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Els anieles publicats a MUNTANYA 
expressen l'opinió deis seus autors. 
La revista MUNTANYA, editada pel 
Centre Excursionista de Catalunya es 
publica sense cap finalitat lucrativa. 
El ^copyright deis articles, tant de la part 
literaria corri de les illustracions, és 
propietat dels autors respectius. Per 
tant, és absolutament prohibit la 
reprodúcelo total o parcial, per 
qualsevol sistema, dels articles de la 
revista MUNTANYA sense permis escrit 
dels propietaris del copyright. 
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Normes de publicaciô de MUNTANYA 

Els autors que vulguin publicar els seus tre-
balls a la revista MUNTANYA han de tenir pré
sent el segiient: 

Els articles cal que siguin inédits i escrits 
correctament en català, en suport magnètic 
(disquet) amb indicaciô del programa i versiô 
o en el seu détecte a màquina. Se'n presentarà 
una copia en paper a doble espai en fulls de 
mida DIN A4, deixant uns marges d'un pareil 
de centimètres. 

Els articles, d'un màxim de sis fulls, négociables, 
aniran encapçalats pel ritol que l'autor proposa i 
portaran a continuaciô el nom dels autors. 
No portaran notes a peu de pagina. 
Els peus de les illustracions i el nom de 
l'autor aniran escrits en un full a part , 

precedits d'un numéro que es repetirà a 
la fotografia o dibuix corresponent. 
Per a facilitar la correcciô dels originals, 
no utilitzeu el subratl lat en els textos 
que vulgueu publicar. Tampoc no utilit
zeu codificacions ni Hêtres diferents en 
els arxius informatics. 
Els mapes, dibuixos i gràfics haurien de ser 
dibuixats correctament amb tinta xinesa 
sobre paper blanc, també els podeu aportar 
en format digital (disquet), preferiblement 
fets en Corel Draw o Illustrator. 
Les fotografies, en nombre de sis a dotze per 
article, en diapositives, copies de paper color 
o blanc i nègre brillant, cal que siguin ben 
exposades i amb bona definicio, que tinguin 
contrast, perô que no siguin excessivament 
fosques. 
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La seguretat a 
l'alta muntanya 

Es inevitable tractar d'aquest tema 
després dels fets tan importants i tan 
tristos succeïts a les muntanyes del 
Ripollès, l'últim dia de l'any 2000, i 
n'hem de parlar des del respecte mes 
absolut vers els muntanyencs que hi 
van deixar la vida o que van patir les 
sacsejades d'uns fenômens météoro
logies absolutament insôlits. També 
som conscients de la dificultat que 
representa barrejar evidencies amb 
conclusions. 

Entenem que per a fer una aproxi
mado a la qüestió de la seguretat a 
muntanya hem de separar clarament 
el que és l'alta muntanya a l'estiu i el 
que és l'alta muntanya a l'hivern. 

Hi ha unes constants que es van 
donar en tots els successos del dia es-
mentat (i en els d'unes poques setma-
nes després): d'una banda, l'experièn-
cia i coneixements que tenien els mun
tanyencs afectats, i de l'altra, les con-
dicions inusuals que es van donar. 
Aixô ens portaría a confirmar: 

- que l'alta muntanya a l'hivern 
presenta unes condicions potenciáis 
molt mes sévères que les que té habi-
tualment, 

- que els muntanyencs que hi van, 
en una gran majoria, teñen una pre
parado suficient per a l'activitat que 
practiquen. 

Per tant, podríem parlar d'una pro-
babilitat de perills objectius excepcio-
nals, perô possibles. No ens trobarí-
em, majorment, amb un coHectiu de 
gent poc preparada o inexperta. 

L'alta muntanya a l'estiu presen
ta, esquemàticament, una situado in
versa: 

- unes condicions generáis, mété
orologiques o de dificultats objectives 
(temps, terreny, geleres) molt mes pre
visibles que a l'hivern, 

- una quantitat molt elevada de 
practicants amb un percentatge éle
vât de gent inexperta, sense els co
neixements mínims ni la capacitat 

de copsar la perillositat normal de 
l'alta muntanya. 

Feta aquesta separació de grups 
de rise, es poden abordar esque
màticament, amb totes les limita-
cions d'un text editorial, els élé
ments que es poden aportar a la 
seguretat a l'alta muntanya. 

Des del pía de la prevenció, 
només hi ha un concepte a tenir 
en compte: la formació. Cal in-
sistir-hi una i altra vegada, no
més amb una formació adequa-
da es pot fer front a l'hostilitat 
potencial de l'alta muntanya, els 
canvis que es poden produir en 
un medi que ens és estrany per 
naturalesa s'afegeixen a les difi
cultats derivades dels nostres er-
rors. Cai donar a entendre que 
el muntanyenc ha d'estar sempre 
capacitat per sobre del que per a 
eli seria «normal», tot i saber que, 
en casos extrems, com el que mo
tiva aqüestes ratlles, ni Pexperi-
ència mes qualificada no podrà 
evitar un desenllaç negatiu. 

Perqué els practicants de l'alta 
muntanya sentin la nécessitât de 
formar-se, cal fer arribar ais coblec-
tius practicants un missatge delie 
de: informació - sensibilització, 
estrategia que només pot portar
se a terme des dels organismes 
publics en forma de campanyes sé
lectives i constants, quasi perma
nents. 

Donat el missatge, és feina de 
les entitats o federacions portar a 
terme, amb la màxima qualitat, els 
cicles de formació - perfecciona-
m e n t , t an t si és en forma 
generalista com especialitzada. 

Passant al pia de les actuacions 
a posteriori, és a dir, del salvament 
d'accidentats, cal posar sobre la 
taula les dues situacions que es 
donen quan es produeix un acci
dent. 

En un primer moment només 
poden actuar els mateixos acciden-
tats o els seus companys, i l'actua-
ció només sera eficaç en fundó de 
la formació rebuda. Cal tenir en 
compte que en la vida activa d'un 
muntanyenc es donen, afortunada-
ment, poques ocasions per a adqui
rir práctica d'accidents. L'experièn-
cia i els coneixements els tenen els 
qui s'hi dediquen professionalment. 

La segona fase d'una situado crí
tica, és a dir, el salvament prôpia-
ment dit, és a les mans dels equips 
de rescat dels organismes publics, els 
unies que poden tenir els equipa-
ments que avui dia existeixen per a 
aquests casos (i els coneixements per 
a utilitzar-los), encara que no siguin 
els mes actuáis, perô que serán, se
gur, molt mes complets que els que 
puguin aportar els grups voluntaris. 

Els grups voluntaris, incloent-hi 
els guies professionals, poden tenir 
un paper molt important, arribat 
el cas, en situacions de nécessitât 
massiva d'efectius (grans allaus, fets 
catastrôfics, etc.), en les quais, évi
demment, caldrà que aquests grups 
posseeixin la formació básica es
mentada mes amunt. 

A Catalunya, i també a la resta 
dels Pirineus, podem comptar amb 
uns servéis de rescat eficaços i com
pétents, especialment en efectius 
humans. Els hem de demanar, lô-
gicament, que avancin tant com pu
guin en la dotado de mitjans ma-
terials i tècnics. 

Des de les entitats hem de fer 
una doble crida ais practicants de 
l'alta muntanya: primer, que s'as-
sociín a una entitat excursionista 
(si no ho están), i, segon, que es 
formin. Només des de coHectius 
ben estructurats es podrá fer front 
a les conseqüéncies de l'accès a les 
muntanyes d'un nombre cada any 
mes élevât de practicants. 
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Informe 
del president 
del Centre 
Excursionista 
de Catalunya 
Reproduím el text de /'informe que va llegir el pre
sident del Centre, Enríe Nosás, en l'Assemblea ge
neral de socis que es va celebrar a la sala d'actes 
del Centre, el 27 de marq del 2001. 

Benvolguts consocis: 

Com és costum i, a mes , està 
previst en l'ordre del dia, cal que 
faci un resum del que ha estât 
l'any 2000 des de la perspectiva 
de presidencia. 

Però, a mes , també sera bo fer 
un repàs del que ha estât aquest 
période de quatre anys, que va co-
mençar amb en Conrad Blanch 
com a president, i que jo vaig con
tinuar, després de merèixer la con-
fiança de l'assemblea de 1999, du
rant aquests darrers tres anys fins 
avui. 

Assumir aquesta responsabili-
tat després de dues presidèneies 
tan positives com les de Josep M. 
Sala i Conrad Blanch va plante-
jar dues situacions de signe con
trari: per una banda, la satisfac
cio de trobar un Centre amb vi-
talitat, econòmicament sanejat i 
amb una imatge exceHent, però, 
al mateix temps, la nécessitât de 
respondre al repte de seguir man-
tenint i de millorar l'estatus eco
nomie i institucional, i complir 
amb les expectatives generades 
pel dinamisme dels anteriors pré
sidents. 

Es com si hagués rebut uns en-
càrrecs precisos, i ara m'esforçaré 
a explicar com s'han anat com-
plint. 

Amb l'ajut de la Junta Directi
va, i molt especialment de l'equip 
que vam anomenar Comissió Exe-
cutiva, format pels dos vicepre-

sidents, el secretan, el tresorer i 
jo mateix, i amb el suport eficag 
dels professionals de l ' en t i ta t , 
hem procurat consolidar i desen-
volupar un programa coherent 
amb el llegat rebut. 

Parlaré de les activitats, que és 
parlar de les Seccions del Centre. 
Després em referiré al nostre pa-
trimoni tangible: els refugis i el lo
cal social. A continuació em re
feriré al camp ampli dels servéis 
complexos o complementaris com 
l'Escola, Can Caralleu, l'atenció 
ais socis, les publicacions, etc . 
També hi haurá una breu incur-
sió en l'ámbit de les relacions ex
ternes. Per finalitzar aquest infor
me donarem una ullada sobre els 
nostres «tresors»: l'arxiu fotogra
fíe i la biblioteca. Pretenc fer un 
informe sobre temes puntuáis , 
fent-ne balan; i destacant tant les 
fites aconseguides com les encara 
pendents. 

Les activitats 

En el pía de les activitats, no 
cal repetir el que ja s'ha posat de 
manifest en la memoria de l'any. 
La mitjana mensual de setanta 
excursions i actes és un bon in-
dicatiu de la vitalitat de les Sec
cions, i de l'encert que represen
ta l 'estructuració del Centre en 
ámbi t s a u t ó n o m s g e n e r a d o r s 
d'iniciatives i amb els seus pro-
pis equips directius. El paper de 
la Junta Directiva és procurar, 

afavorir i ajudar, si cal, aquesta 
capacitai. 

El mateix podem dir de les com-
peticions, tant esportives com cul
turáis, que organitzem, en moltes de 
les quals vam ser pioners al seu dia. 
Permeteu-me que les anomeni: el 
premi Pau Vila per a treballs sobre 
temes geogràfics, el Campionat de 
Catalunya de Veterans d' esquí alpi, 
el Ral-li d'esquí de muntanya, la 
Cursa Puig d'Alp - Puigllangada 
d'esquí de muntanya, la Cursa d'es
quí de muntanya CEC - Val d'Aran, 
el RaHi d'alta muntanya, la Cursa 
de fons, a peu, Puig d'Alp -
Puigllancada (nova), la Cursa i Ca
minada popular de Collserola, amb 
la particularitat que moltes d'aques-
tes proves formen part de campio-
nats d'àmbit cátala o estatal, i en al
gún cas internacional. 

Però, a mes, el nostre esforc és 
doble perqué, al costat de la molta 
gent del Centre que està involucra
da en l'organització d'aquestes pro-
ves, els nostres corredors, els nos-
tres equips de competició, hi parti
cipen en nombre i qualitat. Com a 
exemple, a la darrera edició de la 
CEC - Val d'Aran, el Centre va 
obtenir el premi a l'entitat amb mes 
equips participants i mes ben clas-
sificats. 

Les activitats 
de caire esportiu 

El fet de parlar en primer Hoc, 
en aquest informe, dels aspectes 
m e s esportius i competitius del 
Centre és per a fer palesa la pre
sencia de joves al Centre. En una 
época en qué es parla de desmobi-
lització del jovent, o de motivaci-
ons únicament interessades —di-
guem remunerades—, al Centre 
constatem que a Catalunya hi ha 
un jovent que vibra amb l'esport 
de debo, l'esport sense masses ni 
premsa —ja en voldríem mes, ja, 
de premsa—, un esport que per a 
competir-hi, si es voi fer bé, també 
demana dedicació i sacrificis; si en 
dubteu, pregunteu-ho ais jove-
níssims esquiadors de muntanya 
que s ' en t r enen al C e n t r e de 
Tecnificació de la Cerdanya, o ais 
nostres corredors discapacitats, 
que tants reconeixements obte-
nen allá on participen. 
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Les activitats de caire 
cultural i científic 

Traslladats a l'àmbit de les ac
tivitats culturáis, ens trobem amb 
el do de la permanencia i la qua-
litat, présents en les manifestaci-
ons mes destacables. Posem dos 
exemples: la constancia del nos-
tres cinéastes amateurs, portadors 
de la representado de la UNICA 
en l'àmbit estatal, i assistents amb 
èxits al concurs anual internaci
onal cor responent , i requer i ts 
l'any 1999 pel president del COI 
per a organitzar un concurs inter
nacional de vídeos sobre el Mu
sen Olímpic de Lausana. L'altre 
exemple de constancia i supera-
ció son les quinze edicions con
sécutives del Curs de Botánica, 
résultat de la dedicació i alta es-
pecialització del grup que porta el 
nom i la memoria del nostre ino-
blidable Ramón Pujol i Alsina. 

Aqüestes son mostres d'activi-
tats culturáis amb projecció fins 
mes enllà de l'espai estríete del 
Centre. Les que es fan dia rere dia, 
amb acurada regularitat, formen 
una llarga llista en les memôries 
de les Seccions. 

El treball decisiu 
dels socis 

Tots sabem que aixô és possi
ble gracies a la quantitat de socis 
de totes les edats que cada cap de 
setmana surten a practicar l'ex-
cursionisme estríete o l'excursio-
nisme cultural o fins i tôt cientí
fic, o els esports de muntanya en 
totes les sèves varietats, que cada 
vegada son mes —alta muntanya, 
escalada, escalada esportiva, es
quí, raquetes, esquí nôrdic, mara-
tó, marxes de tota mena, etc.—, i 
també gracies ais esforçats vocals 
que ho preparen, i ais quais cada 
vegada es demana mes formado i 
responsabilitat. 

En una editorial de la revista 
Muntanya déiem que el nostre pa
triotisme, el nostre amor a la cul
tura i a la llengua, l'hem d'expres-
sar amb la feina de cada dia, amb 
una tasca constant i ben feta, en 
el nostre terreny, fent bé i amb 
qualitat allô que sabem fer. És la 
suma d'aportacions com les del 

Centre el que dona a Catalunya 
la capacitat de permanencia, fins 
i tot la capacitat de ser referen
cia, com ha estât des de fa 150 
anys, i com va ser molt abans, 
quan la historia ens respectava 
mes que ara. 

El patrimoni material 
del Centre 

Perqué el que he exposât hagi 
estât possible, el Centre, a mes, ha 
hagut de donar resposta a les res-
ponsabilitats i problèmes derivats 
del patrimoni material que té, i 
que en certs moments pot repre
sentar una càrrega feixuga si no 
s'administra amb prudencia i de-
cisió. 

Els refugis i xalets representen 
una bona part d'aquestes preocu-
pacions. Sortosament, des de la 
Comissió d 'Equipaments s ' e s ta 
portant una trajectôria que ens ha 
donat la iniciativa en els dos ves-
sants: uns contractes satisfactoris 
per a les dues parts entre els guar
des i el Centre, i la possibilitat 
d'obtenció gradual de recursos ex-
teriors per al manteniment i la 
remodelació alla on fa mes falta. 
Les fonts son molt diverses i ens 
obliguen a una tasca pacient da-
vant de les institucions i entitats 
financeres, que van responent , 
gracies, principalment, a la bona 
imatge que té el Centre. 

Estem acabant la primera fase 
de restauració de la Molina. Tam
bé, i cosa que és molt important, 
la darrera fase de la Renclusa, gra
cies ais acords amb la Federació 
Aragonesa. Hem pogut atendré 
obres menors al Ventosa , a 
Ulldeter i a Amitges. Estem en-
callats en la remodelació del J. M. 
Blanch. Podrem atendré aviat—un 
un any— les millores a Salardú. I 
caldrà que ens dediquem aviat a 
Siurana. Es paradoxal, i cal dir-ho, 
que, si bé l'ocupació dels xalets 
per part dels nostres socis és pre-
ferencial, en canvi, ais refugis de 
muntanya no és així, i ens trobem 
que mantenim uns equipaments 
que s o n m e s utilitzats pel món 
muntanyenc en general que per 
nosaltres. 

El local social també ens ha 
exigit esforços per seguir el pía 

que es va aprovar l 'any 1995. 
Ladequació de la tercera planta 
va ser una realitat fa dos anys, així 
com la nova sala d'exposicions i 
Tarea d'atenció ais socis. LAjun-
tament va coHaborar en aquesta 
posada al dia remodelant el pati 
d'entrada i els vitralls. Cal dir que 
la nova retolació interior s'ha de 
millorar i que encara hi ha molts 
racons i estris que caldrà endre-
çar. 

Tenim pendent: la restauració 
de les façanes, l'accès definitiu a 
la Biblioteca i l'organització dels 
espais per a magatzem. 

Patim d'una manca d'espai de 
difícil solució: la quantitat d'ac
tes i cursos que fem ens demana 
mes aules i sales de les que tenim, 
i aquesta justesa ha causât mes 
d'un problema. I els socis també 
demanen mes espais i mes acces-
sibilitat per a reunir-se i fer vida 
social. Aixô porta a plantejar uns 
objectius clars ais directius del 
prôxim période presidencial: gua-
nyar espais per a fer reunions i 
vida social, i habilitar sistemes de 
desplaçament mecanitzats a les 
plantes altes de Paradis 12 i tam
bé de Llibreteria i Paradis 10. 

Ara bé, aixô ens porta a una 
consideració d 'envergadura: si 
l'incrément de socis hagués estât 
mes important, o, dit d'altra ma
nera, si no hi hagués hagut la ro
t ado de nombre de socis de qué 
es parla en la memoria, possible
ment estaríem davant d'un pro
blema d'espai encara mes agut. 
Aquest és un altre repte per a la 
próxima Junta Directiva, ja que 
una de les décisions que va pren
dre Tactual Junta en la memora
ble sessió extraordinaria del pas
sât octubre a la Molina —en la 
qual es van aprovar les línies mes-
tres del Pía Estratègic del Centre 
per ais prôxims anys—, va ser pre-
cisament no renunciar a incre
mentar el nombre de socis. 

Latericio ais socis 

En un altre ordre de coses, és 
digne de fer ressaltar la posada en 
marxa del que anomenem Área 
d'Atenció ais Socis. Dels dos ob
jectius que ens proposàvem: la 
unif icació de l ' admin i s t r ac ió 
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comptable del Centre i atendré en 
un sol taulell les inscripcions i els 
tràmits que afecten els socis, s'ha 
assolit plenament el primer i no-
més en part el segon. Creiem que 
l'atenció ais socis ha de millorar 
encara molt, però també hem de 
tenir en compte que, tot i la bona 
voluntat de tothom, ha calgut fer 
un procès previ d'adaptació entre 
les Seccions, el personal i els sis
temes de suport informàtic. 

Nous àmbits d'activitats: 
l'Escola de Muntanya 
i el complex 
esportiu 
de Can Caralleu 

Un dels àmbits 
que el C e n t r e 
ha d'anar enca-
rant amb deci
sici, com ja fa, 
és l 'obertura 
de noves 
possibil i tats 
als socis en 
camps que 
les Seccions 
no poden in-
cloure en les 
sèves propos
tes d'activitats. 
Dos exemples 
clars son la forma-
ció i l ' en t renament . 
Ens referim, és ciar, a 
l'Escola de Muntanya del 
Centre i al complex esportiu 
de Can Caralleu. 

Després de gairebé quatre anys 
de rodatge, l'Escola de Muntanya 
funciona amb regularitat i com-
pleix plenament els objectius per 
als quais va ser concebuda. És 
Túnica escola de Catalunya en el 
seu gènere, i des de les altres en-
titats excursionistes —i també des 
de fora de Catalunya—, és un ré
fèrent i un exemple. Des de din-
tre, però, l'hem de veure encara 
en procès de consolidado, seguint 
el carni que estava previst, que 
s'acomplirà quan assoleixi l'auto
nomia econòmica i es convertei-
xi en l'àmbit de formació de totes 
les activitats del Centre. El servei 
sostingut que dona als nostres jo-
ves —i no tan joves— és impor
tant, i justifica amb escreix els es-

forços de tota mena que s'hi abo
quen. 

A Can Caralleu també hi pas-
sen coses positives per al Centre. 
Des de les competicions d'escala-
da esportiva al rocôdrom (Cam-
pionats de Catalunya) fins a ser 
el centre d'entrenament dels nos
tres equips de competido i el punt 
de manteniment fisic pensât per 
als esports de muntanya. Els equi-
paments del complex també han 
possibilitat trobades i activitats, 

nostres socis tenen unes condici-
ons preferents. 

Les publicacions 
périodiques i les 
edicions de guies 

per exemple, de la Comissió d'Ac-
tivitats per a Infants. En el ves-
sant economie podem dir amb sa
tisfaccio que l'any 2001 s'assolirà 
l'equilibri pressupostari complet, 
avançant-nos ais terminis iniciáis 
del pia de viabilitat. Aixô ens per
met abordar la segona fase d'obres 
—finançada tota amb recursos ex-
terns a Uarg termini—, que dobla
rá amb escreix la capacitat de les 
instablacions, amb el consegiient 
guany d'ingressos i la seguretat de 
l ' amor t i t zac ió de la inve t s ió . 
Aquesta segona fase afegirà a les 
ja existents unes instablacions de 
notabilissima qualitat i moderni-
tat, amb el consegiient millor ser
vei als usuaris, entre els quais els 

Publ icacions —edic ions en 
creixement—, revista Muntanya 
—en un moment de retard, el pri
mer en deu anys—, Butlleti —amb 
la puntualitat pendent—, les pa
gines web, son altres aspectes de 
la capacitat del Centre , i també 
son espais que cal mantenir i ac-

t u a l i t z a r c o n t i n u a m e n t . 
Una eficaç barreja de so

cis voluntaris i de pro-
fess iona ls p e r m e t 

fer rodar aquest 
aparell polifacè-

tic i de vegades 
quasi contra-

dictori que és 
el Centre. 

Vist des 
d ' u n a a l t ra 
perspectiva, 
podríem dir 
que som al-
hora coses 

tan diferents 
com: un club, 

una editorial de 
llibres i revistes, 

una empresa 
d'hostaleria, un cen

tre de servéis, una es
cola, un espiai, etc. Per-

meteu-me aquesta digres-
sió... Pot ser intéressant, de tant 

en tant, canviar l'angle des d'on 
ens veiem per a comprendre la 
complexitat de la nostra entitat. 

El medi ambient 

El medi ambient també ens ha 
preocupat, i ens preocupa. Sense 
fer soroll, i sense contentar tot
hom, com era d'esperar, el Cen
tre ha mitjançat en temes délicats 
com: la protecció del massís de 
Beret —l'objectiu únic nostre és 
la declaració oficial de futur parc 
natural, que sembla que és immi
nent—, o la recuperació del turó 
de l 'Home i la conservació de 
l'observatori meteorologie primi-
tiu. També som présents, amb la 
Diputació de Barcelona, en el 
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projecte de la masia de l'Agusti, a 
la Calma, a punt d'inaugurar-se 
com a Museu de la Masia i com a 
centre de consulta del nostre Ar-
xiu de la Masia. Amb la Fundació 
Territori i Paisatge de la Caixa de 
Cata lunya iniciarem el proper 
juny un carni de coblaboració en 
temes específics, en el marc d'un 
conveni que preparem conjunta-
ment. 

Les relacions 
institucionals del 
Centre 

En l'àmbit de les relacions insti-
tucionals, cal destacar les dues dis
tancions importants de que ha es
tât objecte el Centre en aquest pé
riode que resumim. Va ser-nos ator-
gada el 1999 la medalla d'or del 
Museu Olimpie, lliurada pel prési
dent del COI i consoci nostre Joan 
A. Samaranch, i el mateix any, el 
director general de la UNESCO, 
Frédéric Mayor Zaragoza, va voler 
tancar l'extens période de la seva 
gestió al capdavant de l'organisme 
mundial per a la cultura, amb l'ator-
gament al Centre Excursionista de 
Catalunya de la Medalla d'Or del 
Cinquantenar i de la UNESCO, 
acte que va tenir Hoc a París davant 
d'una destacada representació de la 
nostra entitat. 

En l'àmbit federatiu internacio
nal, tot mantenint la nostra presen
cia en l'assemblea de la Unió Inter
nacional d'Associacions d'Alpinis
me (UIAA), també formem part del 
Conseil Rector del Comité Interna
cional per a l'Esquí de Muntanya 
de Competició (ISMC), i som re
présentants estatals de la Unió In
ternacional de Cinema Amateur 
(UNICA). 

La presencia del Centre també 
és requerida en institucions concre
tes on els nostres posicionaments o 
opinions es fan necessaris. Formem 
part del Patronat del Pare Nacio
nal d 'Aigüestor tes i de Sant 
Maurici, del Patronat del Pare de 
Collserola, de la Junta de l'Associ-
ació d'Entitats Pirinenques, del 
Conseil Consultiu del Fòrum per a 
la Sostenibilitat (Agenda 21), de la 
Junta de la Federado d'Organitza-
cions Catalanes Internacionalment 
Reconegudes (FOCIR), del grup de 

présidents d'entitats barcelonines 
(G-16) , del Conseil del Pía Estra-
tégic Barcelona 2000. 

Els arxius i la biblioteca 

Arribant al final d'aquesta expo-
sició, tal com he dit al principi, cal 
fer referencia a l'Arxiu Fotografíe i 
a la Biblioteca. A mesura que pas-
sen els anys es fa mes i mes évident 
l'excepcional valor que té la docu
mentado gráfica guardada al Cen
tre, és a dir, el nostre Arxiu Foto
grafíe, i també l'Arxiu per a l'estu-
di de la Masia. La societat catalana 
té un deure d'agraïment vers els 
socis que van decidir, ja fa vint anys, 
convertir aquell magatzem de cli-
xés i diapositives en un arxiu en 
tota regla, cercant i trobant els ajuts 
necessaris. El que succeeix amb 
aquests temes és que no s'acaben 
mai, que el fet de tenir-ho bé és com 
un dolí de noves nécessitais i pos-
sibilitats, i també un incrément de 
la responsabilitat peí fet de ser nos-
altres els únics «guardes» del tré
sor. Cal fer encara moka feina, cal 
digitalitzar, classificar, condicionar, 
etc., calen hores i aparells, calen 
ajuts. Sortosament, anem per bon 
camí i esperem que les llargues i 
pacients gestions donin résultat 
aviat i que el nostre Arxiu vagi per-
feccionant-se sense angoixes pres-
supostàries. 

El mateix podem dir de la Bibli
oteca. Lenfocament ha de ser deci-
dit, m'atreviria a dir que mes deci-
dit. Es un servei a la cultura i a la 
recerca histórica. Ens cal un pro
jecte valent que encari els costos 
économies d'un servei que cal do
nar com cal i que no pot ser supor-
tat exclusivament pels socis del 
Centre. 

La col-laboració deis 
socis 

Laportació de temps deis socis al 
Centre és d'una magnitud impor
tant. En la darrera assemblea se'ns 
va demanar d'avaluar les hores 
aportades voluntàriament. Tenim 
aquest resum i dona una xifra de 
mes de 39.500 hores l'any, amb un 
valor estimât de quasi cent milions 
de pessetes. Sense aquesta base, el 
Centre, tal com funciona ara, no 

séria viable. Ni tampoc no ho seri-
en la majoria de les associacions es-
portives i culturals que formen el 
teixit sociocultural de Catalunya. 

Perô aquesta consideraciô no ens 
ha de fer perdre de vista el princi
pi, délicat perô cada vegada mes 
évident, que totes les activitats i 
serveis del Centre, d'un a un, han 
de donar una rendibilitat econômi-
ca que cobreixi els costos, a mes de 
la rendibilitat cultural o social que 
se suposa que t enen . No és 
plantejable, avui, acceptar déficits 
puntuals sense haver fet abans tôt 
el possible per a evitar-los. Dit a la 
inversa, per a garantir el futur del 
Centre Excursionista de Catalunya 
ha de ser acceptât i assumit plena-
ment que només uns pocs capîtols, 
i molt comptats, presentin déficits 
économies. 

El cent vint-i-cinquè 
aniversari 

Som a l'any 2 0 0 1 . És l'any del 
cent vint-i-cinquè aniversari. És 
una fita important. Ens ha tocat, a 
la Junta actual, preparar els actes 
de commemoracio, i correspondra 
a la nova Junta la seva execuciô. De 
fet, el disseny de les celebracions 
s'ha treballat amb els expresidents 
del Centre i amb persones que ja 
van viure el centenari. Voldrfem 
enfocar els actes orientant-los cap 
al futur, és a dir, no com una finali-
tat en ells mateixos sinô com una 
ocasiô especial per a constatar que 
nosaltres, el Centre, estem segurs 
del que fem, i per a donar a fora la 
seguretat que el Centre Excursio
nista de Catalunya sap cap on va. 

Cent vint-i-cinc anys d'homes 
i dones que han passât per l'enti-
tat deixant-hi la seva empremta 
—molts noms de socis i sôcies han 
conformât l'entitat des de la seva 
fundaciô— confereixen al Centre 
una peculiaritat i un honor dels 
quais hem de saber ser dignes. No
saltres, la Junta actual, hem cobert 
una etapa mes d'aquesta llarga ex-
cursiô, que desitgem que sigui —i 
estem segurs que ho sera— una 
molt llarga, llargufssima, excursiô 
cap al futur. 

Moites gracies per la seva aten-
ciô. 
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Buscant el cami 
de la Pintura 
Jordi Girbén i Mauricio 

Reflexions i records a propôsit d'una exposiciô de 
pintures fruit de dos anys de recerques pel Pirineu. 

«C'est bien aux Pyrénées qu'iront 
toujours les sourires des artistes et 
les coeurs des poètes». 

Henry Russell 

Pirenaics i el pirineisme 

—Noi, t'has de reciclar! —em 
vaig dir. 

Acabava de rebre de Grenoble, 
seu de l'éditorial, una d'aquelles 
educades i grises cartes de refus 
que fan trontollar els mes acari
ciáis projectes: « ...considerem que 
no encaixa en la nostra línia editori
al. De tota manera, valorem que... 
Atentament...». Si l'interès del pro-
jecte era gran, la salut del mitjà no 
era bona i ha continuât empitjo-
rant. M'havia entestat a pensar 
que el comic, la historieta gràfica, 
era un mitjà creatiu versátil que 
permetia la recerca plàstica i lite
raria, i, alhora, una gran autono
mia. M'equivocava, i no era la pri
mera obra que m'havia de confi
tar. Per sort, aquesta no havia pas
sât de l'estadi de projecte serios en 

el quai havia invertit mes d'un any 
de preparado. 

El titol global de la trilogia era 
Pirenaics i intentava fer-hi bona 
aquella frase magnífica del 
pirineista francés Louis Le 
Bondidier: «Rien de ce qui est 
Pyrénéen nous est étranger». 

Volia, prenent com a subjecte 
narratiu la serralada, oferir una Vi
sio integradora de la cultura piri-
nenca. 

Els personatges eix del relat eren 
una goja o encantada, la Silène, que 
havia optât per una vida finita i 
humana a fi de viure amb un 
glacialòleg que estudiava els darrers 
gels del Pirineu... Entre les sèves 
continues añades i vingudes s'esta-
ven a l'Abella d'Adons, al suau ves-
sant nord de la serra de Sant Gervàs, 
un lloc centrât i oblidat. Allá vaig 
passar memorables vespres d'esmo-
lada conversa, acollit a l'austera llar 
d'en Melcior de cal Tono, un veli 
conco extot, però sobretot pastor, 
que m'oferí una casa a punt de cau-
re perqué la reconstruís sobre el 
paper. 

—Vosté mateix, potser el paper 
durará mes que la pedra —em deia. 

Amb la freda resposta de l'edi-
totial, aquella casa no reviuria ide-
alment la seva esplendor i jo vaig 
cloure un cicle. Vaig silenciar tota 
referencia narrativa evident i vaig 
canviar de tècniques. M'acostava a 
la pintura. 

De les meves estades a l'Abella 
en guardava una intensa memoria 
i vaig comencar la nova etapa on 
havia hagut de deixar l'anterior: ais 
prats d'Adons, sota importants pre-
sagis de canvi de temps. El resultat 
em va estimular a continuar. 

Era conscient que el fet de pin
tar és també reflexionar sobre la 
pintura. Després de molts anys del 
quasi monopoli deis successius 
ísmes, la tendencia dominant actu
al és la convivencia d'estils i d'un 
total eclecticisme. Personalment, ni 
podia ni desitjava apartar-me de 
cop d'un cert realisme que el fet de 
dibuixar vinyetes m'havia exigit i, 
alhora, em plaia pintar paisatges, 
amb la fortuna que els que a mi 
m'eren grats s'allunyaven forca del 
tòpic. 

Podia fins i tot prendre en prés-
tec el mot «pirineisme», ara en des
ús, per a anomenar la pintura que 
feia, com si d'un isme mes és trac-
tés. Però aquesta idea irònica no la 
vaig voler dur mes enllà; tenia molt 
de respecte pels precursors que l'en-
cunyaren per denominar la seva 
intensa activitat d'exploració i que 
per la seva actitud globalitzadora 
superaven, i molt, els límits estric-
tes d'un esport. 

Tardor ais prats 

d'Adons, 

pintura 

de Jordi Girbén, 

125x50 cm, 

1995. 
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El prat de Reo 

al Pedraforca, 

pintura 

de lordi Girbén, 

125x53 cm, 

1996. 

Com que el guiö que havia pré
parât tractava també de l'edat d'or 
del pirineisme, havia estudiat eis 
seus escrits. No és ara el moment 
de fer una glossa de les seves obres, 
perö si d'explicar que el seu esperit 
influf decisivament a l'hora de can-
viar la manera d'aproximar-me a la 
muntanya: anaven quedant enrere 
les llargues escalades, les presses del 
cap de setmana per a acomplir alio 
programat, la massificaciô, l'angoi-
xa disparada per no poder abastar-
ho tot... Ara la muntanya era tan 
sols un pretext magnifie; l'objectiu 
era afinar la Sensibilität i seguir el 
cami, el cami de la pintura. 

Dos retorns 

El prat de Reo és el raeö que mes 
aprecio del Pedraforca. Es un 
d'aquells indrets que no els cal ser 
un cim per a tenir molt de eel, idea 
reforçada pel contrapunt de les Ho
ses i estimballs de la paret sud del 
pollego Inferior. Diguem que és una 
exceblent miranda, que resta enca-
ra força polit per uns exigents des-
nivells i jo hi afegiria la força del 
toponim Reo. Hi ha llocs que no
mes dient-ne el nom ja ens plauen. 

Lhavia descobert un assolellat i 
xafogös dia de Sant Joan a princi-
pis dels vuitanta. A la una de la tar
da ens penjàvem quatre amies a la 
«Pany», havent dormit poc i patint 
la precària hidrataciö de la revetlla 
de la nit anterior. Fou la set de la 
nostra vida i generà una coHecciô 

d'anecdotes que perdura en la nos
tra memòria mes que la bellesa clàs
sica de la via. 

Vaig tornar-hi uns deu anys mes 
tard amb l'amie Joan i aquest cop a 
l'hivern, tot buscant el màxim con
trast. No hi pujàrem per les mines i 
la canal del Ninot sino pel torrent 
de Reo. Hi arribàrem a l'hora de la 
posta i fou un d'aquells moments 
magies de grans contrastos lumînics 
amb l'ombra enfilant-se per la pa
ret. Bivaquejàrem al costat d'un foc 
de grossos tions i a trenc d'alba co-
mençà una nevada espessa. Aquest 
cop l'aigua era gelada a les cantim-
plores. Ens afanyàrem a piegar vê
les i vam baixar a corre-cuita per 
aixoplugar-nos a l'espluga Rodona 
espérant una millora que ja no ar-
ribaria. 

Movent les coses de Hoc pinto un 
quadre on s'agrupen els quatre ei-
xos d'aquest paratge: el eel, el prat, 
els estimballs i Ensija. En una foto 
diffcilment ho hauria aconseguit. 

La coma Mitjana ha estât sem
pre un racó modest i no gaire fré
quentât: s'hi passa molt menys que 
per les valls veines de Carançà i 
Bacivers. Tot i això, és per a mi un 
desti recurrent: és tan accessible 
com solitari; una qualitat aquesta 
darrera cada cop més prioritària. A 
mitja década dels vuitanta hi vam 
fer un primer bivac carni de la cara 
nord del pie de l'Infern, una ascen-
sió magnìfica a la qual sóc addicte. 
Clàssica i ràpida: escalfament al 
sòcol, subtilesa a les Hoses i una 

mica de timba al desplom final. 
El darrer estiu torno a la coma 

Mitjana amb el meu fill per esbra-
var-nos i ingenuïtzar-nos. Acam-
pem al costat de l'estany Gran, on 
resta una bona congesta, i passem 
les darreres hores de la tarda ata-
laiant els grans ramats d'isards que 
pasturen peí cim del Bacivers, apro-
fitant l'oblic sol de tarda. 

Sein, Russell, Bagüenyola 

Llu'issors rosades ibluminen les 
retallades puntes de les agulles de 
Sein. Vespreja. Ja hem sopat i ja-
iem al costat d'un foc petit que hem 
pogut encendre amb quatre fustots 
arreplegats prop de la presa. La pu
jada fins aquí no és ara gaire exi
gent, perqué una pista factible que 
s'enfila des de Plan l'ha deixat en 
una hora llarga. A primera hora de 
la tarda hem plantât la tenda prop 
de l ' ivonet superior de Sein, 
superpoblat de tritons, i hem tin-
gut temps de passejar-nos pel cire. 
A mi m'ha recordat el llunyà cire 
d'Ip: clos per grans desnivells, 
estrictament mineral i amb una 
entristidora constancia d'una engi-
nyeria gens ética. Cal mirar amunt 
cap ais esmolats crestalls i mai cap 
al disminuït ivó, que, tôt i la seva 
gran extensió, sembla un bassal en-
voltat d'un désert caôtic. 

Al costat d'un foc petit jaiem 
l'amie Joan, el meu fill Oriol, que, 
si demà fa bo i tôt va bé, pujará el 
seu primer tres mil: el gran pic de 
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Grist, i jo mateix. Per a donar un 
toc excitant al seu bateig, traduei-
xo en veu alta el capítol deis 
Souvenirs d'un montagnard, en que 
el comte Russell recorda la prime
ra ascensió al cim, de l'any 1878. 
M'ha semblât oportú situar aques
ta excursió en un context de des-
coberta pirineista mes que de gesta 
esportiva. Russell, amb el seu estil 
insuperable, rie en imatges i refle
xions encertades, explica que aque
lla primera l'aconsegui des de Grist, 
acompanyat pel mitic Barrau, biva-
quejant un pareil de dies als ivons 
de Bagüenya, o que en aquell 
temps, des de la llarga cresta que 
va de la Forqueta al Bagüenyola, 
una caótica i extensa gèlera baixa-
va pel vessant de Viadors fins als 
grans estanys deis Millars i deis 
Leners. 

Pero el comte recorda sobretot 
una gran fam, que van resoldre amb 
recursos propis de l'època: caçant 
amb carabina unes truites a l'es-
tany! La carabina no era seva; ell 
acostumava a portar un pistoletot 
per si de cas. Per a coure les truites 
enviaren un xicot al poble, 1.500 
mètres mes avall, i ens assegura que 
encara se les van poder menjar ca
lentes! Riu-te'n, dels liofilitzats! 

De les sèves moites excursions 
pel massis, Russell en publ ica un 
mapa de carenes que sembla el 
primer d'aquest tipus que es co-
neix; un altre motiu per a home-
natjar-lo. 

Nosaltres no seguirem les sèves 
passes, sino aproximadament la ruta 
SW de la segona ascensió feta per 
un altre equip de pirineistes excep-
cionals: el gran geôgraf i dibuixant 
Franz Schrader, acompanyat per 
Henri Passet. Cire de Sein, ivons 
Lletaos sobre Viadors, Ibón Chelau 
de Barbarissa, canal W, aresta SE, 
pic de Gris t . Lendemà va fer bo i 
tôt va anar bé. 

Es dificilíssim, perô no impossi
ble, trobar a Franca algún exemplar 
original dels Souvenirs d'un 
Montagnard (el de la tapa verme-
lia) de segona ma per uns quatre mil 
francs!! No tan difícil és trobar per 
uns set-cents francs els exemplars 
nous d'una reduïda edició facsímil 
(tapa verda) d'Editions Slatkine, 
Ginebra 1979. 

Nevada primerenca 

Un matí d'octubre arribo al pont 
de Salenques. Un fort vent acornisa 
i estimba la neu que ha caigut la nit 
abans i, si no fos per les fagedes en-
ceses, diria que som a l'hivern. Es
tiro les cames pel bosc de Salen
ques. Sobre els grans blocs entapis-
sats de molsa hi ha mig ditet de neu. 
Sobre la neu hi plouen les fulles 
ocres i torrades dels faigs. Vall 
amunt el camí és tallat per les co-
lossals allaus que l'hivern passât 
caigueren de les pales de la Talla
da. Del mig d'aquest caos de troncs 
esbotzats que colga el riu, una pa-

rella de grans bernats pescaires alça 
el seu vol poderós. 

A la tarda pujo a l'estany de 
Besiberri. Medito assegut sobre les 
ruines del refugi, ara simbôlicament 
convertit en un pòrtic-estela. A 
mitja década dels setanta, hi havia 
dormit, carni del Besiberri N, amb 
els meus pares i l'amie Ricard. Re-
cordem-ho: Bizi: vida I Berri: nova 
en base, l'antiga llengua franca pi-
rinenca. 

Em moc. Baixo a la vora de l'es
tany que lluu amb reflexos de plom 
brunyit. Aquî (recordo un antic ar
ticle a Muntanya) és on un arqui-
tecte proposava edificar un nou re
fugi en un projecte-tesi excitant 
però potser excessiu per a la con
trada. Vaig donant la volta a l'es
tany, capficat en com resoldre 
aquest joc de mitges Hums rasants i 
l'efecte de la neu: acumulada sobre 
els nerets o ven tada sobre els 
gespets tardorencs. Als peus del 
Comtessa, en un racó a recer, sota 
uns grans blocs hi ha una balma 
amb un jaç de sudorn sec i unes 
garrafes de plastic tenyides del roig 
del vi aspre que beuen els pastors. 
Hi farem nit. 

Lendemà el dia s'alça encalmat 
i serè. Baixo a la vali i m'acosto al 
Portilló de Bossost. Una pista s'en
fila per la densa avetosa carni del 
repet idor de TV i del port de 
Baretges. Deixo el vehicle sota les 
darreres rampes del port. El pamet 

L'estany Gran 
de la Coma 
Mitjana, 
pintura 

de Jordi Girbén, 

120x57cm, 

1997. 
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L'estany de 
Besiberrì, 

pintura 
de lordi Cirbén, 

115x85 cm, 
1996. 

Saut des 

Calhaus, 

pintura 

de lordi Girbén, 

125x50 cm, 

1995. 

M 

de neu que ho tapa tot és pie dels 
rastres del bestiar foragitat pel tem-
poral. De la neu de les vores del 
carni sobresurten com fites les tiges 
seques de les bleneres. Larribada a 
l'amplissima paràbola del port de 
Baretges, ober ta ent re el tue 
d'Aubàs i el del pia de la Serra, és 
un model excels i acomplert de les 
emocions que el trànsit de colls ens 
procura. A cada passa, alhora que 
s'afebleixen el desnivell i la distàn-
cia, es va algant un món nou que 
amb prou feines imaginàvem. El 
paisatge és sempre una combinació 
dinàmica. 

M'enfilo al tue del Pia de la Ser
ra, una miranda simètrica al mira-
dor de Superbagnères, si no fos per-
què l'absència de tot artifici anubla 
tota comparació. Des de dalt puc 
ampliar el panorama, acostumar-
m'hi, però no superar l'emoció de 
la seva descoberta al coli: sota un 
sostre de nùvols laminats es retalla 
la successici de cims i ports assenya-
lats que separen Luishon de Benasc. 
En darrer terme sobresurt la 
Maladeta. Som al cor mateix del 
Pirineu. 

L'estany de Montoliu 

He dormit al carni del coli de 
Varradòs, més amunt del pia de 
Moredo. A través dels vidres de la 
furgoneta veig un atapeìt sostre de 
nùvols més dens i fosc cap a la coma 

de Montoliu, justament on volia 
pujar avui. Escolto a les noticies els 
meteoròlegs predir un dia esplèn-
did, que és el que m'interessa, i tam
bé les recontradeclaracions sobre 
un d'aquells episòdics terrabastalls 
politics que ara, si bé no m'interes
sa, si que em motiva a sortir a fora i 
posar-me a caminar. Començo bai-
xant per l'extens Pian de Lana. És 
tan plaent començar les excursions 
estirant les cames cara avall com 
feixuc acabar-les cara amunt, i les 
dues coses sovint van Uigades. 

De carni cap al riu em vaig sub-
mergint en aquesta atmosfera que 
imagino tibetana i no és sino alt 
aranesa; feta d'allunyament i de 
grans extensions mig nevades. El 
gos esvera un estol de corbs joves 
que furgava pel prat. Tot grallant 
alcen el vol cap ais estimballs de 
la Taula de Parros, que de mica en 
mica es va netejant de boires. A 
l'altre cantó d'aquesta carena el 
paisatge és similar, però pertany a 
un univers diferent . Parlo de 
Vaqueira. 

El sol em comença a tocar men
tre baixo per uns rostos herbéis fins 
al pet i t congost del Sait dels 
Calhaus. Si la mullena accentua els 
colots i sobretot els de les pedrés, 
r U n h ò l a en aquest tram corre i sal
ta per un Hit d'un vermeil esclatant 
de sang. Suposo que aquesta tona-
litat és originada per la dissolució 
de les intenses i variades mineralit-

zacions de la zona, que justificaren 
l'explotació de les mines de la Re
paradora i de Liât. Aquesta mine
ría de muntanya també pertany a 
un univers diferent, pero per sort 
ja del tôt passât, perqué era una fei-
na ingrata i aspra, segur. 

Les seves restes es van esvaint i, 
esmicolades, corren ara riu avall. 
Caldria un noveblista amb força per 
a escriure sobre les miserables con-
dicions de vida d'aquells minaires. 
Com caldria un mestre de la cién-
cia-ficció que especules a dos-cents 
anys vista sobre l'avenir de l'univers 
veí de Vaqueira. Lescenari seria una 
megalôpolis lúdica? O bé una refle-
xió sobre el cíclic esdevenir com la 
que els rastres d'aquella explotació 
minera ara inspiren? Perqué: ¿i si la 
neu, amic, s'exhaurís? 

Després de dues hores obrint 
traça i constatant que avui de neu 
no en falta, jec en samarreta a la 
vora de l'estany de Montoliu. Sa-
tisfet, sobretot d'haver-me intégrât 
en el paisatge obert i altiu que una 
foto en una revista m'havia propo
sât. Fa un dia gloriós, d'unes excep-
cionals condicions de calma i llu-
minositat. 

M'entretinc dibuixant els esmi-
colats crestalls del Maubérme del 
seu reflex invers i polaritzat, i m'es-
forço pensant que la llum i l'escal-
for son també vibracions, perqué de 
totes les altres ni esmolant els sen-
tits no en capto cap. Res no es mou 
i aixô o t'inquiéta o t'hi abandones. 
Sort del Dru, que jeia estenellat 
sobre la neu i ara s'atansa a beure a 
l'estany trencant aquest rigorós 
equilibri. 
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Estudis i recerques 

El delta del 
Llobregat, terra 
de contrastos (1). 
Un breu recorregut 
per la seva història 
Valenti Gonzàlez 

Comencem una sèrie d'articles per a acostar-nos a 
la realitat del proper i tan desconegut delta del 
Llobregat. 

Des del comengament del segle xix 
ha permès la industrialització de 
Catalunya gràcies a les condicions 
particulars de la seva conca que fa
ciliten la implantació de qualsevol 
tipus d'indùstria: bona comunica-
ció amb Barcelona, mà d'obra a 
l'abast i font d'energia assequible 
proporcionada pel mateix riu. A la 
seva llera s'han desenvolupat ex-
plotacions hidroelèctriques, empre-
ses tèxtils, mineries de carbó, indus
tries de la peli, del paper, etc. 

Graves, sorres, argües, 
Hirns i aigua 

«Podem inferir que el riu-eix de 
Catalunya, un deis mes 
treballadors de la Mediterrània, 
nasqué ja treballant i que, abans 
de lliurar a la mar el seu fruit 

A dalt, excursió 
de ¡'Escola 

Horadaría 
a la platja de 

Castelldefels, 

1908. 
A baix, 

desembocadura 
del riu Llobregat 
cap al 1918. 
Al fons es pot 
veure Montjuic 
i el far del cap 
del riu, el qual 
actualment está 
protegit de la 
forca del mar 
per un espigó. 

«El riu Llobregat és el pare de la 
térra que després será el Delta, 
térra duta de lluny, de totes les 
contrades que el riu travessa; 
térra de tota mena que el riu 
s'enduu de les marjades i de les 
planes els dies, molt sovintejats, de 
riuada turbulenta». 

A. Duran i Sanpere 

El riu Llobregat neix a is 
Prepirineus, concretament a Cas
tellar de n'Hug, a 1.280 metres d'al-
titud, en un surgéncia calcária prou 
coneguda turísticament, i arriba a 
la Mediterránia al bell mi» de la 
costa catalana, a pocs quilómetres 
al sud de la ciutat de Barcelona. En 
la se va desembocadura el riu ha cre-
at un delta amb una superficie de 
97 km 2 que s'estenen des del pont 
de Sant Boi al mar i des de Montjuic 
a Castelldefels. Un delta descone
gut per a la majoria de la gent, pero 
alhora importantíssim des del punt 
de vista historie i biológic. 

A l'época deis romans, el riu 
Llobregat era conegut com a riu 
Rubricatus (roig), possiblement peí 
color de les seves aigües, mot del 
qual va derivar el nom actual. Du-
rant els seus 156 km de recorregut 
ha estat i és un riu feiner que ha 
donat vida a ciutats i pobles. És 
considerat el riu mes humanitzat de 
Catalunya; només a cent metres del 
seu naixement ja pateix una desvi
a d o per a aprontar les seves aigües. 
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Durant segles, 
el Prat només 

va disposar 
d'una barcassa 

que permetia el 
pas del riu. 

Aquesta 
situado va 

continuar fins 
el 1873, quan 
s'inaugurá el 
pont. S'ha de 

remarcar la 
ufanosa 

vegetado de 
ribera que 

aleshores 
existia a les 

vores del 
Llobregat. 
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perdut, crea amb la seva furia un 
terreny nou, del Montjuic a les 
costes de Garraf d'incalculable 
valor i riquesa». 

Jaume Codina 

No tots els rius fan deltes. El riu 
ha de teñir unes característiques 
particulars: ha d'arribar al mar tot 
just després de travessar una serra-
lada i ha de desembocar en un mar 
tranquil. El riu Llobregat compleix 
aquests dos requeriments. A la seva 
part final travessa la serralada Li
toral, grácies a una falla entre 
Collserola i el sistema Garraf-Ordal 
(congost de Martorell) i desembo
ca a la Medi terránia , una mar 
tranquibla i amb corrents marins 
febles. 

El delta del Llobregat, tal com 
el coneixem avui, és una térra real-
ment jove. La seva historia geoló
gica comenta fa tan sois uns dotze 
mil anys. Durant aquest temps, el 
delta ha anat canviant de fesomia i 
es calcula que fa únicament dos mil 
tres-cents anys que s'inicia el des-
envolupament de la seva plana ac
tual. 

Un delta és una formació sedi
mentaria creada per un riu a les ai-
gües tranquibles del mar. Aquesta 
formació sedimentaria constituida 

per graves, sorres, argiles, llims i ai-
gua. La major part d'aquests mate
rials estan submergits, mentre que 
una petita fracció queda per sobre 
de la superficie del mar. Pa ra l -
lelament al desenvolupament del 
delta del Llobregat es van formar 
dues capes subterrànies de materi
als sorrencs on es troben dues re
serves d'aigua dolca: ['aquifer super
ficial (3-20 m de fondària) i l'aqui-
fer profund (a partir de 40-50 m), 
que es troben separats per una fal
ca argilosa impermeable i que son 
alimentats pel riu i les precipitaci-
ons. 

A Catalunya hi ha diversos del
tes. El més gran és el delta de l'Ebre, 
el quart de la Mediterrània, amb 
320 km 2 de superficie i una conca 
de drenatge que abasta la sisena 
part de la peninsula Ibèrica (88.835 
km 2 ) . El delta del Llobregat és el 
segon delta de Catalunya, amb gai-
rebé 100 km 2 i una conca molt més 
petita: 4-948,36 km 2 . Comparant 
les dades, el delta del Llobregat té 
una conca de drenatge divuit ve-
gades més petita, però, malgrat 
això, el riu Llobregat ha estat molt 
més eficag arrossegant materials, ja 
que ha desenvolupat un delta tan 
sols tres vegades més petit que el 
de l 'Ebre. A proporció, el riu 

Llobregat ha créât un delta més 
gran que el del mateix Ebre. Una 
prova més del gran treball que his-
tòricament ha fet aquest riu feiner. 

Un delta s'ha d'entendre com el 
résultat de la interacció entre el riu 
i el mar. El riu aporta sédiments que 
arrossega durant el seu recorregut i 
va créant el delta; en canvi, el mar 
s'encarrega d'erosionar-lo, de des-
fer el producte del treball del riu. 
Aleshores, l'avanç o el retrocés de 
la plana deltaica depèn de qui gua-
nyi en aquesta batalla d'accions 
contraposades. 

Riuades i paludisme 

«El delta és fili del riu. I el riu va 
engendrar el delta gracies a les 
sèves avingudes. Mentre el 
territori no fou habitable, les 
crescudes del riu no constituïren 
altra cosa sino una uniforme i 
gran desembocadura semilacustre. 
Quan l'home s'hi installa, ipso 
facto les avingudes esdevingueren 
inundacions». 

Jaume Codina 

Durant segles, aquesta batalla 
era guanyada pel riu i el delta crei-
xia. Lésser humà va veure en aques
ta terra jove una oportunitat per a 
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viure-hi i s'hi va establir, ara ja fa 
mes de mil anys. Ehome va comen-
car a aprontar-se de les terres tan 
productives que li oferia el delta del 
Llobregat. Des d'aquell moment, 
l'èsser humà, el riu i el delta van te
nir una relació molt estreta, en 
moites ocasions marcada per la tra
gèdia. 

El delta no era una terra fácil de 
dominar. La torrencialitat és una de 
les caractéristiques del règim hidro-
lògic del riu Llobregat i és conse-
qüéncia de l'estructura de la seva 
conca. Les avingudes del riu han 
estât un factor primordial a l'hora 
d'entendre la formado del delta, 
però, a mes, han estât un élément 
decisiu en la vida deis seus habi
tants. Les sortides de mare del riu 
eren una constant i, de vegades, 
véritables catástrofes. Lhistoriador 
Jaume Codina, en el seu llibre ínun-
dacions al delta del Llobregat, diu: 
«Les riuades entren al Delta i a la 
historia sota el signe de la furia». 
En aquest llibre hi ha inventaria-
des, des del segle xn fins a l'any 
1962, 124 riuades, moites d'elles 
devastadores per ais pobladors del-
taics. Les cròniques que parlen so
bre les riuades demostren la furia 
del riu: «El pia del Llobregat sem-
blava un mar del que sois emergien 

les cases i els arbres» (riuada del 
gener de 1787), «encara que no 
entra en la iglesia ocupà terreno o 
hisendas que mai las havia inundat; 
desde Montjuich a Castelldefels tot 
era un estany» (riuada del 21 de se-
tembre de 1850). 

Lactivitat del riu permetia, amb 
l'aportació dels materials que ar-
rossegava, el creixement del del
ta, però també afavoria l'existèn-
cia de diferents bragos per on des-
guassava al mar. El nombre de bra-
cos que ha tingut el riu Llobregat 
durant la seva història no està del 
tot concretat. R. Planas i Torres, 
en el seu llibre Braqos de riu, estanys 
i maresmes del delta del Llobregat, 
parla de deu de diferents en els ùl-
tims mil anys, alguns més actius 
que altres i sempre producte de 
canvis en el Hit del riu, com a con-
sequència, en general, de les riua
des. El Prat de Llobregat va néixer 
entre dos d'aquests bracos actius; 
de fet, pel carrer Major de la Vila 
en passava un altre, ja aleshores 
abandonat. Cai imaginar-se com 
seria aquell llogarret del Prat tal 
com el descriu Codina: com un po-
ble entre dos corrents d'aigua que, 
evidentment, quan el Llobregat 
sortia de mare es convertia en un 
poble enmig del riu. 

Si bé les riuades han estat terri
bles, desoladores i catastrófiques 
per ais habitants, al cap i a la fi van 
significar un benefici per al delta, 
en millorar la qualitat del terreny. 

La gent del fang, tal com Codina 
anomena els pobladors del delta del 
Llobregat, també va patir les malal-
ties endémiques típiques de les zo-
nes lacustres que caracteritzaven la 
plana deltaica. La disenteria, el ti
fus i sobretot el paludisme van ser 
un auténtic flagell per a la pobla-
ció. En el llibre El paludisme a El Prat 
de Llobregat, del 1918 al 1925, de R. 
Planas i Torres, es descriuen els 
símptomes d'aquesta malaltia de la 
següent manera: «...els que la teñen 
es tornen molt inflats de ventre i el 
color de la cara és com groe de sa
fra, patint moltes hores d'un fred 
que no poden escalfar-se ni amb el 
foc ni al Hit». 

Durant segles el poble del Prat 
de Llobregat va ser conegut com el 
poble de les febres. A més, no hi va 
haver un metge a la població fins 
ben entrat el segle xvm. Fins ales-
hores, els habitants del Prat no te-
nien més remei que desplacar-se 
fins a Sant Boi per a ser atesos per 
un facultatiu. Tal era la situació, 
que al segle xvi els pratenes van 
decidir acollir-se sota la protecció 

L'any 1927 es 
dona un cas 
insòlit i unie a 
Europa: el Prat 
de Llobregat 
arriba a tenir 
tres aeròdroms 
funcionant al 
mateix temps. 
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Mentre eren 
reconstruios els 
ponts de fusta 
aixecats sobre 
el Llobregat al 

municipi de 
Sant Boi, 

arrossegats una 
vegada i una 
altra per les 

continúes 
riuades, el pas 

del riu es feia 
amb una barca 

de passatge i 
amb l'ajuda de 

sirgues. 
El problema no 

es va solucionar 
fins l'any 1904 

amb la 
inaugurado del 

pont de ferro. 
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deis sants metges Cosme i Damià, 
que fins a l'actualitat son els pa
trons de la vila. 

A les riuades i a les malalties s'ha 
d'afegir l'ai'llament geografie que les 
terres deltaiques tenien respecte a 
la capital, Barcelona. El pas al cos-
tat oriental del Llobregat es feia en 
barcassa, sempre que aquesta no 
hagués estât destruida per l'ultima 

riuada. No va ser fins al final del xix, 
amb la construcció del primer pont 
sobre el riu al municipi del Prat de 
Llobregat i amb l'arribada del ferro
carril, que l'aillament va comencar 
a passar definitivament a formar part 
de la historia. 

Respecte a les avingudes i a les 
malalties, hem d'arribar a ben en-
trat el segle xx per a trobar les so-

lucions. Lendegament definitiu del 
riu, l'eliminaciô dels factors que 
afavorien el desenvolupament de 
les malalties com, per exemple, el 
cultiu d'arrôs, i les millores sani-
tàries a la zona van determinar 
l 'eradicaciô, gairebé definitiva, 
d'aquests problèmes. Enrere que-
daven molts segles de patiments i 
pénuries. 
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L'antiga granja 

de la Ricarda és 

un edifici 

modernista 

que a 

començaments 

del segle xx va 

tenir com a 

principal 

activitat la 

producció i 

/'explotado de 

llet de vaca. 

Abans de tenir 

cambra 

frigorífica, les 

gerres plenes 

de llet es 

mantenien 

fresques en uns 

safareigs pels 

quais rajava 

l'aigua que 

constantment 

arribava de 

l'aquifer. 

Encara que 
han quedat 
enrere les 
catastrôfiques 
riuades, 
la fùria del riu 
Llobregat es 
manifesta de 
tant en tant, 
com mostra 
aquesta imatge 
del 10 de juny 
del 2000. 

L'excursionisme cientific 
al delta 

Ben segur que una terra tan fe-
réstega i a l'abast des de la ciutat 
de Barcelona feia del delta del 
Llobregat un Hoc idoni per a realit-
zar tot tipus d'excursions cientffi-
ques al final del segle XIX i principi 
del xx. 

De referéncies sobre excursions 
al delta del Llobregat o a les seves 
rodalies se'n troben unes quantes. 
Aquests documents, uns mes cien-
tífics i altres mes descriptius pero 
no mancats d'interés, ens han aju-
dat a imaginar-nos com devia ser el 
delta del Llobregat a les albors del 
segle xx. 

Concretament hi ha escrits de 

l'Associació Catalanista d'Excursi
ons Científiques i de l'Associació 
d'Excursions Catalana, avantpas-
sades del nostre Centre Excursio
nista de Catalunya. Un deis articles 
mes bonics és l'«Excursió particu
lar ais estanys de la marina del 
Llobregat, lo dia 5 de mars de 
1881», publicat a LExcursionista 
l'any 1882. Fou una excursió rea-
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A dalt, 
la regressió 
litoral actúa 
sense pietat 

sobre tota la 
costa pratenca. 

Les restes d'una 
tanca de la 
finca de la 

Ricarda, anys 
enrere ben 

allunyada de 
l'aigua, esperen 

ser destruides 
definitivament 
per la forca del 

mar. 

A la página 
següent, a dalt, 

l'estany de la 
Magarola i el 

Semàfor. 
Aquest 

emblemàtic 
edifici 

neoclàssic es 
creu que va ser 

construit el 
1887, des del 

qual un 
carrabiner 

avisava, 
mitjancant un 

sistema de 
senyals amb 

banderes, 
el castell de 
Montjuic de 

/'arribada de 
possibles 

vaixells amb 
contrabandistes. 
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litzada pels consocis de l'Associa-
ció Catalanista d'Excursions Cien-
tífiques Heribert Barallat i Pere 
Doria, en la qual van fer un recor-
regut des de Montjuic fins a Gava. 
Des de molt a prop de Montjuic van 
veure tot el recorregut que havien 
de fer i el van descriure de la se
güent manera: «Una vegetació fres
ca y esplendent apareix en mitj 
d'aquella verda y extensa planura, 
trobantse en alguns llochs recorts 
de las tan celebradas praderas sep-
tentrionals de Catalunya». Van vi
sitar els set estanys que aleshores 
existien a la marina del Llobregat: 
la Massaguera, la Podrida, la 
Magarola, la Ricarda, 1'Illa, el Re
molar i la Murtra. 

També son intéressants, des d'un 
punt de vista botànic i fins i tot li-
terari, els articles sobre les excursi
ons a les zones naturals del delta del 
Llobregat que cap ais anys vint feia 
el germa Sennen —nom religiós del 
botànic d'origen francés Etienne-
Marcellin Granier-Blanc (1861-
1937)— amb els seus alumnes de 
Pescóla Nos t ra Senyora de la 
Bonanova de Barcelona. 

Cany 1934 es va fer l'excursió de 
la SIGMA (Station Internationale 
de Géobotanique Méditerranéenne 
et Alpine) a Catalunya. El treball 
producte d'aquesta excursió va ser 
publicat per Josias Braun-Blanquet 
a la revista Cavanillesia, i conté un 
inventan botànic fet a les dunes de 
Castelldefels. 

El creixement industrial 

El segle XX ha estât fonamental 
a l'hora d'entendre l'aspecte actu
al del delta del Llobregat. A mes del 
que s'ha esmentat anteriorment, es 
va produir un fet importantîssim 
per a la història del delta: el 4 
d'agost de 1894 es va descobrir a la 
Colònia Casanovas —avui dia des-
apareguda per la construcció de 
l'aéroport— l'aigua de l'aqiiîfer pro-
fund, també anomenada aigua ar
tesiana. 

Des de l 'edat mitjana, l'èsser 
h u m a havia aprofitat l'aigua freàti
ca (aquifer superficial), anomena
da popularment la primera aigua. 
Cada masia tenia el seu propi pou i 
n'extreia aigua per al consum do
mestic o per al regatge de l'hort fa
miliar. El descobriment de l'aigua 
artesiana posava de manifest que 
sota la superfìcie del delta del 
Llobregat hi havia una gran reser
va subterrània d'aigua potable. 
Aquest fet ampliava el ventali de 
possibilitats que oferia una terra 
que fins al moment s'havia mantin-
gut verge i feréstega. 

La proximitat de la ciutat de 
Barcelona i l'existència de recursos 
hìdrics abundants van determinar 
l'arribada de la indùstria i el seu des-
envolupament al llarg del segle xx. 
Les primeres grans empreses que 
s'estableixen al Prat de Llobregat 
són La Papelera Espanola el 1917 i 
La Seda de Barcelona el 1925. To

tes dues consumeixen grans quan-
titats d'aigua que obtenen de la veta 
artesiana. Més tard, entre els anys 
cinquanta i seixanta, es va desen-
volupar la Zona Franca de 
Barcelona i empreses com SEAT, 
Sandoz, etc., van començar la seva 
activitat aprofitant l'aigua subter
rània. 

La industrialització del delta del 
Llobregat va suposar un augment de 
riquesa per als seus municipis, però 
també un augment demografie que 
responia a la nécessitât de mà 
d'obra de les empreses. Aquest pro
cès d'immigració va tenir com a 
conseqùència un creixement urba-
nîstic força caòtic dels municipis 
deltaics. Tot això, juntament amb 
la construcció de l 'aeroport de 
Barcelona a partir dels anys quaran
ta i cinquanta, al mateix cor del-
taic, va provocar una transforma-
ció del paisatge i una degradació del 
medi ambient molt important. 

Una degradació ben representa-
da en el mateix riu Llobregat, l'eie-
ment definidor de la comarca del 
Baix Llobregat, abans viu i salvat-
ge, avui dia ferit de mort per la con-
taminació que pateix al seu tram 
final. Si abans l'èsser humà vivia 
pendent del riu, ara, una vegada 
dominât i transformada la seva fu
ria en una mansuetud patètica, li 
ha donat l'esquena i, pràcticament, 
l'ha convertit en una claveguera a 
cel obert. 

Un présent i un futur 
carregats d'amenaces 

Actualment molts són els factors 
que incideixen negativament sobre 
el présent i el futur del delta del 
Llobregat. Alguns són évidents: la 
contaminació del riu fruit d'aboca-
ments industrials desconttolats, la 
urbanització del seu territori amb 
la consegiient pèrdua de zones na
turals i agricoles, etc. 

Altres no són tan évidents per-
què actuen d'una manera discreta, 
encara que contundent, des de fa 
temps: 

- Les fortes extraccions dels aqùi-
fers —ara més atenuades— van 
provocar la intrusió marina i han 
arribat a malmetre amb la 
salinització la principal riquesa del 
delta: l'aigua. En alguns casos, el 
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problema és tan greu que el seu ús 
no és possible ni per al regadiu ni 
per al consum industrial. 

- La progressió i la regressió li
toral del delta depèn directament 
de la capacitat d'arrossegament del 
riu. Aquesta capacitat s'ha vist 
minvada per l 'aprofitament que 
s'està fent del riu: existencia d'em-
bassaments a la part alta del seu 
recorregut (es calcula que han ré
duit un 20% l'aportació mitjana 
anual de sédiments), excessiu con
sum de la seva aigua, etc. A mes, 
les instahlacions portuàries de 
Barcelona intercepten els corrents 
marins de llevant, que es despla
cen de NE a SW, parablels a la cos
ta. Aquests corrents es veuen obli-
gats a dipositat els sédiments pro-
vinents del sistema de conques 
Besòs-Maresme-Tordera cap a l'in
terior del mar. Aquests factors, al-
hora, provoquen que actualment 
el delta vagi perdent cada vegada 
mes terreny. 

Un exemple és el següent: l'on
ze de setembre de 1862 es va inau
gurar el far del cap del riu a 320 m 
allunyat del mar; l'any 1921 estava 
situât a 215 m; l'any 1930 a 123 m; 
el 1948 a 20 m i el 1970 ja estava 
arran de mar. Avui dia està prote-
git amb un espigó de roques. 

La regressió litoral va començar 
a la part esquerra del riu, àrea que 
es va consolidar artificialment quan 
es va començar a construir la Zona 
Franca i que va quedar rematada a 
partir deis anys setanta amb la cons-
trucció d'un seguit d'instablacions 
portuàries i industriáis. Aqüestes 
construccions van accelerar la re
gressió de les zones més al sud. Con-
cretament, es calcula que el port de 
Barcelona ha provocai l'erosió de 
6 km de costa. 

Del 1954 —any que es detecta 
la regressió— al 1970, el Prat de 
Llobregat havia perdut més de qua
ranta hectàrees, amb una regressió 
mitjana de dos mètres per any. Ac
tualment, la regressió litoral s'ha 
accentuât, atès que la pèrdua de 
terreny que s'observa any rere any 
és cada vegada més gran. Per exem
ple, davant de la masia de cal Tru
co, avui dia desapareguda per cul
pa de la regressió, entre 1956 i 1999 
s'havien perdut 299 m de terra, gai-
rebé set metres per any. 

El Pla d'infraestructures que 
malauradament es desenvoluparà 
prôximament al delta del Llobregat 
té com a principals projectes la cons-
trucciô d'una tercera pista d'aterrat-
ge a l'aéroport, el desviament i ca-
nalitzaciô del riu i l'ampliaciô del 
port de Barcelona. Aquests projec
tes, juntament amb altres de més 
petits, com la construcciô d'un camp 
de golf, d'un passeig marîtim i la ur-
banitzaciô del litoral a Viladecans, 
malmetran d'una manera definitiva 
moites de les àrees naturals i agrico
les que encara conserva el delta, amb 
la consegûent pèrdua de riquesa bio-
lôgica i cultural. 

Per a saber més sobre el 
delta del Llobregat 

Si amb la lectura d'aquest escrit 
aigu té cutiositat de conèixer més 
coses sobre la historia del delta del 
Llobregat i la seva gent, el meu 
conseil és que gaudeixi de la lec
tura d'aquests dos llibres: Delta del 
Llobregat. La gent del Eang. El Prat: 
965-Í 965 (Ed. Montblanc, 1966) 
i lnundacions al delta del Llobregat 
(Ed. Rafael Dalmau, 1971). 

Tots dos escrits amb la claredat 
i réalisme que caracteritzen el seu 
autor, l'historiador pratenc Jaume 
Codina. 

Al costat d'una 
masia i dels 
conreus, sota 
l'ombra d'un 
arbre, hi ha un 
antic pou 
abandonat, 
record de 
l'aprofitament 
secular que la 
g e n t d e l f a n g 
ha fet de 
l'aigua que 
estotja el delta. 
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Traces i muntanyes 

Traces damunt la neu 
Francesc Xavier Gregori i Pons 

Impressions i reflexions a l'entorn d'una temporada d'excursions 
amb raquetes de neu pels Pirineus. 

La serra 

d'Escornacrabes 

des de l'indret 

del campament. 

Linqüestionable ex i t de la ra
queta de neu és tan gran que es pot 
dir ben bé que ha deixat d'ésser una 
simple moda passatgera per a con-
vertir-se, per a molts excursionis-
tes no esquiadors, en el mitjà idoni 
per a gaudir com cal de les munta
nyes nevades. El fenomen és tan 
ciar que els itineraris clàssics d'es-
quí de muntanya acullen de vega-
des mes practicants de la raqueta 
que esquiadors. La convivencia 
d'aquests dos mitjans de locomoció 
en un mateix medi pot suscitar al
guna controvèrsia. M'explico: els 
raquetistes cerquen de vegades la 
trac,a deis esquiadors, que els per
mei d'assegurar la ruta i d'enfonsar-
se menys. Tot al contrari deis esqui
adors, que no veuen amb gaires 
bons ulls els passos de gegant dei-
xats pels seus congéneres, i que so-
vint s'irriten a l'hora de baixar si 
troben el descens tot trinxat per les 

empremtes deis predecessors 
raquetistes. En el cas de coincidir 
ambdós coHectius en una mateixa 
ascensió, el consell per ais raque-
tistes és fer les própies traces i in
tentar, en la mesura del possible, no 
malmetre els descensos deis com-
panys esquiadors. 

Per a incidir en el tema d'aquest 
treball cal afegir que per a debutar 
amb raquetes o amb esquís, la prin
cipal dificultat está en el coneixe-
ment mes o menys aprofundit de 
la muntanya verge i nevada. Apro
nto, dones, per a narrar-vos unes 
ascensions fetes aquest hivern úl-
tim. 

Tendes i iglús 

Decididament, les acampades 
damunt la neu están mal vistes úl-
timament. Dic aixó perqué fer una 
proposta d'aquest tipus a un grup 

de companys pot representar que-
dar-se sol abans no acabis d'expo-
sar la idea. Passat el primer ensurt, 
part deis fugitius s'acosten altre cop 
per assimilar l'abast de l'activitat. 
A la fi, uns quants decideixen de 
participar-hi, però amb l'exigéncia 
justificada que no s'hagi d'anar gai-
re estona traginant el material de 
pernoctació i la resta, i si és possi
ble, amb les raquetes o els esquís ais 
peus. Cal dir que l'activitat era 
oberta per a practicants d'ambdues 
aficions. 

Finalment acordem d'anar a la 
Valí d'Aran; deixarem el vehicle a 
l'aparcament d'Orri, prop del pía de 
Beret, i instablarem l'acampada a 
l'estany de Baciver o mes amunt, 
segons on trobem una mica d'aigua 
per no haver d'estar fonent neu tota 
l'estona. Després de fer-se i desfer-
se, el grup queda compost per set 
persones: quatre en dues tendes i 
els altres tres a l'iglú. També estem 
quatre a tres: els primers amb es
quís i la resta en raquetes. Tot ple-
gat és el que ara s'anomena una 
activitat multidisciplinària. 

De carni a Baciver 

Arribem a l'Orri amb un sol ra-
diant i neu suficient. Abandonem 
l'aparcament (1.860 m) i baixem al 
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La collada de 

Marlmanya. 

Per darrere de 
l'íglú s'enlaira 
el tue de la 
Llanca. 

pia immédiat. Havent travessat sota 
el telecadira Vista Béret, ens enfi-
lem directament vers el SE recor-
rent la riba dreta del riu Malo uns 
cent mètres ensota a mà dreta. La 
progressió és força còmoda mentre 
avancem en direcció E, encadenant 
petites cornes, passant entre grups 
de pins escampats. En un indret 

planer a uns 2.115 m d'altitud, el 
tecorregut tomba a la dreta (SE) i 
molt aviat s'arriba al nivell de l'es-
tany de Baciver (2.125 m). 

És de regulars dimensions i s'es-
tén allargassat en el sentit de la ri
bera que li lliura les aigües. Dei-
xem a l'esquena un dic que embas-
sa l'estany mentre el creuem fins a 

la cap^alera. Aquí el torrent que 
alimenta l'estany sembla no estar 
gaire tapat. Traiem les pales de neu 
i en un tres i no res trobem la desit-
jada aigua a una hora i quart de 
l'inici de l'excursió. Ens enfilem una 
mica i, prop d'uns pins, instaHem 
primer les tendes i, després, entre 
tots construim l'iglú. 
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L'esvelta silueta 

del tue de la 

Llanca anant 

vers l'estany 

inferior de 

Marimanya. 

M 

A mitja tarda anem a donar un 
tomb i ens acostem fins a sota la 
canal que escindeix l'abrupte ves-
sant entre el tue de la Llanca i el 
tue deis Arcoïls. Lindret és bas-
tant feréstec, i encara mes en ves-
prejar. Passa la nit sense transcen
dencia. 

De carni al tue del Rosari 

El recorregut per la coma de Ba
civer transcorre per un terme d'una 
gran component paisatgística, a 
mes a mes de ser deis mes aptes per 
a recorrer tant amb raquetes com 
amb esquís. Del cim estant: només 
dir que proporciona unes vistes 
d'aliò mes espléndides. 

Sortim a quarts de nou i pugem 
tranquil-lament vers l'E fins a asso-
lir la cota 2.300, des d'on descobrim 
l'immens circ de Baciver i tots els 
cims que l'envolten. Decidim pri
mer de pujar el que tenim mes a 
prop: el tue del Rosari. 

Un cop localitzat l'objectiu, tra-
vessem la pianura en direcció NE i 
iniciem l'ascensió remuntant el 
vessant que dona accès a la carena. 
Collada deis estanys del Rosari a 
2.506 m. De relleu planer, presenta 
un pendis molt sobtat pel cantó 
oposat damunt els plans d'Isavarre. 

Fem l'aresta fins al cim i superem 
la pala final amb grampons. 

Hem tardât 1 h 45 min, fent fo
tos a tort i a dret. 

Des del cim, on ens entretenim 
una bona estona, hem vist com un 
grup baixava amb esquís des de la 
collada de Marimanya. Ens ho ru-
miem i decidim d'anar-hi. 

Vers el Cap de 
Marimanya 

Lascensió al Cap de Marimanya 
(2.628 m) és relativament fácil, i, tot 
i que el proper tuc de Marimanya 
sigui el seu directe rival —és mes 
ait—, la gran majoria d'excursionis-
tes prefereixen el Cap, potser per
qué s'arriba a dalt mes ràpidament i 
també perqué té una situació mes 
privilegiada des d'on regalar-se amb 
un grandiós panorama. 

Baixem del coll en diagonal cap 
al N i ens situem mes amunt del se-
gon deis estanys de Baciver, a uns 
2.380 m. Tornem a posar les pells 
ais esquís mentre els companys que 
marxen amb les raquetes s'afanyen 
per guanyar-nos. 

La pujada esdevé encara mes 
feixuga per la xafogor que fa. Su
perem una pala de pendent ac
centuât amb la sort de trobar la 

ttaga feta i aconseguim Pentalla. 
Collada de Marimanya o pas de 

la Ferradura, 2.578 m. D'amplada 
escassa i esmolada per ambdós ves-
sants. Bona perspectiva al N del 
circ de la Ferradura, capgalera de 
la valí de Marimanya. Anem fins al 
cim a peu, pujant entre neu, rocam 
i herbei, per l 'orientació solana 
(SE) d'aquesta pala. Aneu amb 
compte deambulant per la carena, 
sovint molt acornisada peí cantó 
sud. Tot plegat 1 h 15 min. 

La baixada fins al campament es
devé un gaudi constant. La fem tota 
l'estona peí cantó solell de la coma, 
on trobem una neu primavera d'alló 
mes bona fins a arribar al lloc on 
tenim emplagat el campament. Un 
cop desmuntat, anem baixant i ens 
afegim a la traga que obren els es
quiadors que es despengen des 
d'Escornacrabes fins a l'aparcament 
d'Orri, amb un temps de 45 min els 
que anem amb esquís. Ais com
panys que van amb raquetes els 
hauria anat millor de tornar peí lloc 
per on havíem pujat el dissabte, per 
no entorpir la «canya» deis pisters. 

Recorreguts molt recomanables 
per a practicar un excursionisme 
hivernal amb esquís o raquetes sen
se entrebanes ni sobresalts. Que en 
pugueu gaudir com nosaltres. 
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Esquí de muntanya 
al refugi d'Avérole 
(Alps-Haute 
Maurienne) 
Josep M. Sala i Albareda 

Petita crónica d'una esquiada ais Alps, feta a pesar 
d'un temps i una neu no del tot bons. 

Arribar a un refugi deis Alps i co-
mençaments de Setmana Santa i no 
trobar-hi ningú no deixa de causar 
una cer ta sorpresa. Al refugi 
dAvérole, a l'Haute Maurienne, hi 
hem arribat en caure la tarda, des-
prés d'una Uarga pujada des de la 
Villaron, amb un temps indécis que 
de tant en tant ens deixava veure 
els termes llunyans. 

El guarda ens diu que hi ha un 
altre grup de sis, que han sortit d'ex-
cursió i que no poden tardar. A poc 
a poc guanya la fosca i, en el cel, 
que finalment sembla que vol acla-
rir-se, lluen els primers estéis. Arri
ba el grup de sis i -grata sorpresa!-

també son catalans; un d'ells és en 
Quique Ballesteros, bon amie nos
tre. Per un moment sembla que ens 
trobem en un refugi dels Pirineus. 
Ens expliquen que van arribar al 
refugi nevant i que avui, amb un 
temps insegur, han decidit sortir i 
arribar-se fins al coli de la 
Bessanesse, un itinerari exempt de 
perill d'allaus, cosa a teñir en comp-
te, donada la gran abundancia de 
neu que hi ha aquest any en tota la 
zona. No han acabat d'arribar al 
coli. Una neu tremendament en-
ganxosa feia difícil obrir traga, a tres 
mil metres han abandonat. La bai-
xada, d'aquelles que és millor no 

recordar-Íes. Demà volen pujar a 
l'Ouille d'Arbéron, on esperen tro-
bar millor neu. Nosaltres demà veu-
rem qué farem. 

Pensàvem fer la travessia del re
fugi de les Evettes al d'Avérole, pas-
sant pel cim de l'Albaron. Traves
sia amb fama d'ambient d'alta mun
tanya i un formidable descens. Però 
a Bonenval-sur-Arc, quan hi arri-
bem està nevant i un considerable 
gruix de neu cobreix carrers i teu-
lades. A l'oficina de guies ens in
formen que la muntanya està peri-
llosa, per la gran quantitat de neu 
caiguda aquest hivern. A Bonneval 
porten totalitzats 4,30 metres de 
neu des de comengaments d'hivern. 
Mal comengament! Busquem allot-
jament i el trobem a Le Villaron, 
petit poblet uns pocs quilòmetres 
mes avall de Bonneval. Un gite 
d'étape forga simpatie. Parlem amb 
el guarda del refugi d'Evettes, amb 
qui havíem reservat lloc, i ens con
firma la perillositat actual de la tta-
vessia que pensàvem fer. Anulem 
les reserves. Dubtem sobre el que 
podem fer. Tomar cap a casa o es
perar. Sempre guanya, afortunada-
ment, la petita llum de l'esperan-
ga. Demà veurem. Mentrestant, 
continua nevant. 

I l'endemà, és a dir, avui, conti
nua nevant. Consultem la météo. 
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Tendencia a millorar. Sembla que 
deixa de nevar. El mes optimista 
de nosaltres veu un forat de cel 
blau. Es prop de migdia. Truquem 
al refugi d'Avérle i el guarda diu 
que podem pujar i que des del re
fugi, amb un nivell aceptable de se-
guretat podrem fer muntanya. Pre-
nem una determinado: pujarem. 

Amb el cotxe baixem fins a la 
Goulaz, petit centre d'esquí nórdic 
i allí ens calcem els esquís. Comen-
5a la llarga pujada que, passant pels 
petits poblets de Vincédiéres i 
Avérole, ens portará al refugi. 

El dia és radiant. Aprofitarem 
la traga deis companys que ahir in
t e n t a r e n pujar al coll de la 
Bessanesse i provarem d'arribar-hi. 
Deixem el refugi. Fa fred. L'ambi-
ent és d'alta muntanya. La neu 
abundant íss ima. Comencem la 
pujada i apreciem i agraim l'esforg 
que van fer ahir. Remuntem la 
valleta del torrent de Veilet que 
puja en direcció NE. A la nostra 
dreta, molt redregada, tenim la 
cresta de les Grands Paréis que 
s'enfila fins al cim de la Bessanesse. 
A l'esquerra lloms mes arrodonits 
ens separen deis pendents que bai-
xen de TAlbaron. La pujada és for-
ta, pero la traga oberta ens facilita 
la feina. Guanyem altura i a la nos
tra esquena s'aixeca imponent la 

Pointe de Charbonnel, que, am els 
seus 3.752 m, és el rei de la zona. 
Aquesta cara llevantina de la mun
tanya recorda en petit la cara nord 
de l'Everest, que tantes vegades 
hem vist en fotografies. Ja molt 
amunt ens toca el sol, que ha sal
ta i per sobre les crestes de la 
Bessanesse. Estem a fregar deis tres 
mil metres i arribem al punt on van 
arribar ahir els nostres amies. 

S'ha acabat la comoditat. Tro-
bem la neu verge. Una neu con
sistent i profunda que dificulta 
obrir traga. Ens rellevem sovint en 
la pesada feina. Arriba un moment 
en qué pensem si val la pena con
tinuar. Però aquella cosa que no 
sabem com definir i que és patri
moni dels muntanyenes ens em-
peny a continuar. És l'afany d'anar 
mes enlaire? O l'afany de veure el 
que hi ha mes enllà? O simplement 
que la voluntat de superar-se pot 
mes que la mandra? Que cadascú 
hi digui la seva. El fet és que con
tinúen!, a pas de tortuga, guanyant 
altura. Volem arribar, almenys, fins 
al coli de la Bessanesse i treure el 
cap per sobre les terres italianes. 
El temps és radiant. Per fi una úl
tima diagonal, de les moites que 
portem fetes, ens deixa al coli. Som 
a 3.238 m, uns mil metres per so
bre el refugi. 

Asseguts en unes pedrés, con
templen llargament el panorama. 
Un primer termer ens dibuixa l'es-
t imada cara nord de de la 
Bessanesse, ben enfarinada i amb 
un aspecte que els francesos en di-
rien rébarbatif. Als seus peus, llargs 
pendents nevats baixen cap a les 
valls italianes i, dret a llevant, una 
resplendent serralada blanca que 
suporem que deu ser la que separa 
les valls del Lanzo és un magnifie 
teló de fons. A ponent veiem les 
muntanyes que des de l'imponent 
Pointe de Charbonnel s'estenen 
fins als cims de la Vanoise. 

Fora les pells, una ganyipada i 
les botes ajustades ens preparen 
per a la baixada, que ens temem 
que no sera tan bona com voldrí-
em. I efectivament, Tintent de ra
pids viratge queda condemnat a un 
estrépitos fracas. Una neu espessa 
com una pasterada de guix a mig 
quallar obliga a fer tota mena de 
trampes per a anar baixant i mirar 
de nou caure. Compadim els nos
tres amies, que ahir "gaudiren" 
d'aquesta neu, i ens compadim a 
nosaltres mateixos. Si sempre tro-
béssim unes neus aixi, molt possi
blement deixaríem de ser un ena-
morats de l'esqui de muntanya. 
Lúnic consol (qui no es consola és 
perqué no vol) és la bellesa del 
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paisatge. A poc a poc el refugi 
s'acosta, i una última relliscada ens 
deixa a la seva porta. 

Avui han arribat uns francesos, 
i els nostres amics tornen contents 
de l'Ouille dArbéron. La neu per 
aquest costat és molt millor. Con-
tinuem sent majoria els catalans, i 
els francesos, que semblen una 
mica soques, no diuen ni piu. Fos-
queja i el guarda ens dona el so
par. Demá ani rem a l 'Ouil le 
d'Arbéron. Els nostres amics faran 
la travessia cap al refugi d'Evettes. 
Els desitgem bona sort, els diem 
adéu i a dormir. 

El temps cont inua magnífic. 
Sortim i seguim les traces obertes 
ahir. Ens enfilem per una valleta 
tancada, el torrent d'Oney, en di-
recció SE. La neu és completa-
ment diferent de la d'ahir. Un bon 
gruix de neu polsosa. La pujada es 
fa dreta, encaixona entre les rec-
tes parets de la cresta de la Valletaz 
i els contraforts que ens separen de 
la vei'na valleta d'Arnés. El sol, que 
ha tret el ñas a dalt de tot de la 
pujada, iblumina a contrallum els 
relleus de la coma, d'una senzilla i 
fascinant bellesa. 

Arr ibem al coll d 'Arbéron i 
s'obre davant nostre un ampie pa
norama de plañeres geleres que 
porten als cims que tanca l'horit-

zó de migjorn. Son les puntes de 
l'Autaret, des Lauses Noires i de 
Pera Ciaval, fregant totes elles els 
3.400 m. El nostre cim, l'Ouille 
d'Arbéron, s'aixeca en direcció a 
llevant i per a anar-hi hem de per-
dre un xic d'altura per a entrar a 
la gelerà de l'Arbéron i anar a gua-
nyar la carena que, despresa cap a 
ponent, ens facilitará la pujada al 
cim. Creuem la gelerà i amb am
plíes diagonals guanyem la carena. 
Tenim el cim a prop i seguim en
cara uns quants metres amb els es
quís, fins que el pendent i els roes 
que sobresurten de la gruixuda 
capa de neu ens obliguen a descal-
gar-nos. Una fonda trinxera, enca
ra ben marcada, rastre deis que hi 
pujaren ahir, ens porta al cim, a 
3.563 metres. Com a recompensa, 
un ampli panorama obert als qua-
tre punts cardinals. Del Mont Viso 
al Mont Blanc, seguint les crestes 
que separen Franga d'Italia. El 
temps, quiet, quasi sense vent, 
convida a fruir de la pau de les al-
tures i omplir-nos els ulls de la im-
mensitat d'un panorama fet de cel 
i cims nevats. 

Tornem ais esquís i comenga 
una bona baixada —ara ja no ens 
recordem de la neu do len ta 
d'ahir— que ens porta a la plana 
gelerà. Una petita remuntada i 

som de nou al coll d'Arbéron. És 
l'hora en qué la llum, ja una mica 
obliqua, fa ressaltar els relleus de 
la muntanya en un magnífic joc 
d'ombres i clarors. Un moment en 
qué el muntanyenc i la natura en
tren en consonancia. La baixada 
per la valleta que hem pujat al matí 
és amb una bona neu i ens permet 
reconcil iar-nos amb l 'esquí de 
muntanya. 

Som de nou al refugi. Recollim 
les coses, ens acomiadem del guar
da i avall cap a Le Villaron. El sol 
va a la posta i el pas per Avérole i 
Vincédiéres el fem ja amb la llum 
apagada del capvespre. Uns últims 
replans i som ja a la carretera al 
costat de La Goulaz. Uns 1.900 
metres de baixada ens separen de 
l'Ouille d 'Arbéron. Uns quants 
metres mes enllà ens espera el cot-
xe, que ens portará de nou al gîte 
d'étape de Le Villaron. Demà tor
naren! a casa. 

Excursió efectuada per Setma-
na Santa del 1999, per Marta Es
t rada , Meli Q u e r a l t , Jaume 
Aguadé i Josep M. Sala. 

Mapes: de l ' IGN francés 
1:25.000, els núms. ТОР 25-3633 
ET i Т О Р 25-3634 (Tignes. Val 
d'Isère i Val Cenis). Guia: 1103 
somets a ski, de Philippe et Claude 
Traynard. Ed. Arthaud. 
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La vail de Cardò. 
Un paisatge wagnerià 
prop de l'Ebre 
Antoni Cabré i Puig 

Un itinerari circular des de prop de l'antic convent i balneari i 
que ens porta fins al cim més alt del massìs, el cim de Xàquera o 
Creu de Santos. 

Aquest itinerari per la vali de 
Cardò és circular, té l'inici i finalit-
za molt a prop de l'antic balneari i 
exconvent de Cardò. 

Podem estudiar les diferents va-
rietats de la flora mediterrània en 

terrenys conservats i en terrenys 
que han patit incendis. 

Es un itinerari molt recomana-
ble, que passa per indrets molt col-
pidors des del punt de vista excur
sionista i també paisatgístic. 

L'ermita de 
Sant Simeó 

o de la Columna 
sobresurt 

enmig d'un 
magnifie bosc 

mediterrani. 

Pujarem per l'antic carni dels 
Frares, ara marcat com a PR-C-
80.1. 

El PR-C-80.1 és un PR circular 
des del poblé de Rasquera, que pas
sa pel costat del balneari de Cardò, 
situât dins del terme de Benifallet. 

Descripció de l'itinerari 

Des del poblé de Rasquera surt 
una carretera estreta, asfaltada, que 
ens pujará fins a l'antic convent de 
Cardó, al peu d'una vali suspesa 
molt intéressant. 

Cantic convent, envoltat de cin
gles calcaris pertot arreu, és situât 
damunt d'un penyal de 103 metres 
d'altura, per sota del qual s'escola 
la vali de Domenge, tributària de 
l'Ebre. 

0.00 h. Iniciem la caminada al 
k m 9 de la car re tera que de 
Rasquera puja a Cardó. 

El carni és marcat com a PR-C-
80.1 (marques Manques i grogues). 
Som al davant de l 'e rmita del 
Carme, 505 m. 

0.05 h. Ermita de la Trinitat, 
ara en ruines. El carni entra en una 
obaga i s'enfila, ben fressat, passant 
pel davant d'unes antigües estaci-
ons del viacrucis. 

0.18 h. Ermita de l'Angel, tam
bé en ruines. Entrem en un ufanos 
bosc mediterrani. 

Ara el carni cerca el peu d'una 
cinglera calcaría i ja tenim, ben 
amunt, el coll. 

0.28 h. Porteli de Cosp, 637 m. 
Al mapa IGN es llegeix «Porteli 

de Cardó». 
Ara, el carni baixa fort, de cara a 

l'Abeurador de la Font, deu situa
da al fons de la vali. Estem passant 
entre dues alteroses cingleres. La 
del nord, a la nostra esquerra, està 
cremada. Però a la nostra dreta, 
obaga, es drecen un total de 220 
teixos, censats pels homes de 
Rasquera, i protegits mitjançant 
tècniques de margedes. 

0,36 h. Deixem el PR, que da-
valla fent giragonses, i prenem, cap 
a la nostra dreta, un imprécis sen-
der, difícil de veure, que s'enfila per 
una tartera i que ràpidament se'n 
va, planer, a mig vessant, per sota 
del cingle calcari. 

0.40 h. Veiem un tancat davant 
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nostre, que caldrà saltar. El carni 
segueix planer. 

0.45 h. Sortim del tancat tor-
nant a saltar. Entretn en el domini 
dels teixos, que admirem, ja que es 
tracta d'uns magnifies exemplars. 

Ja ens trobem amb l'altre PR: és 
el P R - C - 8 0 , que ve des de 
Rasquera i duu al Perelló, tot pas
sant per la Creu de Santos. 

Aquest carni puja des de l'Abeu-
rador de la Font, on hi ha una bas
sa per a ûs dels bombers, al final 
d'una pista que surt des del km 19 
de la carretera (TV- 3022) que tra
vessa de cap a cap la plana del 
Burgar, des de Rasquera fins al Pe
relló. 

0.55 h. Refugi. Bastit amb l'ajut 
de la Diputació. Inaugurât l'any 
1990, pertany al Centre Excursio-
nista de Rasquera. Ara, el carni se
gueix la conducció d'aigua. 

1.02 h. Font del Teix, amb 
abeuradors per als ramats. Lloc 
bellfssim. Al damunt, veiem un 
exemplar de teix, considérât el mes 
veli de la contrada, amb una cir-
cumferència de 3,85 mètres. 

Aquest indret és un bon Hoc per 
a menjar-hi, ja que no trobarem mes 
aigua en tot el recorregut. 

Sempre seguint les marques del 
PR, el carni s'enlaira, i es va enca-
rant al SE. 

1.15 h. Cova Llòbrega. Intéres
sant com a aixopluc, en cas de né
cessitât. Emprada per a guardar els 
ramats. 

El carni ara esdevé planer, i ve
iem la mar, al fons, davant nostre. 

També podem veure les munta
nyes de Tivissa, la moleta de 
Genessies, la tossa de l'Alzina, la 
Barra, el Morrai de la Campana i 
les Nines del Boix. 

Anem passant per un tros cre-
mat, pie de garric. El carni va tra-
vessant rases. 

1,55 h. Porteli. Es tracta d'un 
lloc molt intéressant, on recoma-
nem d'atansar-se, ja que s'hi con
templa un panorama superb del 
muntanyam est de Cardò i veiem 
la Creu de Santos, el seu cim. 

Reculem durant dos minuts, i 
pugem per un grau, per guanyar la 
cresta, que aqui ens obliga a servir-
nos de les mans i es va fent esmola-
da, cosa que fa que el carni passi per 
dins del vessant de la vali de Car-

Itinerari del balneari de Cardó al cim de Xàquera 

dó, fugint de la cinglera. 
Entrem en un ufanos bosc d'al-

zines i pins. 
Passem per un collet i tornem a 

entrar al vessant de Cardó. El carni 
és evident, i molt ben treballat amb 
pedrés de suport. 

Passem a free d'una antiga car
bonera. 

2,35 h. Porteli de Cardó. Tren-
call per on tornarem a passar, en 
davallar. 

Ara el carni s'enfila fort, ja que 
cal superar una cinglera, un estrat 
calcari, on trobem un grau molt ben 
treballat. 

Entrem en un bosc encarat al 
nord, amb grans quantitats de fu-
llaraca d'auró. 

El carni s'acosta a l'oest de la 
carena, retorna, sempre ascendent 
cap a l'est, i novament puja cap a 
l'oest; ens trobem un grau que ens 
fa guanyar un coli, a 880 m. 

Ara el paisatge canvia sobtada-
ment: esdevé sec, aspre, sense ve-
getació... només hi ha coixinets de 
monja i argelagues. 

El carni discorre per unes lliseres 
en roca viva, molt pendent. 

Veiem la caseta de vigilancia 
contra incendis, que deixem a la 
nostra dreta, actualment tancada. 

I ja assolim el cim bicéfal 
d'aquest massís. Hi havia una creu; 
avui dia hi trobem una antena. 

3,10 h. Cim de Xàquera o Creu 
de Santos, 942 m. 
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Damunt d'una 

gran penya i 

voltat d'una 

ufanosa 

vegetació, 

trobem 

l'exconvent i 

balneari de 

Cardò. 

El Xàquera 

o Creu de 

Santos (942 m) 

és el c/m més 

alt de la serra 

de Cardó. 

Panorama esplèndid: tenim da-
vant, cap al sud, Xerta, Aldover, 
Amposta, Tortosa, tot el delta. Més 
a prop, tenim la serra del Boix i la 
de la Barra. El Port, des del Caro, 
fins al tossal d'en Grillo, passant per 
l'Espina i per la punta de TAigua. 
LEbre s'escola pel fons de la vali. 
Més enllà, veiem les serres de 
Pàndols i de Cavalls, la mola d'Irta 
i el puig Cavalier. 

Es veu perfectament el monu
ment als morts de la contesa, a la 
mítica cota 705, cim de la serra de 

Pàndols, i també l'ermita de Santa 
Magdalena. 

Retornem sobre les nostres pas-
ses, fins a arribar a l'encreuament 
de camins, prop del Porteli de Car
do. 

3,30 h. Porteli de Cardo. Ara 
prenem el carni descendent, cap a 
la nostra esquerra. 

3,32 h. El carni es fa planer, per 
sota del cingle calcari, tot resse-
guint-lo, i fins a trobar la font dels 
Teixets, actualment fora d'ùs, a 
causa d'una gran esllavissada de 

rocam, cosa que fa que els blocs ens 
dificultin d'avanzar. 

Aquí trobem teixos i gièvols a 
dojo. 

Cal creuar, planerament, l'eslla-
vissada. 

A l'altre costat s'inicia la dava-
llada del carni, ara molt malmès. 

Som dins d 'un ufanos bosc 
d'obaga. 

Anem cercant la rasa i davallant 
fortament. 

El carni a trossos és malmès per 
manca de gent que hi passi i per 
troncs caiguts. 

Sempre avail, tot seguint el bar
rane de la Columna, arribem a una 
captació d'aigiies de l'envasadora, 
fins on arriba una pista. 

4 h. Entrem a la pista, que se
guirci avail. 

4,02 h. Deixem la pista i prenem 
un carni ben fressat, ascendent, cap 
a la dreta. 

4,08 h. Som al peu de l'ermita 
de Sant Simeó o de la Columna. 
Val la pena visitar-la, malgrat el seu 
estat rui'nós: es tracta d'una joia, 
tant per l 'entorn, com per l'agii 
construcció en tres nivells; queda
ren! embadalits. 

Entre pujar i baixar per les esca
les, hi estarem 15 min, i aprofita-
rem per a descansar. 

Després tornarem a la pista. La 
seguirem avail i, al cap de dos mi-
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nuts de caminar, arribarem a una 
cru'illa amb la pista principal que ve 
del santuari i que puja cap al coll 
de Murtero. 

4,30 h. Cru'illa, on trobem, en 
ruines, la font de la Columna. 

Val la pena pujar per la pista 
principal, en direcció al coll de 
Murtero, ja que al capdamunt de 
la recta, just en un revolt, amb cine 
minuts de carni, trobarem un mag
nifie mirador: Hoc interessantíssim 
per a gaudit de tot el paisatge de la 
vali de Cardó. Podrem admirar tota 
la magnitud d'aquest incomparable 
entorn. 

Tornem a la pista principal, 
avail, i aviat arribem a la cru'illa amb 
la carretera de Cardó, just al davant 
del santuari, antic monestir i des
prés balneari de Cardó. 

4,47 h. Prenem la carretera cap 
a la nostra dreta. 

Creuarem el barrane de Sant 
Roc, on trobem la font del Borboll, 
que ara també té les aiguës capta-
des per l'estació envasadora de les 
Aiguës de Cardó, i ja arribem al km 
9, on hi ha una curta pista ascen
dent. 

4,55 h. Final de l'excursió per 
la vail de Cardó. 

Notes 

Avui dia Cardó és una finca par
ticular on hi ha una envasadora 
d'aigua. No s'hi permet l'entrada. 
Tampoc a l 'antic convent , que 
amenaça ruina. 

L'antic convent té l'origen en 
una petita cova situada sota el pe-
nyal de Termita de la Columna. 

Els tres primers frares bastiren la 
primera capella, de fang, i hi digue-
ren missa el 6 d'abril de 1606. Des-
prés vingueren més frares i es va 
constituir el «Desert», cenobi de 
Sant Hilan de Cardó, de l'orde dels 
Carmelites Descalços. 

A les construccions del convent 
no hi havia luxes. Tot era austeri-
tat i senzillesa. 

El Hoc era abrupte i solitari, i no 
s'hi permetia l'accès a cap dona. 

Hi havia un total de tretze ermi
tes, avui en ruines, totes envolta-
des de xiprers. 

Quan va arribar l'exclaustració 
de Mendizábal, en 1835, s'inicià la 
ruina del convent. 

Paitar fou portât a Termita de 
Sant Domènec de Rasquera, on és 
encara. 

A primers del segle xx, el Hoc fou 
condicionat com a balneari d'estiu, 
i s'hi van fer obres de restauració i 
d'adaptació per a les noves destina-
cions. Funciona fins als anys seixan-
ta i després en t ra en un abandó i 
ruina totals. 

La carretera que hi mena es molt 
estteta i sinuosa. Caldrà anar amb 
compte, ja que hi transiten els ca
mions de Tenvasadora d'aigües. 
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Baixant de la 
Creu de Santos, 
el balneari i la 
valí 

constitueixen 
un paratge de 
gran bellesa. 

Mapes 

Benifallet. I G N 497 
1:25.000. 

I, escala 

Lany 1922, durant l'època de 
Tactivitat com a balneari, es va 
editar un mapa a escala 1:6.000, 
de la finca de Cardó, que va dirigir 
Tenginyer Dr. J. Teixidó Barrau, 
molt interessant, però difícil de 
trobar avui dia. 
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La crida de les roques. 
Cine escalades facils 
a I'entorn del monestir 
de Montserrat 
Centre Academic d'Escalada 

T'ho posem fàcil: et presentem cine escalades senzilles, perd es
sentials, a Montserrat. No podràs dir que no hi ha vies assequi-
bles per als escaladors novells. 

Al capdamunt 

de la berruga 

durant 

l'escalada de la 

via normal del 

Cavall Bernât. 

El huit que ens 

obre la 

perspectiva de 

la paret dels 

Diables és 

esfereïdor. 

Les escalades que ara us presen
tem son petites, facils... un passeig. 
No son grans vies, o almenys les 
ressenyes no ho aparenten, no t'hi 
jugarás el físic i, en canvi, se t'om-
plirá el eos de sensacions, de mun-
tanya en el seu estat mes pur. Per
qué és quan escalem que toquem 
la muntanya mes íntimament. 

De fet, les hem triat per als que 
comenceu a escalar, perqué també 
pugueu gaudir, pas a pas, d'aquesta 
sensació de «tocar la roca». Lequi-

libri, la concentració, l'esforç i el 
sacrifici que suposa progressar en 
vertical... I no per ser tan assequi-
bles et deixaran d'entusiasmar; to
tes son grans classiques, reconegu-
des i explicades pels escaladors des 
de fa una pila d'anys. En el temps 
que es van obrir, el material i les 
condicions les feren dures i, fins i 
tot, temibles. T'apassionarás de la 
mateixa manera que ho fem els que 
fa mes temps que hi som posats, en 
rutes mes complicades. Igual que ho 
vam fer nosalttes quan començà-
vem. No s'oblida mai el dia que 
s'afronta una paret per primera ve
gada, com a responsable de la cor
dada. 

Per facilitar-te la decisió d'arre-
plegar el material, carregar-te la 
motxilla a l'esquena i agafar el cot-
xe cap a Montserrat, hem préparât 
ressenyes, aproximacions i descen
sos detallats... Perqué no et puguis 
queixar ni acovardir. 

Monestir - regió de 
Tebes - Gorra Frigia, 
cara sud 

JJ Via GEDE, 150 m, D (difícil) 
§ Via Blava, reequipada per mont-

•! . s serratins vétérans aquests darrers 
• • anys. Lobjectiu del repas per part 
V I del grup d'en Joan Nubiola i en Joan 

3 x Cerda és garantir en tôt moment la 
pP'K máxima seguretat i que no se so-

q brepassi el quart grau. Es tracta 
d'escalades amb bona roca, normal-

ment de tercer, potser amb algun 
pas una mica mes fi, que ofereixen 
sensacions p l a c i d e s i résul tats 
gratificants. 

La GEDE de la Sud de la Gorra 
Frìgia presenta un recorregut llarg, 
de 150 m, i una dificultat cataloga-
da de D (quart grau). Navegarem 
per la gran placa, sobre una roca 
immillorable, sempre protegits pel 
diedte a mà dreta fins que els 
parabolts ens indiquin el flanqueig. 
El pas clau el trobem en saltar la 
gran llastra. Fins al cim només que-
da una grimpada. 

Hem de portar cintes exprés i 
bagues llargues amb les quais esca-
nyarem alguna savina. 

Aproximació: Des del monestir 
pujarem fins a Sant Joan, bé amb el 
funicular, bé per les escales que por-
ten cap a Sant Jeroni. Si pugem per 
les escales, després d'uns quinze 
minuts apareixerà davant nostre la 
Panxa del Bisbe, una estona seguint 
el carni i agafarem un trencall que 
baixa a l'esquerra, passarem per l'er-
mita de Santa Anna, creuarem l'es-
pectacular coli del Trencabarrals i 
ja serem al carni de Sant Joan. Pre-
nem aquest carni ample i planer en 
direcció nord, sempre amb la im
mensa Gorra Frigia a la vista. En 
arribar al peu de la roca remuntem 
l'ampia canal de l'esquerra fins al 
coli entre l'agulla i la seva compa-
nya, la Magdalena Superior. Des 
d'aquî només ens queda baixar 
rodejant la Gorra, passar la balma 
de Santa Magdalena, el peu del 
gran diedre i ja trobarem la marca 
blava que indica l'inici de l'ascen-
sió. 

Descens: La baixada és molt 
senzilla. Resseguirem la via normal 
sensé haver de fer cap ràpel. Mem
bres del CADE van equipar-la amb 
cables en el seu cinquante aniver-
sari. El descens ens deixa al coli es-
mentat anteriorment. 

Monestir - Sant Benêt -
la Momieta, cara sud 

Via normal, 100 m, D + 
(d if ici I superior) 

Lescalada de la via normal a la 
Momieta ens convertira en lladres 
d'un petit trésor. Com si descobris-
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LA PRENYADA 
V i a G E D E , 100 m, MD EL CAVALL BERNAT 

Via normal, 80 m, MD 
Via GAM, 90 m, MD 
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Paréis i muntanyes 

El Cavall 
Bernât, 

imponent, 
des del cami de 

les Gorres, de 
SantJoan a 

Sant Jeroni. 
No ens sorprèn 
que els nadius 

de la zona 
l'anomenin 

«Carall 
trempât». 

1 

sim un secret guardat per la mun-
tanya només per ais que hi saben 
entrar en veritable contacte. 

Des de la bretxa amb la seva ger
mana gran flanquegem per una vira 
molt fácil fins que la verticalitat de 
la paret ens barra el pas. Muntem 
reunió de parabolts i afrontem un 
llarg de placa fantàstic fins a la se-
gona reunió, emplazada en una 
amplia balma. Aquí podrem des
cansar, fer un parentesi que, de se
gur que es converteix en recés. La 
sortida cap al cim és molt lògica. 
Seguirem el diedre, posant algún 
friend entre els parabolts i munta-
rem reunió en una sólida Savina per 
evitar el fregament de les cordes. 
Les sensacions al cim de l'agulla no 
em veig amb cor de descriure-les. 

Roca exceblent, equipada amb 
parabolts. Caldran els tascons i els 
friends per ais dos darrers llargs. 

Aproximació: Sortim del mo-
nestir per Testret carni de les esca

les cap a Sant Jeroni. Cinc minuts 
després de passar el característic Pas 
dels Francesos, arribem a un replà 
que és cruïlla de camins. Nosaltres 
anem cap al refugi de Sant Benêt, 
de manera que tirarem pel trencall 
de la dreta. De seguida podrem veu-
re Termita, a la base del Gat i la Pre-
nyada. Des del refugi, la Momia i la 
Momieta se'ns fan visibles. Agafa-
rem el carni que surt de Termita, de 
dret cap a les roques. Aquest corri-
ol creua el cor de Sant Benêt. Pas-
sarem entre dues roques mitjanes 
tot pujant: són la Trumfa i la Xiri-
moia. Seguidament, travessarem el 
peu de la trompa de TElefant i co-
mençarem a flanquejar l'enorme 
base de la Mòmia. En quinze mi
nuts ens situem a peu de via. 

Descens: Dos ràpels de quaran
ta metres llargs ens col-loquen 
exactament al mateix punt on ha-
víem començat. El primer és molt 
aeri, transcorre per Testreta bretxa 

entre les roques; l'altre ho fa per la 
canal. 

Monestir - Sant Benêt -
la Prenyada, cara sud 

Via GEDE, 100 m, MD (molt 
difícil) 

Tomem a presentar una via del 
Grup Especial d'Escalada del Club 
Muntanyenc Gracienc. Aquesta és 
un pél mes vertical i, encara que 
força desconeguda, resulta merave-
llosa, una joia amagada al cor de 
Sant Benet, amb una vista panorá
mica cap a les Gorres que ens dei-
xarà en silenci. 

El primer llarg no ens ha de fer 
por. Amb prou feines arriba ais vint-
i-cinc mètres i esta rééquipât amb 
espits. La roca és molt bona, pero 
la presa hi és escassa. De manera 
que, si no estem prou forts, traurem 
els estreps i, d'espit a espit, arriba-
rem a la reunió. Val a dir que, si 
volem, podem empalmar-lo amb el 
següent, ja molt mes assequible. Un 
cop instal-lats a la segona reunió, 
en un pet i t relleix, sota la 
descomunal panxa, afrontarem un 
flanqueig que podem considerar 
entre els millors del massís. Traça-
rem una línia imaginaria en diago
nal cap a Tesquerra, ajudant-nos a 
partir de tres grans pedrés que hi so-
bresurten. Des de la reunió no ve-
iem cap assegurança i aixô ens pot 
fer dubtar. Perô no hem de tenir por. 
Escalarem decidits fins a tenir els 
peus sobre la primera pedra. D'allà 
estant, veurem el primer cap de burí 
a Taltura del nostre pit, just davant 
nostre —els clàssics aprofitaven un 
bon descans per ais peus i posaven 
els burins—. Posarem una plaque
ta recuperable i continuaren!. El 
procès és el mateix en els bolos res
tants. El tram que ens queda fins al 
cim de la Prenyada no representa 
cap problema. 

Necessitarem cinc plaquetes re
cuperables, els estreps i bagues Ilar-
gues. 

Aproximació : Hem d'arribar 
fins a Termita de Sant Benet, com 
en la via normal de la Momieta. Un 
cop hi siguem, agafem el camí que 
parteix del costat dret de Tedifica-
ció. A partir d'ara la roca es fa visi-
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Paréis i muntanyes 
ble tota l'estona, només el bosc es-
pès ens farà dubtar. 

A peu de via hem de pujar bas-
tant per la canal de l'esquerra. Veu-
rem els parabolts lluents de les vies 
esportives que rodegen la GEDE. 
Nosaltres busquem espits platejats. 

Descens: Al cim, mirant al Ca-
vall Bernât, hi ha una instaHaciô 
de parabolts. Farem un ràpel de 30 
mètres seguint el que és la via Ori
ginal. Per a tornar al refugi podem 
fer-ho per la canal del peu de via o 
per la canal de la cara nord, entre 
l'Elefant i la Prenyada. Els dos ca-
mins son évidents i no ens podem 
perdre. 

Regiô del Tabor - Sant 
Jeroni - Cavall Bernât, 
cara oest 

Vies normal i GAM, 80 m, 
MD (molt difícil) 

Ens ha costai acabar aquest pe
tit recull de rutes assequibles. I ho 
fem amb la via reina, el somni de 
molts escaladors novells, un desa-
fiament modest a una gran paret. 
La normal i la GAM al Cavall Ber
nât. 

Les dues escalades presenten 
roca sólida i bones assegurances. 
Teñen dificultáis molt similars, però 
a la GAM haurem de preveure un 
factor que s'escapa de les ressenyes: 
el buit. Mentre que la primera que
da protegida deis immensos bar-
rancs de la cara nord, per la berru-
ga, escalant la via del Grup dAlta 
Muntanya, plantarem cara a la por. 

Per arribar a la primera reunió, 
comuna a ambdues ascensions, re-
muntarem una aresta curta de se-
gon grau sense assegurances ni di
ficultáis. Des d'aquest contrafort 
travessem una placa de tres metres 
molt fins en direcció al diedre. Sem
pre s'havien fet en artificial i ara 
utilitzem com a preses de mà els 
antics forats de pitons. Haurem de 
parar atenció ais peus, perqué l'es
calada és fina. De totes maneres, el 
pas està assegurat amb un espit. Un 
cop a l'inici del diedre, ens saltem 
una reunió intermèdia i comencem 
la progressió obrint les cames a les 
parets de banda i banda. Unes grans 
escàrpies coHocades recentment 

ens protegeixen aquest llarg. Al fi
nal, la fissura sobreploma. No hem 
de decantar-nos per la placa de l'es-
querra, que no té sortida, sino que 
hem de tirar recte amunt sense sor-
tir del diedre. Com mes obrim les 
carnes, mes facilment arribarem al 
capdamunt de la gran berruga. 
Dalla al cim del Cavall queda una 
sortida fina, de cinqué, i trenta 
metres de grimpada. 

La via GAM flanqueja els tres 
metres de cinqué superior i conti
nua la travessa per sota la balma en 
artificial d'expansió equipat amb 
espits. A l'arribada de la segona re
unió els passos s'allarguen i aixó i 
el fet de trobar-nos absolutament 
penjats ens obliga a mantenir el cap 
fred. És interessant que inventem 
un senyal amb el company perqué 
sapiga quan ens pot deixar d'asse-
gurar: el flanqueig és llarg i si fa vent 
no el sentirem. 

Per arribar al cim de la berruga 
queden dos llargs curts o un de molt 
llarg. Comengarem agafant-nos a 
les peces amb les mans i pujant els 
peus, per continuar tot seguit en 
lliure molt difícil amb técnica de 
diedre. 

Per la via normal necessitarem 
algún friend mitjá. Per a la GAM, 
el joc complet d'encastadors i un 
parell de bagues. 

Aproximació: El mes recomana-
ble després de les grans pluges, és 
pujar des del monestir. Laproxima-
ció peí camí de l'Arrel, des de San
ta Cecilia, remuntant Pespectacu-
lar canal del Cavall, ha quedat for-
5a malmesa. 

Si partim del monestir, haurem 
de remuntar el camí de les escales 
mes enllá de la Panxa del Bisbe, fins 
a arribar al pía deis Ocells. A aques
ta clariana del bosc, que és com una 
plaga, també hi podem anar des de 
Sant Joan. Si mes no, ens estalvia-
rem el desnivell en pujar amb el 
funicular. Des del pía no remuntem 
el camí a l'esquerra, que ens porta
ría a Sant Jeroni, sino que agafem 
un corriol planer que travessa el 
boscam en direcció oest, amb ten
dencia a la dreta. Després d'una 
bona estona sense cansar-nos, per
qué el camí és horitzontal, ja po-
drem veure la silueta del Cavall. 
Uns minuts de pujada suau i ja hi 
serem. 

Descens: Farem un ràpel curt 
fins al cim de la berruga i, des d'una 
gran cadena, un de molt llarg fins a 
la primera reunió. Hi ha gent que 
continua el ràpel per un canaio a la 
dreta per estalviar-se la desgrimpada 
del primer tram que hem comen-
tat. Amb tot, no representa cap 
problema. 

Amb aquest article tan didàctic, 
el Centre Académie d'Escalada res-
pon a una demanda creixent de la 
Secció de Muntanya, d'ensenyar els 
seus joves. Potser per aixó l'haureu 
trobat, els que no escaleu, un pél 
massa tècnic. La idea és animar tota 
una generació de nois i noies que, 
després d'haver fet els cursos d'es-
calada bàsica, encara no es veuen 
amb cor d'afrontar una paret de més 
de trenta metres per si sols. A més 
a més d'aquest recull i d'altres que 
vindran, s'han previst sortides d'es-
calada clàssica en les quais els in
téressais que tinguin un minim 
d'experièneia podran participar ac-
tivament. 

D'altra banda, podeu consultar
nos qualsevol dubte o escalada a la 
Secció. I els que vulguin poden 
contractar els servéis de l'Oficina 
de Guies de Muntanya a la seu del 
Centre Excursionista de Catalunya. 

¡.'espectacular 

ràpel de la 

Momieta. 

Uns quants 

metres per 

darrere nostre, 

la Momia. 
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Terres i pobles 

La valí de Kul-lu 
(Himálaia oriental) 
Rafael Battestini 

La bellesa de la valí de Kul-lu és tal que, segons la tradlció de la 
Mahabaratha, els déus van escollir aquell lloc com a residencia 
terrenal. 

Dona teixint 
artesanalment 

un xal. 

Eíndia és un immens subconti
nent que requerida un seguit de 
volums per a ésser explicat, i en
cara a mitges. 

Tanmateix, dins d'aquesta im-
mensitat, hi ha llocs torga desco-
neguts per a la majoria dels occi
dentals; alguns teñen una bellesa i 
una importancia cultural que els 
fan mereixedors d'un estudi que ens 
permeti una certa aproximació. 

La valí de Kul-lu, a l'Himálaia oc
cidental, és un d'aquests llocs que 
podem considerat interessants. 

Una valí magnífica 

La bellesa de la valí de Kul-lu és 
tal que, segons la tradició de la 
Mahabaratha, els déus van escollir 
aquell Hoc com a residencia terre
nal. 

Es tracta d'una valí relativament 
petita, amb un centenar de quiló-
metres en la seva dimensió princi

pal, de nord a sud, i una trentena 
de quilômetres d'amplada. 

La valí de Kul-lu és drenada pel 
riu Beas, o Byas, que neix a 
l'Himálaia, força al nord de Delhi, 
baixant cap al sud des del pas de 
Rothang, a 3.980 m. 

El Beas es desvia cap a l'oest, a 
Panduh, on s'acaba la valí en un en-
gorjat impressionant. 

Un cop deixada la valí de Kul-lu, 
el Beas augmenta de cabal i desem
boca en el Sultej, el principal aflu-
ent de l'Indus. 

La capçalera de la valí de Kul-lu 
és un circ muntanyós d'una gran 
espectacularitat, en el qual ressal-
ta el cim del Shikar Beh, de 6.200 
metres. 

El Rothang-La queda tancat per 
la neu durant sis mesos l'any i se
para, en lloc d'unir, la valí de KuHu 
de la de Lahul, una valí árida, amb 
habitants d'étnia i cultuta tibeta-
nes. 

La carretera que uneix Kul-lu 
amb el Lahul fou construida per ti-
betans exiliats, fugitius deis invasors 
xinesos; molts van perdre la vida en 
la realització d'aquelles dures obres. 

La capital de la valí és KuHu, o 
Sultanpur, amb uns setanta mil ha
bitants, a una altitud de 1.300 me
tres; en canvi, Manali, a 2.000 me
tres, supera en poblado la capital, 
amb 200.0000 pobladors. 

Hi ha un pet i t aéropor t a 
Bhuntar, al sud de KuHu. 

Al nord-est de KuHu, molt en
filât al vessant oriental, hi ha Nagar, 
antiga capital i d'un gran valor cul
tural. 

Ètnicament, els autóctons de la 
valí de KuHu son indoeuropeus, de 
pell més clara que la resta d'hindús 
i amb unes faccions que encaixen 
més amb els nostres canons estétics. 

Un punt intéressant és l'estatus 
social de la dona, que hi és recone-
guda com a membre important de 
la familia. La seva actitud en pu
blic és més desimbolta que a la res
ta de l'India, somriu i parla amb des-
coneguts sense abaixar el cap. Les 
dones es vesteixen d'una manera 
cómoda i alhora élégant, amb un 
conjunt de pantalons i una túnica 
llarga, i es cobreixen amb un cas-
quet de coloraines; els seus vestits 
recorden els de les dones a les valls 
de l'ait Indus. 

Clima, vegetado i fauna 

El clima és el propi d'una área 
de muntanya ubicada en la zona ba
tuda pels monsons trapicáis; el po
dem definir com un clima tropical 
monsónic de muntanya, amb esta-
cions seca i húmida, nits ftesques, 
estius calorosos de dia i hiverns ri
gorosos, tot regat per pluges abun-
dants i peí desgel. 

La vegetació de la valí de KuHu 
varia amb l'altuta: a les zones pro
peres al Beas es conreua arrós, blat, 
ordi i hortalisses; ais prats més ele-
vats hi ha herba per a pastures. 

Els arbres formen boscos frondo
sos amb una gran biodiversitat; es 
traben castanyers, ficus, pins de 
l'Himálaia, cèdres ais voltants de 
Manali, i avets a les zones elevades. 

Es intéressant assenyalar que, el 
1880, Mr. Bannon, un irlandés, 
exmajor de l'exércit colonial, va 
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plantar un miler de pomers entorn 
de KuHu-Sultanpur i l'éxit fou to
tal: actualment la valí de KuHu té 
grans extensions de pomers, i expor
ta fruita, sucs i conserves de quali-
tat. 

La fauna és variada, a les zones 
properes al riu hi ha búfals d'aigua, 
mes amunt trobem zebús i vaques, 
al costat de gallines i porcs a les 
cases rurals, i cabres ais pobles; mes 
enlaire es veuen les cabres de 
l'Himália, de pél llarg i sedós, pas-
turant ais prats. Ais boscos hi vi-
uen micos (langurs), que van ais 
poblats. 

El món religios 

Lassentament huma a la valí de 
KuHu és molt antic i aixó explica la 
persistencia de costums culturáis i 
religiosos arcaics. Podem parlar d'un 
hinduisme xamánic, amb arrel 
xamanicoanimista molt antiga, 
influenciada per l'hinduisme domi-
nant. 

Prácticament cada població té la 
seva divinitat propia, fins a 360 di-
vinitats «tribals» en tota la valí. 

Cada divinitat té una represen-
tació simbólica, generalment una 
cara humanoide, en baix relleu de 
coure. 

Els temples son de tipus similar a 
una pagoda, de fusta, amb un seguit 
de teuladets. 

La representació de cada divini
tat és passejada en palanquí, els por-
tadors del qual acostumen a anar 
«coMocats» per aHucinógens. 

Hi ha una certa jerarquía entre 
les divinitats tribals: Hadimba, la 
roca deessa de Manali, és la mes im-
portant, i també la mes ferotge. 
S'allotja en un elegant temple pa
goda, al mig d'un bosc de cedres 
miHenaris. 

Ragunathgi , el déu local de 
KuHu, s'allotja al bell mig de la ciu-
tat antiga, en un temple típicament 
hinduista; encara que amb menys 
poder que Hadimba, supera les al-
tres 358 divinitats. 

La divinitat de Naggar també té 
un temple pagoda. 

Cal remarcar que moltes divini
tats tribals de la valí de KuHu son 
femenines. 

A mes deis passejos en palanquí, 
les 360 divinitats tribals es reunei-

xen a KuHu en una gran esplanada, 
celebrant un «aplec», presidit, na-
turalment, per Hadimba. 

Cada dia, a cada temple hi ha ri
tuals xamànics i cerimònies que di-
rigeix un sacerdot hinduista. 

Els rituals xamànics es fan, a duo, 
entre un xaman, amb poders de gua
r i d o i endevinació, i el sacerdot, que 
actúa com a testimoni i «traductor» 
del que diu el xaman, que pot èsser 
un analfabet parlant en un dialecte 
local sovint quasi perdut. 

Vam èsser testimonis d 'uns 
quants passejos en palanquí, una 
cerimònia amb Ragunathgi a KuHu, 
i un ritual xamànic a Manali, amb 
Hadimba i el seu xaman com a 
protagonistes. 

L'arquitectura 

Larquitectura de la vali de KuHu 
té força Personalität. 

Eis temples pagoda ja esmentats 
són exclusius de la regió; eis mate-
rials de construcció són bigues i Ha
tes de fusta, i parets on es barreja 
fang i pedrés. 

Les teulades deis diferents nivells 
són de quatre vessants, amb liâtes 
i, malauradament, també planxa 
ondulada. 

Hi hagué fortaleses, de fang, pe-
dra i fusta, que servien ais rajas lo
cals, petits senyors feudals. 

La fortalesa de Naggar, restaura
da i reconvertida en hotel, és la que 
es conserva millor. 

Les cases antigües teñen uns bai-
xos de fang, pedra i fusta, amb por
tes i porticons molt ben treballats; 
a mes, hi ha un pis que sobrepassa 
la superficie deis baixos, on predo
mina la fusta, ben treballada. La 
teulada, de dos vessants, era de pa
lla o liâtes; ara la majoria és de plan-
xa ondulada. 

A mes , hi ha uns intéressants 
temples hinduistes, antics, petits 

A dalt, la 
residencia de 
Nicolai Roerich. 
A baix, una 
processò amb 
una divinitat 
local. 
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El curios 

temple-pagoda 

de Hadimba, 

enmig d'un 

gran bosc. 

trésors arquitectônics de pedra es
culpida i sensé pintar, que represen
ten el «mont Meru», centre de 
l'univers hinduista. 

El mes bonic és el de Dishvara, 
a KuHu, i n'hi ha dos mes al mateix 
Naggar. 

Fora ja de la valí de KuHu, perô 
seguint el riu Beas, podem trobar-
ne dos a Mani i un a Baijnat, dedi-
cat a Shiva. 

L'economia i el turisme 

Eeconomia ha variât, passant de 
l'autosubsistència propia d'una vall 
de muntanya mal comunicada, a les 
relacions de dependencia amb un 
exterior cada vegada mes présent, 
gracies a una carretera, un aéroport, 

electrificació, telecomunicacions, 
exportacions de fusta, pomes i cere-
als, i turisme, básicament interior. 

Aprofitant la sedositat del pelat-
ge de les cabres de l'Himálaia, hi ha 
una important artesanía de xals, els 
shawb, de diverses categories, segons 
la llana emprada: amb el borrissol 
que s'ha adherit a les pedrés es fila 
una llana tan fina com la seda i es 
teixeixen els valuosos sha touch, que 
poden passar per l'obertura d'un 
anell, d'un preu prohibitiu; amb la 
llaneta del coll deis cabrits es fila una 
llana forca fina amb xals d'un preu 
elevat pero assequible; amb la llana 
normal es teixeixen xals lleugers i 
cálids. Els telers són manuals i caso-
lans. 

El turisme, de moment local, ve 

atret per un seguit d'ofertes: de sem
pre venien a les aigües fermais de 
Vashisht, un xic al nord de Manali, 
reputades per la seva acciò curativa 
en problèmes de pell, reumatisme i 
trastorns respiratoris. 

Al nord-oest de Manali hi ha 
Solang Naia, una petita estació d'es-
quí, que a la primavera i l'estiu pro-
mou el tresc i l'ala de pendent. 

Un home important 

Culturalment la vali de KuHu té 
un nom que resplendeix, és Nicolai 
Konstantinovic Roerich, un rus 
universal, nascut a Sant Petersburg 
el 1874. Pintor, col-labora amb 
Diaghilev, en la coreografia i eis 
decorats, en particular de la Con
sagrado de la Primavera. El 1920 
s'exilià als Estats Unirts, on adquirí 
fama com a pintor i folklorista, i 
s'uni al moviment teosofie, que cer
cava un sincretisme religiös i la pau 
mundial basada en el mutu respec
te i la cultura, simbolitzada per la 
religio, l'art i la ciencia. 

Aconseguí que la Societat de les 
Nacions acceptés el «Pacte 
Roerich», amb el compromis deis 
estats a protegir el patrimoni artís-
tic en cas de guerra. 

Passa eis darrers setze anys de la 
seva vida a la vall de KuHu, en una 
casa que domina el conjunt, des de 
Naggar. 

Va morir el 1947, deixant un 
exceHent Uegat cultural, amb pin-
tures, en museus i coHeccions a 
Rùssia, Anglaterra, Estats Units i 
l'India, juntament amb escrits so
bre temes artístics i humans. Com 
a valor universal és disputât per 
Rùssia, on fou réhabilitât política-
ment per Gorbatxov; eis Estats 
Units, on assoli la plenitud artísti
ca, i l'India, la seva pàtria d'adop-
ció. 

EInstitut Roerich de Naggar vet-
lla per conservar la memòria del 
gran geni artistic que fou Niclai K. 
Roerich. 

La visita de la casa museu de 
Nicolai Roerich, a Naggar, per
met, alhora, tenir el coneixement 
d'un personatge fascinant del se
gle vinte i veure, en directe des 
d'un punt d'observació privilégi
ât, un dels racons mes bonics del 
nostre planeta. 
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Esquiada a Suécia. 
Vasaloppet 2000 
Rosa María Pié i Roger 

Les impressions i vivéncies de la participado a una 
cursa d'esquí de fons a Escandinávia. 

Vint entusiastes de Tesqui nordic, 
tots companys del Centre Excursio
nista de Catalunya, havíem decidit 
feia ja molt de temps de prendre part 
en una cursa que, la seva historia, la 
la llarga tradició de setanta-cinc anys 
i els seus noranta quilômetres de re-
corregut, han convertit en la mes 
prestigiosa competició d'esquí nor
dic en el món. Ens feia a tots moka 
iHusió, encara que una petita part 
del grup, de la qual jo formava part, 
féssim tan sols els trenta quilômetres 
finals del recorregut, és a dir, la cursa 
petita o, com ells en diuen, la «Kort 
Vasan», que es fa quatre dies abans 
de la gran odissea. 

La curiosa llegenda d'aquesta cur
sa ens situa a l'any 1520, quan un 
noble suec anomenat Gustav Vasa va 
intentar reunir tots els pagesos de la 
comarca per organitzar una révolta 

contta l'ocupació danesa, però va fra
cassar i se'n va haver d'anar. Alesho-
res la gent de Mora, una petita ciutat 
on tingueren Hoc els fets, canvià d'opi-
nió i envía dos deis millors esquiadors 
perqué fessin tornar Gustav. El van 
trobar prop de la frontera noruega, a 
Salen, precisament on contenga ac-
tualment la cursa deis noranta quilò-
metres, i va tornar per dirigir la lluita 
deis suecs per la seva independencia 
i mes tard el proclamaren rei. 

Arribàrem a Arlanda, l'aeroport 
d'Estocolm, a dos quarts de quatre i, 
després de recollir l'equipatge, com
prar el bitllet i acomodar-nos al bus, 
sortíem vers la capital. Teníem gairebé 
una hora de carni, el sol s'anava po-
nent per darrere els arbres vestits de 
blanc, un crepuscle d'una lluminositat 
lleugerament tocada de rosa, amb el 
blau pur, profund, de l'arcada del cel. 

Estocolm és la capital de Suécia i 
del comtat d 'Estocolm. Situada a l'es-
tret que separa el Нас Malar del 
Saltsjón, braç de la Báltica, la ciutat 
s'estén sobre un grup de quinze illes, 
connectades per romantics i formo-
sos ponts, i tres àrees continentals. Es 
una ciutat de les més boniques del 
món, no tan sols per la seva arquitec
tura antiga i moderna, sino també per 
les sèves vores en un arxipèlag format 
per vint-i-quatre mil illes. 

Teníem tan sols un dia per a co-
nèixer Estocolm, aixi que havíem 
d'organitzar-nos perqué el dia ens 
donés prou de si per a tenir una idea 
de la ciutat. Lendemà deixàvem 
Estocolm passades les deu del matí; 
el dia era un xic trist i una roina ens 
acompanyà tot el carni vers Mora, 
una ciutat on teñen l'arribada totes 
les curses. Allí Г ambient era extraor
dinari, precisament en aquells mo
ments anaven entrant els esquiadors 
que havien participât a la primera 
cursa dels noranta quilômetres. Per 
cert que em va sorprendre l'aspecte 
amb que arribaven els participants: 
no semblava pas que acabessin una 
odissea com és recorrer aquesta quan-
titat de quilômetres esquiant. La vida 
és reaiment sorprenent i, per sort, no 
tots tenim les mateixes cebes. 

Lhotel on ens vam allotjar estava 
força bé i en un Hoc especialment 
bonic, a pocs quilômetres d'Orsa i a 

Préparant els 

esquís a 

l'estació 

d'esquí nordic 

i alpi de 

Cronklilt, 

a Suècia. 
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Una vista de 
l'estació 

d'esquí nòrdic 
i alpi de 

Grònklitt, 
a Suècia. 

la riba del llac Orsasjôn, que estava 
completament gelât i on podies gau-
dir d'unes postes de sol magnifiques. 

Lendemà sortíem vers Orsa-Grôn-
klitt gairebé a les nou del matí per fer 
la primera esquiada en terres sueques. 
Les pistes estaven a uns divuit quilô-
metres i la temperatura era molt agra
dable: ben segur que estàvem sobre 
zéro. A mesura que anava avançant 
el matí, el cel era mes ciar i fins i tot el 
sol ens va venir a veure. 

Havíem quedat de trobar-nos a les 
tres de la tarda a la cafetería, pero la 
Nuria Puigpelat, la Montse Fuella i jo 
ens avançàrem una hora; essent el 
primer dia i tenint en compte que l'en-
demà era la cursa, consideràrem que 
ja n'hi havia prou. Jo tenia un refre-
dat considerable i, per tant, havia de 
ser prudent, encara que de poc em 
va servir: malgrat totes les prévisions, 
el refredat va anar en augment i em 
va molestar un munt els següents dies. 

Dia 1 de marc, el dia de la veritat. 
Sortosament, la sortida de la cursa no 
era fins a les deu del matí, i dic sorto
sament perqué quan anàvem cap a 
les pistes plovia; a poc a poc l'aigua es 
convertí en neu. Teníem un bon tros 
de camí fins a Oxberg, Hoc on havia 
de començar la cursa. El fred no era 
aclaparador i poguérem fer-la sense 
problema, almenys peí que fa a la cli
matología. Ens feia moka iHusió po
der fer aquesta cursa, encara que 
només fossin els trenta quilômetres. 

El dijous tot el grup va anar a es

quiar en un tram de la pista que con
figura la cursa dels noranta quilôme
tres, menys la Montse Filella i jo, que 
vam optar per fer turisme i conèixer 
el pais. Perquè ho poguéssim fer a 
consciència, ens van deixar el cotxe 
petit com dues reines, ben abrigades i 
alliçonades pel Joaqufn, el director de 
l'hôtel, que ens indicà alguns punts 
intéressants del recorregut, ens llan-
çàrem a l'aventura. 

El dia era esplèndid, assolellat i fred, 
molt fred. Començàrem primer vore-
jant el llac Orsasjôn i després l'immens 
llac Siljan, vers Râttvic. AUî havîem 
de visitar una església antiga, del segle 
xrv, amb molts simbolismes, situada en 
un Hoc privilégiât i que vetlla per tots 
els fidels que hi ha enterrats just da-
vant de la façana principal. 

Allî vèiem per primera vegada una 
magnffica vista panotàmica del llac 
Siljan, des d'un tutonet on hi havia 
un monument al rei Vasa, comme-
moratiu de la independència de Suè
cia, aconseguida l'any 1523. Era un 
Hoc per a estar-t'hi una bona estona, 
igual que un bon home que es veia 
dins del llac glaçât, assegut en una 
cadireta pescant; suposem que tam-
bé portava una barrineta per a fora-
dar el glaç, perô aixô no ho poguérem 
precisar. 

Arribàrem fins a Laknàs, en un 
extrem de la badia d'Ôstanhol. A mes 
d'un circuit per a bicicletes, hi havia 
una gran quantitat de casetes de fus-
ta, aparentment iguals, perô que ca-

dascuna tenia alguna cosa particular 
que la diferenciava de les altres. Con-
tinuàrem el recorregut per un brag 
d'aigua del llac que s'endinsa a terra 
ferma, una mena de fiord, seguint la 
carretera que ens portaría fins a un 
pont per a travessar una petita part 
del llac. A Fornby, just després de 
passar el pont, no vam poder resistir 
la temptació de baixar del cotxe per 
fer fotografíes; era tan maco, que di-
fícilment el paper de fotografiar po
dría copsar la bellesa de qué gaudí-
em. 

El divendres 3 de marg ens vam 
despertar amb una nevada impressi-
onant i una venteguera que traslla-
dava la neu sense parar d'un Hoc a 
l'altre. Havíem quedat per a esmor
zar a les vuit i sortir vers les pistes a les 
nou. Vam anar una altra vegada a 
Orsa-Grònklitt. No cai dir que els 
paratges havien canviat per complet 
i, malgrat que el temps era bastant 
desagradable, he de dir que era en
cantador l'aspecte que oferia el bosc 
amb els arbres farcits de neu i les bran
ques feixugues arrossegant-se pel pes 
que havien de portar. Tota la carrete
ra era d'un blanc immaculat, fins i 
tot sabia greu ttepitjat aquella im
mensa capa de coto fluix que esde-
venia una catifa sense fi. 

Nevava amb ganes, però el bosc 
era tan bonic que, desafiant totes les 
inclemències climatològiques, ens 
posàrem els esquís per viure aquesta 
discreta aventura i teñir en el patri-
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moni de les nostres vivències un mag
nifie record d'aquest dia. De fet, no 
era una jornada per a gaudir de Tes
qui sino de la natura, ja que Uiscaves 
poc, la neu caiguda recentment et 
travava molt. 

Lendemà a les nou del matí ja érem 
a les pistes. Sortosament feia un dia 
magnifie, amb un sol esplèndid, però 
un fred que pelava. El paisatge era 
encantador i Tastre rei donava una 
brillantor especial a aquella tova ca-
tifa de neu que cobria la vasta exten-
sió de terreny que configurava bosc i 
pistes perfectament traçades. Em sen
tía feliç. Bé, jo cree que podria plura-
litzar i dir que ens sentíem feliços de 
ser allí, disposats a fer un bonic recor-
regut. Podíem triar i remenar; està-
vem pràcticament sols en aquella 
immensitat de tetreny esquiable. 

Era un matí de peli de seda, amb 
un cel de color blau filtrat, sobre el 
quai es retallaven les coses amb un 
sintetisme de postal. Els arbres pro-
jectaven ombres bellugadisses sobre 
aquell mantell blanc i el vent arre-
molinava la neu, furiós, traslladant-la 
al Hoc mes inaudit, donant a Tentoni 
un aire de misteri i bellesa espectacu
lar. Jo anava Uiscant lentament inten
tant copsar tots el détails, no tenia 
cap pressa ni ganes d'avançar ningú, 
simplement em sentía satisfeta d'es
ser allí. 

El día 5 de marc fou un diumenge 
de molta activitat i completa anar
quía. El grup deis valents, o sia, els 
que prenien part en la cursa deis no-
ranta quilòmetres, van sortir a les 
quatre del matí amb un autocar que 
anava directament a la sortida. En 
Lluís Arnau, la Nuria Soler i l'Eugeni, 
amb furgoneta, sortien a les sis del 
matí per seguir la cursa des deis dife-
rents controls i, finalment, la Nuria, 
el Josep Nonell, la Mercè, la Montse 
Filella i jo, a les vuit del matí, vam 
veure en directe la sortida asseguts 
còmodament en el saló de l'hotel i, 
després d'esmorzar, anàrem a 
Grônklitt per gaudir de la darrera es
quiada a Suècia. 

Feia un dia assolellat i no tan fred 
com els anteriors, la qual cosa ens va 
permetre gaudir encara mes de tot 
aquell entorn d'una bellesa singular. 
Eambient d'esquiadors era mes aviat 
alpi, car la gran cursa acaparava Tin-
terès de tots els amants del nòrdic. 

Lliscàvem en silenci per no tren-

car Tencant d'aquells paratges que 
t'absorbien els sentits; estic segura que 
cadascú de nosaltres gaudia del seu 
propi món. El darrer bri de vent s'ha-
via esvaït; abans de fer la darrera bai-
xada, vaig tombar Tesguard enrere i 
em va envair una onada de records, 
d'imatges de confuses reminiscèn-
cies, Tesperit se m'aturà i ais ulls m'es-
purnejaren unes llàgrimes insolites, 
però que em van alleugerir. 

A les quatre de la tarda intentà-
vem aparcar la furgoneta a la petita 
ciutat de Mora, que estava complé
t a i e n t desbordada per aquest esde-
veniment anual. Malauradament, no 
poguérem veure Tambada de cap 
deis nostres companys. Per davant 
nostre anaven desfilant riuades d'es
quiadors i esquiadores, i era difícil 
identificar-los per la lenta agonia de 
la llum. El sol ja declinava i, per tant, 
era gaitebé impossible destriar les fi-
sonomies. També el fred s'apoderà 
de nosaltres i vam sentir la nécessi
tât d'anar a prendre alguna cosa 

calenta per refer-nos un xic. 
Al final fou un veritable caos re

unir tot el grup i omplir les dues fur-
gonetes per anar a l'hotel. Tot ple-
gat molt mala maror, cansament i 
fred. 

Com a darrer dia i per no perdre el 
costum, ens aixecàvem a quarts de 
cinc per deixar Thotel a les cinc i es-
caig. Eavió vers Copenhaguen no sor-
tia fins a dos quarts d'una, pero tení-
em quatre hores ben bones fins a Tae-
roport de la bonica capital de Suècia 
i aleshores s'havien de tornar les fur-
gonetes. 

Tant Tavió vers Copenhaguen com 
el de Copenhaguen a Barcelona, sor-
tiren puntuáis. Foren uns vols tranquils 
i molt ben atesos, en general. Finalit-
zaven els deu dies passais en terres 
sueques i arribava el moment de me-
moritzar minuciosament les experièn-
cies viscudes. Ben segur que alguna 
vegada les recordarem amb enyoran-
ça, satisfets, perô, d'haver tingut la joia 
de poder-les viure plegats. 

Una nevada 
impressionant 
a les pistes de 
l'estació 
d'esqui nòrdic 
i alpi de 
Grônklitt, 
a Suècia. 
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Serrât d'Odèn: 
paret del Llop Blanc 

Serrât d'Odèn: 
Canalda 

Via «Cagadubtes» (220 m, ED/A 2 ) , l a . asc. 6-XII-1999, per Lluis 

Parcerisa (sol). Material: 8 pitons, tascons i friends mitjans. 

Serrât d'Odèn: 
Canalda 

Via «Cop de sort» (180 m, ED) , l a . asc. 28-XI-1999, per Lluis 

Parcerisa (sol). Material: 4 pitons, tascons i friends mitjans. 

Via «La Festa del Paca» (175 m, MD7A 3 ) , 1a. asc. 18-XII-2000, 

perJaume Clotet «Paca» (sol). Material: 25 pitons, 5 ploms, gan-

xos i friends. 

Serra del Boumort: 
la Pessonada 

Via «Microclima» (350 m, MD), l a . asc. 12-XI-2000, perConcep 

Mirò, Koki Gassiot i Armand Ballali. Material: tascons i friends 

mitjans. 



Vilanova de Meiá: 
roca Alta 

Vilanova de Meiá: 
roques del Pelat 

Via «La cosa riostra» (220 m, ED"), 1a. ase. 26-X-1997, per Edu 

Requena, Mariona Orfila i Daniel Brugaroles. Material: tascons, 

aliens o microfriends. 

Via «Kike Ortuño» (210 m, MD7A 3 ) , 1a. ase. 26-XI-2000, per 

Joan Armengol (sol). Material: 15 pitons, pitonisses, ganxos, 

tascons i friends. 



NOTICIES 
Cursa Puig d'Alp -
Puigllancada 

El passat diumenge 28 de gener es 
va celebrar a la Molina la cursa d'es-
qu í de m u n t a n y a Puig d ' A l p -
Puigllancada, organitzada peí Centre 
Excursionista de Catalunya i el xalet 
de la Molina del C E C . Enguany, la 
Puig d'Alp - Puigllangada formava 
part del Campionat de Catalunya i 
puntuava per a la IV Lliga Catalana 
de la FEEC i per al I Trofeu CEC. 

Les males condicions meteorológi-
ques van obligar els organitzadors a 
canviar els dos recorreguts previstos i, 
finalment, tots els corredors van ha-
ver de fer dues voltes a un circuit que 
sortia del pía d'Anyella fins a l'Amor-
riador de Rus, amb un desnivell de 500 
metres cada volta. La sortida es va 
donar a les 8,40 h, un cop tots els cor
r edo r s h a v i e n passa t el c o n t r o l 
d ' A R V A . 

El primer a creuar la línia d'arri-
bada va ser Jordi Bes i Ginesta, del 
C. Esquí Girona, amb un temps d ' l h 
8' 52", seguit de Josep Alfons Gastón 
i Puyo, del G. Exc. Manlleu, amb lh 
8' 53". En tercera posició va entrar 
J e a n F r a n c o i s M a r c h , del S M 
Cerdanya-Capcir, amb lh 9' 21" . En 
categoría femenina, la primera va ser 
C h r i s t i n e Pesson ie r , del SM 
Cerdanya-Capcir , amb lh 27' 31" , 
la segona, Laia Santuré Boixadé, del 
Club Pirinenc Andorra , amb lh 30' 
59", i la tercera, A n n a Agustí i Vall-
Llosera, de la UEC de Girona, amb 
lh 32' 37". 

Jordi Bes i Josep Alfons Gastón, 
primer i segon en la classificació ge
neral, també van ser primer i segon a 
la c o m p e t i d o del C a m p i o n a t de 
Catalunya. El tercer classificat va ser 
Joan Ca rdona i Tarrés , del C . E. 
Banyoles. A n n a Agustí, primera de 
la general, va obtenir la primera po
sició per al C a m p i o n a t de 
C a t a l u n y a , seguida de Y o l a n d a 
García Sáez, del Foment Arq. Exc. 
Sallentí, i de Mireia Garcia i Diez, 
del Centre. 

El C e n t r e E x c u r s i o n i s t a de 
Catalunya va ser l'entitat amb mes 
participants. Deis nostres consocis, en 
categoría femenina júnior , Mireia 
Diez i Garcia va quedar segona, amb 
un temps d ' l h 42' 25". En categoría 
masculina júnior, Xavier Freixenet i 
Espinosa i Sergi Furió i Francisco van 
quedar primer i segon, amb un temps 
d ' l h 14' 7" i d ' l h 18' 56", respecti-

v a m e n t . En ca tegor ia mascul ina 
sub-24, Joan Ninot i Carillo va ser el 
primer, amb 1 h 16' 25", i Dídac Cos
ta i Carcereny va ser segon amb 1 h 
16' 44". També cal destacar l'actua-
ció d 'Arnau Boronat i Rigol, que va 
obtenir la quarta posició en la catego
ria masculina juvenil. 

Laia Farrés 

XIV Concurs de Fotografia 
de Temes Obligats 

El passat 30 de gener va tenir Hoc 
la puntuació del concurs corresponents 
al tema «Arbre o arbres». Antoni Abel 
i Bonada, Joaquim Ferràndiz i Rovira 
i Joan Sabadell i Contel actuaren de 
jurât. Els résultats son els següents: 

Apar ta t b lanc i negre: Foto «Boi
ra», de Dora Serra, 7,6 punts; guanya-
dora de l'apartat; «Parella», d'Emili 
Vicente, 6,6; «Arbres d'aigua», de 
Llorenç Gómez, 6,3; «A pie sol», de 
Maria Bonet, 6; «Soca de pi», de M. 
Rosa Campaña , 6; «Cevennes», de 
Josep M. Escoda, 5,6; «Sol d'hivern», 
de Montserrat Jacas, 5,6; «Tardor», de 
Neus Sánchez, 5; «Pelat», de Josefina 
Garriga, 5; «Esqueis», d'Isidre Rodrigo, 
4,6; «Esquelet», de Roser Romani, 4,6; 
i «Pi», d'Eduard Estrada, 4. 

Apar t a t paper color: Foto «Pe-
nya», de Montserrat Jacas, 8 punts, 
guanyadora de l'apartat; «Groes», de 
Margarida Palmer, 7,6; «Enmig de la 
boira», de Maria Bonet, 7,3; «Capves-
pre», de Neus Sánchez, 7,3; «Groe», 
de Roser Romani, 6; «Costa Brava», 
d'Estanislau Torres, 6; «Florit», de 
Dora Serra, 5,6; «Fantasmagorie», de 
Llorenç Gómez, 5,6; «Pelat», de Jose
fina Garriga, 5,6; «Pelat», de Josefina 
Garriga, 5,6; «Solitari», d 'Antoni Pa-
rellada, 5,6; «Arbre nu», de Francese 
Ramis, 5,6; «Montseny», de Josep M. 
Escoda, 5,3; «Olivera marina», de M. 
Rosa C a m p a ñ a , 4,6; «Bonaigua», 
d ' A n t o n i Borrell , 4 ,6; «Tardor» , 
d ' A n t o n i Ol lé , 4 ,6; «Renglera», 
d'Emili Vicente, 4,6; «Sant Salva
dor», d'Eduard Estrada, 4,3; «Parc», 
de David Angles, 4; «Arbre caigut», 
de Nur ia Felip, 4; i «Guarn ida» , 
d'Adela Mir, 3,6. 

Apa r t a t diaposi t ives: Foto «La 
Molina», de Roser Romani, 8,3 punts, 
guanyadora de l 'apar ta t ; «Soca», 
d'Antoni Ollé, 6,6; «Nus», de Llorenç 
Gómez, 6 punts; «Yucatán», de Dora 
Serra, 6; «Verdor», de Montserrat 
J acas , 5,6; «Esquele t» , d ' I s id re 
Rodrigo, 5; «Besiberri», de M. Rosa 
Campaña, 5; «Guara», de Josep M. 
Escoda 4,6; «Pedralbes», d'Eduard Es
trada, 4,6; «Ombrívol», de Josefina 
Garriga, 4,3. 

La XXXII Renovado de la 
flama de la Mengua 
catalana 

El passât diumenge 18 de febrer tin-
gué Hoc, en el monestir de Montserrat, 
la XXXII Renovació de la flama de la 
llengua catalana. 

Enguany la Secció Excursionista 
del Centre de Lectura de Reus fou l'en
titat organitzadora d'aquest acte de 
reconeixement a la nostra llengua, 
amb una significado especial, perqué 
coincidía amb l'any del centenari de 
la seva fundació. 

Els actes es repartiren entre Prada 
de Confient, Reus i Montserrat. 

El diumenge 11, a Prada de Con
fient, davant de la tomba del mestre 
Pompeu Fabra, va ser encesa la torxa, 
que es «asilada a Reus. També es visi
taren els monestirs de Sant Martí del 
Canigó i Sant Miquel de Cuixá, i els 
excursionistes foren rebuts per l'alcal
de de Prada de Confient. 

A Reus, el dimarts 13 i el dijous 15, 
a la sala d'actes del Centre de Lectu
ra, tingueren Hoc dues conferencies, 
una a carree de Salvador Rebés, sobre 
«El cançoner del Camp d'Higini An
gles», i una altra a carree de Pere 
Navarro, sobre «Llengua i territori». 

El divendres 16 sortien a peu de 
Reus, portant la torxa que havia estât 
encesa davant de la tomba de Pompeu 
Fabra, a Prada de Confient, que en 
tres étapes arr iba al monest i r de 
Montserrat. 

El diumenge 18, una amplia repre
sentado d'excursionistes del Centre de 
Lectura, acompanyats de socis i direc-
tius d'altres entitats i de la Federació 
d'Entitats Excursionistes de Catalunya, 
foren rebuts a la porta del monestir pel 
pare abat, Josep M. Soler. Enric Trill, 
expresident de la Secció Excursionista, 
era el portador de la torxa. 

Acompanyats de l'abat, tots els 
excursionistes entraren a la basílica i 
la torxa fou coblocada en un Hoc pré
fèrent. Com sempre s'ha fet al llarg 
deis anys, després de la missa conven
tual, l'abat, acompanyat de membres 
de la comunitat, fou présent en ['en
cesa del llantió que tot l'any crema en 
l'atri del monestir. Uns tres-cents ex
cursionistes participaren en aquest 
acte de Renovació, on el Cor Mestral 
del Centre de Lectura entona Els Se-
gadors. 

Tot seguit, a la sala d'actes del 
monest i r , l 'h is tor iador Josep M. 
A i n a u d de Lasar te parla de 
«Montserrat, excursionisme i llen
gua». En finalitzar el parlament, el 
Cor Mestral oferi un petit concert. 

A la plaça, davant del monestir, la 



cobla del coHegi Pare Manyanet de 
Reus oferí una audició de sardanes. 

La Renovació de la flama de la llen
gua catalana, que aquest any han or-
ganitzat els amies de la Secció Excursio
nista del Centre de Lectura de Reus, és 
la renovació del compromis de l'excur-
sionisme cátala de seguir vetllant per la 
difusió i la defensa de la nostra estima
da llengua. 

El C e n t r e E x c u r s i o n i s t a de 
Catalunya ha participât en aquest acte, 
amb el quai ens sentim plenament iden-
tificats. 

F. B. 

De vacances 

El passat 6 de febrer la sala d'ac
tes va acollir la presentado del llibre 
i el vídeo D'excursió 2. Les rutes de 
Vespai de Vacances de TV3, éditât 
conjuntament per Editorial Pòrtic, 
TV3 i el Centre Excursionista de 
Catalunya. L'acte va comptar amb 
la presencia de les autores, Griselda 
Guiteras i Monica Huguet, del cap 
de publicacions de l'Editorial Pòrtic, 
Francese Boada, i del président del 
Centre Excursionista de Catalunya, 
Enric Nosàs. Francese Boada es va 

felicitar per aquesta col-laborado en
tre el Centre, TV3 i Editorial Pòrtic, 
que ha fet possible l'edició del llibre i el 
vídeo del programa. Per a Boada, les 
rutes del De Vacances l 'han convertit 
en un programa modèlic, des del punt 
de vista de la televisió catalana públi
ca, que ha aconseguit connectar amb 
['audiencia amb poc pressupost. Es un 
programa que genera un interés per la 
propia terra, que ara, gracies a l'edició 
del llibre i el vídeo, té un carácter 
perdurador i no pas efímer, com en les 
sèves émissions per televisió. Monica 
Huguet, presentadora de l'espai tele-
visiu, també va agrair la col-laboració 
de les tres entitats. Va explicar que 
TV3 havia decidit fer-ne una segona 
entrega, ja que durant la primera el 
programa va ser un gran exit d'audi-
ència a Catalunya durant els mesos 
d'estiu. Monica Huguet va afirmar que 
molt probablement hi haurà enguany 
una tercera entrega, gracies a la bona 
rebuda del programa, amb una mitja-
na de sis-cents mil espectadors. Per a 
Huguet, l'origen de l'exit del progra
ma es deu al fet de ser un espai origi
nal, frese, espontani i realista, amb un 
principi i un final, que engresca la gent 
a conéixer el país. Finalment, va des
tacar l'encert de TV3 a l'hora d'esco-
llir la presentadora deis programes, 
Griselda Guiteras. Guiteras va tenir 
un record per les victimes deis recents 
esdeveniments tràgics al Pirineu i, 
especialment, per Albert Anilla, guar
da de caca del Cadi, que va morir el 
desembre passat mentre treballava. 
També va agrair la presencia d'alguns 
deis coHaborador s del programa. 
Griselda Quiteras va presentar un ví
deo éditât per ella mateixa, amb anee-
dotes, moments divertits i imatges 
curioses, a mena de resum del que ha-
vien estât els vint-i-cinc programes. Fi
nalment, Enric Nosàs va cloure l'acte 
célébrant que amb aquesta coflaboració 
entre el Centre, TV3 i Editorial Pòrtic, 
s'ha donat a conéixer l'excursionisme 
amb un gran exit a través deis mit-
jans de comunicació. 

Cursa CEC-Val d'Aran 

U n any mes, els germans Carlos i 
Federico Galera es van imposar en el 
C a m p i o n a t d 'Espanya d 'Esquí de 
Muntanya per equips de la FEDME, 
celebrai el passat diumenge 11 de marc 
a la cursa CEC-Val d 'Aran, o rgan i 
zada pel C e n t r e Excursionista de 
Catalunya, amb la col-laboració de 
l'estació d'esquí de Baqueira-Beret. La 
CEC-Val d'Aran era puntuable tam
bé per a la IV Lliga Catalana d'Esquí 
de Muntanya de la FEEC i per al I 

UJ 

ü 

o 

A dalt, 

Griselda 

Guiteras i 

Monica Huguet, 

autores del 

llibre de la 

sèrie de TV D e 

v a c a n c e s . 

A baix, 

la sala d'actes 

del Centre 

durant la 

presentació del 

llibre i el video. 
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A dalt, 
una bonica 

perspectiva de 
l'itinerari del 

ral-li pel massís 
de Marimanya. 

A baix, 
el podi amb els 

guanyadors. 

Trofeu C E C , i per primera vegada 

acollia el Campionat d'Espanya d'Es-

quí de Muntanya per Clubs de la 

FEDME. 

Les prévisions météorologiques no 

eren gaire bones, pero, afortunada-

ment, el dia es va aclarir ràpidament i 

la jornada va ser assolellada, amb tem

pératures de fins a 22° al pia de l'Orri. 

La neu no estava en les millors condi-

cions per les altes temperatures, tal 

com van poder comprovar els 162 par

ticipants en equips de dos (un total de 

81 equips), que van sortir del pia de 

l'Orri puntualment a les nou del matì. 

L'organització havia previst dos iti-

neraris. L'itinerari A, per a la catego

ria sènior masculina del Campionat 

d'Espanya, sortia del pia de l'Orri i 

pujava fins al tue de Baciver, baixava 

a l'estany del Rosari i tornava a pujar 

fins al tue del Rosari. Des del tue del 

Rosar i s ' a r r ibava a l ' e s tany de 

Garrabea per a pujar altre cop fins a 

l'Horqueta d'Arreu. Finalment, desde 

l'estany de Baciver es feien els dos úl-

tims cims, l'Escornacrabes i el Cap de 

Vaqueira, abans d'arribar altre cop al 

pía de l'Orri. Les categories femeni-

nes i les restants del Campionat d'Es

panya, així com també els participants 

a la Lliga Catalana, van fer el recor-

regut B. Aquest recorregut comenca-

va com l'A, amb sortida del pía de 

l'Orri i pujada al tue de Baciver. Des 

del tue de Baciver, els participants bai-

xaven fins a l'estany de Baciver per a 

després pujar l'Escornacrabes i el Cap 

de Vaqueira. El recorregut A tenia un 

desnivell de 1.990 i el B de 1.464. 

Els primers a creuar la línia d'arri-

bada van ser Xavier Freixenet (CEC) i 

Dav id S u b i r a t s (Po l iespor t iu 

Puigcerdà), de la categoria júnior 

masculina, amb un temps de 2 h 217". 

Els tercers a creuar la meta i els pri

mers del recorregut A van ser Carlos i 

Federico Gale ra , guanyadors del 

Campionat d'Espanya i de la catego

ria sénior i promesa. A 2 h 38' 7" van 

entrar els francesos Thierry Gillet i Eric 

Thole del Cauteres Ski Alpinisme, 

seguits deis catalans Jordi Bes (Club 

Esquí Girona) i Josep Alfons Gastón 

(G. Exc. Manlleu), amb un temps de 2 

h 44' 27". En la categoria femenina, 

les guanyadores absolutes van ser 

Gemma Furiò (CEC) i Cristina Bes 

(Club Esquí Girona), amb un temps 

de 2 h 42' 53". En segona posició i 

amb un temps de 2 h 57' 33", van 

entrar Anna Maria Agustí (Club Es

quí Girona) i Emma Roca (Unió Ex

cursionista de Vie). I en tercera posi

ció van queda r A m p a r o A b a d i 

Marisa Puchades, de l'A. D. Hospital 

Benasque, amb un crono de 3 h 12' 

29". La classificació del Campionat 

d ' E s p a n y a per C l u b s va ser 

encapcalada pel Centre Excursionis

ta de Catalunya (665 punts), seguit 

pel Peñalara (504 punts) i per la Unió 

Excursionista de Vie (339 punts). 

Lliurament de premis 
i reconeixements 
en la festa de la Federació 
d'Entitats Excursionistes 
de Catalunya - 2000 

El passat divendres 16 de mare se 

celebra, a la sala d'ates del Centre Ex

cursionista de Terrassa, el lliurament 
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deis premis que anualment concedeix 
la FEEC. 

Tant al Centre Excursionista de 
Catalunya com a socis de la nostra 
entitat els foren concedits premis. 

Cal destacar la Medalla d'Or de la 
FEEC, que fou concedida a Agustí 
Jolis i Felisart i a Maria Antonia Simó 
i Andreu. La nostra mes cordial felici
t ado per aquest nou reconeixement. 

El C e n t r e Excur s ion i s t a de 
Catalunya com a entitat va rebre la 
XVI Copa Catalana d'Esquí de Mun-
tanya, la II Copa Catalana de Mar-
xes Tècniques Regulades, la XII Copa 
Catalana de Ral-lis d'Alta Muntanya 
(2n classificat) i la III Lliga Catalana 
d'Esquí Pirineisme (2n classificat). 

Un grup de socis de la nostra enti
tat també va rebre premis dins de les 
diferents especialitats del món de la 
muntanya . 

X V I COPA CATALANA D'ESQUÍ DE 

M U N T A N Y A - 2 0 0 0 : Robert Guilera i 
Giralt, Xavier Freixenet i Espinosa, 
Sergi Furiò i Francisco i Rosa Mari i 
Coli. 

I I I LLIGA CATALANA D ' E S Q U Í 

P I R I N E I S M E - 2 0 0 0 : J o a n N i n o t i 
Carrillo i Ursula Willius Hetzenecker. 

X I I C O P A CATALANA DE RAL-LIS 

D'ALTA MUNTANYA: Ca rme Sales, 

Sergi Furiò i Francisco, Arnau Boronat 
i Roger Canals. 

C O P A CATALANA D'ESCALADA ES-

PORTIVA-2000: Daniel Ferrer i Ortiz. 
I I C O P A CATALANA DE MARXES 

TÈCNIQUES REGULADES-2000: Joan 

Maria Vives, Marta Roses, Antoni 
Ollé, Julia Camacho, Gloria Tejedor, 
Teresa González i Miquel Cinca. 

A tots ells la mes cordial felicitació 
pels éxits aconseguits. 

XIV Concurs de Fotografia 
de Temes Obligats 

El passat 26 de mare va teñir Hoc 
la puntuació del concurs corresponents 
al tema «Roca o roques». Antoni Abel 
i Bonada, Joaquim Ferrándiz i Rovira 
i Joan Sabadell i Contel actuaren de 
jurat. Els resultats son els següents: 

APARTAT BLANC I NEGRE: Foto «Pe

drés», d'Emili Vicente, 6,6 punts, gua-
nyadora de l'apartat; «Foradada», de 
Maria Bonet, 6,3; «Le Margarite», de 
M. Rosa Campaña, 6; «Conca», de 
Josef ina G a r r i g a , 6; «Mar ina» , 
d'Eduard Estrada, 5,6; «Monòlit», de 
Dora Serra, 5,3; «Montserratines», 
d'Estanislau Torres, 5,3; «El Tarn», de 
Neus Sánchez, 4,6; i «Urbión», de 
Roser Romani, 4. 

APARTAT PAPER COLOR: Foto «Xina», 

de Neus Sánchez, 7 punts, guanyado-

ra de l'apartat; «Montsant», de Josep 
M. Escoda, 6,6; «Fred», de Montserrat 
Jacas, 6,3; «Targassona», d'Estanislau 
Torres, 6,3; «Pedres», d'Emili Vicente, 
6,3; «Mirant al cel», de Maria Bonet, 
6; «Teide», de M. Rosa Campana, 6; 
«Cap de Mort», de David Angles, 5,6; 
«Coves», dejosefina Garriga, 5,3; «Fi-
gueres», d'Eduard Estrada, 5; «Ifac», 
d'Antoni Borrell, 4,6; «Pedra Gentil», 
d'Antoni Ollé, 4,6; i «Sots d'en Bac», 
de Dora Serra, 3,6. 

APARTAT DIAPOSITIVES: Foto «El 

Carlit», de Roser Romani, 7 punts, 
guanyadora de l'apartat; «Foradada», 
d 'Antoni Ollé, 6,3; «Escletxa», de jo
sefina Garriga, 5; «Roques i nens», de 
M. Rosa Campana, 4,6; «Montcaro», 
de Dora Serra, 4,3; i «Roca», d'Eduard 
Estrada, 3,6. 

RECORDAiNÇA 
Santiago de Quadras 
i Feliu (1909-2001) 

El 24 de gêner morí Santiago de 
Quadras als seus noranta-un anys, 
soci del Centre des de 1925. Conegut 
entre familiars, consocis i amies amb 
el nom de Santi, tingué un esperit de 
col-laboració en fundacions espiritu-
als i assistencials, i una especial esti
mado a l'art. Les sèves qualitats artis
tiques i tècniques es van posar en re-
lleu, sobretot, en el dibuix. 

El 1934 va formar part com a ex
cursionista de la primera junta de la 
Secció d'Esquí del Centre, que alesho-
res era presidida per Josep Maria Soler 
i Coll. Aquesta secció havia estât cre
ada com una branca de la famosa 
Secció d'Esports de Muntanya, fun
dada el 1908, de la quai va sortir tam
bé la Secció de Muntanya. 

Assidu als c a m p a m e n t s d 'a l ta 
muntanya d'abans de la guerra, el 

trobem el 1934 en la colla d'en Pere 
Gabarro , quan aquest repetía la pri
mera ascensió en solitari que havia 
fet l'any anterior a la pica d'Estats. 
En la colla de 1934, a mes d'en Pere 
G a b a r r o hi f i g u r a v e n R a i m o n 
Arder iu , Joaquim Bofill, Francese 
Broggi, Pere Vives, Santi Quadras , i 
les seves germanes Mercè i Nuria. 
Des de llavors aquella via a la Pica 
va ser batejada amb el nom de via 
Gaba r ro . D'això en poden donar 
certesa Nur ia Q u a d r a s i Raimon 
Arder iu , membres d'aquella colla 
que son entre nosaltres. 

Hem de remarcar que en Santi és 
l 'autor d 'un dibuix panoràmic del 
Pirineu, des de la Mediterrània al Can
tabrio Aquest dibuix fa quatre mètres 
de llarg per 45 centimètres d'alt i és fet 
des d'un punt de vista tècnic, enlairat 
visualment, que permet apiegar tot el 
territori sensé parts ocultes, i amb ple
na retolació toponímica. El diari La 
Vanguardia el va publicar en diferents 
ll iuraments al suplement setmanal 
«Los Pirineos, de Cabo de Creus a 
Jaca», de setembre a desembre de 
1984, els autors del qual eren David 
Aloy i Agustí Jolis. 

També fou autor de la panorámi
ca de la taula d'orientació geográfica 
de la Mola de Sant Llorenç del Munt . 

A la seva muller, Concepció Ferrés 
i Llobet, als seus filis Joan, Isabel i 
Carme, i a la resta de la familia, ex-
pressem el condol per la pèrdua d'en 
Sant i , membre de la nissaga deis 
Quadras i Feliu tan lligada al Centre. 

Agustí Jolis 
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Mi camino al Everest 

Edmund Hillary. Títol original: High 

Adventure. Traducció: José J. Martín. 

Ediciones Desnivel. Madrid 2000. 244 

págs., ihl. 

Aquest Uibre és l'autobiografia relaci
onada amb les muntanyes del con
queridor de l'Everest i fou escrita i pu
blicada l'any 1953, en tornar d'aque
lla conquesta. Ara Desnivel ha vol-
gut oferir-la en castellá en la seva col--



lecció de litera
tura. 

E d m u n d 
Hillary expli
ca, amb un es-
til ciar i espon-
t a n i , com a 
setze anys va 
veure per pri
mer cop una 
m u n t a n y a , 
com va sentir

se atret per l'alpinisme i va decidir 
dedicar-s'hi; com, per casualitat, va 
fer els primers passos en l'escalada i, 
anys mes tard, les primeres incursi
ons a l'Himàlaia fins a assolir el cim 
de l'Everest. I conta les sèves cons
tants visites al Nepal. En el llibre, en 
diversos capítols, fa una extensa res-
senya de l'expedició del 1953, quan 
va arribar al cim de la terra. 

Les il-lustracions es redueixen a uns 
petits mapes d'expedicions i hem no
tât un repetit error de compaginado: 
les pagines que indica l'index no coin-
cideixen amb les del text. 

J. Bordons 

Los senderos de Lobo 
y Seda. Guía del Pirineo 

Juanjo Alonso. Desnivel ediciones. 

Madrid 2000. 96 pàgs., iil. 

s u 
Amb aquest tí-
tol prou esca-
ient, Desnivel 
presenta al pu
blic una nova i 
o r ig ina l co l ' -
lecció de guies 
d ' e x c u r s i o n s 
a n o m e n a d a 
«Senderos de 
Lobo y Seda» 
dedicada a nens 

de vuit a dotze anys acompanyats deis 
seus pares. Son uns llibrets de butxaca 
(11x19 cm) que es poden portar fàcil-
ment al damunt. 

La guia del Pirineu conté deu itine-
raris per les valls mes significatives de 
la serralada, presentats d'una manera 
atractiva, amb croquis i algunes foto
grafíes en color, apropiats a l'edat deis 
excursionistes. Cada ruta conté una 
fitxa técnica amb les dades practiques, 
els détails del recorregut i una serie de 
coneixements i conseils per a apron
tar millor l'excursió. 

En les ultimes pagines hi podem 
trobar una guia de servéis: allotja-
ments, restaurants, etc., de cada una 
de les poblacions mes properes a l'ex
cursió. 

J. Bordons 
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Itineraris pels cingles de Bertí des de 
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Monografies 
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Ricardo Muñoz Badia. Editorial 
Antierra. 

Barcelona d'excursió. Excursionisme i 
escoltisme mes enllá del lleure ciuta-
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La Costa de Montseny. Joan Portales i 
Martí. Llibres deis Set Ciéncies. 

Tras las huellas de Lucien Briet. 
Bellezas del Alto Aragón. José L. 
Acín Fanlo. Editorial Prames. 
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Recursos marins del Mediterrani. Fau
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Lloris i Sergi Messeguer. Generali-
tat de Catalunya. 
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Manual de equipamiento de vías de 
escalada. Felipe Guinda. Manuales 
Desnivel. 

Escalada. Guía completa para la esca
lada en hielo y roca. Greg Child. 
Editorial Paidotribo. 

Montserrat Rock. Les millors vies per 
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Castellnou-Ribau. Aliverock Books 
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Un paseo por los Pirineos. Edu G. Bro
cal. Edició de l'autor. 



Aqüestes dues guies enriqueixen el coneixement 
que es té d'uns territoris amb una Marga tradició 
excursionista. La valí de Nuria i el massís del 

Canigó esdevenen a l'hivem paratges curulls de neus 
verges que faran fruir tot muntanyenc desitjós 
d'aventurar-se a recorre'ls amb esquís. De la mà de dos 
bons coneixedors del terreny, anireu descobrint, 
mentre obriu traga, un món de possibilitats: els 
refugis, alguns forca nous; recorreguts inèdits; 
travessies que no oblidareu; amanit tot amb unes 
bones dosis d'informació sobre l'anàlisi de la neu i 
el rise d'allaus. Tot plegat forma una eina valuosa 
que permetrà planificar amb antelació les vostres 
sortides d'una manera mes segura i eficag. 

trobareu 

a les 

llibreries 

del ram. 
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