'any mil. Es trac-

ta d'unes figures, tallades en cris-

tall de roca, que podien haver per-

tangut a Arnau Mir de Tost i foren 

descobertes entre el tresor de la 

coblegiata de Sant Pere d'Ager. 

El juliol del 2000 han estat ex

posades al nostre Centre Excursio

nista de Catalunya. 

Fins aquí la noticia; una noticia 

que ens obliga a explicar qué repre

senten aquelles peces i per qué han 

vingut al Centte. 

Les figures formen part d'un joc 

d'escacs que devia pertányer al bei 

musulmá d'Ager i passaren a mans 

d'Arnau Mir de Tost, arran de la 

reconquesta d'aquells territoris, per 

Ramón Berenguer I el Vell i 

Ermengol II, comte d'Urgell, en es-

treta alianga, i amb Arnau Mir de 

Tost com a cap de l'exércit cátala, 

de 1030 a 1050, partint del castell 

de Camarasa, del qual Arnau Mir 

havia estat inteudat com a senyor 

per Ramón Berenguer. 

Qui era Arnau Mir 
de Tost? 

No es té seguretat de l'any del 

seu naixement. 

Era fill de Miró de Tost, un no

ble relativament poderos per aque

lla época, ja que fou senyor de Tost, 

a l'Alt Urgell. 

El riu de Tost determina una valí, 

tancada al nord peí Montsec de 

Tost, un estrep del Cadí; ve de de

vant cap al Segre i hi desemboca 

mes amunt del congost de 

Tresponts i aigües avall del riu de 

la Guardia d'Ares. 

El senyoriu de Tost comprenia, 

a mes del castell de Tost, els poblets 

de Mon tau , Tora de Tost i 

Sauvanyà, junt amb els llogarrets de 

la Bastida, Hostalets de Tost i Cas

tellar. 

Fou important l'església parro

quial de Sant Miquel, consagrada 

el 1039 peí bisbe Eribau d'Urgell i 

dotada amb relíquies ofertes peí 

mateix abat Oliva. 

Arnau Mir de Tost es casa amb 

Gerberga, germana de Miró Gui

llen! d'Urgell. 

De 1030 a 1040 va guerrejar 

contra els sarraïns a la serra del 

Montsec d'Ager; malgrat un con-

traatac àrab el 1048, va reconqué

rir definitivament Ager, l'Agira is

lámica, i els seus encontorns, del 

Montsec fins a prop de Balaguer, el 

1050. 

Com a vescomte del Baix Urgell, 

Arnau Mir de Tost, senyot d'Ager, 

assegurà la frontera oriental de 

Catalunya el segle xi. 

Era el senyor de castells, viles, 

habitants (vassalls «homes lliures» 

i serfs), a mes, rebia impostos sobte 

terres i béns, junt amb els peatges 

de duanes en les rutes comerciáis, 

entre elles la «via romana». 

Arnau Mir va morir cap al 1071 

i el seu successor, Ponç Guerau de 

Girona, era gendre d'Arnau Mir. 

Es tracta d'informacions que tro-

bem tant en la Gran Enciclopedia 

Catalana, en les veus «Ager», «Ar

nau Mir de Tost», «Urgell» i «Tost», 

com en la Historia nacional de 

Catalunya, d'Antoni Rovira i Vir-

gili, concretament al tom III, La 

Catalunya comtal. 

Cal esmentar que a La Catalunya 

románica, tom XXIV, a les pagines 

36 a 38, hi ha la reproducció del 

testament d'Arnau Mir de Tost, 

amb data d'l 1 d'agost de 1072. Tan-

mateix, el testament no va signât 

directament per Arnau Mir; ho fan 

dos testimonis i pot ésser póstum. 

Qué va passar amb el 
joc d'escacs? 

Llarg temps passa desapercebut 

i quedà com a part del tresor de la 

coblegiata d'Ager. 

Jaime Villanueva, un dominic de 

tarannà liberal, va fer una minuci

osa tasca de recerca, durant la guer

ra del Francés, resseguint parrôqui-

es deis Països Catalans no ocupats. 

Els tesultats foren publicats, el 1821 

a Valencia, en els deu volums del 

seu Viaje literario a las iglesias de 

España. En el tom IX, Sobona, Ager 

y Urgel (1806-1807) , ens descriu la 

coblegiata de Sant Pere d'Ager i el 

seu tresor. Diu: «Vi además en una 

cajita varias piezas de cristal de 

diferentes tamaños y hechuras»... 

«una caja de madera con 44 piezas 

de cristal»... «el inventario dice: una 

caxa de fusta ab quaranta quatre pe

ces de crestall. Diuse son squacs. No 

se sab quils dona, creuse los dona lo 

compte d'Urgell». 

En LExcursionista, Bolletí Mensual 

de la Associació Catalanista d'Excur

sions Científicas, 31 d'agost de 1886, 

página 546, es publica una excur-

sió particular a «Lleyda, Balaguer, 

Convent de les Avellanas, Ager, 

Tremp, Talarn, Agramunt y 

Tár rega , 24 al 29 Juny, amb 

Assistencia deis Srs. Auléstia, Pons 

i Massaveu y Gispert». 

En una segona part -«Acaba-

ment»-, a la página 555 escriuen: 

«Lo Sr. Auléstia ne tragué curi

osos datos referents al Catálech del 

antich Arxiu de la Colegiata... y so-

bretot, unas pessas, segurament de 
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Les arrêts 

Dibuixos de 
diferents peces 

d'escacs 
procedents del 

tresor de la 
col-legiata de 

Sant Pere 
d'Àger, 

reproduits en 
el treball de 

Josep Brunet i 
Bellet, 1887. 

N." 5 . - T O R R E . 

PESSAS D' UN JOCH D' ESCACHS DE CRESTALL DE ROCA, 
V1NGUDAS D' A G E R . 

MUNTANYA 
Num. 831 

O c t u b r e 2 0 0 0 

cris tal l de roca ab adornos 

románichs tallats, de las que's par

la en un antich inventan ab les se-

güents paraulas "Una caixa de fus

ta ab quaranta quatre peces de cres-

tall. Diuse son squachs. No se sab 

quils dona; créuse los dona lo 

Compte d 'Urgell" . Avuy se 'n 

conservan molt pocas peces». 

Antoni Auléstia i Pijoan, prési

dent de l'Associació, en va infor

mar Josep Brunet i Bellet, soci de 

l'Associació d'Excutsions Catalana, 

intéressât en el joc d'escacs, que va 

estudia! aquelles figures. 

D'aquest estudi ens en queda un 

article al Butlleti Mensual de la As

sociatici d'Excursions Catalana, «Any 

X, Febrer y Mars de 1887», «Sobre 

unas pessas d'un joch d'escachs de 

crestall de roca vingudas d'Ager». 

Larticle ve signât per Joseph Bru

net y Bellet. Es tracta d'un minuci-

ós treball, que s'estén de la pagina 

29 a la 36 , amb onze figures, set 

d'elles dobles (front i perfil), o si

guí, un total de divuit dibuixos de 

les peces esmentades. Brunet fa un 

inventari: «Un Rey, una Reyna, dos 

Alfils, dos Cavalls, una Torre, cinch 

peons y tres pessas petitas que no 

puch determinar si serán pons d'un 

altre joch». 

Suposa que: «havíen pertanescut 

á algún rey ó jefe mahometá deis que 

el segle x gobernaren alguna ciutat 

important d'Urgell». 

Reco rda que: «á Egipte , en 

temps de Ramsés II, á uns 1500 anys 

avans de Nost ra Era, j a s'hi 

construhían pesses d'escachs». 

Demostra que: «'ls árabes, lluny 

d'ésser los inventors ni'ls introduc-

tors del j o c h d ' escachs . . . al 

establirse en Espanya trobáren d'us 

general lo joch de 8 x 8 casillas». 

Assegura que: «Aquestas pessas 

son de fabricació cata lana, per 

artífices catalans i pera ús deis 

árabs». 

R e c o n e i x que: «Las pesses 

s'hauríen perdut si'ls excursionistas 

de dita Associació, que l'estiu pas-

sat visitaren aquellas regions al 

deturarse á Ager no haguessin des-

cobert la existencia de ditas pessas, 

divulgant la noticia á llut arribada 

á Barcelona». 

Observa que: «s'han perdut les 

29 que hi faltan»... «Villanueva 

n'contá 44 en una capsa». 

Dues constatacions 

El fet que Anton i Auléstia i 

Pijoan, de l'Associació Catalanista 

d'Excutsions Científiques, informés 

rápidament Josep Brunet, de l'As

sociació d'Excursions Catalana, 

demostra que ja el 1886 les relaci-

ons entre ambdues entitats eren 

molt cordials i s'estava préparant la 

fusió de les dues associacions en 

Tactual Centre Excursionista de 

Catalunya, una fusió que ja fou 

efectiva el 1891. 

El simple seguiment del possible 

origen d'unes figures d'un joc d'es

cacs de la Catalunya comtal ens 

DONA a conéixer un seguit de per-

sonatges intéressants: Arnau Mir de 

Tost, Ramón Berenguer I, Ermengol 

II d 'Urgell , Ja ime Vi l lanueva , 

Antoni Auléstia i Pijoan o Josep 

Brunet; els uns han contribuït a for

jar la historia de Catalunya i els al-

tres han récupérât un rie passât, 

fent que es mantingui viva la nos

tra memoria com a nació. 

Agraeixo al bon amie i consoci 

Francesc Olivé la seva ajuda en la 

tasca de la recerca bibliográfica. 

Si en volem saber mes 

Per a ampliar coneixements so

bre Arnau Mir de Tost i la seva épo

ca, o sobre els escacs, vegeu: 

ABADAL, R. D'. Els primers comtes ca

talans, Barcelona, 1958. 

BALAÑA I A B A D Í A , P. Llslam a 

Catalunya (segles vm-xn) , Ed. 

Dalmau. Barcelona, 1997. 

CARRERAS CANDI, F. La frontera ori

ental del comtat de Barcelona, 

Miscelánea Histórica Catalana, 

Série II. 

PIN y SOLER, J. Problèmes d'escachs. 

«D'autors catalans contemporanis 

collegits y precedits d'un prólech per 

Pin y Soler», Henr ich y C a . 

Barcelona, 1899. 

SANAHUJA, R Arnau Mir de Tost, Re

vista de Catalunya, V. Barcelona, 

1926. 

SOLDEVILA, F. Historia de Catalunya, 

Ed. Alpha. Barcelona, 1962. 



Camins i muntanyes 

La serra 
de Sant Gervás 
(Ribagorca) 
Antoni Cabré i Puig 

Molta gent ni tan sois ha sentit parlar d'aquesta 
serra. Pero gairebé tots l'hem vista en alguna oca-
sió. Aixó és així perqué quan anem cap a la Valí 
d'Aran, tot remuntant la Noguera Ribagorcana, 
passem per la subcomarca de la Terreta, tot se-
guint el tracat de la carretera N-230.1, després del 
Pont de Montanyana, veiem aquesta important 
serra que ens barra l'horitzó. Pero hi fa de molt 
mal anar. Per aixó ha anat quedant com relegada 
dins l'ámbit excursionista. 

Avui us la volem oferir com a 

desti de la vostra propera excursió. 

Cai estudiar bé el recorregut que 

més ens convindrà, ja que els des-

nivells i les dificultats d'orientació 

són considérables. 

He cercat tota la informació pos

sible, consultant la biblioteca del 

Centre. No hi ha gaire cosa. 

I, a la nostra revista MUNTANYA, 

tampoc no hi abunden els articles 

sobre aquesta serra. A més, uns ens 

parlen de la botànica d'aquesta ser

ra i d'altres són columnes que fan 

referència a alguna activitat. I poc 

més. Només en sobresurt, i cai 

dit-ho, un exceblent article del nos

tre estimât consoci Agustf Jolis i 

Felisatt, publicat a Montana l'any 

1960. 

En aquest article dona a conèi-

xer aquesta serra i obre les portes a 

unes futures activitats d'escalada 

que van fer després els nostres com-

panys del CADE. 

Comunicacions 

Actualment disposent, a l'W, de 

la carretera N-230 que puja des de 

Lleida cap a la Vali d'Aran, récem

ment arranjada amb els fons de la 

Comunitat Europea. 

Al N tenim la carretera N-260, 

que està en fase de renovació entre 

el Pont de Suert i la Pobla de Segur. 

Des del Pont de Suert, abans d'ar-

ribar al port de Viu de Llevata, a la 

nostra dreta, arrenca una carretera 

que ens dura fins a Adons, poble 

situat a 1.340 m, al peu de la serra, 

en el seu vessant notd. 

Al S tenim la vali del riu de Mi-

ralles, i més enl là , dalt d'un 

serradet, hi ha el poble de la Torre 

de Tamùrcia (municipi de Tremp), 

encimbellat, i on s'arriba mitjançant 

una pista récemment asfaltada, des 

del Pont d'Otrit a Areny de Nogue

ra. 

També es pot arribar, per una pis

ta sense asfaltar, a Espluga de Serra, 

antic cap de municipi situat al peu 

del Pui de Lieras, de conglomérats 

rogencs. 

No ens esplaiarem amb els ac-

cessos des de Corroncui, ni Erinyà, 

ni Serradell, poblacions situades a 

l'E de la serra de Sant Gervàs. 

Des de Senterada, passant per 

Cadolla i Pinyana, es pot accedir 

cap a Espluga de Serra només pas

sant pels colls de la Basseta i la Creu 

de Ferri, de 1.510 i 1.517 m, res-

pectivament, i que estan situats a 

l'E del cim de l'Avedoga d'Adons, 

vértex de primera categoria, de 

1.836 m. 

Pistes d'interès 

Recentment hom ha construit 

una pista que surt de la Torre de 

Tamúrcia, baixa al riu de Miralles i 

puja fins gairebé a Termita de Sant 

Gervàs. Només és apta per a vehi

cles del tipus 4 x 4 . 

Des de la N-230, abans d'arribar 

a Sopeira, justament des d'abans de 

la presa, baixa una pista asfaltada, 

que creua el riu i va parablela al 

canal hidroelèctric de TEnher, que 

duu al Pont de Montanyana. Fi-

neix en cteuar-lo, al costat de Ter

mita de Sant Antoni (als mapes 

Des del forât 
del Portas. 
l'Avedoga 
presenta un 
aspecte alteros 
i impressionant, 
com tota la 
cinglera del 
vessant sud de 
la serra de Sant 
Gervàs. 
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El monestir de 
Santa María 

d'Alaó ais 
afores de 

Sopeira, 
poblado 

situada al 
costat de la 

Noguera 
Ribagorcana ais 
peus de la serra 
de Sant Gervás. 

veiem escrit ermita de Sant Gregori). 

Des d'allà es pot continuar amb un 

vehicle 4 x 4 , perqué és una pista molt 

dolenta, que va paraHela al barranc de 

Miralles i després s'enfila cap a Pesglé-

sia románica de Miralles, avui en rui

nes, i puja amb fort pendent fins a la 

Collada, a 1.382 m. 

Aqüestes son les vies de comu

nicado d'interès excursionista en 

l'àmbit d'aquest article. 

Hidrografía 

El vessant nord drena les sèves 

aiguës pluvials cap al NE, i desguas-

sa a l'embassament d'Escales en el 

seu tram occidental. I en el seu tram 

oriental, cap al NE, al riu Bôsia, 

afluent del Flamisell a Senterada. 

Aquest desguassa a la Noguera Pa-

llaresa a l 'embassament de Sant 

Antoni, a la Pobla de Segur. 

El vessant S drena les sèves ai

guës pluvials cap al riu de Miralles, 

que flueix cap a l 'W i que desguas

sa directament a la Noguera Riba

gorcana, aigües avall del molí de 

Sopeira. 

Geología 

Es tracta d'una señalada trans

versal orientada d'E a W, formada 

per roques calcàries, encinglerades 

al vessant sud. 

En el seu vessant nord el pendis 

és mes suau. Hi veiem moites for-

macions d'origen càrstic, com son el 

lapiaz, els esvorancs, les dolines. I, al 

vessant sud, les balmes i forats de 

grans dimensions. 

També hi podem observar esvel-

tes agulles. 

En canvi, ais seus peus, cap al 

sud, el solc de la serra és format per 

rocam de tipus argilós i margues 

molt fragmentades. Aixó fa que hi 

trobem esquarteraments del ter-

reny, profundes barrancades i alttes 

fenómens erosius. Aquí no hi creix 

l'herbei, i l'aspecte del terreny és 

grisenc, de roca nua. 

Cap a llevant, hi ha roca con

glomerada rogenca, tant cap a Ser-

radell, com cap al Pui de Lleras, for-

macions que ens recorden les cin-

gleres del sud, a la serra del Cis. 

Vegetado 

Al vessant sud hi predomina la 

desolació, el color grisenc térros. 

Només hi trobem alguns roures 

molt esparsos. 

Cap al nord, entrem en les riques 

pastures; son prats guanyats antiga-

ment al bosc, cremant- lo , arti-

gant-lo: les boígues. 

Hi predominen els boixos i, al 

fons de les valls, hi trobem arbres 

de ribera. 

Per aixó, el forat del Portús s'em-

prava per al pas del bestiar oví, de 

llana, per a dur-los a les riques pas

tures que s'amagaven mes enllá de 

la cinglera erma i eixorca. 

ITINERARIS 

Desitgem presentar-vos dos cir-

cuits per a fer a peu, detallant-ne 

els horaris. 

I us volem estimular a caminar

los, ja que és un indret de gran in

terés per a l'excursionisme. 

Circuit núm. 1 
Per la serra de Sant 
Gervás des de prop de 
Sopeira 

Caminarem pel Pallars Jussà i per 

l 'Alta Ribagorra. Cal proveir-se 

d'aigua, ja que no hi ha fonts; és un 

terreny molt sec. 

Tot passant per Lleida i 

Benavarri, seguim la N-230. Arribem 

a Areny de Noguera (subcomarca 

de la Terreta) i aquí podem esmorzar 

en un deis bars que hi ha al davant 

de la gasolinera. Al costat, hi ha un 

forn on fan un pa i unes pastes de 

molt bona qualitat. 

Tornem al cotxe, i remuntem la 

valí seguint la N-230 . Abans de 

Sopeira, davallem per una pista as

faltada i creuem la Noguera Riba

gorcana per un pont. Hi ha dos 

ponts. I veiem la presa de Sopeira 

damunt nostre. 

Aquí hi havia antigament Permi

ta de Sant Gregori, destruida en 

construir el canal. 

Ara aquest sant és situat al cos

tat de sant Antoni, a Permita de 

Sant Antoni, que els mapes asse-

nyalen com de Sant Gregori. 

Seguim el canal. Lasfalt fineix al 

costat de Permita de Sant Antoni. 

Aparquen! el cotxe, ja que la pista 

és poc recomanable a partir d'aquí. 

Som a 700 m. 

El desnivell de la pujada que fa-

rem avui sera de l .200 m. 

0 . 0 0 h. Ermita de Sant Antoni. 

Caminem pista amunt. Al cap de 

200 m hi ha un canvi de rasant, amb 

una gran pedra posada vertical, que 

matea la divisoria entre Catalunya 

i Atagó. Seguim cosa d'uns tres qui-

lòmetres per la pista, fins que aban

dona el riu de Miralles, enfilant-se 

cap al nord, remuntant un barranc. 

Duem 30 min de carni. Ara, forta 

pujada durant 15 min, fins a les 

bordes de Miralles i les ruines de 

Pesglésia romànica de Santa Maria 
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Camins i muntanyes 

Santa María 
de Miralles 

i el barrane de 
la Coma, 

que baixa 
de Llastarri. 

de Miralles. Hi ha uns cóms amb 

palla per ais ramats. Seguim pujant. 

1 .00 h. Deixem la pista, que cre-

ua el barrane, i prenem l'antic carni 

cap a la nostra esquerra, que pre

senta un grauet a la roca. Mes 

amunt, trobem un abeurador, font 

i safareig. Forta pujada pel mig deis 

prats. 

1 .25 h. Llastarri, situât ais dos 

vessants d'un collet, a 1.175 m. Vi

sitera el poblé, en ruines, i també 

l'església romànica. Després ens 

atansem al collet de mes al nord, 

per on puja el carni des de Sopeira; 

vista panoràmica esplèndida: con-

gost d'Escales, el Talló d'Aulet 

(1.501 m), les roques del Cugat. 

Des d'aquest collet, baixa l'antic 

carni cap a Sopeira en una hora de 

carni. 

Ara ens cal recular baixant a cer

car la pista, ja que unes esveltes ro

ques ens barren el pas cap al NE. 

Una vegada som a la pista, l'hem 

de seguir amunt, amb una forta pu-

jada. 

1 .55 h. Pista. Va creuant un bar

rane, fent llaçades ascendents. La 

seguim fins a la Collada, a 1.302 m. 

No hi ha gaire panorama des 

d'aquest indret. 

Ens dirigim cap al NE, seguint 

un sender, a cercar uns plans, an-

tics camps de conreu abancalats, 

amb marges, al peu d'una rasa que 

mes avall és un barrane que duu a 

Casterner de les Olles, poble situât 

a la vora de l'embassament d'Esca

les i avui també en ruines. 

La vegetació esdevé atapeïda de 

boixos. El terreny és calcari i en for

ma de lapiaz. Remuntem la rasa i 

arribem a un primer cim a 1.650 m. 

Vista esplèndida cap al S. Duem 

très hores de carni, i ara ens dirigim 

a una primera bretxa que tesulta ser 

una canal molt vertical amb boixos, 

marcada amb una gran fita. Ignoro 

qué voi assenyalar. Passem per di

verses dolines, expressió de fenó-

mens càrstics. 

4 .00 h. Cim de la Pala del Teller, 

1 .890 m. Podem dinar aquí, i des-

cansar de la llarga i feixuga pujada. 

Tindrem una gran vista panorà

mica en 360". Pel S, llunyans, ve-

iem els cims de San t Alís , al 

Montsec d'Ares. Cap al nord, des-

tacarem la valí Fosca, la valí de 

Manyanet, la vali d'Erta. Veiem els 

pobles de Manyanet, Erill Castell, 

Erta, la Bastida d'Adons. I els cims 

de Filia, el tossal de l'Aigua Blan

ca, els contraforts deis Besiberris, els 

Vallhiverna, el Russell, l'Aneto, cap 

a ponent, veiem les cingleres, el 

Talló d'Aulet, la serra del Cis, el 

Turbó. 

Cap a llevant, només l'Avedoga 

d'Adons i el Boumort. També el llu-

nyà Pedraforca... A sota nostre, al 

sud, hi ha el barrane de Miralles, la 

Torre de Tamurcia, Espluga de Ser

ra, i la filerà de cims del Pui de 

Lleras, tots de conglomerat verme-

llós. 

Descansem. I ja davallem cap a 

l'È seguint uns senders de cabres. 

En podem veure al fons, en un prat. 

Enfi lem un sender de cara a 

l'Avedoga d'Adons... tot molt ata-

pei't de boixos. 

Ens anirem entretenint i ens 

cos ta rá local i tzar el forat del 

Portús, esvoranc de la serra, no 

situat perpendicularment , sino 

parablelament, formant un petit 

prat al seu peu... Cai ficar-s'hi per a 

poder localitzar el forat pròpiament 

dit. Ens hi hem d'aventurar, sense 

teñir la certesa que és l'indret cor

réete, però el premi... s'ho vai, de 

debò!!! 

Cai cercar-lo poc abans d'arribar 

al punt més baix de la cresta, entre 

els dos cims principáis: la Pala del 

Teller i l'Avegoda d'Adons. 

Un pie localitzat, i ja úfanosos 

del nostre encert i de la nostra tra

balla, que ens semblava molt difi

cultosa, ja el baixarem, traspassant 

la serra. 

A la sortida duem quatre hores i 

tres quarts caminant, i ja veiem una 

fita que ens marca la bifurcació dels 

dos antics camins: el de l'esquerra, 
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OFERTA D ESQUÍ 
1999-00 

Http://personal2.redestb.es/pedraneu 

Urgell,95 bis - Tel. 93 453 50 01 
08011- Barcelona 

1 CONJUNT ESQUÍ CARVING 1 j^^^^J^^àtf 1 CONJUNT ESQUÍ FREE J¿0^ 

E S Q U Í S 9 9 § H+P 
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MUNTATGE 

_ ESQUÍS (TOT TERRENY) 
l i j FIXACIÓ 
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PEDR A NEU o CAMPANIA 
LLOGUEM: ESQUÍS PISTA/MUNTANYA/ARVA/PELLS DE FOCA 
TENIM CURA DEL MANTENIMENT D ESQUÍS I FIXACIONS 

Oficina de guies - UIAGM 
El Centre ofereix ais seus socis la possibilitat de realitzar ascensions de tot tipus acompanyats per un guia 

d'alta muntanya. Ara podeu viure aquella escalada o travessa que sempre us ha atret, sense preocupar-vos 

de res i amb la tranquillitat de saber-vos en bones mans. 

P R O G R A M A D E S O R T I D E S G U I A D E S P E R A L A N Y 2 0 0 0 

12 i 13 de febrer: Esquí fora de pista sobre glaceres: la Vallée Blanche i l'Argentière 

20 - 24 d'abril (Setmana Santa): Travessa amb esquí Chamonix-Zermatt 

27 - 30 de juliol: Mont Blanc 

27 - 30 d'agost: Mont Rosa (punta Signalkuppe) i nit a la cabana Margherita 

I - 3 de setembre: Cervi per l'aresta de Lion 

23 de desembre 2000 - 7 de gener 2001 : Mali, tresc i escalada per l'Alt Gourma 

Per a més in formado: 

A r e a d'atenció al soci , cada dimarts de 7 a 9 del vespre o parlant amb Joan Jover, telèfon 93 347 02 69 

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 
Paradis , 1 0 pral. - E - 0 8 0 0 2 B a r c e l o n a - Tel. 9 3 3 1 5 2 3 1 1 , fax 9 3 3 1 5 1 4 0 8 

A d r e ç a e lectrónica: c e c i @ c e c - c e n t r e . o r g - W e b : www.cec -centre .org 

Http://personal2.redestb.es/pedraneu
mailto:ceci@cec-centre.org
http://www.cec-centre.org
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f¿ "ARXIU FOTOGRAFIÓ 
CENTRE_EX€URSIONISTA DE CATALUNYA 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA/Arxiu fotografíe 
Carrer del Paradis, 12. 08002 Barcelona 
Tel. 93-315 23 II , fax 93-315 14 08 
adreça electrónica: cec@cec-centre .org 

Horari d'atenció al PUBLIC: 
de dilluns a divendres de 10 a 14 h i dimarts i dijous de 18,30 a 21 h 

L'arxiu fotografíe del Centre conté 

coileccions de fotografíes des de 1886 

duna gran diversitat de temes, com 

ara aeronáutica, arqueología, 

arquitectura, carrers de Barcelona 

d'abans de la Reforma, esports. fauna, 

folklore, geografía física i económica, 

pobles i ¡ndrets de Catalunya, del 

Pirineu aragonés, d'Espanya i d'altres 

páisos del món. A mes de fotografíes 

estereoscópiques i autocrom. 

InstaMacions i serveis: 
* Sala de treball per a ordenació i 

classificació de material. 

* Sala de conservació i arxius d'originals. 

* Laboratori. 

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

* Servei de còpia i ampliació. 

* Reproducció de positius paper. 

* Reproducció de transparencies positives 
blanc i negre. 

* Còpia i reproducció de negatius. 
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que és el que seguía la transhumàn-

cia de llana des d'Espluga de Serra. 

Aquest carni es bifurca. 

El que puja al coli de la Creu de 

Ferri encara és força visible. 

També és évident el que duu a 

Espluga de Serra. 

Seguim el de la dreta, que avan

ça planer entre blocs de roca i boi-

xos. Passent pel costat d'una esvelta 

águila calcaría, corn un dit. Després 

ja no hi ha res de res: ni canti ni cap 

senyal del pas de ningú. 

Ara cai posar a prova Texperi-

ència muntanyenca de cadaseli i lo-

calitzar l'indret on rau Termita de 

Sant Gervàs, cap on cal dirigir-se. 

El terreny és argilós i molt esllavis-

sat, i presenta un fort pendent i tor-

renteres. Cal descendir de biaix, 

cap a ponent, amb molt de comp

te. Cercarem un collet com a punt 

de referencia. Ala ja es veu Termi

ta, a sota nostre. Hi arribem, dava-

llant per la liera d'un barrane, ja que 

ens presenta una roca calcària molt 

més segura. Com a referencia, es 

veu la pista de recent construcció 

que gairebé hi mena. 

5.45 h. Ermita de Sant Gervàs, 

1 .350 m. Veiem les antigües parets 

de la casa de Tetmità, ja abandona-

des i en ruines des de fa molts anys. 

Eactual edifici de Termita no té 

cap interés artístic. 

A l'aitar hi ha les estatúes deis 

germans bessons, els sants Gervàs i 

Protasi, màrtirs. S'hi celebra Taplec 

el dia 9 de juny, amb molta concur

rencia de gent. La font és una cis

terna amb una aixeta, situada més 

avall d'una gran roca que es troba 

més avall de Termita. Hom atribu-

eix a aquesta aigua del Sant propi-

etats miraculoses. 

Descansem, després d'haver acon-

seguit arribar a aquest indret. Fem 

fotos des de Termita i abastant el 

grandiós cingle ja llunyà, on veiem 

la roca groguenca de Sant Gervàs. 

5 . 5 0 h. Pista. Aquí hem cercat 

infructuosament Tantic carni que 

duia al poblé de Llastarri, que hem 

localitzat cap al seu final del recor-

regut... des del cim. Però aquí és to-

talment perdut. 

6 h. Seguim la pista fins ais cor

ráis de Sallans, on la deixem, ja que 

se'n va cap a TE... creuant el riti de 

Miralles i pujant després a la Torre 

de Tamúrcia. 

Aquí podem deliberar... sobre el 

camí a seguir. 

Cal valorar les torrenteres que 

Terosió ha anat formant amb el pas 

deis anys... 

Així, dones, decidim retornar se-

guint el riu de Miralles. Baixem 

rectes, passant per uns antics camps 

de conreu groes, encatifats per les 

argelagues florides. Passem per les 

ruines del mas de la Mel. 

6 .30 h. Som al nivell del riu, que 

anirem seguint avall. Veurem bo-

nics estrats de roca. Es tracta d'un 

recorregut for^a entretingut perqué 

cal anar saltant per les pedrés del 

riu, d'un costat a Taltre, fent técni-

ques d'equilibri, segons el cabal del 

riu. A estones podem sortir del riu 

i passar per alguns camps del cos

tat. En un, trobem una vacada, amb 

el toro que s'aixeca i ens mira fixa-

ment; anem passant. Això fa molt 

de respecte. Després, a can Grau 

ens informaran que aquells animais 

són de la seva propietat, i que s'es-

tan alla a la vora del riu, durant tot 

Tany, sense veure mai ningù. 

Més avall, el riu s'engorja, però 

seguim davallant-hi sense cap difi-

cultat. 

7 .30 h. En un revolt veiem la 

roca de la dreta del riu, on es for-

men uns curiosos estrats verticals. 

A dalt, 
l'ermita 
de Sant Antoni, 
no gaire lluny 
de Sopeira. 
Al fons es veuen 
les roques de 
Sant Cugat. 

A baix, 
la petita 
església de 
Sant Hilari del 
poble 
abandonat de 
Llastarri, situat 
dalt d'un estrep 
en el vessant 
sud de la serra 
de Sant Gervàs. 

MUNTANYA 

O r t i 
Núm. 831 

h r o ?nnn 



192 Camins i muntanyes 

Des de 
l'Avedoga, la 
Pala del Teller, 
cim culminant 
de la serra. 

Si ens separem, uns poden seguir 

el riu i els altres poden seguir un 

sender ascendent, que aviat creua 

un barranc ferruginós. 

Aviat se surt a la pista ascendent. 

I ens retrobaren! els dos grups. 

Ens retrobem quan ja duem 7 h 

i 40 min caminant. 

Seguim la pista, paraHels al riu... 

i arribem al cotxe. Duem 8 h i 15 

min de camí efectiu. 

C o m e n t a n 

Veig amb moka tristesa que un 

indret tan intéressant i poc fréquen

tât com és el cas del forat del Portús 

acabi pendent-se. Si no hi posem 

remei, les futures generacions des-

coneixeran l 'existència d'aquest 

pas, qualificat com a «pas de brui-

xes» peí meu amic Esproin, el meu 

fidel company d 'excurs ions i 

d'aventures. 

Circuit núm. 2 
L'Avegoda d'Adons 
i la pala del Teller 

Per Lleida i Benavarri, seguim la 

N-230 fins al Pont de Suert. Aquí 

enfilem l'Eix Pitenaic, N-260 cap a 

Senterada i la Pobla de Segur. Des-

prés d'uns cinc quilômetres, girem 

cap a la dreta, seguint la indicació 

«Adons». Prenem l'excel-lent i pla

nera pista fins a Adons. 

0 . 0 0 h. Adons, 1 .340 m. Inici

en! la caminada avançant planera-

ment entre prats de dall. Veiem eu-

gues i poltres. Passent pel costat d'uns 

pollancres évidents. Es veu l'Avedoga 

cap al SE. 

0 . 1 0 h. Iniciem la forta pujada, 

per un exceldent carni de grau, an-

tany molt fressat, però avui en des-

ûs. Boixos, rosers bords i argelagues 

ens barren el pas. 

Es ttacta d'un terreny calcari, 

amb fort impacte càrstic: trobarem 

rasclers en abundància i dolines. Hi 

ha avencs descrits. Caminant, tro-

bem monjoies. 

Passarem per un primer replà, 

entre prats amb marges, i ja puja-

rem fins a arribar a un segon replà. 

Creuem el barranc dels Prats: som 

a les Boïgues. Aquî hi ha abundàn

cia de bolets de prat, de grans di

mensions. Es distingeix tot el fil de 

la carena que volem resseguir. 

0 . 4 5 h. Les Boïgues. Anirem 

pujant, sense un carni evident, de 

cara a la carena, avançant de biaix, 

cap al SE, cap a l'Avedoga. Passem 

entre boixos i ginebrons. Al capda-

munt de la pujada es fa mes planer 

i som en un pedruscall inclinât, des-

proveït de vegetació. 

1.30 h. Arribem al fil de la cres

ta, on contemplem l'aericitat de la 

serra de Sant Gervàs, encinglerada 

cap al sud, cap a la subcomarca de 

la Terreta. 

1.35 h. Guanyem un primer 

cim, i ara passem per un prat de ges-

pa molt inclinât. 

1 . 4 0 h. C i m de l 'Avedoga 

d'Adons, 1.836 m. Vèrtex géodé

sie de primer ordre. Vista panorà-

mica: Al sud, tenim la Terreta, tan-

cada a Devant pel Pui de Lieras. Ve

iem el spobles de la Torre de 

Tamûrcia, Espluga de Serra i Santa 

Maria de Miralles, els très Montsecs 

i la Campaneta; el Montllobar i 

Sant Quilis. A ponent veiem la ser

ra del Cis, el Teller, el Morral de 

Gtiell. Al nord distingim l'Aneto, 

el massis dels Besiberris, les Piques 

Cerbi, de Durro i de Manyanet, el 

pic de Filià, el Montseny de Pallars 

i la carena dels Altars, on esquià-

vem a l'estaciô de Llessui, els anys 

se tan ta . A sota nostre veiem 

Adons, Abella d'Adons, la Bastida 

de Corroncui, Corroncui. . . i els 

prats de l 'entorn de la Creu de 

Perves. A llevant veiem l'Orri, el 

Boumott, la serra de Benavent, la 

Conca Dellà... 

Si seguissim la carena, descen

dait cap a llevant, atribarfem al coll 

de la Creu de Ferri, a 1.510 m. És el 

pas que comun ica la vall de 

Pinyana i Senterada amb Espluga 

de Serra, antic cap de municipi. 

Des del coll de la Creu de Ferri 

també és possible accedir a l'ermita 

de Sant Gervàs, situada cap a po

nent, mitjançant un antic camî, en-

cara visible i utilitzable avui dia. 

Circula planer, pel vessant sud de 

la immensa serralada, a peu de cin

gle. És un cami molt recomanable 

si es vol contemplar la cinglera sud 

de la serra de Sant Gervàs. 

Descendim cap a ponent, se

guint el fil de la cresta. En arribar 

una mica niés enllà del punt mes 

baix, a 1.675 m, cal cercar el forât 

del Portûs, feina força dificultosa 

que ens fa perdre molt de temps, 

ja que hi ha molts fenômens càrs-

tics. 

Tôt és cobert pels boixos i gine

brons, atapeïts, que fan de molt mal 

passar. 

2 .30 h. Finalment, identifiquem 

el forât del Portûs, vetitable joia 

de l'excursiô d'avui. No esta situât 

al punt niés baix de la carena, ja ens 

ho havia advertit el darrer habitant 

d'Adons, que ens va explicar moi

tes coses del ternie. Fa temps que 

no es veuen forasters per aquî... 

Aquest pas és situât una mica 

cap a ponent. Ens podem entrete

nir contemplant-lo i resseguint-lo 
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avall, tins a l'altre costar de la cingle

ra. Molt vistos. Farem una munió de 

fotografíes. 

Es tracta d'un esvoranc del cal

cari, com un cop de destral, i d'am-

plada no superior a un metre. 

No és perpendicular , sino 

paraldel a la linia de la cinglera. 

No hi ha fites ni cap ca r t e 

Inicialment es baixa entre boixos 

i es veu com un petit prat encati-

fat de gespa i de violetes, quan n'és 

el temps. Després, hom gira cap a 

la dreta i ja es veu el forât, que tra

vessa la cinglera. Per aquí es feien 

passar els animais de llana, durant 

la transhumància, ja que és l'unie 

pas possible entre la collada de 

Llastarri o de Sofogó, a ponent, i 

el coli de Corroncui i la Creu de 

Ferri, situats a llevant de la serra 

de Sant Gervàs. 

Durant mes de sis quilòmetres el 

pas és impossible a través d'aquesta 

muralla vertical, la serra de Sant 

Gervàs. 

Si passéssim a l'altra banda, bai-

xariem fins a Permita de Sant 

Gervàs, 400 m mes avall, on hi ha 

una cisterna amb una aixeta: la font 

de l 'aigua miraculosa de San t 

Gervàs. 

I podríem seguir descendint, ara 

ja per una pista de molt récent 

construcció, creuant el riu de Mi-

ralles i pujant fins a la Torre de 

Tamúrcia. Després, podríem atan-

sar-nos fins al Pont d'Orrit i arribar 

a la capital de la Terreta, Areny de 

Noguera, a cercar el segon cotxe. 

Ho suggereixo com una magnífica 

excursió de travessada. 

Perô, si no disposent mes que d'un 

sol cotxe, ens caldtà tornar a Adons. 

Resseguim la carena, ara en forta 

pujada, orientada a l'est; roca amb 

boixos. Si n'és el temps, aquí hi ha 

uns prats on es cullen moites murgo-

les. 

3 . 0 5 h. C im de la Pala del 

Teller, 1 . 8 9 0 m. Es el cim culmi

nant de la serra de Sant Gervàs. 

Hi trobem un piló géodésie de ci

ment. La vista panorámica millora 

cap a ponent: roques del Cugat, 

serra del Cis, Sirès; el Turbó... el 

Cotiella... 

Ens afanyem a baixar pel dret, 

deixant el barranc dels Prats a la 

nostra esquerra. 

3 . 3 5 h. Som a la Boïga. Cer-

quem el camí de la pujada, i l'enfi-

lem, avall. Anem descendint amb 

cura, ja que les pedrés son mulla-

des i relliscoses. 

4 . 0 0 h. Arribem ais pollancres i 

comença una esquifida pista... i ja som 

a Adons. 

Conc lus ió 

Es tracta d'una excursió molt re-

comanable, on veurem clarament 

definits els limits entre les terres 

baixes, seques, i els prats d'altura, 

on es duien els ramats, a péixer, du

rant l'estiu, en el viatge anyal de la 

transhumància. 

La vida, ara com abans, discorre 

mitjançant uns cicles anyals perfec-

tament délimitais. 

Variants de les 
excursions 

1. Si hom només desitja anar a 

Termita de sant Gervàs, actualment 

és molt fácil. Cal disposar d'un ve-

hicle 4 x 4 . Des d'Areny de Nogue

ra, seguirá la pista asfaltada que cre-

A l'esquerra, 
un dels indrets 
mes 
caracteristics 
de la serra de 
Sant Gervàs 
és l'esdetxa 
del forât del 
Portûs. 

A la dreta, 
sota la cinglera 
de la serra, 
l'ermita 
de Sant Gervàs. 

MUNTANYA 
Núm. 831 

O r t i ihrp ?nnn 
I 



Camins i muntanyes 

La 
impressionant 

cinglera calcaría 
del vessant sud 

de la serra 
de Sant Gervàs. 

ua la Noguera Ribagorçana pel Pont 

d 'Orr i t i mena a, la Torre de 

Tamúrcia. Des d'alia una pista de 

recent cons t rucció el dura fins 

molt a prop de Termita de Sant 

Gervàs. Només li caldrà caminar 

uns deu minuts de pujada suau. 

2. Es pot anar a conèixer el fo

rât del Portús resseguint l'itinerari 

antefior. I pujar-hi des de Termita 

de Sant Gervàs. Jo ho desaconse-

llo formalment: es tracta d'un re-

corregut perillos i feixuc. No hi ha 

carni visible i el terreny és molt es-

llavissat. 

3. Amb la combinació de dos 

vehicles, es pot fer una travessada 

(no travessa = qu in ie la ! ! ! ) , des 

d 'Adons fins a la Torre de 

Tamúrcia, molt agradable i reco-

manable. Fins i tot... si tenim qui 

ens vingui a recollir amb un 4 x 4 

a la pista de Termi ta de San t 

Gervàs... millor que millor! 

4. Eamic Francese Beato ens ex

plica que va fer un circuit, fa cosa 

de deu anys, des d'Adons, pujant al 

cim, passant pel forat del Portús, 

baixant a Termita de Sant Gervàs, 

anant a la collada de Llastarri i re-

tomant al cotxe, a Adons. Ho con

sidero molt feixuc i llarg, però molt 

respectable. 

5. Si es disposa d'un conductor 

de 4 X 4 no caminador i ens puja des 

de Sopeira fins a la collada al da-

munt de Llastarri, a 1.305 m, i alla 

iniciem la caminada, és una bona 

solució per a no fer excessiva la 

pujada. I si aquest mateix conduc

tor després ens ve a recollir a la pis

ta, prop de Termita de Sant Gervàs, 

aconseguirem Texcursió que consi

dero més recomanable. 

En qualsevol cas, la logistica és 

de qui organitzi Texcursió. No és 

el meu desig organitzar la vida de 

ningú. Només he volgut donar a 

conèixer aquest ventali de possibi-

litats. 

Val la pena aprofitar uns quants 

dies de vacances per a anar a visi

tar aquesta subcomarca de la Ter-

reta. 

Quan hi aneu, en passar per la 

cru'illa d'Estopanyà, podeu visitar 

dues joies: els estanys endorreics 

d'Estanya, dels quais trobem un ar

ticle recent a la revista MUNTANYA 

(núm. 820: 245-246) , i l 'entom del 

poble abandonat de Finestres. 

Podeu aprofitar per a caminar 

pel GR-1 cap a la joia de població 

que és el poble de Montanyana. 

Demaneu les claus de Tesglésia ro

mànica parroquial al Pepito, de cai 

Joan. 

Al poble del Pont de 

Montanyana, no deixeu de passar 

per la passarelda i fixar-vos bé en 

els seus détails. 

Fixeu-vos bé en Tescrit a la pe-

dra que hi ha a la llinda de l'ermi-

ta, en castella antic. 

I contempleu les fites que sepa

ren Catalunya i Aragó, situades pel 

mig del poble. 

Si resseguiu el mateix GR-1 cap 

a Catalunya, passareu pel grandiós 

congost de Mont-rebei, visita inex

cusable per a un excursionista. És 

una zona que no us decebrà. 
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Cazorla i Segura: 
les serres infinites 
Ignasi Planas de Martí 

Un text que ens apropa una mica mes a unes serres 
andaluses, l'espai natural protegit de mes extensió 
de tota la península Ibèrica 

De Sevilla sortim vers Granada, 

de ixant l 'ampia vali del 

Guadalquivir un migdia de tardor. 

Les vastes i diluïdes planúries desa-

pareixen i es ttavessen contrades 

amb turons coberts d'oliverars i 

matollars esquelètics. Per Estepa i 

Antequera arribem a la vega gra

nadina, enclotada entre elevades 

muntanyes. Sierra Nevada és a to

car. 

La carretera ressegueix els àrids 

altiplans de Guadix-Baza. Paire és 

fi, a prop hi ha la Sierra de Baza, 

altiva i nua. Per les estepes solitàri-

es, ermes i despoblades, arribem ais 

repeus de la Sierra de Castril, con

tigua al con jun t otogràfic de 

Cazorla-Segura. 

Aquest accès a Cazorla és des-

conegut i escassament fréquentât. 

Som a l'extrem meridional de la 

serralada, prop del miler de metres 

d'altitud. Les pinèdes seques i els 

carrascars d'aquests vessants mun-

tanyosos palesen les condicions 

continentals d'aquestes contrades. 

Però, entaforada entre carenades 

calcàries que s'aproximen ais dos 

mil metres, apareix la llarga i enta

llada vali del riu Castril. El sinuós 

curs d'aigua i l'arbreda esponerosa 

son el millor inici d'una promete

dora travessada. 

Apunts geogràfics 

Les serres de Cazorla i Segura, si-

tuades a la provincia de Jaén, per-

tanyen al sistema Bétic i es dispo

sen en Uargues carenes paral-leles 

de nord-est a sud-oest. Fan de par

tió ent re les conques deis rius 

Guadalquivir i Segura, ambdós amb 

la naixença dins el conjunt orogra

fie. Ens trobem, dones, entre 1'At

lantic i el Mediterrani. Ealtitud 

màxima se situa en el c im 

Empanadas, amb 2.107 metres, dins 

la Sierra de Cazorla. En la zona de 

Segura el cim mes sobresortint, en

cara que no sigui el mes elevat, és 

el Yelmo (1.808 m). 

El rocam calcari i els pinars im

mensos caracteritzen aquest paisat-

ge muntanyenc. Les calcáries i do-

lomies es troben plegades i formen 

relleus vigorosos a causa deis forts 

processos erosius i periglacials. 

També son comunes les formes 

cárstiques, com dolines, rasclers, 

valls cegues, avenes i surgéncies. 

Cazorla-Segura és l'espai natu

ral protegit de mes extensió de tota 

la península Ibérica, amb 2.143 

km 2. Dues terceres parts correspo-

nen a la Sierra de Segura, situada 

al nord, i que aplega com a munici-

pis amb mes superficie dins el pare 

natural, Siles, Orcera, Segura de la 

Sierra , Hornos de Segura i 

Santiago-Pontones. La zona meri

dional correspon a la Sierra de 

Cazorla i a la Sierra de las Villas, 

amb els municipis de Cazorla, La 

Iruela, Quesada i Pozo Alcón, en

tre els mes destacats. El Barosa, bell 

El naixement 
del riu Castril, a 
1.300 m 
d'altitud, a la 
serra del mateix 
nom. 
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El pöble 
de Castril. 
a 911 mètres 
d'altitud, 
entre la serra 
i l'altiplà. 

I 

riu de muntanya afluent del 

Guadalquivir, separa la Sierra de 

Cazorla de la Sierra de Segura. 

Fa més d'un segle i mig que to

tes aqüestes muntanyes eren reco-

negudes com les millors contrades 

forestáis de tota la Península, per 

la facilitât de teproducció de les 

sèves masses arbrades, formades 

bàsicament, en les sèves parts més 

enlairades i fredes, per pinars de 

pins sálgatenos (pinasses). Eis pins, 

amb normalitat, feien més de vint-

i-cinc metres de longitud i de se-

tanta centimètres de diamètre. A 

més, també hi creixien arreu alzi-

nes, roures, freixes i neixos. La fus

ta de les pinasses, d'exceHent qua-

litat, era molt preuada per a la cons-

trucció naval. De dalt la serra s'ex-

treia pels estimballs i barrancs fins 

a les ribes del Guadalquivir i del seu 

afluent el Guadalimar, i d'ací s'em-

barcaven riu avall, cap a Sevilla i 

Cadis. 

Lexplotació del bosc ha estât 

històricament la principal font de 

riquesa. El 1833 moites boscúries 

passaren a propietat de l'Estat, i es 

modifica així el régim d'explotació 

comunal vigent fins al segle xvin. La 

importancia del bosc propicia la 

creació de la provincia marítima de 

Segura de la Sierra, amb capital a 

Orcera, on residía el Tribunal de 

Montes de la Marina. La prevalença 

de l'aprofitament silvícola ha per

durât fins als nostres dies. D'ençà 

deis anys quaranta, l'Administració 

ha dut a terme a Cazorla-Segura 

una intensiva repoblació forestal. 

Les pastures comunals, aprofi-

tades pels ramats deis pobles ser

rans i de molts alttes indrets, eren 

sens dubte les millors de tot 

Andalusia. Abans de la guerra de 

la Independenc ia , només a la 

Sierra de Cazorla pasturaven més 

de cent mil caps de bestiar, réduits 

a una cinquena part tan sois ja a 

mitjan segle passât per la pressici 

de la política forestal. 

Tanmateix, sembla que la part de 

Segura servava més riquesa silvícola 

que Cazorla. En aquesta darrera 

eren més abundants els pins 

rodeznos (pinastres) i carrascos (pins 

blancs), no tan grossos i de menys 

qualitat que les pinasses, tot i que 

per la seva duresa eren emprats en 

la construcció civil. A més, l'esca-

brositat de la Sierra de Cazorla di-

ficultava en exttem l'exttacció deis 

pins. Aquesta serra, disposada en 

amfiteatre, és plena de cingleres 

calcàries que circumden extensos i 

enlaitats planiols càrstics que ano-

menen calares. Sovint apareixen 

també crestalls escairats: son els 

puntales, picones i riscas. 

Una altra forma de relleu molt 

estesa a la Sierra de Cazorla son les 

cerradas, estrets o entalladures del 

tetteny situats preferentment a les 

capçaleres deis barrancs. Els penya-

segats de les cerradas formen bar-

reres infranquejables amb bells sal

tante d'aigua. Quan els cims formen 
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moles o relleixos amb terrenys de 

pastura s ' anomenen poyos. En 

aquests indrets alterosos de dificul

tosa accessibilitat hi pujaven abans 

ramats de braus de les més famoses 

ramaderies andaluses mitjançant 

corriols dretíssims i escaletes de 

ttoncs. 

En general totes aqüestes serres 

han tingut i teñen encara un apro-

fitament ramader considerable. Per 

arreu apareixen majadas (llocs on 

s 'ar receren ramats i pastors) i 

tinadas (coberts per a encabir-hi el 

bestiar). Els Campos de Hernán 

Perea son pastures immenses cober-

tes de neu gran part de l'any per si-

tuar-se en la zona més freda i enlai-

rada del conjunt muntanyenc (a 

frec de 1.700 m, en el terme de 

Santiago-Pontones). Per aqüestes i 

d'altres planúries pasturen les ove-

lles segureñas, raça autòctona que 

dona una carn de qualitat recone-

guda. Els oliverars, conreu majori-

tari a la zona de Cazorla-Segura, 

apareixen en els terrenys margináis 

a menys altitud, tot i que per les so-

lanes munten fins a 1.100 m. 

Les températures mitjanes anu-

als de les localitats de l'interior de 

Segura-Cazorla se sitúen a l'entorn 

de 9-11°C, amb hiverns molt fteds 

i neu abundant. Les precipitacions 

sobrepassen e l s 800 1 nr, smini s u 
peren els 1.200 1/m2 i fins i tot en 

algún indret els 1.500 1/m2. El con-

trast és brutal amb l'altiplà bétic de 

Baza-Huéscar, ais repeus meridio-

nals de Cazorla-Segura, on es recu-

llen quantitats inferiors a 300 1/m2. 

Tot i això, a l'estiu hi ha un pério

de de sequera accentuât. Els fluxos 

humits provenen de l'Atlàntic (oest 

i sud-oest), per això els vessants 

meridionals i orientais de la serra-

lada son molt més eixuts. 

El carrascar amb roure fóra la ve

getado natural de les parts baixes 

fins a 1.500 m, malautadament qua

si inexistent (en trobem a Tíscar, 

terme de Q u e s a d a ) . A partir 

d'aquest nivell correspondria al 

domini del car rascar fred o 

supramediterrani, amb arbres com 

l'auro negre, la moixera i el server. 

Les rouredes es localitzarien a les 

obagues altes i els avellaners en les 

valls ombrivoles de la part més plu-

josa de la Sierra de Segura, vora els 

rierols, acompanyats de grèvols, tei-



Carmins i muntanyes 
xos, roures, moixeres i aurons. Cas 

excepcional és el roure reboll, que 

apareix solament en els terrenys si-

licis de la valí del Río Madera 

(Sierra de Segura ) . L'estatge 

oromediterrani, per sobre del car-

rascar (1.900 m), correspondria als 

pinars de pinassa, les savines i els 

ginebrons nans. 

Tanmateix, el recobriment fo

restal actual ve déterminât per 

l 'omnipresència de formacions 

monoespecifiques de conifères. Son 

els pinars que es desenvolupen en 

tots els estatges de vegetado. Les 

pinasses dominen per damunt de 

1.300 m, dessota abunden els pinas-

tres, i el pi blanc apareix en alti-

tuds inferiors a mil mètres. Boscos 

de conifères, matollars, pastures i 

oliverars conformen el paisatge ve

getal de Cazotla-Segura. La biodi-

versitat és enorme, amb més de dos 

mil cent especies botaniques regis-

trades. Per molts indrets campen 

cabres salvatges, daines, cérvols i 

muflons. Abans hi havia molts 

llops, sobretot en els termes de Se

gura de la Sierra i Santiago-Ponto

nes. La toponimia recull també la 

presencia pretérita de l'ós. 

Un recorregut 
de cap a cap 

Abans de passar peí poblé de 

Castril, encara a la provincia de 

Granada, ens endinsem per la si

nuosa valí del riu Castril, declara

da com Cazorla-Segura pare natu

ral. Es perd l'asfalt i continua un 

camí carreter que davalía vers el riu. 

En els barranes laterals apareixen 

cerradas com la «cerra Lézar». Pun-

tüíes, picones i poyos es troben coro-

nant les altes crestes que delimiten 

la valí principal. 

Petits cortijos, la majoria ranees, 

es troben peí camí, gens fréquentât 

en aquesta hora de la tarda. El riu 

baixa tranquil i el fullam deis arbres 

de ribera té tons tardorals. Després 

d'onze quilômetres, la pista mor en 

el Cortijo del Nacimiento, quatre 

cases entaforades en la fonda valí. 

La impressionant Cefrada de 

Túnez, llarga entalladuta del bar-

ranc homônim, ens indica la direc-

ció del cim d'Empanadas, relativa-

ment proper, pero a més de mil 

metres sobre el curs del Castril. 

Itinerari a les serres de Cazorla i Segura 

(al Guadalquivir)^^.— v . J 

V (Hellín 9 8 K M ) 

a' 1 6 3 l / C a l a r 

del • M u n d o 

Guadalquivir 

Aguilón del L o c o 

" 1 9 5 6 

Picón del Rayan 1 8 3 4 

Tíscar 

if m / 
y 

) ( B ä z a ~ 4 7 K M ) 

"Castril 9 1 1 

CAZORLA-SEGURA 

Les Serres Infinites 

Recorregut a 
escala 1:300.000 

Cazorla 8 8 6 : població i altitud 

P a l o m a s 1 7 2 0 : cim i altitud 

Barosa : riu / embassament 

¡Guadiana Menor i Guadalquivir) 

Pozo Alcón 

Per un senderó fressat s'arriba a 

peu als ullals on neix l'aigua prime

ra del Castril. El paisatge rocallós 

que domina arreu i la llum morent 

del sol que marxa corprenen. Re

tornen! peí camí vers el poblé de 

Castril. Apareix sobtadament als 

tepeus de la roca on hi ha les restes 

del castell. Les cases blanques i els 

cafterons estrets donen una imat-

ge molt pintoresca a aquesta petita 

població granadina. 

Fosqueja quan travessem un al-

tiplà atapeït d'alzines i pins. Con-

tornegem l 'embassament de la 

Bolera i per la carretera de l'altra 

riba ens a tansem a la casa del 

Molinillo, just quan el pastor tanca el 

lamat dins el minúscul edifici. El camí 

ampie es perd en un bosquet de no

guerales {cornicabras) i continua es-

canyolit resseguint contra corrent el 

Uarg congost del riu Guadalentín. En 

aquest recorregut realment especta-

culat se succeeixen un seguit de 

cerradas com la «cerra de la 

Herradura» i la «cerra de Arroyo 

Frío». És negra nit i cal recular a la 

recerca de recer. 

Després de Pozo Alcón, locali-

tat de la provincia de Jaén, la car

retera comarcal C-323 remunta en 

giragonses cap al santuari de Tíscar. 

Aquest santuari pertany al tetme de 
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El llogarret Quesada. Per a arribar a aquesta po
de Belerda, blació cal, pero, remuntar el Puerto 

des de j g Tíscar i descendir per l'altre ves
te cova 1 1 

del Agua s a n t esbatanat a tota la plana cu-
(Tíscar). tulla d'oliverars. 

En la Sierra de Quesada 

Hay una águila gigante 

Verdosa, negra y dorada 

Siempre las alas abiertas 

Es de piedra y no se cansa 

A q u e s t poema d ' A n t o n i o 

Machado es troba gravât en una 

placa de pedra a la plaga del santu

ari de Tiscar. Realment la roca en-

vaeix tots els rodals. La carretera 

travessa un curt tùnel. Després hi 

ha els panys de cingle on s'amaga 

entaforada la cova de l'Aigua. Un 

corriol que segueix un canaio d'ai-

gua excavat fent forat a la roca ens 

duu a l'esmentada cova, on hi ha 

un beli saltant d'aigua. De dins la 

cova es veuen penjades al costet de 

la vali les cases del vilató de Belerda. 

En el mateix santuari de Tiscar hi 

ha dues fonts amb un bon doli d'ai

gua. Lindret és tranquil i encisador. 

La vista panoràmica s'allarga per 

tota la immensa vali del Guadiana 

Menor. 

Des de Tiscar surt el llarg carni 

que ressegueix el Arroyo de la 

Cañada de Tiscar fins al Collado 

Angosto, des d'on s'ascendeix al pe-

nyal esquerp del Aguilón del Loco. 

Són mil mètres de desnivell cons

tant pet un barrane voltat de grans 

rocatets i entre pinasses gegantines. 

Podríem afirmar que la véritable 

travessada de les serres de Cazorla-

Segura comença a Tiscar, el seu ex-

trem meridional. Fins a la població 

de Siles, a la punta nord, hi ha en 

linia recta uns vuitanta quilòme-

tres. Eamplada es mante constant 

al voltant dels trenta quilòmetres. 

Aquest nus orografie és format per 

infinites serres que es difuminen en 

la llunyania. Des de qualsevol cim, 

per exemple del Aguilón del Loco, 

es capta la grandiositat de tot el 

muntanyam. 

De Tiscar hem de rettocedit per 

la C-323 uns sis quilòmetres i pren

dre la carretera forestal que mena 

al Puerto Llano, eix central de la 

Sierra de Cazorla que separa els ai-

guavessants del Guadiana Menor i 

del Guadalquivir. El carni carreter 

puja de valent primer per l'obac del 

Barranco de los Lobos, a tocar de 

les c ingleres al t íssimes de Las 

Palomas, tot travessant els diferents 

estatges de pins (blanc, pinastre i 

pinassa). Després, per la solana, 

amb perspectives excellents, s'as-

soleixen els quasi mil vuit-cents 

metres del Puerto Llano. També hi 

ha pet aquests verals enlairats pins 

d'altures considerables. El cim de 

Cabanas (2.026 m), esplèndida mi

randa, és a tocar. 

Vers el nord descendim fins al 

naixement del riu Guadalquivir. En 

un petit estret rocallós surten les 

ptimeres aiguës. A partir d'aci es 

destria bé el corrent: una renglera 

sinuosa d'arbres de ribera ressegueix 

la valleta encaixada que s'enfon-

deix ràpidament. Hi ha una petita 

clotada amb font i casa forestal. 

Malgrat que és un Hoc visitât, no 

deixa de tenir un encis especial. La 

raconada convida al descans. 

La carretera forestal no abando

na ni un moment el riu 

Guadalquivir i, després del Cortijo 
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de Calderón, prou conservat, arri

ben» a una esplanada on destaca 

una pinassa de monumental capea

da. Som al Puente de las Herrerías. 

Des de la carretera C - 3 2 3 han 

transcorregut 37,5 km de ruta sen-

se asfaltan El Puente de las 

Herrerías és un vell pont de pedta 

que creua el Guadalquivir en un 

racó frescal i joliu. 

La carretera prossegueix pavi

mentada fins al proper Uogarret de 

Vadillo Castril, envoltat de hoscos 

i arbredes esponeroses. Cal apropar-

se a la Cerrada de Utrero, a la cas

cada de Linarejos i a la Fuente del 

Oso. Som en un deis paratges mes 

encisadors de tota la Sierra de 

Cazorla. Per ací conviuen, en els 

obacs i el fons de la valí, pins, rou-

res, teixos, grévols, verns, pollan-

cres, avellaners, álbers, oms, servers, 

alzines, freixes, etc. La riquesa fo

restal és incommensurable. 

Creuem tota aquesta verdor per 

la ruta que s'adrega a Los Collados 

i a la Nava de San Pedro. No triga a 

desaparéixer l'asfalt. Fins a la Ram

bla Seca creuarem durant mes de 

trenta quilómetres una boscúria 

fantástica per sobre de barrancades 

penjades, tancades per cingleres i 

crestes escarpades. Ens endinsem 

en el cor de la Sierra de Cazorla 

quan encara el sol no iHumina els 

fondals. Se succeeixen un seguit de 

colls entapisats de gespa verda amb 

clotades ombrívoles antigament 

cultivades. Després de la Fuente de 

la Garganta, el bosc deixa pas a un 

paratge obert i humanitzat: les pas

tures i el Cortijo de la Nava de San 

Pedro. 

Una altra fita d'aquest immillo-

rabie recorregut és el Collado de la 

Fuente Bermejo. Punt on s'inicia la 

valí del riu Barosa, una de les mes 

fermes de tot el muntanyam de 

Cazorla-Segura. El camí que la res-

segueix en descens passa per la 

Laguna de Valdeazores, el naixe-

ment de Aguas Negras, l'embassa-

ment i el salt de Los Órganos i la 

Cerrada de Elias, indrets tots ells es

pectacular . 

Des d'un altre coll proper, el 

Collado de la Zarca, es té una vista 

impressionant del barranc del 

Guadalentín, que s'esmuny prego-

nament, i deis espadats de la Sierra 

de la Cabrilla, de sis-cents metres 

de desnivell. Per ampies navas amb 

tendres pastures sortim del gtan bosc 

de Cazorla. Som a la casa forestal de 

la Rambla Seca. A partir d'ací cometi

ca la Sierra de Segura amb els pastu-

ratges deis Campos de Hernán Perea, 

un paisatge totalment contrastât amb 

el de Cazorla. 

Hi ha mes de vint quilómetres 

de pista sense pavimentar fins al pri

mer Hoc habitat, Don Domingo, un 

deis múltiples llogarrets de l'extens 

terme de Santiago-Pontones. Mal-

grat els refugis forestáis ocupats per 

pastors i els seus ramats d'ovelles 

segureñas, algunes tinadas i cortijos 

esparsos que anem trobant, la sensa-

ció de solitud és infinita. De primer 

la pista transcurre rectilínia, per l'alti-

plà deis Campos de Hernán Perea, 

pie de dolines. Després d'una lleu pu-

jada , davalía i s ' enca ixa en el 

barranco on creix l'anomenat Pino 

Galapán, un exemplar extraordinari 

de pinassa. 

A mesura que ens allunyem de 

l 'humil aplec de cases de Don 

Domingo, el paisatge esdevé mes 

Arbreda que 
ressegueix 
la carretera 
del riu Madera. 
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variat amb la combinado de sem

bráis i bosc. Anem seguint la valí 

incipient del riu Segura. Arribem 

al naixement de l'esmentat riu. Un 

petit oasi d'aigua i arbres caduci-

folis. L'indret es troba apariat un 

xic artificialment, pero mereix una 

aturada i un descans. Després de 

seixanta quilómetres sense asfalt 

sortitri a la carretereta que mena a 

Pontones, un poblé menut entafo-

rat a la valí del Segura. 

La carretera C-321 se'n va vers 

el nord per la ca r ena de La 

Cumbre, llarg tram enlairat per 

sobre de 1.500 m, amb panorames 

extensos a banda i banda. Ens atu-

rem per pujar al vértex geodésic 

d'Aroca. A sota, a tan sois 650 m 

d'altitud hi ha l'embassament del 

Tranco i la valí del Guadalquivir 

Es destrien els oliverars. La vista 

és fantástica. Vers ponent la Sierra 

de Segura s'estén en un seguit de 

carenes separades pels fondals deis 

rius Madera, Segura i Zumeta, tots 

atapeits de densos pinats. A la llu-

nyania sobresurt el cim de la Sagta, 

que amb els seus 2.382 m és el punt 

cu lminan t de les serralades 

Prebétiques. 

A divuit quilómetres de Ponto

nes trobem el trencall que davalía 

al Río Madera, bonica i ombrívola 

valí, amb pins altíssims, arbredes 

frescals i aigües nítides. Pero pri

mer decidim enfilar-nos al puig del 

Yelmo, un penyal enorme isolat per 

tots cantons, el millpr mirador de 

la Sierra de Segura. Després pros-

seguim per la carretera que mena 

a Siles. Altra volta ens desviem, 

aquesta vegada per conéixer Segu

ra de la Sierra, vila aturonada, de

clarada conjunt historicoartístic. 

La marrada és del tot obligada. 

Prosseguim vers el nord, en di-

recció a Siles. La carretera traves-

sa les boscúries denses de les oba-

gues del Monte Acebeas. Hem per-

dut escassa altura i, sense abando

nar la carenada que hem pres a 

Pontones, som a les envistes de 

Siles, la davallada ptecedeix el fi

nal del nostre llarg itinerari. Situ

áis a l 'extrem septentrional de 

J a é n , a toca r de la provinc ia 

d'Albacete, hem creuat de cap a 

cap les serres de Cazorla-Segura. 

Des de Tíscar fins a Siles hem re-

corregut uns 170 km, sense comp-

tat-hi la pujada al cim del Yelmo i 

el desviament per a accedir a Se

gura de la Sierra. 

Quatre cims i un riu 

LAguilón del Loco ( 1 . 9 5 6 m) 

és un deis cims destacats de la 

Sierra de Cazorla, pertany a la 

Cuerda del Rayai, crestall llarga-

rut que es despenja sobtadament 

per les penyes esmolades del Picón 

del Guante (1.931 m) i el Picón 

del Rayai (1.834 m), un miler de 

mètres per damunt de Tíscar i la 

valí de Quesada. Poe mes enllà de 

Tíscar, cal deixar la carretera C-323 

i prendre l'ample cami que puja 

entre bancals d'oliveres fins al coll 

de la Presilla. Després de la con-

junció amb una altra pista, el cami 

queda barrât per una tanca me-

tàldica, que cal superar un xic mes 

amunt per una portella amagada 

entre la bardissa que cobreix el llit 

del Atroyo de la Cañada de Tíscar. 

Eample cami puja fent Uaçades que 

es poden estalviar per dreceres pe-

dregoses fressades pel bestiar que 

pastura per aquesta barrancada re-

blerta d'un carrascar prou conser

vât. 

Vers 1.500 m, el cami esdevé 

sendera pujadissa entre grosses pi

nasses. Els pendissos rostos de la 

Cuerda del Rayai formen una 

barrera de difícil accès. La vegeta

do es fa mes muntanyenca. Lher-

bassar del sotabosc verdeja. Es tra

ba rosegat per les ovelles que pas

turen lliures. Trobem exemplars de 

cabres salvatges que s'escapolei-

xen en sentir les nostres passes. A 

dalt de tot del Collado Angosto 

(1 .750 m) ens espera un ramat de 

daines amb llargues banyes. Tam

bé fugen, pero a pas mes tranquil. 

Remuntat un crestall rocallós, 

fem cap al Collado de Trabino i per 

un rascler en fort pendent assolim 

la penya del Aguilón del Loco. La 

vista s'esplaia ais quatte vents, la 

solitud és infinita. Vers el nord, les 

carenes es multipliquen per la 

Sierra de Segura. La poblado de 

Quesada, al bell mig deis oliverars, 

és ais nostres peus; mil tres-cents 

mettes de desnivell ens en separen. 

El c im de Cabanas ( 2 . 0 2 6 m) 

és molt mes av inen t . Des del 

Puerto Llano (1.799 m), un ampie 

carni ressegueix, entre pinasses, el 

vessant ponenti. El cim és un ro

quer calcari allargassat. Un cop as-

solida la carena, es pot prendre un 

senderol que munta pel seu fil fins 

al cimai de Cabanas, on hi ha una 

caseta deis vigilants d'incendis. El 

guarda ens informa que en tot el 

parc natural n'hi ha un total de 

vint-i-quatre. Totes teñen la ma-

teixa estructura ovoide i el mateix 

color blanc. Penjades dalt dels cims 

més sobresortints, es veuen de tot 

arreu. 

Sierra Nevada es destria a la per-

fecció, malgrat que en línia recta hi 

ha més de vuitanta quilómetres. 

Amb el guarda, que és de Cazorla, 

repassem els cimals principáis de tot 

el paie natural fins més enllà del 

Yelmo. El retorn al Puerto Llano es 

pot fer dreturerament despenjant-

nos pel pont natural que hi ha des-

sota el cim. 

De Vadillo-Castril prenem la 

carretera que mena al parador na

cional El Adelantado . Darrere 

l'edifici surt el carni que puja cap 

al Puerto del Tejo. Dins el bosc om-

brívol, entre els pinasties, s'esca-

poleixen cabres salvatges —un 

gran másele— i daines fugisseres. 

Dalt la Loma de los Castellones 

creuem un petit poyo. Quan tor-

nem del cim del Gilillo, en aquest 

punt, tiobaiem cérvols que s'ama-

garan pels arbres del voltant. 

Resseguim el crestall vers el 

Puerto del Gilillo; Cazorla apareix 

un moment amb les seves cases 

blanques i els seus Castells. La so

litud immensa ens acompanya en 

aquesta hora del capvespre. Fent 

una curta grimpada assolim la pe

nya cimera del Gilillo ( 1 . 8 4 8 m ) . 
Es destiia proper l 'Aguilón del 

Loco i la Cuerda del Rayai. Més 

enllà Sierra Magina, a tocaí de la 

capital, Jaén. Oliveíats veis les lio-

mes llunyanes i la ciutat d'Úbeda 

en un turó difús: l'horitzó infinit. 

Sis quilómetres de pista accep

table i quasi quatre-cents mètres 

de pujada hi ha fins al cim del 

Yelmo ( 1 . 8 0 8 m) , al bell mig de 

la Sierra de Segura. La vista pano

ràmica a voi d'ocell és aèria i es

pectacular. Les ràfegues de vent 

són fortes i fredes. La llum, nítida. 

De dalt estant s'atalaia tot el con

junt orografie de Cazorla-Segura. 
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Realment és un tossal magnífic. 

Isolat per cingleres, sembla inex

pugnable. Els repeus son reblerts 

d'espesses boscúries. Mes enllá, es 

destrien equidistants els pobles de 

Segura de la Sierra, amb el seu cas-

tell airós, i Hornos de Segura, a les 

ribes del llarg i serpentejant embas-

sament del Tranco. La valí del 

Guadalimar, ampia i joliua, sembla 

quadriculada amb les seves im-

menses plantacions d'oliveres. 

Deixem els cimals de la serrala-

da i ens entaforem per la valí del 

Río Madera. Aquest curs fluvial 

neix al repeu del Calar de Nava del 

Espino (1 .722 m) i, en direcció 

sud, se'n va a desembocar al riu 

Segura després d'un recorregut 

encaixat entre vessants emboscats. 

La riquesa vegetal de tota la valí 

del Río Madera és fabulosa. Un 

petit racó de món desconegut. O 

potser no tant. Som a l'ínfim 11o-

garret de Río Madera; l'hostal és 

pie a vessar en un diumenge qual-

sevol de tardor, el menjar casóla és 

exceldent. 

Una carretereta deliciosa resse-

gueix tot el Río Madera. Els pins 

creixen rectes i dobles. Els atbres de 

ribera, engroguits, perden les fulles; 

l'asfalt desapareix sota la fullaraca. 

Petits cortijos semiabandonats prop 

de les aigües fugisseres, rónegues 

ventas i molins donen fe de l'antic 

poblament de la valí. Retornem 

contra corrent i a contracor. Ens 

adrecem cap a la capital del terme: 

Segura de la Sierra. 

Pels carrerons de 
Segura de la Sierra 

Al peu del cim de Navalperal 

(1.646 m) hi ha el trencall de car

retera que baixa fent retombs fins 

al lloc de Segura de la Sierra, pie 

de records histories i antiga seu de 

partit judicial. La població queda 

encarada a ponent, ais repeus del 

turó on s'alga majestuós el fort o 

castell recentment arranjat. Des de 

la torre principal de la fortificació 

es desttia un paisatge superb: el 

tossal alteros del Yelmo, vers el 

sud; la valí gemada del riu Hornos 

i del riu Guadalimar, reblerta d'oli-

verars verde jants ; la poblac ió 

d'Otcera, amb els edificis que blan-

quegen al sol de la tatda. 

Raconades i estrets carrerons 

transpiren la pau i senzillesa d'un 

marc urbà escassament adultérât. 

Retrobem els rasts de pebrots ver-

mells penjats a les llindes de por

tes i finestres, com vam veure d'an-

tuvi al Cortijo del Nacimiento, en 

la fonda valí del riu Casttil. Les 

cases del poblé no deixen de ser 

petits i humus edificis amb les fa-

çanes emblanquinades. Contras

ten amb la grandiositat del castell 

mudéjat, que destaca imponent peí 

sobre de les teulades de les cases. 

Encara resten dempeus panys de la 

muralla que encerclava la vila i 

també els portais d'accès al nucli 

veil. 

A Segura de la Sierra nasqué el 

poeta Jorge Manrique: Nuestras 

vidas son los ríos/que van a dar en la 

mar/que es el morir... Oliveres enllá 

fuig el Guadalimar a vessar el seu 

cabal al riu Guadalquivir, que, al 

seu torn, després de sis-cents qui-

lómetres, abocara les aigües a 1'At

lantic. 

Així fineix el nostre llarg i cap-

tivador recorregut per les serres in

finites de Cazorla-Segura. Ens allu-

nyem nord enllà cap a terres co-

negudes. 

Un desig futur 

Aquest itinerari longitudinal 

que tecoire sencer el complex oro-

gràfic de Cazorla-Segura abasta no-

més una part exigua deis punts d'in-

terés excursionístic d'aquesta exten

sa àrea muntanyenca. Si disposés-

sim de mes dies, proposaríem fer un 

itineíati circular complet en sis jor-

nades: 

1. Yeste (a la Sierra d'Albacete). 

A c c é s al pare natural per Las 

Juntas, en l'aiguabarreig del riu Se

gura amb el seu afluent el Zumeta. 

Lloc de Mil le r i embassament 

d'Anchuricas. Ascensió al Puntal 

de la Misa i al Espino, per Venta 

Rampias i Los A n c h o s . R ío 

Madera. 

2. Río Madera . Ascens ió al 

Yelmo i al Navalperal. Segura de 

la Sierra. Hornos de Segura. 

3. Hornos de Segura. Embassa

ment del Tranco. Torre del Vina

gre. Recorregut pel riu Barosa. 

Puerto Las Palomas i Cazorla. 

4 . De Cazorla a Quesada per 

Riogazas i Siete Fuentes. Santuari 

de Tíscar. Ascensió al Cabanas per 

Puer to L lano . N a i x e m e n t del 

Guada lqu iv i r i Puen te de las 

Herrerías. Vadillo Castril. 

5. Vadillo Castril. Ascensió al 

Gilillo, pel parador El Adelantado. 

Nava de San Pedro. Rambla Seca. 

Campos de Hernán Perea. Don 

Domingo. Santiago la Espada. 

6 . S a n t i a g o la Espada. Río 

Zumeta, Las Juntas. Yeste. 

Segura de la 
Sierra des de 
dalt del Yelmo, 
a 1.808 m. 
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La falguera de rei 
{Osmunda regalìs), 
un fòssil vivent 
Enric Ventura i Lecha 

Una breu monografia sobre una falguera antiquissima que viu a 
les rieres de les contrades maritimes de la meitat nord de 
Catalunya. 

Filogenia de la pianta 

La falguera de rei (Osmunda re

gata L.) , és una planta que pertany 

a la familia de les Osmundàcies. 

Aquesta familia és coldoca al prin

cipi de la sèrie que tots coneixem 

amb el nom popular de falgueres, 

com a conseqüéncia de certs carác-

ters que té i que s'interpreten com a 

carácters intermedis entre les falgue

res mes primitives (Botrychium -

Ophioglossum) i les mes evoluciona-

des (Polipodiácies). Les Osmundá-

Una mata de 
la falguera 

de rei, 
arrêtant a la 

riba d'un curs 
d'aigua. 

cies son, probablement, la familia 

mes antiga de totes les falgueres vi

vente. Teñen l'inici en el Permià (fa 

280 muions d'anys) encara que la 

màxima esplendidesa sembla èsser 

del Mesozo ic (fa 190 mil ions 

d'anys); després d'aquest période va 

anar déclinant. 

Estudis actuáis amb mitjans d'alta 

tecnologia, com la microscopia elec

trónica, han déterminât una gran 

quantitat d'espècies fòssils que teñen 

una Constant filogenètica amb l'Os-

munda actual. Avui se'n coneixen 

quinze falgueres fòssils i tres de vi-

vents. Els trets principáis que la dife

rencien de les falgueres mes evoluci-

onades són els segiients: 

a) Els esporangis no estan reu-

nits en sorus sino en espiga. 

b) A Osmunda els esporangis 

sempre maduren tots a la vegada, 

al contrari de les més evoluciona-

des (Polipodiácies) la madurado de 

les quais és mixta. 

c) Aquests esporangis són més 

grans i teñen una vida més llarga 

que les Polipodiácies. 

d) Cada esporangi produeix 

moites més espores (de 256 a 512) , 

i aqüestes són més primes i de co

lor verd. 

e) El creixement de l'embrió és 

relativament lent si el compatem 

amb el de les més evolucionades. 

f) El coli de l'arquegoni és recte 

i llarg, en comptes de corb, com pas

sa en les Polipodiácies. 

g) Els anteridis produeixen 

molts més espermatozoides. 

h) Els protaHus solen èsser més 

grans i són d'una vida més llarga 

(fins i tot anys). 

Morfologia 

El nom llati d'aquesta planta és 

un nom prelinneà i se'l suposa dé

rivât d'Osmunder, la divinitat cèl

tica Thor, simbol de la força, per la 

puixança d'aquesta falguera. És el 

nom que li donà Charles Plumier, 

un naturalista francés que nasqué 

a Marsella el 1646 i morí a El Puerto 

de Santa Maria (Cadis) el 1706. Es 

va especialitzar en l'estudi de les 

falgueres, i destaca, entre altres, la 

pub l i cado que va fer el 1 7 0 5 : 

Tratado de los Heléchos de América. 

És una falguera força diferent 

del concepte que tenim d'aquest 
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tipus de plantes; és una especie 

que pot fer de 0 ,50 a 2,5 metres 

d'algária i 20 -60 cm d'ample, el 

rizoma és gruixut i forga Uenyós; 

les frondes son erectes i ascen-

dents i arriben a ésser de grans 

dimensions (fins a dos metres de 

Harg) . 

La posició deis esporangis es di

ferencia de la resta de les falgueres, 

perqué no están ubicats en les fu-

lles, sino que es troben reunits en 

una espiga fértil en les pinnes mes 

distáis; cada any la seva tija subtet-

ránia produeix un grup de frondes 

que creixen desdoblegant-se d'una 

manera circinada i no produeixen 

espores fins al cinqué any a partir 

del moment de la seva formació en 

la tija. 

Les seves fulles son anuals i 

moren en finalitzar la tempora-

da. 

Ecologia de la pianta 

La falguera de rei viu a les ver-

nedes i altres boscos de ribera de 

sòl sempre humit, pteferentment 

acid, entre 40 i 750 mettes d'alti-

tud, fonamentalment perquè la 

seva tija subterrània ha d'estar 

sempre amb humitat Constant. 

Distribució geogràfica 

La falguera de rei no és una fal

guera connina al nostre pais, és 

forga rara al territori catalanidic 

N, principalment a les zones d'in-

fluència maritima: Gavarres, mas-

sis de Cadiretes, plana de la Sel

va i Montseny otiental. Es molt 

rara als Pirineus orientals (massis 

de les Salines i l'Albera) i al terri

tori ruscinic (serra de Rodes). A 

la peninsula Ibèrica es troba a tota 

la cornisa atlántica fins a l'estret de 

Gibtaltar. 

En canvi , dins el con t i nen t 

americá i concretament als Estats 

Units hi tres especies de moka 

difusió (Osmunda cinnamomea, 

Osmunda daltoniana i Osmunda 

regalis), i son tan esponeroses i es

pec tacular que fins i tot les fan 

servir com a ornamentáis. 

Ús medicinal 

D'aquesta planta s'utilitza el ri

zoma en infusió: és astringent i 

diurética. També el rizoma sec i 

en pols, en ús extern, s'aplica a les 

nafres, ferides i hérnies. 

Les espigues fértils s'utilitzen 

com a remineralitzant per a com-

batre el raquitisme. 
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A /'esquerra, 
un detall de les 
frondes i de 
l'espiga amb 
els esporangis. 

A la dreta, 
un detall d'una 
fronda. 
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El tresc 
a Muktinath. 
Circuit 
de l'Annapurna 
P u r a T o m a s 

El Nepal s'esta convertint en una destinado turística 
que no tan sols acuii el viatger que cerca el coneixe-
ment del pais, sino que també permet accedir a les 
vails interiors de l'Himàlaia a partir d'una de les acti-
vitats més ancestrals de l'home: caminar. 

El Nepal és un país asiátic que ne-

cessita poques presentacions, sobre -

tot quan se'n vol parlar en una re

vista d'un centre excursionista, ja 

que té vuit deis deu cims més alts 

de tot el món (Everest, Lhotsé, 

Cho Oyu, Dhaulagiri, Manaslu, 

Kangchenjunga, Makalu i Anna-

purna), tots ells superiors a vuit mil 

metres. A part de l'atractiu deis seus 

elevats cims, ais anys seixanta i prin-

cipis deis setanta la seva capital, 

Kátmandu, va set una de les ciutats 

de referencia per a totes aquelles 

persones que buscaven manetes al-

ternatives de viure, més espirituals 

o vinculades ais principis que inspi-

raven el moviment «hippy». Actual-

ment, el Népal s'esta convertint en 

una destinaciô turîstica que no tan 

sols acull amablement el viatget que 

cerca el coneixement del pais a tra-

vés de les sèves ciutats, de la seva 

cultura i religiô i dels seus habitants, 

sino que també ofereix un tipus de 

viatge que permet accedir a les valls 

interiors de l'Himàlaia a partir d'una 

de les activitats més ancestrals de 

l'home: caminar. 

A tall de presentaciô... 

Situât estratègicament al cor de 

la serralada de l'Himàlaia, entre 

dos extensos i poblats països, un de 

tègim comunista —la Xina— i l'al

tre sota el paraigua capitalista — 

l ' I nd ia — , el Nepal té una econo

mia poc desenvolupada, des del 

punt de vista occidental, i és con

sidérât un dels països més pobres 

del món: l'agricultura és l 'activi-

tat prédominant, especialment el 

conreu de l'arròs; la industria és 

gairebé inexistent i el comerç està 

limitât a les grans ciutats. Un sec-

tot incipient és el deis servéis deri-

vats de la seva especialització tu

rística destinats a satisfer les ne-

cessitats del viatger: agencies de 

viatge, servéis de taxis publics i pri

vais, restaurants, hôtels, etc. 

Eis seus més de vint milions 

d'habitants ptactiquen essencial-

ment dues religions: l 'hinduisme 

i el budisme. Si la primera és la 

religio oficial del país i la que prac

tiquen essencialment les castes 

hindús, la segona, més que una 

religio és una filosofia que segueix 

la nombrosa comunitat t ibetana 

exiliada al Nepal i eis grups étnics 

de les muntanyes que confronten 

amb el Tibet . Ambdues, però, es-

tan fortament barrejades i convi-

uen amb altres practiques minori-

tàries, com la musulmana, la ca

tólica o les animistes, conformant 

un univers religiös difícil de des

triar i molt ben arrelat en la po-

blació. Més gran és encara la seva 

diversitat d'ètnies, més de cin

quanta gtups que teñen eis seus 

orígens en dos: eis indoàrids i eis 

mongols, amb més de vint llengües 

i incomptables dialectes i una llen-

gua comuna per a entendre's: el 

nepalés, parent de l'hindú, de la 

familia del sanscrit. 

Caminar pel Nepal esdevé gaire

bé una obligació si es volen conèixer 

les valls de les muntanyes, ja que la 

seva xarxa viària és molt limitada, i 

la ferroviària, inexistent. De la car

retera que travessa d'est a oest per la 

part baixa del Terai surten ramais que 

porten a algunes de les ciutats de la 

zona de les muntanyes intermedies; 

les dues grans ciutats, Pokhara i 

Kàtmandu, estan unides per una al

tra via que, si es continua, permet 

allibar a la frontera amb el Tibet xi-

nès. Al Nepal hi ha, a més, una xar

xa aeroportuària de suport que per

met la comunicado amb les munta-

Situació del tresc en el conjunt del Nepal 

República Popular 
Xina 

(Tibet) 

India 
100 km 
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nyes i on petites avionetes aterten 

en pistes de terra batuda, pero un 

cop s'arriba a la destinació escullida 

només hi ha camins a seguir. El Nepal 

és un dels països del mon on els seus 

camins ancestrals no tan sols estan 

ben conservats sino que encara ara 

son les principáis vies de comunica

d o per a una població que té en el 

caminar el seu principal mitjà de lo-

comoció. 

Q u e és fer tresc 

Fet tresc, en cátala, ve de fer trek, 

o trekking, una expressió anglesa 

amb précédents colonials que s'utï-

litza per a indicar un tipus de viat

ge caminant. Vol dit recorrer les 

muntanyes a peu, fer una travessa 

per camins o por senders, i, per ana-

logia, un trekker o un tre/clcinista és 

la persona que camina. Les radies 

que hi ha a continuado descriuen 

tota una série de rutines tipiques 

d'una jornada de tresc. Si s'ha con

fiât la logística a una agencia local, 

ella s 'haurà encarregat de 

planejar-lo, perô, encara que estigui 

planificat i que es disposi de tota la 

inftaestructura per a mantenir-se 

autosuficient durant tot el recorre-

gut, en última instancia s'ha d'obéir 

la voluntat de la natura, que no sem-

pre és tan mansa com quan un la 

contempla reposadament fent foto

grafíes pel cami: les esllavissades de 

terra, les riuades o la furia de les ai

guës del riu sovint son motiu sufici-

ent per a haver de redéfinir el sen-

der. El paper del guia es torna, en 

aquests casos, imprescindible. 

Eequip huma d'una expedido 

de tresc és format per tres figures 

bas iques : el guia ( a n o m e n a t 

sirdar), el cuinet i els portadors 

(també anomenats coolies), i cadas-

cun d'ells va acompanyat dels seus 

respectius ajudants, conformant 

una estructura piramidal en la quai 

el guia és el màxim représentant. 

EU és el coneixedor de la munta-

nya i és qui marca el pas i la via; 

també és qui assigna les funcions a 

cada membre de l'equip. El tetme 

comunament més conegut per a 

referir-se al personal contractât és 

el de xerpes; perô hi ha una certa 

confusió perqué s'utilitza indistin-

tament per a designar qualsevol 

membre del grup de suport i, en 

canvi, només hauria de referir-se al 

grup etnie de la zona de l'Everest. 

L'activitat d'una 
jornada de tresc 

En general, una jornada comen

ta de seguida que surt el sol, encara 

que cada tram de l'itinerari té les 

seves particulatitats. Al Nepal es fa 

de dia molt de pressa, ja que per la 

seva latitud en molt pocs minuts es 

passa de la nit al día. El despertat 

d'una nit de tresc és tan «natural» 

com l'entorn: un portador, «porta», 

el «bon dia» acompanyat d'un te. A 

fora de la tenda cada caminador es 

troba una palangana d'aigua calen-

ta per a rentar-se i una altra d'aigua 

tèbia iodada per a esbandir-se. Men

tre ho fa, els cuiners preparen l'es-

morzar i de seguida que es teñen els 

equipatges llestos, els portadors els 

carreguen a les cistelles i enceten el 

sender. Ells son els primers a sortit, 

desptés ho fa el grup de clients amb 

el guia i els seus coldaboradors, i els 

darrers son el cuiner i els seus aju

dants, una vegada han recollit tot el 

seu equipament logistic (fogons, ba

tería de cuina, vaixella, taula i cadi-

res...). 

El primer àpat del dia és fotça 

consistent. Una bona ració de ce

reals barrejats amb fruita, unes 

torradas, ous, llet, te... Durant tot 

el mati es va caminant amb breus 

intetrupeions per a anar fent fotos i 

per a prendre alguna beguda o in-

fusió a les bhatis (cases de te) que 

es van trobant pel trajéete. Al mig-

dia es fa una parada per a dinar i, 

recuperadas les forces, es torna a 

emprendre l ' e tapa a la tarda . 

S'acostuma a caminar fins a mitja 

tarda, perqué hi hagi temps de 

refer-se abans que es faci fosc. Des

prés de sopar és temps de tertulia 

nocturna. Parlar amb les persones 

que t'acompanyen és escoltar les 

allaus de paraules nepaleses que 

ensenyen amb orgull al foraster per-

L'enllosat 
del carni 
cap a UIIci i 
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que les entengui. Son les hores on 

el grup es converteix en una singu

lar familia: es fan bromes, es com-

parteixen experiències, s'intercan-

vien impressions i també es pot arri-

bar a fer una mica de festa amb 

cançons i balls que, de sobte, s'im-

provisen. 

Abans d'anar a dormir, contem-

plar les esttelles es converteix en 

una font d'inspiraciô. Son mo

ments per a recordar les frases del 

dia, els paisatges vistos... Repassar 

la Jornada és llavors una tasca in

dispensable. I, amb aquell silenci, 

s'entra en la nit que conduira a la 

segiient etapa. 

El cami fins 
al santuari 
de Muktinath 

El circuit de l'Annapuma és un 

recorregut de tresc classic que té el 

seu punt culminant en el coll de 

Thotung (5.416 m). El seu traçât 

permet vorejar aquest massis mun-

tanyôs que domina tota la part cen-

ttal del Nepal. Si no es vol arribar a 

aquesta altitud o no es disposa del 

temps necessari per a fer tot el re

corregut, es pot optar per fer una 

part del circuit per l'oest d'aquest 

massis, seguint el tradicional cami 

que porta al santuari de Muktinath 

via Jomsom per la vail del riu Kali 

Gandaki, riu que sépara els massis-

sos de l'Annapuma i del Dhaulagiri. 

Tot el recorregut es fa dins els li

mits de l'Àrea de Conservacio de 

l 'Annapuma ( A C A P ) , figura de 

protecciô que inclou bàsicament el 

massis muntanyôs i que s'estén fins 

a la frontera amb el Tibet (7.000 

km 2 ) . Per a accedir-hi, els estran-

gers necessiten un permis de tresc 

que s'ha de presentar sistemàtica-

ment a les oficines de l 'ACAP o als 

Uocs de policia que es troben al llarg 

del sender i on s'ha d'especificar el 

punt mes llunyà del trajecte. 

El trajecte comença una mica 

mes al notd de Pokhata, la sego-

na ciutat del Nepal, en un llogat-

ret anomenat Naya Pool. A par

tir de Birethanti arrenca una sob-

tada a scens iô fins al pas de 

Deurali (2 .800 m) sobre el poblet 

de Ghorepani, per a baixar tot se-

guit fins a Tatopani. Aquesta po-

blaciô es troba a la riba del Kali 

MUNTANYA 
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Itinerari del tresc a Muktinath 

Kagbenl 
Chhancha Lhumbai^CIlKhingar^ 

— • Muktinath 
/ / — „ Jharkot 

Jomsom s . 
S i s 

Marpha«^ 

Tukuche_<¿ 
Khobang, 

La 

Kalopani 

Lete*»> 

Gandaki, riu que el carni remun

ta seguint el seu engorjat fins al 

pöble de Jomsom, en una ascen-

sió progressiva, més suau i Cons

tant. Per a assolir el santuari de 

Muktinath (3.800 m) és necessa

ri abandonar el Kali Gandaki a 

l'altura d'Eklebhatti i pujar per la 

vali la tera l del riu J h o n g fins 

aquest Hoc sagrat, darrere el qual 

s'eleven les muntanyes que tan-

quen la val i , amb el co l i de 

Thorung al fons. 

En la descripció dels trams del 

perfil del tresc destaquen tres zo-

nes paisatgistiques de marcada Per

sonali tät : l 'aproximació al Kali 

Gandaki, l'engorjat del riu i la zona 

àrida de l'ültim tram. 

Cap al Kali Gandaki 
per la jungla 
dels rododendres 

L ' a p r o x i m a c i ó al riu Ka l i 

Gandaki es fa per un cami esglao-

nat amb Hoses que salva el pas de 

Deurali i que baixa fins a Tatopani 

(1 .189 m) . Des de dalt es poden 

veure els c ims del H iunchu l i 

(6 .400 m) i l 'Annapurna S (7 .200 

metres). El trajéete suposa comen-

gar a caminar amb un paisatge on 

alternen els camps de conreu d'ar-

rós amb les pastures i l 'escampa-

dissa de cases i poblets pels vessants 

de les muntanyes, en molts dels 

quals encara no hi ha hum ni ai-

gua corrent. 

A partir d'Ulleri (2 .070 m) ja 

s'entra en el bosc dens i espès de 

rododendres, roures i magnòlies, 

amb un sotabosc de lianes i matolls 

que a l'època dels monsons està en 

la seva màxima esplendor. Arreu 

brollen nombrosos rius i petits salts 

d'aigua que se salven amb ponts 

de fusta. És la zona més numida 

del recorregut i l'habitat natutal de 

les sangoneres, petit eue que des 

de les fulles i les herbes procura 

enganxar-se a qualsevol animal o 

home que li permeti alimentar-se. 

L'engorjat més 
profund del mon 

A Tatopani (1.189 m) comença 

el segon escenari geografie del tresc, 

perquè és a partir d'aquest poble 

que la tuta segueix paraldela al riu, 

i on comença l'engorjat conegut 

com la depressió més profunda del 

mon, entre els dos immensos cims 

de vuit mil mètres: l'Annapuma I i 

el Dhaulagiri I, separats entre ells 

38 km. El riu sera, a partir d'ara, el 

protagonista del tresc i ens acom-

panyarà en els dos trams segùents 

de l'itinerari. Però el seu curs no es 

limita només a guiar la nostra marxa, 

A la pagina 
anterior, a dalt, 
al setembre 
el verd dels 
conreus d'arròs 
es confon amb 
el frondos bosc. 

A la pàgina 
anterior, a baix, 
a més de tres 
mil metres el 
paisatge esdevé 
desèrtic cap a 
Muktinath i 
l'erosió es fa 
patent en els 
vessants. 

A dalt, els oasis 
de conreu a les 
terrasses del 
Kali Gandaki. 
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A dalt, 
el pont penjant 

del Kali 
Gandaki a 
Tatopani. 

Al tons, les 
esllavissades 

produi'des pels 
monsons. 

A baix, 
vista del poble 

de Marpha, amb 
/'arquitectura 

típica de 
teulades 

planes. 

sino que des de la frontera amb el 

Tibet, travessa tot el Nepal recollint 

les aigües afluents deis vessants deis 

massissos i continua corrent fins a les 

planes de l'India. 

Tatopani, que en nepalés voi dir 

aigua calenta, rep el nom de les ai

gües temíais que brollen al costat 

del riu. Aquí el carni torna a pujar, 

suaument, pel costat excavat de la 

roca fins a Dana (1.446 m) i conti

nua l'ascensió cap a Rukse Chitara 

(1.550 m), granja situada ais peus 

d'una impressionant cascada. Des-

prés de Rukse s'estreny la vali i s'en

tra a la zona mes abrupta i estreta 

del congost, on son fréquents els 

trams amb esllavissades i esfondra-

ments que poden fer canviar el sen-

der d'un any a l'altre, segons quin si

guí el costat del riu que s'hagi malmès 

menys, i on els llargs ponts suspesos 

permeten observar els cursos erra tics 

del riu que deixen l'empremta de la 

furia de les seves aigües. 

Totes les rutes condueixen al po

ble de Ghasa, a uns dos mil metres 

d'altitud, des d'on es poden veure 

els cims del Tukuche (6 .920 m), 

l 'Annapurna I ( 8 . 0 9 1 m) i el 

Dhaulagiri (8.177 m). El clima es 

torna aquí mes tred i --ce, i la vege

tado canvia cap a especies de mun-

tanya com el pi o el bedoll, els xi-

prers o els ginebrons. Hi ha un des

cens abrupte a través del bosc cap al 

riu Lete Khola i, de Lete a Kalopani 

(2.650 m) hi torna a haver una empi

nada pujada. A partir de Kalopani 

comença a clarejar la vegetació, tot i 

que encara quedin boscos ais ves-

sants. 

L'aridesa de Muktinath 

En aproximar-se a Larjung (2.560 

m), l'entorn ha anat canviant i la 

sequera s'ha fet cada cop mes évi

dent, i per a evitar els forts vents que 

bufen al Ilarg de la valí del Kali 

Gandaki es construeixen tunéis en

tre les cases. Ais pobles de mes 

amunt, Tukuche (2.590 m) i Marpha 

(2.665 m), el paisatge vegetal i el fí-

sic s'han anat uniformant, i el sec 

vent i la poca pluja han propiciat una 

arquitectura típica de teulades pla

nes que serveixen per a assecar gra i 

vegetáis, entre uns carrerons estrets 

empedrats que canalitzen els bai-

xants d'aigua. 

Quan s'arriba a Jomsom (2.713 

metres), capital comercial i admi

nistrativa de la regló de Mustang, 

ja s'ha entrât a 1'últim tram del 

tresc, àrid i sec, similar al de l'alti-

plà tibetà. El flux d'aire crea forts 

vents que circulen per la valí. El 

camí cap a Muktinath (3.798 m,) 

ja es correspon a la zona climática i 

geográfica del Tibet, tot i que s'hi 

poden veure algunes taques de verd 

on l'aigua ho permet. En aquests 

moments ens trobem en el vessant 

nord de l'Himàlaia, des d'on es po

den contemplar els Nilgiri i el 

Dhaulagiri. 

Muktinath és un centre de pe-

legrinatge molt important. El seu 

conjunt religiós inclou una gompa 

budista i una pagoda hinduista en-

mig d'un escenari sagrat: de dins de 

la gompa en surt un raig de gas na

tural que produeix una ininterrom-

puda flama, i a prop d'aquesta fla

ma, brolla un raig d'aigua. Son el 

foc i l'aigua sagrada del santuari de 

Muktinath. 

S'acaba així un viatge de grans 

contrastos. Aquell omniprésent 

color verd s'ha tornat ara color de 

terra, les escales-jardí s'han conver

tit en arenoses rampes i la fértil hu-

mitat s'ha tornat una árida seque

ra. Potser per aixô és deis trescos 

d'una bellesa i diversitat mes im-

pressionants de tot el Nepal. 
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El Nou Can Caralleu, 
una realitat 
en marxa. 
Entrevista a 
Nestor Vilella 
i Ricard Vila 
Eliseu T. Climent 

Avui fem /'entrevista als responsables del complex 
esportiu Nou Can Caralleu, les instal-lacions que el 
Centre gestiona juntament amb la Universität 
Ramón Llull i la Fundado Claror. 

Ara fa un any, les instal-lacions 

esportives de Can Caralleu enge-

gaven una nova etapa i amb ella 

introduien l'entrenament específic 

deis esports de muntanya. Néstor 

Vilella (director) i Ricard Vila (pre

parador físic i entrenador d'esports 

de muntanya) comenten aquest 

projecte innovador i singular, que 

paradoxalment ha tingut mes ac-

ceptació per part deis clients ex-

terns que deis socis del Centre (els 

quals gaudeixen d'avantatges i 

descomptes). 

—Com es va gestar dins d'un pro

jecte cora Nou Can Caralleu la idea 

de desenvolupar un apartat dedicat a 

/'entrenament deis esports de munta

nya i les activitats a l'aire lliure? 

Néstor Vilella: En el moment 

del n a i x e m e n t del Nou C a n 

Caralleu, ara fa un any, es donen 

dues realitats: d'una banda, una 

instaldació que es troba en una eta

pa d'expansió i que és diferent, per

qué compta amb un espai natural 

privilegiat dins la ciutat; d'una al-

tra, la presencia d'un entrenador 

dedicat a aquests esports, en Ricard 

Vila, que ja fa anys que treballa en 

l'ámbit de la muntanya amb espor-

tistes d'elit de l'estil de Ferran 

Latorre , Anna Ibáñez, Arace l i 

Segarra, Ernest Bladé o Quico So

ler. 

Ricard Vila: Sempre havia tin

gut la idea que calia buscar alguna 

fórmula específica, un espai on po

der desenvolupar aquesta activitat 

i on hi hagués un material i una 

infraestructura adequats. I al Nou 

Can Caralleu s'han donat unes con-

dicions favorables: he comptât amb 

l'empenta positiva de la direcció del 

complex esportiu perqué portés a 

terme el projecte i, a mes, les instab-

lacions gaudeixen d'un entorn ido-

ni com és Collserola i el pare de 

l'Oreneta. 

He de dir que aquesta és una 

inciativa única a l'Estat espanyol, 

ja que pretén situar els esports de 

muntanya i d'aire lliure a l'altura 

deis esports corrents. Per dir-ho en 

altres termes, es tracta d'una nor-

malització d'unes activitats espor

tives que des de sempre han que-

dat en segon terme pel que fa a l'en

trenament. 

—Quina resposta s'ha rebut per 

part del public? 
N.V.: La veritat és que estic 

molt satisfet com a director de la 

instaldació. A partir d'ara i amb 

vista a la temporada vinent hem de 

treballar fort i apostar per una con-

solidació d'aquest àmbit . Tot i 

això, curiosament, l 'acollida ha 

estât més freda per part del soci del 

Centre Excursionista de Catalunya, 

que gaudeix d'un seguit d'avantat

ges exclusius, que del public ex

tern. I aquest fet, com a soci del 

Centre i director d'aquest projec

te, no deixa de saber-me greti. 

Ricard Vila, 
a ¡'esquerra, 
i Néstor 
Vilella, a la 
dreta, durant 
/'entrevista. 
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Ricard Vila 
Nestor Vilella 

al rocodrom 
del Nou Can 

Caralleu. 

R.V.: Durant aquest primer any, 

hem assolit la cota máxima de les 

75 persones i ens hem trobat amb 

tô t t ipus de pub l i c : des de 

l 'amateur que vol millorar el seu 

estât de forma general fins a aquell 

que vol preparar una competició o 

els que teñen en projecte una ex

pedido. Amb aixô vull dir que hi 

teñen cabuda tots els nivells de 

rendiment. 

N.V.: En relació amb el creixe-

ment, tenim dues vessants. Una peí 

que fa a l'amateur, en la quai es

pèrent tenir un incrément en un 

futur prôxim; i la vessant de com

petició i d'alt rendiment que per 

ella mateixa ja és molt mes minori

taria, perô esperem que el Centre 

d e s e n v o l u p a r à f i n a l m e n t els 

equips de competició, els quais 

comptarien amb aqüestes instab-

la-cions per ais entrenaments. 

—S'hct près el risc ¿'enfrontar-se 

a una mentalitat una mica anárqui

ca que régna en el mon de la munta-

nya, on poca gent s'entrena metàdi-

cament i molts ho fan d'una manera 

autodidacta i intuitiva. 

N.V.: Ens hem d'esforçar a edu

car aquest coldectiu que fem mun-

tanya (en el qual m'incloc) i que 

ens «matem» el cap de setmana 

quan no se'ns acut que de dilluns 

a divendres cal treballar la forma ff-

sica. El coldectiu de muntanya és 

aquell que mes activitat fa el cap de 

setmana i menys durant la setmana. 

Per tant, cal educar-lo, acostumat-

lo i fer-li veure que des d'aquî ofe-

rim la possibilitat de millorar aquest 

aspecte. 

— I aixo, Ricard, com es planteja 

des de l'optica de la preparaciô fisi-

ca? 

R.V. : L'entrenament implica 

molt mes que fer abdominals o côr-

rer: significa una planificaciô i un 

mètode de treball. Jo ofereixo uns 

entrenaments i veig que la gent 

que ho té clat aconsegueix uns ré

sultats i nota una millora i un be-

nefici tant a nivell de rendiment 

com a nivell de reduir la probabi-

litat de lésions. Nosaltres estem 

oberts a aquell que practica qual-

sevol activitat a la muntanya, com 

ara l'escalada, l'alpinisme, l'esquf 

de muntanya, la bicicleta, curses 

de muntanya, etc., a qualsevol ni

vell. A mes, estem desenvolupant 

un programa de vétérans per a gent 

a partir de cinquanta-cinc seixan-

ta anys que vol continuar realit-

zant activitat fïsica i oblidat-se de 

les teories obsolètes segons les 

quais a partir d'una edat ja no es 

pot fer manteniment fîsic. 

— D e fet és adaptar l'entrenament 

a cada edat i a cada condició... 

RA'7.: Es ciar. S'ha de mantenir 

una atenció personalitzada perqué 

no tohom té la mateixa condició 

física i alguns pateixen lésions que 

es podrien aguditzar si realitzessin 

uns exercicis determinats. 

A mes, durant el curs fem uns 

tests de control on cadascú té les 

sèves marques i pot veure com 

evoluciona al llarg de la tempora

da. Aquesta és la idea: donar el 

màxim de qualitat a la gent, com 

si fossin professionals, encara que 

siguin amateurs. 

—Parlem del public mes menut. 
Una realitat que encara no esta en 
marxa7. 

N.V.: Eany passât vam comen-

çar a treballar sobre un projecte que 

pretenia impulsar una escola espor

tiva de muntanya per a infants. Vo-

lem donar-li una empenta forta amb 

vista a la temporada vinent: per ais 

mes petits, es tractaria de realitzar 

activitats i exercicis els dissabtes al 

matí; per ais mes grans introduir al

gún dia d'entrenament durant la 

setmana. És una iniciativa molt nova 

i els pares se la miren de reüll. 

R.V.: Leseóla esportiva de mun

tanya pot ser la via perqué el nen 

faci muntanya com qui fa bàsquet. 
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Ara bé, cal teñir molt present com 

s'enfoca aquesta escola: fer les co

ses des de la vessant únicament lu

dica comporta el perill de conver-

tir-se en un pare temàtic de la 

muntanya. Jo voldria crear una es

cola amb totes les bases i fona-

ments: és a dir, on existís una pro-

gressió metodològica i on també hi 

hagués Hoc per a la seva vessant 

ludica. Aquesta seria una iniciati

va única, arriscada i innovadora. 

Testimonis 

Andreu Rafa (veterà i soci del 

CEC) : Faig muntanya des que era 

jove i sempre m'he entrenat pel 

meu compte, o millor dit, he fet el 

que jo creia que era entrenar-se, 

però no havia fet mai exercicis 

compensatoris, cosa que sí que fem 

a Can Caralleu. Aquesta manera 

d'entrenar-me m'ha anat molt bé: 

treballem bastant la resistencia i 

els exercicis sense aparells, que per 

a la nostra edat son mes indicats que 

les peses. 

Feia temps que s'estava dema-

nant des del Centre una iniciativa 

com aquesta, tôt i que per part del 

soci la resposta dutant aquest pri

mer any ha estât baixa, probable

ment perqué desconeix les possi-

bilitats d'aquestes instaldacions. 

M o n t s e r r a t Puig (sôcia del 

C E C ) : Segueixo les classes que 

Ricard Vila fa a Can Caralleu per

qué es tracta d'un programa molt 

específic adreçat a les activitats a 

la muntanya. A mes de ser un bon 

professional, Ricard Vila és algú 

que fa muntanya i que, per tant, 

c o n e i x bé allô que requere ix 

aquesta activitat. Un deis punts 

forts d'aquestes classes coldectives 

és el tractament individualitzat de 

cadascú, tenint en compte les con-

dicions físiques, l 'orientació i el 

rendiment personal. En definitiva, 

es tracta d'un programa amb una 

continui'tat i un rigor; una iniciativa 

que des del Centre i considérant que 

el soci gaudeix a Can Caralleu d'una 

sèrie d'avantatges, caldria potenci

ar. 

Qui és qui 

Néstor Vitella (1972) . Director 

del Nou Can Caralleu. Llicenciat 

en Dret. Soci del Centre. La seva 

experiencia professional s'ha cen

trât en la gestió d'entitats sense 

ànim de lucre. Practica l'alpinis

me i Tesqui de muntanya. 

Ricard Vila (1957) . Llicenciat 

en Educació Física per l ' INEFC. 

Soci del Centre des de fa 26 anys. 

Mes de vint anys d 'experiéncia 

com a preparador físic i entrena

dor especiali tzat en esports de 

muntanya amb esportistes d'alt ni-

vell com Araceli Segarra, Anna 

Ibáñez, Ferran Latorre , Ernest 

Biade i Quico Soler, entre altres. 

Una sessió 
d'entrenament 
al Nou Can 
Caralleu. 
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«Native Son», 
surréalisme desplomat 
Roger Ximenis 

Una breu crônica d'una campanya d'escalades fêtes a Yosemite 
Valley als Estais Units d"America 

El company 
m'assegura 

en el llarg 
catorzè d'A3, 
ja a prop de 

la sortida. 

20 d'agost del 2000 

Després de vint dies fent escalfa-

ment a Yosemite Valley, ens propo

sent una escalada de dificultat al 

Capitán. La paret s'ha deixat fixar 

quatre llargs els dos primers dies. 

Dies de sol i ploms retorçats. Hem 

decidit tirar cap al Half Dome per 

fer-hi la «Regular» i canviar el xip. 

Tot funciona mes rapid del que 

havíem previst. Ja tornem a ser al 

peu de la corda fixa, amb els petrol's, 

l'equip i menjar i aigua per a sis dies. 

Tot un repte. 

21 d'agost 

Em despertó l'endemá d'havet 

dotmit al llarg mes desplomat de la 

valí. No ens hi atribarem a acostu-

mar mai a aqüestes sensacions, deu 

ser el que dona gracia a tot plegat. 

Després de veure com la camera 

d'en Joan Maria decideix abando

nar l'escalada sensc el nostre per-

mis, afrontem un pareil de dies de 

Uargades técniques i molt estéti-

ques. A diferencia de les tan nos-

trades parets catalanes, aquí, l'ar-

tificial és molt mantingut encara 

que força monôton. Podem estar 

progressant hores peí mateix siste

ma de fissures com esgarrapat a la 

paret amb un ganivet. Dona la sen-

sació que és el «pati» i la llargada 

el que té sentit. Millor no oblidar 

els passos difícils perqué hi son: 

puntes de clau, coppers, ganxos i 

péndols, molts péndols. Ja no els 

tindtem por, n'hem fet mes que un 

rellotge vell, de paret, deis que fun

cionen. 

Els encastadors son, sense cap 

mena de dubte, els reis d'aquestes 

tapies. Els fem servir tots, de totes 

les mides, classes i colors. I per so

bre de qualsevol invent, els aliens 

(encastador de lleves de mida re-

duïda). La capaci ta t que teñen 

d'emplaçar-se a la perfecció en fo-

rats d'antics pitons és bestial. T'has 

d'acostumar a penjar-t'hi quan tre-

ballen de costat i amb dues lleves, 

perô évidemment funciona. Sim

plement posar-hi ganes i no mirar-

te'ls gaire. 

23 d'agost 

Matí d'esmorzar tranquil, enca

ra que preocupats peí penúltim llarg, 

de nou venen dificultats importants. 

Haurem de deixar l'anar fent de 

l'escalada artificial, s'imposa una es

calada mes agressiva. El company 

em delecta amb corregudes de tren-

ta metres per la paret, d'un costat a 

l'altre. Fa por. Flanqueja tot el llarg 

quasi en horitzontal tot fent el pén-

dol clau de la via. Finalment l'en-

certa, torna la calma, pero ara ja 

hem superat el tram. 

Aixô s'acaba. Dues hores i em

palmen! amb la «Tangerine Trip» 

(via veïna per la dreta). Som al cim 

i el sol ho ha tenyit tôt de vermeil. 

El Capitán enrogeix fins que es fa 

de nit. Hem fet una bona foguera 

(aquí als EUA t'ho deixen fer en un 

pare natural). 
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24 d'agost 

Esmorzem i comencem a tirar 

cap avail. Festa grossa, celebraci-

ons regades amb unes quantes 

cerveses King Cobra, moments 

esteldars amb l'amie «Cobret t i» . 

No oblidem. 

Ressenya técnica: 
«Native Son», 800 m, 
MD +, A 4 + 

L l : Dues variants d'entrada, des

carten! la que progressa per un arbre 

fins a coronar-lo i d'allà salta fins a 

enganxar la paret, perqué tor plega! 

sembla massa perillos. Carribada a la 

reunió es precaria i molt desplomada. 

La reunió l'hem de muntar. 

L2: Agraït al començament. Uns 

quants ploms posats ens duen cap a 

una placa de ganxos mes dura del 

que sembla a la ressenya. 

L3: Fácil, de transició cap al Uarg 

clau. 

L4: El mes difícil de la via. Gan

xos sobre Uastres per damunt d'un 

re l le ix . Segons el l l ibre d'en 

McNamara, el mes perillos. 

L 5 : A 2 + de «curro». Passarem 

moka estona fent-lo i despitonant-

lo. 

L 6 : El mes desplomat del 

Capitán. Han sobreestimat les dificul-

tats, rapid i espectacular. 

L 7 - L 1 0 : Llargs fàcils de dificul-

tat similar. 

LGolden Dihedral: De tall clas

sic i progressió senzilla, transcurre 

per un diedre fantastic, de somni. 

L 1 2 : Sortim del diedre per un 

agressiu off widht (xemeneia de ca

res llises on els peus de gat son del 

tot inútils) de chiqué superior. Ens 

porta cap a la gran placa anomena-

da del Headmachine Wall. 

L 1 3 i 14: Llargs absolutament 

estétics. Totalment equipats amb 

expansions (excepte un pareil de 

ganxos explosius). 

L 1 5 : Microfissura de ploms, pi

tons i encastadors. 

L 1 6 : Escalada d'extrema dificul-

tat sobre péndols en assegurances 

precàries. El fregament de la corda 

complica la progressió. 

L17 i 18: Darrers llargs de la via 

"Tangerine Trip», fàcils pero amb 

l'inévitable treball d'arrossegar el 

petroll. 

1 Iron Hawk 

The Equator 

Aurora 

Assegurant 
"The Wing" 
(l'ala), 
el llarg més 
desplomat 
del Capitan. 
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Sobrarb: 
Peña Montañesa, cara N 

Serra de Ballabriga: 
congost d'Ovarra 

2.14 

1. Via «AdiósZapata» (200 m, ED), 1 a. ase. 5-V-1995, per R Barthez i C Ravier. 

2. Via «Clara» (220 m, ED ), 1 a. asc. tardor 1995, per «Flapswinder» i J . Palet. 

Vía «Karwendel»(350 m, MD), 1 a. asc. 3-V1II-2000, per Remi Brescó i Armand 3. Via «Blanc i negre» (185 m, MD +), 1 a. ase, 29-111-1997, per L. Brunat, Josep 

Ballart. Material: tascons i friends mitjans. i Jaume Masana. Material: pitons, tascons i friends per a totes les vies. 

Montanissell: 
serra de Sant Joan, sector centra 

1. Via «Santa Perpètua» (190 m, M I » , 1 a. asc. 7-III-2000, per Joan Armengol i 

Oscar Masó. 

2. Via «La primera del 2000» (190 m, MD VA 2), 1 a. asc. 3-1-2000, per Albert 

Salvado i Joan Jover. 

3. Via «A mílas mujeres ni fu ni fa» (200 m, E » , 1 a. asc. XI-1999, per E Puiggròs, 

M. Canal i R. Torà. Material: pitons, tascons i friends per a totes les vies. 

Montanissell: 
serra de Sant Joan, sector central 

Via «Sansón y la Lila» (200 m, ED), 1 a. asc. 27-III-2000, per Marcelli Canal, 

Roger «Torell» i Xavi Teixidó. Material: tascons, friends mitjans i algún pitó 

variât opcional. 
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Alt Urgell: 
roca Narieda, cara E 

Serra d'Ensija: 
roca Gran de Ferrús 

1. Via «Mel i mato» (595 m, ED) , 1 a. asc 29-IX-1999, perXavi Bonatti i M. 

Millet. Material: via desequipada; cal portar una mica detot. 

2. Via «Postres de musio (595 m, MD'), 1 a, asc 7-XI-1998, per R. Alvarez, M 

Lavaquiol, J. G. Coca i J. Canelles. Via semiequipada. Material: tascons i friends 

mitjans. 

Pallars Jussà: 
Pui de Lleras, W 

via «Uarga durada» (520 m, ED /A 3), 1 a asc. VII-2000, per Joan Jover i Eduard 

Requena. Material: 15-20 pitons variats, tascons, friends, ganxos, algun plom 

i material de bivac. 

Montserrat: 
paret dels Diables 

Via «Esperó Núna» (150 m, PD), 1 a. asc 1 -V-1999, per Núna Rodriguez i Joan 

Jover. Material: via poc equipada; cal portar friends. Terreny conglomérat de 

roca discreta. 

V¡a«LafestadelPaca»(280m, E D / A 4 ), 1a. asc, 13-111-2000, perJaume 

Clotet (sol). Material: 35 pitonsvariats, 60ploms, 11 xapes recuperables, 

falques de fusta, un tac I els ganxos. Ascensió de dos dies. 
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NOTICIES 
Una mostra 
de fotografíes de 
Juli Soler i Santaló 
exposada al Centre 

Del' 16 de maig al 2 de juny del 

2000 es va exposar a la sala d'exposi-

cions Albert H. Gordon del Centre 

una mostra de fotografíes de Juli Soler 

i Santaló (1864-1914), soci del Centre 

Excursionista de Catalunya des de 

l'any 1897, gran excursionista i co-

neixedor del nostre país, especialment 

del Pirineu. 

El 1906 va publicar la primera guia 

sobre la Val í d 'Aran i mes endavant 

va construir una estació meteoroló

gica a Viel la . Les dades obtingudes 

per aquesta estació eren recollides peí 

Cent re i publicades en el butlletí deis 

socis. To ts els ajuntaments de la Val í 

d 'Aran, reunits a la Casa de la Vi la 

de Viel la , el van nomenar fíll adop-

tiu de la Val í , en reconeixement per 

la seva estimació i dedicació a la zona. 

Les fotografíes exposades de Soler 

i Santaló mostren, a mes deis paisat-

ges, la part mes humana de les terres 

que va visitar, amb els seus pobles, la 

seva gent i les seves activitats. 

Aquesta exposició de fotografíes de 

Juli Soler i Santaló va ser inclosa en el 

programa de la Primavera Fotográfi

ca d'enguany. 

Aquest estiu, l'exposició ha viatjat 

fins al Pirineu, la térra que tant va 

estimar Juli Soler i Santaló. Primera-

ment, del 17 al 28 de juliofes va poder 

veure a l ' e sg lés ia de S a n t J o a n 

d'Ardes. Mes tard, la mostra es va tras-

lladar a Vaquéira. 

Veredicte del 
63 Certamen estatal 
de Cinema i Vídeo 
no professional-
Selectiu ÚNICA, 
organitzat per 
la Secció de Cinema 
i Vídeo del Centre 

El jurat del 63 Certamen estatal de 

Cinema i Vídeo no professional-Se-

lectiu Ú N I C A , organitzat per la Sec

ció de Cinema i Vídeo del Cen t re 

Excursionista de Catalunya, format 

per: Antoni Colomer í Puntes, guio

nista; Raül Conte l i Ferreres, director 

de cinema, diverses vegades premiat a 

la U N I C A ; Xavier Estrada i Ullas-

tres, realitzador de cinema i vídeo; 

Joaquim Romaguera i Ramio, inves

tigador i historiador del cinema; En-

carnació Soler i Aloma, Uicenciada 

en Historia de l 'Art i doctoranda en 

Historia del Cinema, presidenta de 

Cinema Rescat; Jordi Tomas i Freixa, 

cineasta, medalla d'argent U N I C A 

Bakú 1978; Maria Rosa Vidal i Forns, 

presidenta de la Secció de Cinema i 

Vídeo del C E C , com a delegada de la 

U N I C A , amb veu, sense vot, i Pere 

Parera i Rodríguez, de la Secció de 

Cinema i Vídeo del C E C , com a se

cretan del jurat, han emès el següent 

veredicte: 

Copa del film minut 

Se selecciona La búsqueda de la 

felicidad, de Publio de la Vega García, 

de Madrid. 

U N I C A - J o v e n t u t 

El jurat ha seleccionat per a la dis-

cussió i votació els següents títols, amb 

els résultats indicats: Te veo siempre (2 

vots). Tengo que decirte una cosa (cap 

vot). Per tant, l'apartat U N I C A - J o 

ventut es declara desert. 

Selectiu U N I C A 
E l jurat, compost per un membre 

menys del que és habitual, ha seleccio

nar per a la discussió i per a una prime

ra votació els següents titols, amb els 

résultats indicats: La memoria del cine 

en fuentes de Ebro, (cap vot). L'enterra-

ment (cap vot). Que dura es la vida (5 

vo t s ) . Gambito danés (6 vo t s ) . 

Weapons/'armes (2 vots). Psicòtica (6 

vots). Hades (5 vots). Pensamientos 

negros (cap vot). Los ojos cerrados (6 vots). 

Cam (cap vot). 

T o t seguit s'han sotmès de nou a 

votació final els títols amb cinc i sis 

vots, amb el résultat: Que dura es la 

vida (cap vot). Gambito danés (6 vots). 

Psicòtica (6 vots). Hades (5 vots). Los 

ojos cerrados (6 vots). 

Per t a n t , son s e l e c c i o n a d e s : 

Gambito danés, de Luis Trommer Liria, 

d'Elx. Psicòtica, de Josep M. Joaquín 

Ventura, de Sant Joan Despí. Hades, 

de Pedro Ballesteros, de Barcelona. Los 

ojos cerrados, de David Cues ta , de 

Donostia. 

El jurat decideix atorgar una men

cio honorífica a Que dura es la vida, 

de Fernando Caballero Tamayo, de 

Lasarte. 

Les obres seleccionades representa

ran Espanya en el Concurs U N I C A 

2000 que se celebrara a Rocrmond 

(Holanda), del 17 al 27 d'agost prò-

xim. 

XIII Concurs de 
Fotografia de 
ternes obligats 

El passât dia 6 de juliol va tenir 

Hoc la puntuació del Concurs de Foto

grafia de ternes obligats corresponent 

a l 'apartat «Ermites romàniques» . 

A n t o n i A b e l i B o n a d a , J o a q u i m 

Ferràndiz i Rovira i Joan Sabadell i 

Contel actuaren de jurat. Els résultats 

son els segùents: 

Aparta t b l a n c i negre. F o t o 

«Cloquer», d'Estanislau Torres , 6,3 

punts, guanyadora de l'apartat; «La 

Fabregada» , de Neus S â n c h e z , 6; 

« S a n t S a l v a d o r » , de M . R o s a 

Campana , 5,3; «La Tossa», de Roser 

R o m a n i , 5 ,3 ; «Còrsega», de Dora 

S e r r a , 5; « G a r r o t x a » , d ' A n t o n i 

Borell , 4 ,6 ; «Sant Vicenç» , d'Eduard 

Estrada, 4 ,3 , i «La Salut», de Maria 

Bonet , 3,6. 

Apartat paper color. Foto «Sant 

Sadurni», d 'Anton i Ol le , 6,3 punts, 

guanyadora de l 'apartat; «Sant V a 

lenti», de Josefina Garr iga , 6; «Sant 

G a l d e r i c » , de Neus S â n c h e z , 6 ; 

«Cloquer» , d 'Estanislau Tor res , 6; 

«Sant Iscle», de Maria Bone t , 5,3; 

«Sant Jul ia», de M . Rosa Campana , 

5,3; «Pedrinyà», d'Eduard Estrada, 

4 , 6 ; «Sol i tàr ia», de David Angles , 

4; «Sant Quirze», de Roser Romani', 

3 ,6 , i «Santa Vic tor ia» , de Dora Ser

ra, 3,6. 

Apartat diapositives. Foto «Sant 

Quirze», de Roser Romani, 5,6 punts, 

guanyadora de l'apartat; «Solitària», 

de M. Rosa Campana, 5,3; «Colera», 

de Dora Serra, 5; «La Salut», d'Antoni 

Ollé, 4 ,6; «Sant Bartomeu», d'Eduard 

Estrada, 4; i «Sant Sebastià», de Jose

fina Garriga, 4 . 

Blanc i negre. Maria Bonet 23,2 

punts; Roser Romani ' , 2 1 , 5 ; Neus 

Sânchez, 20 ,9 ; M . Rosa Campana , 

20 ,2 ; Josefina Garriga, 19,5; Eduard 

Estrada, 18,2; Estanislau Torres, 16,9; 

Dora Ser ra , 16 ,2; A n t o n i Borrel l , 

14,8, i Adela Mir , 3,6. 

Paper color. M . Rosa Campana , 

25,2 punts; Maria Bone t , 22 ,9 ; Neus 

Sânchez , 2 2 , 9 ; A n t o n i Ol lé , 2 2 , 6 ; 

Estanislau Torres 21 ,2 ; Josefina Gar

riga, 19 ,6; David Angles, 18,6; Ro

ser Romani , 18,5; Eduard Estrada, 

17,5; Mercè Falcò, 12,5; An ton i Bor

rell, 10,9; Dora Serra , 9 ,6; M . Teresa 

Marquet , 5,6; Maria Pascual, 5,6, i 

Adela Mir , 3 ,6 . 

Diapositives. M. Rosa Campana, 

2 2 , 8 punts ; Roser Romani ' , 2 2 , 5 , 

Eduard Estrada, 22 ,2 ; Dora Serra , 

20 ,6 ; An ton i Ol lé , 19,8 , i Josefina 

Garriga, 19,3. 
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Guanyadors del concurs 
social de ternes obligats 
1999-2000 

Apartat blanc i negre. Ir premi: 

Maria Bonet ; 2n premi: Roser Roma

ni, i 3r premi: Neus Sánchez. 

Apartat paper color. Ir premi: M. 

Rosa Campaña; 2n premi: Maria Bo

net i Neus Sánchez, i 3r premi: Antoni 

Ollé. 

Apartat diapositives. Ir premi: 

M. Rosa Campaña; 2n premi: Roser 

Romani, i 3r premi: Eduard Estrada. 

Els Castellers de 
Barcelona i el Centre 
fan un castell al Puigmal 

La unió fa la força. Aixó és el que 

van poder comprovar els Castellers de 

Barcelona i membres del Centre Ex

cursionista de Catalunya el cap de set-

mana del 8 i 9 de juliol, quan els uns 

van fer un tres de set amb l'ajuda deis 

altres a 2.913 metres per sobre el ni-

vell del mar. 

Els Castellers de Barcelona sempre 

busquen reptes nous i com a colofó del 

seu 30è aniversari van pensar que fer 

un castell dalt d'un cim era una bona 

idea. D'experiència ja en tenien: ha-

vien fet pilars en alguns deis nostres 

cims emblemátics, com el Pedraforca 

o la pica d'Estats. Perô fer un pilar no 

és fer un castell! Així que els Caste

llers, prudents, van venir al Centre a 

demanar-nos conseil. La idea va en

tusiasmar la Secció de Muntanya, i 

castellers i excursionistes van comen-

çar a treballar plegats. 

El primer que calia pensar era el cim 

adéquat per a poder-hi fer un castell. El 

Puigmal va ser la muntanya escollida. 

Fins i tot es va crear un eslógan: Fem-!o 

mes ait! Castell al Puigmal. I és que el 

Puigmal, amb 2.913 metres d'altitud, 

va tenir set pisos MES el diumenge 9 de 

juliol del 2000. Es va fer mes ait! 

El cap de setmana va estar atapeit 

d'actes castellers. El primer lloc de tro-

bada va ser Queralbs. Els castellers hi 

van arribar en autocar. Els del Cen

tre, en tren fins a Ribes i amb el pri

mer tram del cremallera de Nuria. A 

la plaça de l 'Ajuntament de Queralbs, 

els castellers van fer la seva primera 

actuació davant deis veins del poblé i 

de curiosos que es trobaven passejant 

pels seus carrers. 

A la tarda, a primera hora, van 

repetir actuació davant del santuari 

de Nuria. V a n descarregar un quatre i 

un tres de set, un dos de sis i dos pilars 

de cinc seguits deis aplaudiments deis 

assistents. Després, a la sala de projec-

cions del Santuari de Nuria es va pro-

jectar el vídeo que commemora els 

t r e n t a anys deis C a s t e l l e r s de 

Barcelona amb la sala plena de gent. 

T o t el camping de la valí es va re

servar per a la comitiva, amb tendes i 

iglús de castellers i excursionistes tots 

barrejats . I per a sopar una bona 

botifarrada que ens van preparar els 

de Nuria per a agafar forces per a Pen

derne. 

A dos quarts de vuit una línia de 

color vermeil va començar a enfilar cap 

al Puigmal. To thom portava la samar-

reta que s'havia fet per a l'ocasió: de 

color vermeil, com la camisa que por

ten els castellers de Barcelona. El cel 

ens va acompanyar durant tota la pu

jada, amb un vent fred que va fer fugir 

els núvols. Els castellers s'ho van pren

dre amb mes calma que els excursionis

tes, però al cap d'unes quatre hores de 

la sortida, gairebé tothom era al cim. 

L'actuació estava prevista per a dos 

quarts d'una del migdia, però els nens, 

els impresc ind ib les a n x a n e t a i 

acotxador, estaven agafant fred. El cap 

de colla va decidir avançar el castell i 

l'actuació va començar cap a les dotze, 

una mitja hora abans del previst. I al 

cim continuava pujant gent. Pujava 

gent des de Fontalba i fins i tot un pareli 

de persones van pujar amb la bicicleta 

des de la Molina. Al cim hi havia una 

bona colla de gent. El so de les gralles 

anava escalfant motors i tothom es va 

anar coHocant en les seves posicions. 

Algú va escampar una gran senyera 

estelada a terra, prop de la pinya dels 

castellers, i la gent amb càmeres foto-

gràfiques a les mans es disputaven el 

millor lloc per a agafar la perspectiva. 

Cent quaranta membres dels cas

tellers van respondre a la crida, dels 

quais uns cent vint van arribar al cim. 

Entre dues-centes i tres-centes perso

nes ens vam reunir dalt del Puigmal. 

AI cim del Puigmal els castellers van 

realitzar dos pilars de quatre simultàni-

ament; una torre de sis, que van ador

nar amb una figureta en dosos; i no 

van poder descarregar un pilar de cinc, 

que sí van poder coronar. El castell es

trella va ser el tres de set. 

Carta oberta del 
Centre Academic 
d'Escalada (CADE) 

Ens hem adonat que costa organitzar 

activitats i participar-hi. Ens passa a 

tots, però no podem desistir ni deixar-

nos portar. 

S'acosta l'octubre i aviat farà un any 

que vam posar en marxa el C A D E del 

2000. S 'han desenvolupat un munt 

d'idées i projectes: som a internet, a la 

revista Muntanya, quallen els cursos 

de l'Escola de Muntanya, s'organitzen 

coHectives i es fan audiovisuals. Assis-

tim a la Junta Directiva i de la Secció 

de Muntanya. Ens han acollit amb ib-

lusió i ens esperonat a tirar endavant, 

a no rendir-nos, podem dir que no hem 

trobat les portes tancades a cap de les 

nostres propostes. 

Al moment àlgid de la darrera pro-

jecció de diapositives érem deu comp-

tant-hi el que la feia, i la Sala Pompeu 

Fabra se'ns feia immensa. Deis sis cur

sos convocats, tres no es van realitzar 

per falta d'inscripeions. 

Pensàvem que amb ganes i esforç 

n'hi hauria prou per a fer tirar la sub-

secció de nou, que podriem retornar-li, 

si MES no, l'esperit aconseguit durant 

els setanta. Perô el que no vam imagi

nar és el que ens ha faltat: el suport dels 

socis, la participado de la gent, en defi

nitiva, el motor que mou el Centre. 

Perqué no n'hi ha prou amb el suport 

de les persones que treballen desinte-

ressadament per l'entitat. En son l'ani

ma, perô no el combustible. El com

bustible som tots. No servira de res 

muntar projeccions, cursos o exposici-

ons si no hi ha ningu que en gaudeixi. 

Pot arribar a semblar que estem en mar

xa, que hi ha moviment, perô l'unie 

que fem és posar un suport, una base 

que nécessita i depèn de la teva acció, 

1'acetó de tots. 

Ens hem adonat que costa orga

nitzar activitats i encara MES partici

par-hi. Aixô passa a to thom, perô no 

podem desistir i deixar-nos portar. El 

C A D E desapareixeria com ho va fer 

durant els vuitanta. No ho volem. 

Tampoc no ens ho podem permetre. 

Fem una crida i ens la fem també a 

nosaltres mateixos. A participar en 

totes i cadascuna de les activitats del 

Centre Excursionista de Catalunya, 

des del lloc que hem triât, el C A D E , 

perqué ens l'estimem i volem reacti-

var-lo, que continuï endavant. 

Daniel Brugaroles 

REC0RDANCA 
In memoriam. 
Josep M. Gallach i Andreu 

El passat 5 de juny ens acomiadà-

vem al tanatori de les Cor t s , d'en 

Josep M . Gallach i Andreu. U n altre 

bon amie que emprenia el carni d'un 

més enllà. 
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En Gallach s'havia fet soci del Cen

tre l'any 1942 i, portât pel seu carácter 

afable i sociable, tenyit d'un sa sentit 

de l'humor, no tarda a integrar-se en 

la vida activa, tant des d'un punt de 

vista esportiu com social, del Centre. 

Fou secretari de la directiva presidida 

per Lluís de Quadras, i parablelament, 

portava a cap una intensa tasca en el 

camp de les publicacions. Així el ve-

iem com a traductor al castella de 

l'obra de Jean Escudier «L'Aneto i els 

seus homes», editada pel Centre, i com 

a ferm puntal de l'equip que tira enda-

vant el Boletín de la Sección de Montaña 

y CADE que, amb el pas del temps i 

normalitzada la situació política i lin

güística del nostre país, es convertí en 

l'actual Muntanya , continuadora del 

célébrât Butlletí del Centre Excursionis

ta de Catalunya. 

En Josep M . el trobem formant part 

de moites de les activitats esportives 

del Centre, com en campaments hi

vernais, inauguracions de refugis o en 

el muntatge definitiu de la creu de 

l 'Aneto el juliol del 1952, amb un bi-

vac al mateix cim. Les obligacions fa-

miliars l'apartaren bon xic de la vida 

activa de l'entitat, però el pas deis anys 

i alleugerides aquelles —els filis es fan 

grans— fou molt fàcil recuperar-lo per 

a les tasques directives: ocupà una 

vicepresidèneia en la directiva de Josep 

M . Sala, i posteriorment, fou président 

de la Comissió de Publicacions, no en 

va venia d'una nissaga d'editors; por

ta a cap una fructífera tasca, compa

ginada amb la de coordinador de la 

monumental obra Centre Excursionis-

Josep M. 
Gallach, —en 

una actitud 
molt propia 

seva— 
juntament amb 
la seva esposa, 

Marta, en un 
descans deis 

actes d'entrega 
de la medalla 
de la UNESCO 

al Centre, 
celebrada a 

París l'any 
passat. 

M I Y I ' V M \ 

Núm. 831 
Octubre 2 0 0 0 

ta de Catalunya. 120 anys d'història. 

Eli i la seva muller, Marta, ja molt 

delicats de salut, van fer una demostra-

ció de la seva estima pel Centre, assis-

tint a París a l'entrega de la Medalla de 

la U N E S C O , en reconeixement a la 

llarga activitat cultural i esportiva del 

Centre, el novembre del passat 1999. 

La seva esposa Marta moria al cap 

de poc temps. Això fou un cop molt 

fort per a en Josep M., del qual no 

pogué refer-se, i deixà via lliure a la 

malattia per acabar la seva vida. 

Eis que el coneguérem, l'estimàrem 

i a MES tinguérem el goig de compar

tir amb eli moltes de les tasques realit-

zades en aquesta casa, no l'oblidarem. 

Ais seus filis, Josep i Monica, el nos

tre MES sentit i respectuós condol. 

J . M. Sala i Albareda 

Bonaventura Batlle 
i Piera 

Bonaventura Batlle i Piera va néi-

xer a Barcelona el 21 de juliol de 1917. 

Era fili d'un serraller-forjador industri

al de Barcelona de molta anomenada 

que va t rebal lar es t re tament amb 

Antoni Gaudi i que fa forjar tot el 

ferro de la casa Vicens del carrer de les 

Carolines. 

Bonaventura Batl le i Piera cont i

NUA el negoci familiar. Ja des de molt 

jove destaca per la seva destresa. En 

Bonaven tu ra va fer eis estudis de 

mestre serraller a l 'Escola Industrial 

i posteriorment estudia dibuix a l'Es

cola de Dibuix de la Llotja, on acon-

seguí el Ir Premi d 'Honor. Es va es-

pecialitzar en serralleria industrial. 

Fins pocs dies abans del seu des

cans per sempre, ha estât classificant, 

tant a la seva ciutat com a fora, peces, 

escultures i treballs de ferro. 

Soci del Centre des del 1946, va 

tenir una gran estimaciô per la seva 

terra. Amie i company molt estimât 

dins del mon de la muntanya i de l'es-

quî, hi deixa grans records i vivèneies. 

També va arranjar diversos refugis de 

muntanya . 

Darrerament va fer un exceblent 

treball de recerca sobre l'antic poble i 

avui barri de les Corts , gracies al quai 

es va poder dur a terme el llibre Les 

masies de les Corts. D'aleshores ençà 

ha participât en totes les ocasions que 

se li brindaven per recuperar bocins 

de la memôria coblectiva. V a ser no-

menat Cortsenc l'any 1993 i el 1997 

li fou entregada la Medalla de la Ciu

tat de Barcelona. 

G ina Batlle 

LLIBRES 
I MAPES 

Passejada per 
la Cerdanya i 
l'Ait Urgell 

Joan Portell i Leonor 

Sesén. Partie Guies. 

Barcelona 2000. 118 

pàgs., il-l. 

Aquesta nova guia proposa 24 pas-

sejades, amb algunes variants, a peu i 

en bicicleta, per aqüestes atractives co

marques pirinenques. 

Es tracta d'uns itineraris de dificul-

tat baixa o mitjana, seleccionats per 

a bellesa del paisatge i 1'interés histo

rie deis llocs del recorregut. Els itinera

ris comprenen una fitxa técnica que 

resumeix les caractéristiques, un text 

amb la descripció i quilometratge par

cial del recorregut, un mapa orientatiu 

i fotografíes en color. 

J . Bordons 

Sortides amb 
¡ familia. 

Els Pirineus 2 

M . Ángels Castillo i 

Jordi Bastan. Pórtic 

Guies. Barcelona 2000. 

128págs., ill. 

ibre, pensat per a gaudir 



en familia, ofereix diverses rutes que 

t r a n s c u r r e n per la C e r d a n y a , el 

C a p c i r , el C o n f i e n t , la B a i x a 

Cerdanya i el Ripollès. 

Dividit en sis capitols, de dues parts 

cada un, la primera és una introduc

e d que ens situa en l'espai amb l'aju-

da d'un mapa i ens mostra el que po-

dem veure i descobrir per tal d'atreure 

1'interés dels mes joves. En la segona 

part es presenten les excursions, amb 

un total de 27 i els llocs on es pot men-

jar i dormir, les fires, festes i altres acti-

vitats ludiques. Tenint en compte la 

seva finalitat d'interessar a tota la fa

milia, pot resultar una eina força útil 

per a programar sortides. 

J . Bordons 
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Ordesa, 
Gavarnie, 
Monte Perdido 

Migue! Ángulo i Eduar

do Viñuales. Bilbao 

2000. 71 pàgs., ibi. 

Benasque.Cerler, 
Biados, Estos 

Miguel Ángulo i David 

Atela. Bilbao 2000. 58 

pàgs., ibi. 

Irati, Ori, Otsagabia 

Migue/ Ángulo i ) . M. Feliu. Bilbao 

2000. 62 pàgs., ibi 

Bielsa, Cotiella, 
Peña 
Montañesa 

M ¡que/ Ángulo i David 

Atela. Bilbao 2000. 55 

pàgs., ibi. 

Aquests quatre vo-

lums inicien la nova cob lecc ió de 

« C u a d e r n o s P i rena icos» de S U A 

Edizioak, en la qual la cartografia ad-

quireix un valor destacat, gracies a i s 

treballs cartogràfics de Miguel Ángulo, 

el conegut divulgador del Pirineu. 

Es tracta d'unes obres que es pre

senten dins d'una practica bossa de 

plástic, que consten d'un llibret que 

conté la presentado de la zona, iti-

neraris d 'excursions, ascensions ais 

cims mes significatius i travesses i 

un seguit de dades practiques, i tres 

mapes plegats en un sol full de grans 

d i m e n s i o n s : un d ' e l l s a e s c a l a 

1:50.000, un altre mes detallat a es

cala 1:35.000 i un de panoràmic que 

ofereix una visió aèria de tota la zona 

t ractada. 

La coblecció completa sera de 22 

entregues i abracara tot el Pirineu, des 

del País Base al cap de Creus. El tre-

ball cartografie, com ja hem dit, és 

especialment remarcable i comparati-

vament ens fa pensar en les mes re

cents guies publicades per l'éditorial 

Alpina. 

J . Bordons 

I Sant Llorenc 
del Munt i 
serra de l'Obac 

Rafel Rosaura i Ramón 

Gotés. SUA Edizioak. 

Bilbao 2000. 192 

pàgs., ibl. 

S U A Edizioak ha volgut inclou-

re aquesta guia en la seva cob lecc ió 

de «Rutas y Paseos», traduint-la al 

castel là . Els seus autors, socis de la 

U n i ó E x c u r s i o n i s t a de S a b a d e l l , 

a m b l ' a j u d a d 'un grup de c o m -

panys, han efectuat la revisió i ac-

tuali tzació de la primera edició pu

blicada en cátala . 

E l llibre presenta un conjunt de 

25 itineraris de fácil recorregut, pre

c e d a s d 'unes quantes pagines on 

s'exposen a grans trets les caracté

ristiques d'aquests massissos, dedi-

cant especial atenció a cada un deis 

pobles situats al seu voltant . Els iti

neraris, presentats en la forma habi

tual de l a majoria de guies de l 'édi

torial S U A , a mes d'una bona des-

cripció, van acompanyats de clarifi-

cadors mapes en color i d'unes dades 

pract iques del recorregut , sempre 

d'utilitat. 

E x c e l l e n t s fotografíes en color 

iblustren els itineraris. 

J . Bordons 

El Tarragonès, el Baix 
Camp, l'Ait Camp, el 
Priorat, la Ribera d'Ebre 

Editorial Partie. Barcelona 2000. 160 

pàgs., ibi. 

El contingut exhaustiu dels 27 vo-

lums de la m o n u m e n t a l o b r a 

Catalunya Romànica, publicada per la 

Fundació Enciclopédia Cata lana , ha 

tingut una eficaç divulgació en la 

c o b l e c c i ó « C a t a l u n y a R o m à n i c a . 

Guies Comarcáis» d'Editorial Pòrtic, 

dirigida per Antoni Pladevall, la qual 

té per objectiu facilitar el coneixement 

dels monuments romànics més impor

tants del nostre país, seguint uns iti

neraris comarcáis. 

Es tracta d'una coblecció de gui

es manuals i practiques, feta amb la 

col-laborado del Centre Excursionis

ta de Catalunya, de la qual han apa-

regut ja diversos volums. El que ara 

hem rebut i comentem conté, entre 

altres, monuments tan destacats com 

son la catedral de Tarragona, Sant 

Miquel d'Escornalbou, Santes Creus, 

Sant Ramon del Pía de Santa Maria, 

Santa Maria de Siurana i el castell de 

Miravet. Aqüestes guies, iblustrades amb 

excellents fotografíes en color, dibuixos, 

plantes dels monuments i mapes co

marcáis son una eina de gran utilitat 

per a facilitar les visites. 

A l final del llibre s'hi inclou una 

llista de municipis sensé éléments ro

mànics coneguts i un índex alfabétic 

de monuments. 

J . Bordons 

Muntanya 
amb esquís 

Manuel Broch i "Xavier 

Martínez. Escola Cata

lana d'Alta Muntanya. 

Prames, S.A. Saragossa 

2000. 191 pàgs., ibl. 

A m b aquest llibre s ' inicia una 

nova etapa de publicacions de la Fe

derado d'Entitats Excursionistes de 

Ca ta lunya . 

L'esquí de muntanya ha anat in-

crementant el nombre de practicants 

en els darrers anys i els autors del lli

bre han volgut reeditar aquest manu

al transcorreguts una dotzena d'anys 

de la seva primera edició, revisant-lo i 

actualitzant-lo, perqué sigui utilitzat 

per les noves generacions de prac

ticants. Es tracta d'un complet manu

al sobre técnica d'esquí de muntanya 

que ben segur que será d'utilitat per a 

tots els qui vulguin iniciar-se i practi

car aquesta bella modalitat de munta

nya amb esquís. 

Abundants fotografíes i dibuixos 

procuren iblustrar les completes expli-

cacions contingudes en el text. 

J . Bordons 

Iglesia de Santa Eulalia 
de Betesa 

Ermita de Ntra. Sra. del 
Congosto de Giriveta 

Ermita de Sta. Quiteria y 
S. Bonifacio de Montfalcó 
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Conjunto monumental 
de S. Emeterio y 
S. Celedonio de Samitier 

Ermita de Sta. Waldesca 
de Samitier 

Ermita de S. Martín 
de la Bal d'Onsera 

Ermita de Ntra. Sra. 
de Sescún 

El Batán de Lacort 

Iglesia de S. 
Andrés de 
Nasarre 

José Luís Acín i An

tonio Lorenzo. Fra

mes, S. A. Saragossa 

¡ 9 9 8 - 9 9 . 3 5 pàgs., ili. 

Aquests nou vo-

lums, que ressenyem conjuntament, 

formen una nova sèrie de guies dedi-

cades a ermites I altres edificis que el 

Govern d'Aragó ha anat restaurant I 

que ha publicat en petits llibrets mo-

nogràfics. 

S ó n uns llibrets molt ben presen-

tats I de poques pagines, amb exceb-

lents fotografíes en color com acos

tuma a oferir Prames, acompanyats 

d'un mapa de l ' en torn de cada un I 

que presenten un breu apunt HISTO

rie, una descripció de l 'edifici, les 

obres de restauració que S'hi han fet, 

dibuixos de planta I alçat I biblio

grafia, utils per a conèxer uns quants 

edificis antics situais en indrets apar-

tats I de singular beilesa de la C o -

munitat d 'Aragó. 

J . Bordons 

B I B L I O G R A F I A 
R E C E N T D ' I N T E R È S 
E X C U R S I O N I S T A 

Guies itineraries 

Passejades pels boscos de Catalunya. 

Josep Gordi. Pórtic Guies. 

El Rincón de Ademuz. Guía de 

senderismo. Asociación Adira. 

GR 12. Senda Pirenaica. Mapas y 

guía. Editorial Prames. 

Passejades per la Cerdanya i l'Alt 

Urgell en BTT i a peu. J o a n Porteli i 

Leonor Sesén. Editorial Pórt ic . 

Andar por las sierras de Urbión, 

Neiía y Cebollera. 40 itinerarios. J . 

Rodríguez y M. Rincón. La Tienda 

Verde. Madrid. 

El Forcai. Guia excursionista. A . 

Matas i j . Molina. Editorial Miramar. 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 

15 excursiones a pie. Ecoguia Anaya 

Touring Club. 

Itinerarios insólitos por los Montes 

del Norte. Aneares - Picos de Europa -

Cordillera Cantábrica - Montes Vascos. 

Anaya Touring. 

Sortides amb familia. Pirineus ¡I. 

Cerdanya - valí de Nuria - Montgrony 

- Cavallera - Camprodon. M . A n -

gels Cas t i l lo i Jord i Bas tar t . Edi to

rial Pórt ic . 

Las rutas del Cid. G u i l l e r m o 

Garc ía Pérez. Editorial Polifemo. 

Sobrarbe. Ordesa y Monte 

Perdido. Valle de Bielsa, Chistau, 

Cinca y Ara. Joaqu ín Guerrero . Edi

torial Leader II. 

Entre Marmellar i el Montmell. 

Francese Mora i Presas. Publicacions 

de l'Abadia de Montserrat. Coblecció 

«Llibre de Mondila», 64. 

Cuadernos pirenaicos. Belagua, 

Ansa y Echo. Miguel Ángulo. Edito

rial S U A . 

Rutas y paseos por los rincones 

singulares de Guipuzkoa. S a n t i a g o 

Yaniz. Editorial S U A . 

L'Albera. Guia excursionista 

transfronterera. E d i t o r i a l A l b e r a 

V i v a . 

Cartografia 

Mapa guia de Saldes. 15 rutes a 

peu. Ajuntament de Saldes. 

Mapa guia d'Anso - Echo - Aragüés -

]aca, núm. 15, esc. 1:40.000. Edito

rial Prames. 

Parque Nacional Picos de Europa, 

esc. 1:40.000. Editorial Alpina (2 ma

pes). 

M a p a guia d' Aizkorri, e s c . 

1:45.000. Editorial Nondik. 

Mapa guia excursionista Pirineo 

Aragonés. Circo de Piedrafita y refugio 

de Respumoso, esc. 1:40.000. Editori

al Prames. 

Mapa del Serrablo, núm. 10, esc. 

1:40.000. 25 excursiones e itinerarios. 

Editorial Pirineo. 

Mapa de zones d'allaus. Núria-

Freser, núm. lì, esc. 1:25.000. Institut 

Cartografie de Catalunya. 

Mapa guia Ordesa - Monte Perdido, 

esc. 1:25.000. Ministerio de Medio 

Ambiente y Editorial Prames. 

Manuals i diccionaris 

Lèxic científic cátala de botànica. 

Editorial Claret. 

Costumari botánic. Joan Pellicer. 

Editorial del Bullent, núm. 7. 

Bicicleta de muntanya 

Passejades per la Cerdanya i l'Alt 

Urgell en B T T i a peu. Joan Portell i 

Leonor Sesén. Editorial Pórtic. 

En B T T peí Baix Camp. 18 itine-

raris. Josep P. Ribas i Anguera. Edi

torial Cosse tán ia . Cob lecc ió «Azi

mut», 11. 

En BTT peí massís del Port. 25 

itineraris. Car ies Mar t ínez Pinol i 

M a u r o Ort iz L l o m b a r t . Edi tor ia l 

C o s s e t á n i a . C o b l e c c i ó «Azimut» , 

12. 

Art 

Catalunya Románica, núm. 9. 

Tarragonés, Baix Camp, Alt Camp, 

Priorat i Ribera d'Ebre. Ed i t o r i a l 

Pórt ic . 

Monografies 

Les fonts del Port. E d i t o r i a l 

Cossetánia . 

Natura 

Fauna del Pallars Sobirá. Guia. Jordi 

Canut i Juan M. Borrero. 11 itineraris 

d'observació de la fauna salvatge. Edi

torial Pórtic. 

Camins, flora i fauna de Castellnou 

de Seana. J . Cabestany i L. Borras. 

Pagés editor. 

Escalada 

Escaladas por Barcelona y 

alrededores. X a v i e r B u r ó i L lu í s 

Alfonso. Editorial Beal. 

Muntanyisme 

La Brecha de Rolando. A l b e r t o 

Martínez Embid. Editorial Desnivel. 

Espeleología 

Espeleología. Lorenzo Grossi. Edi

torial Grijalbo-Mondadori. 

Literatura de muntanya 

Annapurna. 50 años de 

expediciones a la zona de la muerte. 

R e i n h o l d M e s s n e r . E d i t o r i a l 

Desnivel . 
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EXCURSIONS ITRAVESSIES DES DEL REFUGI 

JOSEP N U E T I B A D I A 

PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT 



o-^rr ott 

1 / 

''Aquest sector pirinenc té grans cims, 

com el Puigmal, els pics de Segre, de 

Finestrelles, de Noufonts, de 

Noucreus, de la Fossa del Gegant, 

de l'Infern, el Bastiments, el pie de 

la Dona, el Roca Colom o el 

Costabona. També el sector situât 

al sud de la carena principal té 

altres cims més baixos, però per 

això no menys intéressants, 

com el Balandrau, el puig 

Cerveris o el Taga. 

V 

ots aquests cims i altres 

recorreguts per valls i 

carènes són els que us 

proposa aquesta guia, 

especialment des del 

santuari de Nuria, els 

refugis d'Ulldeter i de 

la Coma de Vaca, i 

des de moites 

poblacions dels 

voltants. 

L ambit d'aquesta guia compren les capcaleres 

de les vails dels rius Ter i Freser, amb la incor

porado de totes les vails properes del ves-

sant meridional del tram de Pirineu oriental 

que ens ocupa en el present treball. 


