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Catalunya 

Amb aquest editorial trenquem 

per una vegada el principi de no 

entrar en temes polítics. Les cir-

cumstàncies que es donen avui ens 

han empès a aportar, amb aqües

tes radies, el nostre posicionament 

i la nostra preocupació. 

Abans d'entrar a fons en el 

tema, cal una certa perspectiva 

histórica. 

El 1716, com a conseqüencia 

de la derrota que vam patir el 

1714, foren abolits tots els drets 

polítics dels catalans, i vam ser 

sotmesos a les liéis i l'autoritat de 

Castella. D'aquesta manera que

daren suspeses totes les caracté

ristiques d'un pais lliure que s'ha-

via anat forjant des del segle I X . 

Durant nou segles Catalunya va 

anar configurant una personali-

tat política, cultural i social pro

pia, molt diferent de la de la res

ta d'Hispània. En els tres segles 

d'aquest période compartits amb 

Castella, Catalunya ja va anar 

patint successives onades d'afany 

integrador. Aquesta etapa també 

és la de la substitució del concepte 

plural de «les Espanyes» pel con

cepte, que avui encara perdura, 

de «PEspanya» unitària i absor

bent governada des de Madrid. 

La fundado del Centre Excur

sionista de Catalunya es va produir 

en el context de la Renaixença, a 

mitjan segle X I X , després de quasi 

dos-cents cinquanta anys de vigen

cia del décret de Nova Planta, 

d'anublació dels drets polítics de 

Catalunya i d'imposició de la llen-

gua i la cultura de Castella (d'Es-

panya, que ja era el mateix). Els 

joves fundadors de la nostra enti-

tat es van sumar ais corrents de 

descober ta de la ident i ta t de 

Catalunya, i l 'excursionisme es 

converti en un dels referents mes 

actius de la recuperado de la nos

tra llengua i de la nostra cultura. 

Durant el segle xx, d'una mane

ra persistent i progressiva, amb 

molts alts i baixos, enmig d'una fase 

histórica de convulsions socials i 

amb una guerra civil que va tornar 

a arrabassar-nos violentament tot 

el que s'havia aconseguit, es va 

posar de manifest la capacitat del 

poblé de Catalunya per a resistir i 

reclamar la seva personalitat polí

tica i cultural. Al llarg dels seus 126 

anys, el Centre n'ha estât un actor 

i un testimoni excepcional. Després 

de la foscor dictatorial, el 1977 ens 

va ser retornada la Generalitat, la 

institució màxima de la nostra 

identitat política, suspesa el 1716, 

i es va iniciar un nou procès de 

represa cultural, lingüística i parci-

alment política. 

Entrats ja en el tercer mib-

lenni, en plena Unió Europea i 

en plena eclosió dels nous estats 

sorgits del trencament dels estats 

noucentistes en descomposició, 

des de l'Estat espanyol s'esta re

forçant el procès, repetit tantes 

vegades , d ' i n t eg rac ió de 

Catalunya en la máquina estatal 

centralista i unitària, i de nou cor

ren un greu perill les llibertats re

latives aconseguides. 

Des de Castella (des d'Espanya) 

no es vol entendre que no es trac

ta només de fer inversions a casa 

nostra, o de proposar-nos «gover

nar» amb ells, o de promoure el 

cá ta la a t ravés de Vlnstituto 

Cervantes, com a exemples. Es 

tracta, ras i curt, de gestionar no-

saltres totalment i sensé través el 

que és nostre, de decidir sobre tot 

el que ens afecta, d'estar al mon 

com a catalans, i de ser absoluta-

ment respectais com a gent que té 

una cultura, uns habits, una ma

nera de pensar i un projecte de 

pais (i de les Espanyes) ben dife

rent del que té avui l'Espanya uni

taria i prepotent. 

Des del Centre no hem d'opi-

nar sobre si d'aquesta voluntat 

dels catalans se'n diu estât lliure 

associât, o se'n diu fédéralisme 

assimètric, o se'n diu sobirania 

compartida. El que constatem, per 

exemple, és que a la U N E S C O , a 

causa de l'obstrucció subversiva de 

l'Estat espanyol, encara no ha es

tât reconeguda la nostra llengua 

com a patrimoni cultural de la hu-

man i t a t , o que no se 'ns vol 

restituir la documentado retingu-

da a Salamanca, adduint raons de 

manifesta i volguda falsedat . 

Aquests fets formen part d'una 

llarguissima llista de greuges (so

cials, culturáis, économies) a que 

se 'ns esta so tme ten t des de 

Madrid, s i tuado que semblava 

que, a partir del 1977, es podia 

anar resolent progressivament, 

perô que ara estem segurs que no 

sera així, sino tôt al contrari. 

D a v a n t d 'aquesta s i tuac ió , 

des del Centre Excursionista de 

Catalunya, i amb el degut res

pecte per totes les sensibilitats 

dels nostres socis, manifestem la 

nostra voluntat d'ajudar a con

cretar els object ius pels quais 

han de treballar seriosament les 

nostres forces politiques i insti-

tucionals, i també, i molt espe-

cialment, les entitats i organit-

zacions que formen la societat 

civil catalana. 

Com que volem ser fidels a l'es-

perit que va orientar els nostres 

fundadors i a les voluntats dels que 

iniciaren aquella Renaixença ex

cepcional, nosaltres, des de la nos

tra feina concreta de cada dia, se-

guirem treballant per reforçar i fer 

actiu el corrent essencial de resti-

tució dels drets histories dels ca

talans. 



Estudis i recerques 1 -

Ramón Vinyeta 
i els arbres 
monumentals 
Enríe Orús 

Aquesta breu glossa de l'activitat excursionista i di
vulgadora del nostre consoci Ramón Vinyeta, va ¡li
gada d'alguna manera a la sessió d'obertura de curs 
del Grup d'estudis botantes Ramón Pujol i Alsina, 
en el qual ens oferí una projecció en l'ambient 
calid dels seus consocis. 

Si un home ens pot parlar ex-

tensament dels arbres monumen

tals de Catalunya és Ramon Vinye

ta. Viatger incansable, ha recorre-

gut durant molts anys Catalunya 

d'una punta a l'altra, buscant i des-

cobrint arbres singulars de tota 

mena. 

La seva recerca persévérant l'ha 

portât a aconseguir un catàleg de 

mes de mil arbres d'anomenada 

que, sens dubte, han ajudat a en-

riquir considérablement la nostra 

cultura sobre el món vegetal i, en 

particular, sobre aquells gegants 

que al llarg dels segles han acon-

seguit salvar-se de tota mena de 

perills: el vent, el llamp o la des

tral. 

La contribució de Ramon Vi

nyeta ha estât fonamental per a 

ajudar a conscienciar el nostre pais 

de la nécessitât de protegir aquests 

monuments vegetáis. 

Actualment la Generalitat de 

Catalunya, recollint aquesta sen-

sibilitat, ja ha déclarât gairebé dos-

cents exemplars extraordinaris 

com a arbres monumentals. 

Un excursionista 
divulgador 

Però tot aquest cabal de coneixe-

ment no se l'ha quedat per a eli, sino 

que l'ha volgut comunicar i posar a 

la disposició de tots en un llibre que 

eli mateix va editar en un ja llunyà 

1985, en el qual fa un recull d'un cen

tenar d'arbres magnifies. 

I, sabeu a qui està dedica t , 

aquest llibre sobre els arbres mo

numentals? Dones, al nostre Cen

tre Excursionista de Catalunya, del 

qual Ramon Vinyeta és soci des de 

l'any 1932. Ara té el carnet núm. 

3 1 . 

La dedicatória que reproduïm a 

continuació demostra el seu amor 

pel Centre. Diu aixi: «Al Centre 

Excursionista de Catalunya, que 

des dels llunyans temps iniciáis, ha 

estât sempre el fogar i el germen 

de tota mena d'activitats patrioti

ques, civiques i culturáis, i també 

a tots els muntanyenes i excursio-

nistes aplegats arreu del país, de-

diquem aquest llibre fet amb gran 

esforç i ¡Musió, tot esperonant-los 

a admirar i vetllar per la vitalitat i 

millora de la nostra riquesa fores

tal.» 

Però no s'acaba aquí la tasca del 

nostre estimât consoci, i per com

prendre una mica millor la seva 

obra al llarg de la seva dilatada 

vida, fem un repàs de la seva bio

grafia. 

Una trajectòria Marga 

Ramon Vinyeta i Leyes va néi-

xer a Torello el 1914- Segons ha 

escrit eli mateix, gracies ais seus 

pares es va encaminar cap al món 

de l'excursionisme i la muntanya. Es 

va casar el 1945 amb M. Teresa Pu

jol i del matrimoni han nascut set 

filis. A casa seva tenien una agen

cia de transports i, un cop acabada 

la guerra civil, a part d'ajudar a casa, 

va començar a fer excursions, escriu-

re llibres i fer fotografíes. 

Fruit d'aquesta dedicació excur

sionista son la trentena de llibres 

publicats fins avui, a mes d'un ar-

xiu fotografíe de tres-centes mil fo

tografíes, de les quals hi ha quaran

ta mil diapositives. 

Tots els llibres que ha escrit son 

en cátala, malgrat que eis primers 

aparegueren en la immediata post-

guerra —a partir de l'any 1949—, 

cosa que no deixa de ser una certa 

herofeitat. 

Primerament els editava a l'édi

torial Alpina i després a 

Montblanc-Martín, que havia fun-

dat Josep M. Puchades. Mes tard va 

crear la seva propia edi torial , 

l'Editoral Celblau, que posterior-

ment convertí en Edicions Foto-

Sport. 

Una obra arrelada 
al país 

Gairebé tots els seus llibres es-

tan centrats en la seva estimada co

marca nadiua: Osona, i també en 

la comarca ve'ina del Ripollès, que 

tant d'interès excursionista i cultu

ral té. 

Els seus llibres no son própia-

ment uns productes mes o menys 

Ramon Vinyeta 
l'any 1994, 
quan tenia 
vu ¡tanta anys. 
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La masía de 
Calverons, 

al terme de 
Torello, 

de gairebé 
quatre-cents 

anys 
d'antiguitat, 

en un dibuix a 
la ploma de 

Ramon Vinyeta 
fet l'any 1932. 

Portada de 
Bellmunt, 

la primera guia 
excursionista 

que va publicar 
el 1949. 

turístics, sino una mena de com

pendi geograficocultural dels in-

drets que descriuen. 

Sempre hi trobem apartats sobre 

la situació geogràfica i el medi na

tural: l'orografia, la hidrografia, la 

flora, la fauna, i també sobre la his

toria i l'art: prehistoria, art romànic, 

etc., a mes de dades actualitzades 

dels pobles. 

Les seves obres han tingut un se-

gell molt petsonal, tal com escriu 

en una introducció d'una guia seva: 

«Cal remarcar que aquesta obra no 

va destinada ais turistes passavo-

lants que solen llambregar el pai-

satge a través de la finestra de l'au-

GUIES MONOGRÀFIQUES 

BELLMUNT 
R A M O N V I N Y E T A 

S A N T U A R I D E B E L L M U N T 

E D I T O R I A L A L P I N A 

tocar, sino molt especialment ais ex-

cursionistes, gent de peu, que gus

ten de saborejar-lo íntegrament; 

que vibren d'emoció en contemplar 

una raconada inèdita; que s'espla-

ien escatint el perqué d'un nom; 

que s'aturen ací i allá embadalits o 

curiosos de conèixer tot allò que de 

característic hi ha en un indret o 

una comarca, enttetenint-se amb 

l'encís que teñen les petites coses.» 

Un tret característic de les seves 

publicacions son els mapes, de fac

tura molt propia, però que conte-

nen molta informado, recollida de 

primera mà al camp al llarg de les 

seves excursions. 

A tot això cal afegit-hi que, com 

a bon dibuixant, ha iHustrat les se

ves obres amb força dibuixos, molt 

detallistes i amb gust artistic. Cer-

tament, aquesta faceta de dibuixant 

s'ha anat prodigant cada vegada 

menys fins a cedir tot el 

protagonisme iHustratiu dels seus 

treballs a la fotografia. Aquesta és 

una especialitat que Ramon Vinye

ta ha conreat profusament. Les se

ves obres són una bona mostra de 

la quantitat que n'ha arribat a fer i 

de l'originalitat de moites d'elles, 

que fugen dels punts de vista mes 

coneguts per a presentar-nos les 

muntanyes de sempre des d'angles 

inédits, que vol dir haver corregut 

molt de pais. 

Aquest sempre ha estât el crite-

ri que ha presidit les seves obres. 

Podria semblar que Ramon Vi

nyeta, als seus vuitanta-set anys, 

ja ha llençat la tovallola, però no 

és així, ja que continua préparant 

amb molta iblusió un recull de to-

pònims de diferents indrets de 

Catalunya (catedrals, hospitals, 

paisatges, etc.) amb fotografies es-

pectaculars. 

Gracies, Ramon, per tot els que 

has aportat al coneixement del nos

tre pais. 

Els llibres de Ramon 
Vinyeta 

En aquesta relació només con

signen! els llibres i quaderns, mes o 

menys extensos, que ha escrit i en 

gran part ha éditât eli mateix. 

No hi consten els articles a revis

tes, sobretot excursionistes, ni altres 

coHaboracions a mitjans escrits. 

També hi hem afegit el mapa 

Puigsacalm-Bellmunt, que confecci

ona j un t amen t amb Salvador 

Llobet, l'any 1985, per a l'editorial 

Alpina. 

V I N Y E T A , R. 1949. Bellmunt. Guies 

monogràfiques. Ed. Alpina, 148 

pàgs. 4- 1 mapa. Granollers. Se 

n'han fet dues edicions. 

V I N Y E T A , R. 1951. Puigsacalm. Serra 

de Santa Magdalena del Mont, ser

ra de Cundí i alta conca del Ges. 

Guies monogràfiques. Ed. Alpina, 

190 pàgs. + 1 mapa. Granollers. 

V I N Y E T A , R. 1953. Eis Munts. Alt Uu-

qanès. Guies monogràfiques. Ed. 

Alpina, 150 pàgs. + 1 mapa. 

Granollers. 

V I N Y E T A , R. 1956 . Les Gorgues, 

Collsacabra occidental. Pubi. Fun

dado J. Massot i Palmes, 116 pàgs. 

+ 1 mapa. Barcelona. 

V I N Y E T A , R. 1971. Sau. Visió retros

pectiva. Ed. Montblanc-Martin, 8 

pàgs. Barcelona. 

V I N Y E T A , R. 1971. Rupit. Guia turís

tica. Ed. Montblanc-Mattín, 128 

pàgs. Barcelona. Se n'han fet tres 

edicions. 

PLADEVALL, A. & V I N Y E T A , R. 1972. 

Orís. Guia turística. Ed. 

Montb lanc -Mar t in , 16 pàgs. 

Barcelona. 

V I N Y E T A , R . 1 9 7 4 . Beget. Ed. 

Montb lanc-Mar t in , 32 pàg. 

Barcelona. Se n'han fet tres edi

cions. 

Pou, A. & V I N Y E T A , R. 1974. LEs-

tany. Guia turística. Ed. Mont

blanc-Mart in , 120 pàgs. + 1 

mapa. Barcelona. 

V I N Y E T A , R. 1975. Lart romànic a la 

vali de Camprodon. Col. «Art i 

Paisatge», Ed. Celblau, 32 pàgs. 

Torello. Se n'han fet tres edici

ons. 

V I N Y E T A , R. 1977. Eis Munts. Alt Llu-

qanès. Col. «Art i Paisatge», Ed. 

Celblau, 30 pags. Torello. Se 

n'han fet tres edicions. 

V I N Y E T A , R. 1978. Sant ]aume de 

Frontanyà i l'alta vali del riu Merlès. 

Col. «Art i Paisatge», Ed. Celblau, 

127 pàgs. Torello. 

V I N Y E T A , R. 1979. Liegendes i tradici-

ons de la vali del Ges i dels seus con-

toms. Col. «Art i Paisatge», Ed. 

Celblau, 16 pàgs. Torello. 

V I N Y E T A , R. 1979. Elmonestirde Sant 

)oan de les Abadesses. Col. «Art 
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i Paisatge», Ed. Celblau, 2 0 pàgs. 

Torello. Se n'han fet quatre edi-

cions. 

V I N Y E T A , R . & P L A D E V A L L , A. 1 9 7 9 . 

La vali de Torello. Geografia i his-

tòria. Col. «Art i Paisatge», Ed. 

Celblau, 1 2 7 pàgs. Torello. 

V I N Y E T A , R . & S A N G L A S , J . 1 9 8 0 . El 

Collsacabra. Tavertet. Col. «Art 

i Paisatge», Ed. Celb lau , 3 2 

pàgs. Torello. Se n'han fet dues 

edicions. 

V I N Y E T A , R . 1 9 8 4 - El Collsacabra. 

Cabrerà, Cantonigròs. Col. «Art 

i Paisatge», Ed. Celblau, 3 2 pàgs. 

Torello. 

V I N Y E T A , R . 1 9 8 5 . Els arbres monu-

mentals de Catalunya. Col. «Art 

i Paisatge», Ed. Celblau, 1 4 9 

pàgs. Torello. 

V I N Y E T A , R . & A R R E I , J . 1 9 8 5 . 

Ogassa, el Taga, serra Cavallera, 

Sant Amanf. Col. «Art i Paisat

ge», Ed. Celblau, 3 1 pàgs. Tore

llo. 

V I N Y E T A , R . & L L O B E T , S. 1 9 8 5 . 

Puigsacalm, Bellmunt. Ed. Alpina, 

mapa escala 1 : 2 5 . 0 0 0 + guia 

cartogràfica. Granollers. 

V I N Y E T A , R . 1 9 8 6 . E! Vidranès. 

Puigsacalm, Milany, Curull, 

Bellmunt. Col. «Art i Paisatge», 

Ed. Celblau, 4 8 pàgs. Torello. 

V I N Y E T A , R . 1 9 8 7 . Montgrony. Coma 

Ermada. Col. «Art i Paisatge», 

Edicions Foto-Sport, 3 2 pàgs. 

Torello. 

V I N Y E T A , R . 1 9 8 7 . El Pirineu de 

Nùria. Co l . «Art i Paisatge» 

[edició patrocinada pel santu

ari de Nùria], 4 8 pàgs. Torello. 

V I N Y E T A , R . 1 9 8 8 . Vallfogona de Ri-

pollès: encant i magia de la natu

ra. Col. «Art i Paisatge», Edici

ons Foto-Sport [edició de l'Ajun-

tament de Vallfogona de Ripo-

llès], 4 0 pàgs. Vallfogona de Ri-

pollès. 

V I N Y E T A , R. 1 9 9 0 . La Fageda dejor-

dà. Col. «Art i Paisatge», Edici

ons Foto-Sport, 3 1 pàgs. Tore-

lló. 

V I N Y E T A , R . 1 9 9 0 . El Pirineu de 

Nuria, Queralbs. Col. «Art i Pai

sa tge» , Edic ions Fo to -Spor t 

[edició patrocinada pels Servéis 

Turístics del Ripollès, S A ] , 8 7 

pàgs. Torello. Se n'han fet dues 

edicions. 

V I N Y E T A , R. 1 9 9 0 . Tuixent i Vali de 

la Vansa. Col. «Art i Paisatge», 

Edicions Foto-Sport, 3 2 pàgs. 

Torello. 

V I N Y E T A , R. 1 9 9 1 . Uatagalls. Col. 

«Art i Paisatge», Edicions Foto-

Sport [edició patrocinada per 

l'Ass. Amics dels Aplecs de Ma-

tagalls], 6 4 pàgs. Torello. 

V I N Y E T A , R . 1 9 9 2 . El Catllaràs. 

Castell de l'Areny, santuari de Fal-

gars, la Nou de Berguedà, 

Malanyeu, Sant ]aume de 

Frontanyà, Sant }ulià de 

Cerdanyola. Col. «Art i Paisatge», 

Edicions Foto-Sport, 6 3 pàgs. To

rello. 

V I N Y E T A , R. 1 9 9 2 . El Pedraforca. Sal

des, Gósol, Gisclareny. Col. «Art 

i Paisatge», Edicions Foto-Sport, 

8 2 pàgs. Torello. 

V I N Y E T A , R. 1 9 9 3 . El Collsacabra. Els 

salts i cascades. Col. «Art i Pai

satge», Edicions Foto-Sport, 4 0 

pàgs. Torello. Se n'han fet dues 

edicions. 

V I N Y E T A , R. 1 9 9 5 . La Pica d'Estats. 

EL ROURE DEL VILAR 
jSant Bot de Lluçanés - Osona) 

Des de sempre, els prooieteris de tes 
grans casas peur&ts oai pais ban tmgul a'oc 
ciô en planta' arbies a i'entorn 6e Huis lin-
que$. Es comprèn, doncs, que es a les proxi-
mitais de les grans masies on poden veure's 
exemplars mufllsecuiars Que s'ftan saival de 
la deairvcao bumana. grades a l'estima en 
que els ban tmqui els qui en son ben a prop. 
i aixô es wpeteix aneu det pais, sensé gai-
res exceptions. 

N'es una mettra «toquent la gran pa»*tta 
dei Vilar de Sant Bc de Lluçanés on arbres 
de la mes diverse espèce afavonuxen i dtg-
nHiquen fol rentorn patsatgrsbc. I un dels ar
bres mes notaùies que s ni pot admirer es 
i'anomenmi -P.oure de la seoyora*. de midas 
excepeonats. car el tronc la mes dm 4 ma
ires de périmètre I la capçaoa es ampta i 
vrgorosa. maigrat que el WÎ ooi tenir mes 
de enc-cents arrys i ha dbaver sotert tota He 
.: I.-.T-F'VFI atmoslénques 

La gesta de Mossèn Cinto. Col. 

«Art i Paisatge», Edicions Foto-

Sport, 7 2 pàgs. + 1 mapa. Tore

llo. 

V I N Y E T A , R . 1 9 9 5 . Tavèrnoles, 

Sabassona. Col. «Art i Paisatge», 

Edicions Foto-Sport, 4 7 pàgs. To

rello. 

V I N Y E T A , R. 1 9 9 5 . Llegendes i tradi-

cions: Collsacabra i les Guilleries. 

Col. «Art i Paisatge», Edicions 

Foto-Sport, 3 8 pàgs. Torello. Se 

n'han fet dues edicions. 

V I N Y E T A , R. 1 9 9 8 . Alpens. Llucanès 

nord. Col. «Art i Paisatge», Edi

cions Foto-Sport, 5 5 pàgs. Tore

llo. 

Una pàgina 
del llibre 
Els a r b r e s 
m o n u m e n t a l s 
de C a t a l u n y a , 
publicat 
el 1985. 

G U I E S M O N O G R A F I Q U E S 

PUIGSACALM 
(ERRA DE SANTA MAGDALENA DEI MONT 

SERRA DE CURULL - ALTA CONCA DEL CES 

R A M O N V I N Y E T A 

E D I T O R I A L A L P I N A 
lAtCILOMÀ «... 

MATAGALLS 

à 
RAMON VINYETA 

EL COLLSACABRA 
ELS SALTS I CASCADES 

MON VINYETA 

Algunes 
portades dels 
seus Ilibres: 
P u i g s a c a l m , de 
1951, 

Mataga l ls , de 
7 9 9 7 f El 
C o l l s a c a b r a , 
els sal ts i 
c a s c a d e s , de 
1993. 
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UNICA'02, 65 
Certamen estatal 
de Cinema i Vídeo 
no professional 
Artur Peix i Garcia 

Transcripció resumida de la sessió pública de deliberado i vere-
diete del jurat del Certamen Selectiu UNICA a la sala d'actes del 
Centre Excursionista de Catalunya del dia 3 de juny de 2002. 

Els nostres lectors saben que 

des de fa un grapa t d 'anys 

Joaquim Romaguera i Ramió ha 

dedicat unes pagines de la revis

ta Muntanya a glossar el que han 

estât les respectives edicions del 

C e r t a m e n S e l e c t i u U N I C A . 

Aquest any no ha estât possible, 

perqué incompatibilitats de dates 

per questions familiars han impe-

dit al nostre cobla-borador la Vi
sio deis videofilms participants. 

Per a assegurar, doncs, que tam

bé enguany en quedes constancia 

escri ta , hem cregut que podria 

resultar intéressant transcriure la 

deliberació i el veredicte publics 

del jurât, que, d'acord amb el que 

estableixen les bases del concurs 

en el seu article 4, se celebra a la 

nostra sala d'actes el dia 3 de juny 

de 2 0 0 2 , de manera que, per al

tra banda, donem aixi mes ressù 

a allò que es digue davant d'un 

public no tan nombres com cre-

iem que podia haver estât, per

qué estem segurs que és cer ta-

ment molt pedagogie conèixer les 

opinions i els perqués de les per

sones que conformen el jurât en 

q ü e s t i ó , t o t e s d'un al t n ive l l 

inteblectual i, naturalment, cinè-

fils de pro. 

Les obres presentades 

Enguany s 'han présen tâ t al 

cer tamen quatre obres optant a 

la Copa Film Minut (una de les 

cinc inscrites en principi fou re

t i rada) , procedents de Madrid, 

Sabadell, Esplugues de Llobregat 

i Terrassa. Una a U N I C A Joven-

tut, procèdent de Sant Sebastià, 

i al Certamen U N I C A oficial se 

n 'han présen tâ t v in t - i -qua t re : 

quatre de Saragossa; tres de Ter

rassa; tres de Madrid; dues de 

Calella i dues de Vilajoiosa; i una 

de cada una de les localitats se-

giients: Valladolid, Sant Cebrià 

de Val la l ta , Ma ta ró , Cordova , 

Alcoletge, Mollerussa, Perales de 

Tajuña, San t Cugat del Vallès, 

Lleida i Linyola. Cal fer notar, 

com a nota molt negativa, que de 

dotze cintes procedents de llocs 

de parla catalana, només quatre 

son parlades en aquest idioma, i 

una altra, amb la veu en off en 

castella i les veus vives dels ac-

tors en català (variant valencia

na) però subtitulades en cas te

lla... No anem pas bé, diguin el 

que diguin, perqué aquí no s'hi 

val a evocar raons de mercat. 

Composició del jurât 

El jurât és format per: Albert 

Beorlegui i Tous, critic de c ine

ma; An ton i Colomer i Puntés , 

guionista; Alfons Heteu i Ruax, 

expresident del Festival de Cine

ma de S a n t Feliu de Gu ixo l s ; 

Ramon Font i de Saint Germain, 

cineasta que substitueix l'anun-

ciada Monica Huguet de T V 3 , 

que per motius professionals d'ul
tima hora ha hagut de renunciar; 

Josep Rota i París, cineasta i di

rector del Festival de Cinema de 

S a b a d e l l ; E n c a r n a c i ó S o l e r i 

Aloma, presidenta de Cinema-

Rescat; Jordi Tomás i Freixa, ci

neasta, medalla d'argent Ú N I C A 

( B a k ú 1 9 7 8 ) ; J o s e p - J o r d i 

Queraltó i Torner, delegat d'Es-

panya a la ÚNICA, amb veu i sen-

se vot; Pere Parera i Rodríguez, 

actuant de secretari, que ho és de 

la Secció de Cinema i Vídeo, del 

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

Catalunya. 

Sessió de deliberació 
del jurat 

Inicia la sessió Encarnació S o 

ler, que actúa com a portaveu del 

jurat, la qual, després d'explicar 

que la missió d'aquest jurat és se

leccionar un programa de quali-

tat i coherent que representi el 

cinema no professional espanyol 

a la UNICA'02 World Amateur 

Film Festival que s'ha de celebrar 

a Luxemburg del 23 al 31 d'agost 

vinent, infotma de la substitució 

de Mónica Huguet com a mem-

bre del jurat per Ramón Font . 

També, que ha estat selecciona

da per a optar a la Copa Film Mi

nut la cinta Reciclaje, de Cristian 

Pozo Prats, de Madrid, així com 

que el jurat ha decidit declarar 

desert l'apartat Ú N I C A Joventut 

perqué l 'únic vídeofilm inscrit, 

Cara cortada, de Pablo Semper 

Calvo, de Sant Sebastiá, no as-

soleix el mínim exigible, ni res-

pon a alió que hom espera d'un 

film d'una persona jove. 

Tot seguit anuncia les cintes 

sobre les quals el jutat ha decidit 

discutir en la present sessió, que 

son les següents: Guatemala. El 

país de la eterna primavera, de Víc-

u n i c a 
2 0 0 2 
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tor B a r r e r o de la F u e n t e , de 

Valladolid; Culos, d'Hugo Serra, 

de Madrid; Amigos del bosque, de 

M a r t í A r a ñ ó O l l e r , de S a n t 

C e b r i á de V a l l a l t a ; Barreras 

arquitectónicas, de S a l v a d o r 

Strohecker, de Calella; La última 

mirada, Escenas de pareja i Feliz 

cumpleaños, papá, totes tres de 

R o b e r t o A z n a r A l m a z á n , de 

Saragossa, de les quals parlaran 

d'una manera conjunta ; O, de 

Daniel Farriol, de Terrassa; La 

sonrisa de Madelman, de Franc Se -

Uers Belttan, de Matará; La madre 

de Kafka, de Migue l Á n g e l 

Entrenas Liria, de Córdova; Los 

olvidados de Buñuel, d ' Á n g e l 

Gonzalvo Vallespí, de Saragossa; 

Cuento negro, de Césa r B o s c h 

Tomás, d 'Alcoletge; Aniversari, 

de Ramón Monfá, de Mollerussa; 

Pablo Ruiz--- Picasso, de Xavier 

Águila Marqués, de Sant Cugat 

del Valles; Extraños, de Daniel 

Farr iol , de Terrassa; ¿Fin?, de 

Josep M. Berges, de Lleida; i per 

fi, Un toe de gris, de Thelma &. 

Louise (pseudónim), de Terrassa. 

També es parlará d'una manera 

conjunta d'O, de Daniel Farriol, 

i de iFin?, de Josep M. Verges. 

Guatemala. El pais de 
la eterna primavera 

Ramon Font: Par t icu larment 

em semblà un bon documentai, 

molt iHustrat, molt rie d'imatges, 

amb una tasca molt important en 

introduir-se l'autor dins la socie-

tat gua temalenca , demostrant , 

sobretot, els aspectes més nega-

tius de com hi viu la gent, sense 

basar-se ùnicament en els topics 

turis t ics , s ino que sembla que 

l'autor hagi anat a aquest pais ex-

pressament a investigar com viu 

aquell poble i denunciar la seva 

si tuació. . . Com a aspecte nega-

tiu diria que hi ha un excés de 

veu, ja que deu cobrir, pràctica-

ment, el 9 5 % del documentai . . . 

També em sembla excessiva la 

utilització dels encadenats per a 

fer les transicions entre pia i pia, 

que resten forca en donar suavi-

tat a les escenes més dramàtiques, 

que h a u r i e n queda t més 

impactants mitjancant un simple 

tali ent re plans . . . , en general , 

però, la valoració és bona. 

jordi Tomás: Aquest film està a 

mig carni entre el documental i 

el reportatge, i aquest intent de 

fer una radiografia politica, soci

al i econòmica del país no està to-

talment reeixit, perqué, en reali-

tat, es tracta d'un film, penso jo , 

de viatge. No obstant a ixò, se 

n'ha tret un partit exce lTen t i 

com a conjunt és molt meritori. . . 

Culos 

Encarnació Soler: Aquest film 

entraria en la línia de molts al-

tres que s'han fet sobre aquesta 

part anatòmica, el que passa és 

que la gracia que li veiérem con

sistía en el fet que es limitava a 

anar pescant la gent sensé massa 

picardia... pel tipus de construc-

ció que se'ns ofereix, i sobretot 

pel gag final, quan el senyor ens 

descobreix que la seva altura està 

a la mida del trasero de les senyo-

res, ens sembla que hauria estât 

molt més teeixit si s'hagués arro-

donit a un minut, donat que el 

Un fotograma 
del vídeo 
A m i g o s del 
b o s q u e 2 , 
de Martí Arañó 
i Oller (Sant 
Cebria de 
Vallalta). 
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gag no donava pas per a tres mi-

nuts. 

Ramon Font abunda en el ma-

teix criteri. 

Amigos del bosque 2 

Josep Rota: Parlar del cinema 

d'en Martí Arañó, que tots els afi-

cionats coneixem, és parlar d'un 

cinema diferent. El que fa ell no 

ho fa ningú, i aquesta és la seva 

millor vittut i el seu pitjor defec-

te. Les seves peHícules tenen un 

mèrit naturalista impressionant, 

perqué aconsegueix filmacions que 

ni els més professionals no aconse-

gueixen, gracies també a la col - -

laboració de la seva esposa, que és 

la naturalista... Es sorprenent el cas 

d'aquesta geneta que és un animai 

dificilíssim de veure, perqué és molt 

esquerp i, a més, nocturn, i ens l'en-

senya gairebé en tot el seu périple 

vital, des del naixement fins a l'apa-

rellament... Sembla impossible que 

pugui filmar un animal aixi amb fo

cus, i aquest és el seu gran mèrit. La 

seva feblesa: qui, després de fer això, 

és capaç de fer cinema? Se li critica 

que les seves peHícules tenen po-

ques virtuts cinematogràfiques... 

però en aquesta, en particular, hi ha 

una escena en que ha demostrat que 

sap muntar, que és la de la caca: 

l'animai s'enfila, salta i eau sobre la 

presa i la devora en una sequència 

que no deu passar de quatre segons, 

en un muntatge que et creus del tot 

i acabes pensant «pobre ocellet!». 

Ramon Font: Estic d'acord amb 

en Josep. Només voldria afegir que 

la peHícula, en Hoc de dir-se Amigos 

del bosque 2, es podria dir La geneta, 

ja que només té una protagonista 

que ocupa el 9 0 % de les seves imat-

ges... Jo potser li suggeriria que mi-

lloraria si hi hagués anat inserint 

imatges d'altres animals o d'aspec-

tes de la natura que l'enriquirien i 

la farien molt més variada... És un 

documental que té una gran tasca 

al darrere, sembla que més de qua

tre any s. 

Alfons Hereu: Només voldria dir 

que, si l 'hagués fet el National 

Geographic, tindria un mèrit rela-

tiu, però, evidentment, el fet d'ha-

ver-ho fet amb uns mitjans 

amateurs, crée que té molt de mèrit 

i mereix un suport... 

]ordi Tomàs: . . .Voldria afegir 

que, en principi, els valors de paci

encia i gran treball son éléments 

que, objectivament, no son valo

ráis si al darrere no hi ha una rea-

lització de la quai es pugui dir que 

ha valgut la pena... cornés aquí el 

cas. . . 

Antoni Colomer: Ara faré d'ad-

vocat del diable: s'esta sobrevalo-

rant la peHícula. Jo cree que no 

n'hi ha per a tant. . . perqué una 

cosa és perseguir un animal difícil 

de veure i una altra és fer un bon 

vídeofilm... 

Barreras 
arquitectónicas 

Encarnado Soler: . . .Hi ha films 

que tenen el molt lloable objectiu 

de denunciar situacions i problé

matiques de coHectius de condi-

cions físiques o sensorials diferents 

de les hab i tua i s o amb 

minusvalideses importants . Per 

tant, la intencionali tat d'aquest 

film la trobo lloable... el que pas

sa és que ens ha fallat una mica la 

realització, perqué hi ha, en con

cret, escenes que son incohérents, 

per exemple, quan l'invàlid entra 

de cara dins un petit ascensor i 

també en surt de cara. . . Son dé

tails que desmunten la credibili-

tat del missatge que se'ns ofereix, 

com també l 'escena, impossible 

per a tothom, encara que tinguin 

bé les dues cames, d'intentar tra

vessar la carretera general amb un 

transit de diumenge, sense buscar 

el pas de vianants, sino «a la bra

va»; petits détails que desmunten 

l'objectiu, que, sent molt bo, perd 

força per la seva realització... En-

cotatjo l'autor perqué perseveri en 

la seva i n t enc ió de denunc ia r 

aqüestes fallades de la societat . . . 

Aquí el résultat final, lamentable

ment, ens l'ha desmuntat la rea

lització... 

La última mirada -
Escenas de pareja -
Feliz cumpleaños, papá 

Antoni Colomer: Per a situar 

aquest autor, Roberto Aznar, de 

Sa ragossa : ha por tâ t tres 

vídeofilms, la qual cosa voi dir una 

productota exubérant, amb diver

sos actors que més o menys es van 

repetint i amb una factura que no 

és horrorosa, al contrari, és cor

r e c t a en la l ín ia en qué els 

amateurs estem acostumats, pero 

m'ha fet gtácia que, si bé en el ci

nema amateur ja som tendents al 

tremendisme, en aqüestes realit-

zacions ja s'arriba ais límits. La úl

tima mirada és un embolic de pare 

i filia que s'entenen, en qué el pare 

s'ha de morir perqué té una ma-

la l t ia insa lvable : a Escenas de 

pareja, l'un enganya l'altre i s'aca-

ba amb la sida, i Feliz cumpleaños, 

papá, en la qual abandonen un 

senyor amb demencia senil com en 

els cartells aquells deis gossos que 

diuen que «ell no ho faria mai». . . 

Si bé peí meu gust és la més reei-

xida, perqué, almenys, s'inscriu en 

una tesi humana.. . 

Encarnado Soler: Torno al tema 

d'abans: la superficialitat amb qué 

s ' aborden t emes mol t impor-

tants.. . tocats d'una manera epi

dérmica sense entrar en el drama 

íntim veritable de les persones... 

A la segona de les peHícules que 

esmentem, quan de veritat havia 

de comencar la peHícula, que és 

quan ella, infidel, diu al marit que 

té la sida, l 'autor l 'acaba. . . i és 

quan de veritat contenga el dra

ma huma: embarassada i amb un 

fill que després ve . . . tot aixó es 

passa amb una pinzellada tópica al 

cementiri . . . i respecte a la terce

ra, és una magnífica ocasió de fer 

una reflexió sobre la inconvenien

cia de fer-se gran... 

Antoni Colomer: És que van peí 

tremendisme, no per la profundi-

tat. La peHícula és banal de plan-

tejament, perqué aquest és només 

tremendista. No han agafat el pro

blema, sino que s'han limitat a 

l'embolica que fa fort... En defi

nitiva, hi manca categoría.. . 

Ramón Font: . . .Hi ha un perso-

natge , el del gendre, a l 'últ im 

vídeofilm, que és una pura carica

tura situada entre personatges re-

lativament normáis... tot plegat el 

fa del tot incte'íble dins del pretés 

to dramátic del vídeofilm. 

Ó / ¿Fin? 

Albert Beorlegui: Tot va molt lli-

gat amb el que s'acaba de comen-
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Una escena de 
Reciclaje, 

de Cristian 
Pozo Prats 

(Madrid). 

tar. Les peHícules han de teñir un 

plan te j amen t coherent, és a dir, 

han de saber ben bé quin és el mis-

satge que volen transmetre, sigui 

comedia, sigui tragedia, i a partir 

d'aquí, teñir un principi i un final 

que siguin coherents. Aixó no vol 

dit que siguin creíbles. El cinema 

no es fa perqué ens el creguem, sino 

perqué ens c o n v e n c í . . . Alfred 

Hitchcock deia que el cinema és 

un tros de pastís, no de vida. 

Dones, una cosa així els passa a 

aqüestes dues peHícules: els falla 

la coherencia, és a dir, parteixen de 

plantejaments terrorífics... i si la 

comedia ja és difícil que te la cre-

guis i el drama encara ho és més, 

en el genere del terror és gairebé 

prácticament impossible... han de 

ser tan ben fetes, que han de teñir 

un immens poder de seducció al 

darrere perqué un pugui arribar a 

acceptar-les... Totes dues beuen de 

peHícules de terror ja vistes: O, 

ben claríssimament de El proyecto 

de la bruja de Blair, peHícula que 

va teñir un gran éxit a Sitges i que 

es va revelar finalment com un 

bluff, i ¿Fin? beu directament de les 

fonts de Biade, especialment per la 

seva estètica i per tot l'embolcall 

visual. El terror ha de ser subtil, 

s'ha d'insinuar, no s'ha de mostrar; 

l'última peHí-cula de terror véri

t ab l emen t au t én t i c a és la 

d 'Amenábar Los otros. Per qué? 

Dones perqué no mostra res, tot 

s ' insinua. I amb aqüestes peb-

lícules, en qué d'entrada teñen 

menys de tot (pressupost, talents 

interpretatius...) i en genetal tot 

molt més réduit, és évident que 

s'han d'aprofitar molt més els seus 

éléments limitats. Com? Amb un 

guió inteHigent. I aquesta és una 

falla que acostuma a passar en la 

major part de les peHícules que 

hem vist, en que moites superen les 

l imitacions tipiques del c inema 

amateur, però els falla un bon guió. 

Teòricament, això és el més barat 

de fer, perqué només cal tenir una 

bona idea, i a partir d'aquí, desen-

volupar-la, però mai quedar-se no

més en la idea inicial... Conclusi

ons: la factura és correcta, està ben 

realitzada, les interpretacions son 

discrètes però correctes, falla la 

idea principal, i aquesta errada l'ar-

rossega com un llast insalvable des 

deis primers minuts... 

Encamado Soler: . . .Un altte de-

fecte de molts cinéastes amateurs 

és que valdría la pena que tingues-

sin una mica més de cultura cine

matogràfica del mate ix c inema 

amateur, perqué el recurs de la cin

ta de vídeo que produeix el terror 

l 'hem vist en mul t i tud de 

vídeofilms... 

La sonrisa de 
Madelman 

Encarnado Soler: Aquí també 

ens trobem amb una idea, en prin

cipi, bona, satírica, però una mica 

barroera de factura... l'entrada, el 

despatx del director, tot resulta 

una mica sobtat i poc creíble, en 

canvi, el gag final és el més bo, 

quan en obrir la nevera hi ha con

gelât un poeta.. . Tot plegat una 

bona idea amb una realització que 

no sap embolcallar.. . 

Albert Beorlegui: Recorda la fa

mosa d'en Mercero La cabina, sen-

sé ser tan terrorífica, évidemment, 

però em sembla molt original el 
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plantejament amb la situació que 

es produeix a la meitat del metrat-

ge, quan després de tots els can-

vis que proposa l'editor a l'autor, 

de sobte ens t robem amb tots 

aquells pobres autors congeláis. . . 

llàstima que aquesta situació no es 

desenvolupi més. . . Amb una rea-

lització més pulcra, no tan destra-

lera, hàuria pogut quedar com una 

broma negra molt intéressant... 

La madre de Kafka 

Ramon Font: Jo aquí faria el co 

mentan tot al revés del que hem 

dit de l 'anterior. . . un embolcall 

molt bo, una peHícula molt ben 

feta en tots els aspectes, l 'esce-

nografia, els personatges, la foto

grafia, la bona ut i l i tzació dels 

flash backs... petó, en canvi, no 

em vaig assabentar de res. . . Cree 

que tots els companys, quan du-

iem uns minuts de peHícula, ens 

avorríem perqué no l 'enteniem.. . 

La forma és molt bona, però des-

aprofitada... Es una llàstima que 

cl cont ingut sigui zero, perque 

ningú no la va comprendre i si de 

set persones tots hem queda t 

igual, penso que no ha aconseguit 

res. . . Un producte estèticament 

bo, però de contingut fallat. 

Alfons Hereu: Aquí només hi 

caben dues solucions : o fer-la 

d'una altra manera o canviar el 

jurât de dalt a baix . . . 

Encarnado Soler: Hi ha un pro

blema d'inteHigibilitat; kafkià no 

voi dir que no s'entengui res. . . 

unes réflexions d'una mare que 

mira cap a un cantó i d'un fili que 

teptesenta que li contesta, però no 

li contesta, perqué mira cap a un 

altre cantó, de manera que no aca

bes ni d 'encaixar visualment la 

convetsa, malgrat la bona fotogra

fia... Qué ha volgut dit l'autor? 

Jordi Tomàs: Considerem com 

un acte d'humilitat del jurat dir 

que no l'hem entès. 

Los olvidados de 
Buñuel 

Albert Beorlegui: Jo he d'adme-

tre la meva total débilitât per les 

peblí-cules que plantegen una co

artada cinèfila... D'enttada el ti-

tol predisposa que sigui d'aquesta 

temàtica perqué evidentment toca 

el món del cinema, i d'una manera 

molt concreta i rebuscada, com són 

els secrets de la considerada prime

ra peHícula espanyola, que és La 

salida de la Misa de la Virgen del Pi

lar... Juga amb la complicitat de 

molts gtans creadors i personatges 

del cinema espanyol dels darrers 

quaranta o cinquanta anys i actu

áis: Be r l anga , B o t a u , A i t a n a 

Sánchez Gijón, etc. 

Però hi falla la seva excessiva 

proclivitat a explicar coses que 

semblen secundàries i desvirtúen 

Pobjectiu inicial que té el détec

tai encarregat de buscar aquesta 

peblí-cula perduda... vint-i-sis mi

nuts són excessius, de manera que 

si no fos per aixó hauria quedat 

un vídeofilm prou digne. 

Josep Rota: Una moda que últi-

mament es porta —només fa dos 

o tres anys no n'havíem vist cap, 

d'aquest tipus de peHícula— en 

qué es combina el reportatge o do

cumental amb l'argument o ficció, 

aquí en una aventura detectives-

ca on sembla imitar-se el «détec

tai Colombo» de la TV, de mane

ra que la historia no té cap cohe

rencia, a pesar d'estar ben roda

da, ni el documental aporta res 

més que tenir una sèrie de senyors 

de prestigi parlant d'una cosa in

transcendent... és divertida i m'ho 

vaig passar molt bé. 

Jordi Tomás: Més que combinar 

documental i ficció, jo diria que es 

tracta d'un documental de ficció 

perqué el que contesten els perso

natges són respostes de ficció en 

funció de la situació que planteja 

el film. 

Encarnado Soler: Si la conside

rem com a documental, per a mi 

parteix d'una errada colossal: par

la de la peHícula Salida de Misa 

del Pilar com de «los hermanos 

Jimeno», els quals no van existir 

mai com a cinéastes, potser en 

con fus ió amb els ge rmans 

Lumière, ja que qui féu aquella 

peHícu la fou Eduardo J i m e n o , 

que no sé si tenia cap germà.. . a 

mi, aquesta colossal fallada his

tórica em sembla molt greu i jo 

fins i tot demanatia a l 'autot que 

esmenés aquesta errada tan im

portant en bé de la cultura c ine

matogràfica. 

Cuento negro 

Albert Beorlegui: Aquesta histo

ria a mi m'agradà molt. El que pas

sa és que té una petita pega, i és 

que comença massa bé . . . Aquest 

vídeofilm manté tant l'interès des 

del primer moment que tard o 

d'hora s'ha d'acabar desinflant, i 

això és el que passa. A la meitat 

del metratge comença a petdte in

terés... Això no treu que sigui una 

peHícula impecablement ben fac

turada, admirablement intetpreta-

da i molt ben portada... les erra-

des i les mancances de l'ultima part 

del metratge no et fan oblidar com 

està de ben estructurada des del 

principi. 

Antoni Colomer: El problema de 

la peHícula és que fa un planteja

ment surrealista i negre, i el manté 

fins que intenta explicar a un ni-

vell logie qué és el que va passar, i 

el bo hauria estât que la lògica fos 

tan desbaratada com el planteja

ment inicial, i llavors seria dòmino 

rodó. De totes maneres, tenint en 

compte el panorama, aquesta és 

una peblí-cula exceHent, té molt 

bona factura fotogràfica, molt bona 

atmosfera i un actor sensacional: 

Saturnino Garcia. . . 

Encarnado Soler: Jo m'ho vaig 

passar molt bé i vaig riure molt. 

Potser és cert que s'esguerra una 

mica al final, sobretot quan el per-

sonatge protagonista mata el seu 

an tagon i s ta a l 'es t i l « C o m t e 

Dràcula». . . 

Antoni Colomer: Cai fer notar 

que ens trobem davant d'un film 

de «producció» de veritat, quan en 

el món del cinema amateur aquest 

concepte ptàcticament no existeix. 

Tota la peHícula està perfectament 

resolta en el seu muntatge... 

Aniversari 

Encamado Soler: Aquí es plan

teja un tema en qué un marit amb 

una amant perruquera, intenta as

sassinar la seva dona invàlida que 

sempre necessita l'ajuda del seu ab

negai espòs... penso que hi ha dé

tails molt ben trobats en què pen

ses que passata una cosa i en passa 

una altra, amb una bona capacitai 

per part de l'autot per a sorpren-

dre'ns... El personatge, el marit, el 
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considero molt ben trobat, molt 

creíble, la perruquera també està 

bé, però, per a mi, la dona és mas

sa bona persona, car, si bé és una 

mica rondinaire, cree que per a ser 

efica§ la cosa, ens l'hauria d'haver 

fet odiar; la pobra, més aviat la 

comprenem, donada la seva inva-

lidesa... Penso que li ha faltat do

tar d'un puntet de perversitat la 

figura de l'esposa... També la per

judica un excessiu metratge. Vint-

i-quatre minuts per a aquesta nar

rado són massa. Tot i així, cree que 

es tracta d'un producte ben realit-

zat i agtadable de veure. 

Pablo Ruiz... Picasso 

Encamado Soler: D'aquest autor, 

l 'any passat , vam veure un 

vídeofilm sobre Dalí molt ben ajus-

tat com a videoclip a la durada 

d'una cangó, fonja creativa pel que 

fa a imatges, molt imbuida del sur-

realisme dalinià... amb una recer

ca d'imatges fílmiques recuperades 

molt importants... En la que avui 

comentem l'autor no ha tingut 

l 'agosarament que mostra en la 

peblícula de Dalí. Evidentment, el 

metratge és molt diferent... ens 

trobem davant d'un documental 

agradable i ben fet, però de factu

ra molt clàssica.. . A part d'això, 

voldria comentar, i penso que és 

important dir-ho, que últimament 

estem acostumats a veure molts 

productes televisius que empren 

imatges antigües de la guerra civil 

sempre reiterades i repetides, que 

també, és ciar, trobem en aquesta 

peblícula quan es fa mencio de 

Guernica.. . No se'n pot fer crítica 

a l'autor, perqué si vol il lustrar 

aquells moments ha d'acudir a la 

Filmoteca de Catalunya, mirar les 

imatges que hi ha. . . i sempre hi ha 

les mateixes. La meva critica va 

dirigida en un altre sentit, ja que 

crée que avui dia hi ha la quanti-

tat suficient de films nous per a ca

talogar, que valdría la pena que la 

nostra Filmoteca fes un esforç i que 

després de la important tasca de re

cuperado que s'ha pottat a tetme, 

es fes la següent tasca de cataloga

do . Vull dir que aquesta repetició 

d'imatges, ja molt vistes, i la factu

ra clàssica del film, no em motiva

ren gaire al seu favor. 

Jordi Tomás: Es tracta d'un do

cumentai que té tant de correcte 

com de poc creatiu, que es podria 

inscriure dins d'un apartat que po-

driem denominar com a «cinema 

útil» perqué a un nivell força pri

mari explica molt bé l'evolució pic

tórica de Picasso. Per això el con

sidero molt vàlid. 

Ramon Font: . . .Es divulgatiu i 

interessant, confeccionat amb mol

ta pulcritud... Potser li falta el toc 

d'originalitat que ens impactà en 

l'anterior vídeofilm sobre Dalí, que 

pel que fa a imatges era més origi

nai, i fem unes comparacions que 

no hauríem de fer, ja que hem de 

valorar una obra sense comparar

la amb cap altra. El definiría, sim-

plement, com un curt ben fet... 

Extraños 

Josep Rota: ...Extraños és l'an

titesi d'O, del mateix autor... En 

ficció, l'amateur pot fer dues co

ses, realitzar un vídeofilm amb la 

mate ixa estructura del c inema 

professional, que voi dir que sem

pre farà curt. . . o ser menys ambi

cies formalment, fent una cosa 

potser més simbòlica o filosofica, 

utilitzant la capacitai de comuni-

cacio que té el cinema, com ja s'ha 

dit per aquí... En aquest vídeofilm 

que ara comentem no es parla, 

només s'utilitza la capacitat de la 

imatge per a comunicar, en qué, 

senzillament, dos personatges es 

troben, s'intercanvien uns objec-

tes . . . i acaben fent-nos meditar 

sobre allò que està passant... Algú 

po tse r diria que aques t tipus 

d'obres són fàcils de fer, no ho cre-

Cuento negro, 
de César Bosch 
i Tomás, 
d'Alcoletge. 
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gueu pas... Aplaudeixo molt aquest 

vídeofilm d'en Farriol, perqué des-

prés de veure l'anterior seu, que era 

tot al contrari, té molt ciar que sem

pre pot recórrer a aquest tipus de 

peHícula, encara que només tingui 

una tarda de temps per a fer-ho. 

Això si, necessita una idea molt su-

perior a la d'O, de ttenta minuts... 

Un toc de gris 

Antoni Colomer: ...L'altre dia 

vaig anar a veure una peHícula ex

traordinària que qualsevol autor 

amateur podría fer si tingues ta-

lent, es diu Cosas que te diría con 

sólo mirarte, del fili de Garc ía 

Márquez... amb uns actors sensa-

cionals.. . però això tampoc no deu 

ser tan difícil petquè aquí mateix 

tenim en Baca i Garriga que tre-

ballen amb actors també sensaci-

onals.. . La qüestió és que es trac-

ta d'una peHícula de diumenge a 

la tarda, amb uns escenaris ben 

simples, però hi ha sensibilitat, hi 

ha cultura i hi ha uns assumptes 

que ni tan sois són arguments... 

Recomanaria ais amateurs que no 

imitin el cinema de gènere, que és 

massa dificultós... però que imi

tin la intebli-gència del cinema in-

dependent, en qué, com que no 

teñen diners, l'únic que gasten és 

talent, cosa que costa, però no és 

impossible, perqué aquí no t'has de 

rascar la b u t x a c a . . . el c inema 

amateur és, en definitiva, cinema 

independent. 

Alfons Hereu: Això que diu el 

Toni és molt cert, el que passa és 

que el gran problema és teñir gui-

ons forts, sòlids, coherents i ben 

estructurats... M'he passat el cap 

de setmana tumiant el film Un toe 

de gris... Hi ha una cosa que em 

desconcerta: el doble final de la 

peHícula; fins al fos negre seria 

una historia, fins al pía de l'esgar-

rapada en seria una altra; potser, 

és ciar, és aquesta la que volen els 

autors, per equilibrar el sentit de 

culpabilitat de la dona amb la pro

pia exculpació del cineasta: «Ben-

volgut espectador, no et creguis 

que ha estat una violació, sino una 

apassionada possessió»... Algú del 

jura t pregunta qué hi pinta el 

«Nessuna Dorma» de Turandot. 

Me l'he estat escoltant i és una de 

les claus del film, o almenys és el 

que he e n t e s . La l l e t r a de 

Turandot diu: «Que ningú no dor

mí aquesta nit a Pequín! / Que 

ningú no dormi. / El noni del des-

conegut no será revelat abans de 

l'alba. / També tu, princesa, a la 

teva freda habitació mirarás les es

trelles, / que tremolen d'amor i es

peranza, /però el meu misteri está 

guardat en mi / i el meu nom nin

gú no el sabrá /i el meu bes tren-

cara el silenci que et fa meva. / A 

l'alba venceré, venceré!». No sé 

si va per aquí la cosa, però a mi és 

el que m'ha impactat. El trobar la 

propia satisfaccio en el plaer de 

l'altre. Aquesta és una altra clau 

d'aquest film, que podria ser am

bigú, com ambigúes són les reac-

cions de les persones. Reconeix la 

dona el seu propi marit? Suposant 

que fos el marit. Després de forca 

anys de casats, i l'edat de la nena 

així ho indica, quina dona no re-

coneixeria el seu en un moment 

tan íntim?, malgrat la sorpresa ini

cial brutal, evidentment. Ladmi-

rable actuació de Pilar Pía, incre-

iblement dirigida, dona sentit al 

canvi d'actitud expressat a la cara 

de la protagonista, de la mateixa 

manera que Dick Bogarde, a l'es-

tació de Venécia, prefereix afron

tar en tota la seva cruesa el perill 

de la pesta, per a tornar a veure, 

ni que siguí un moment, Tazio, la 

bellesa fugissera. Diu Vilallonga 

que en la foscor el pudor admet 

que li facin trampes. Al final del 

film hi ha un avís: el llop no tor

nará mai mes, perqué el llop no

més té una oportunitat, la prime

ra, tota la resta són somnis. No sa-

brem mai si l'esposa tornará a ad-

me t re el seu mar i t després 

d'aquesta experiencia entre amar

ga i sublim. Lúnic que sí sabem, 

com diria Orson Welles, és que 

l'amor sempre és trist, ja que des 

que neix sap que morirà jove. 

Antoni Colomer: Torno a la 

pebl í -cula de Garc ía Márquez, 

perqué és una «peHícula indepen

d e n t » . C o n c e b u d a c o m un 

curtmettatge contundent, amb un 

guió sensacional que utilitza tots 

els ressorts possibles d'una dona 

que han violat i no sap qui. I co

menta a sospitar de tothom, i at-

riba a la conclusió que no cal, per

qué el problema és qué farà quan 

vingui el seu home, car se sent cul

pable, s'ho ha passat bé . . . Tot això 

és sensacional. Hi ha, a mes, co

ses divertidíssimes que toquen el 

viu, com és la companya de tre-

bal l que , c o n t e n t i s s i m a , diu: 

«Avui he perdut la virginitat»... 

Un altre detall exttaordinari és el 

del conte de «La caputxeta verme-

lia» explicat a la criatura, perqué 

és el conte amb mes rerefons o psi

coanàlisi eròtic que pot haver-hi. 

Quan s'acabà la peHícula, que em 

va emocionar, em vaig trobar amb 

aquell doble final, i em vaig dir: 

no em feu trampes, no me l'aca-

beu bé . . . no justifiqueu el potser 

o no potser.. . La histótia acaba 

quan hi ha el primer fos en negre, 

ja que el problema és molt bo . . . 

Quan ve l'home, ella l'agafa pet

què voi protecció , però, qué li 

dirà?... La resta són concessions 

a la taquilla. Quasi seria que el 

productor els ha dit: «Home l'has 

fet molt forta, a veure si me n'in-

ventes una!». I la invenció està 

molt bé, i és un detall mínim pet

què així les bones consciències, 

sobretot els que som casats, pen-

sem: «bé, no será tan gran la 

cosa!». . . Però no els ho perdono. 

Això no obstant, la peHícula és 

excepcional. 

Albert Beorlegui: Rubrico tot el 

que fins ara s'ha dit. És una peb-

lícula todona. . . Aquí s'aprofita 

molt bé el temps; un bon film és 

aquell que no li sobra ni li falta 

un fotograma, i aquest és impeca

ble en aquest sentit. També m'he 

preocupat del tema «Turandot» i 

resulta que l'opera comenga amb 

una violació, donat que la prince

sa Turandot es dedica a executar 

tots els seus pretendents perqué 

una avantpassada havia estat for-

gada tot rubricai amb aques

ta mena de ctueltat o tergiversació 

de psicoanàlisi del conte de la Ca

putxeta, que ttobo d'una finor com 

d'una navalla d'afaitar. Però, a més 

de tot això, em sembla un immens 

mèrit el temps que té, el ritme.. . 

tot el pes de la peHícula el porta 

una actriu meravellosa, que sense 

dir pràcticament res ens mostra 

tots els seus estats emocionáis , 

passant primer per la sensació 

d'impotència, després per una cer-
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ta complaenga, després per un 

sentiment de culpabilitat, només 

veient el seu rostre, sense obrir 

boca. . . I, després, sacrificar secun-

daris, com és el cas de Marissa Josa, 

a qui s'assigna un paper brevíssim 

que passa desapercebut, cosa que 

demostra teñir un immens talent. 

Encarnado Soler: Cree també que 

la peblícula té dos fináis, a mes, em 

sembla que tots estávem molt atents 

a observar quan arriba el marit si 

tenia l'esgarrapada culpable o no. 

Per a mi també s'acaba en el pri

mer fos negre, ja que així té mes 

forca, perqué ens transmet la im

mensa por que té la dona de po

der explicar-ho tot al seu marit... 

Pensó que, una vegada mes, el que 

m ' en tus i a sma del c i n e m a 

d'aquests creadors és la seva ca-

pacitat per a entendre Pánima fe

menina. . . es toca un drama que 

no és cap anécdota banal, sino 

molt real, amb una narració molt 

ben portada, que pensó que ens ha 

arribat a tots a l'ánima; l'escena 

crucial del film, que podria ser 

especialment morbosa o desagra

dable, et frapa i et fa posar la pell 

de gallina, aterrida a la cadira, i al 

mateix temps et complaus en les 

imatges del canvi d'expressions 

d'aquella dona que passa des de la 

por mes bestial fins al moment que 

está canviant o que hi ha alguna 

cosa que li tesulta molt familiar. 

Pensó que és un film molt ben con-

feccionat, pero també em queda

ría amb el final mes dur... Patri

cia Highsmith diu que totes les do

nes, en el fons, esperen aixó, ser 

violades per un home extraordi-

nari, a les fosques, sense saber qui 

és, ni saber-ho mai. . . el que passa 

és que aquí els autors no es que

den en aquest moment, sino que 

ho porten al nivell del drama quo-

tidiá d'una dona normal, entrant 

profundament a l'ánima femeni

na. . . Han sabut copsar en el punt 

just l'immens drama que pot su-

posar per a una dona un fet com 

aquest.. . 

Jordi Tomás: Entre tots ja m'heu 

trepitjat tots els apunts que tenia 

preparats, pero me n'ha quedat un, 

el que fa referencia a la producció 

de la peblícula. Cal destacar la la

bor de Marissa Josa, que tantes ve-

gades hem elogiat aquí per les se-

ves interpretacions, com a encar-

regada del cásting, per l'encert en 

l 'elecció de la protagonista, que 

encaixa perfectament en el perso-

natge, tant pet l'aspecte físic com 

peí seu registre interpretatiu, cosa 

que és de justicia destacar. 

]osep Rota: Sembla que queda 

c ia r l ' i m p a c t e que ha causa t 

aquest vídeofilm en els meus com-

panys, i jo el mes impactat. Pero 

no em referiré a aixó. . . sino que, 

aprofitant el bon exemple d'aques-

ta peblícula, que no sé si anome-

nar amateur, independent, o no sé 

ben bé qué, pero és igual, vull dir 

que després deis molts anys de re-

alitzacions deis autors, saber que 

es pot arribar a aquest nivell és 

molt encoratjador... Potser hi ha 

alttes autors que es retreuen i no 

participen en aquest concurs Se-

lectiu UNICA perqué hi participen 

ells.. . Mireu: ells marquen un ni

vell. .. .Es magnifie tenir un far que 

orienti, perqué, entre altres coses, 

saps on es pot arribar, saps que no 

t'estàs tornant boig amb les teves 

dèries o iblusions cinematogtàfi-

ques, i aquest és el valor que com 

a realitzador em ve de gust dir: mai 

no son una competencia, ans al 

contrari, sempre són un estimul. 

Veredicte del jurât 

A continuació es procedeix a 

votar cadascuna de les obres que 

han estât comentades, amb el ré

sultat segiient: Guatemala. El pais 

de la eterna primavera, 4 vots; 

Amigos del bosque 2, 5 vots; La 

madre de Kafka, 1 vot ; Los 

olvidados de Buñuel, 1 vot; Pablo 

Ruiz... Picasso, 2 vots; Cuento 

negro, 6 vots; Un toe de gris, 7 vots. 

La resta cap vot. 

Per tant, d'acord amb les bases 

que exigeixen, per a ser elegides, 

un mínim de cinc vots, són selec-

c ionades les següents obres : 

Amigos del bosque 2, de Mar t í 

Atañó i Oller, de Sant Cebriá de 

Vallalta; Cuento negro, de César 

Bosch i Tomás, d'Alcoletge; Un toe 

de gris, de Thelma ék Louise, de 

Terrassa. 

Bona sort a Luxemburg i fins 

l'any vinent! 



L'art de la Hum 

Les autocromes. 
Els inicis de la 
fotografia en color (1) 
Ramon Barnadas 

Amb motiu de la Primavera Fotogràfica 2002, l'Arxiu Fotogra
fie del Centre Excursionista de Catalunya va presentar una ex-
posició de fotografíes autocromes i uns textos en els quals 
s'explicava els fonaments d'aquesta tècnica. Aquí presentem 
extensament aquest procediment, un dels pioners de la foto
grafia en color. 

En aquest article es presenta una 

adaptació dels textos i algunes de 

les autocromes que formen part de 

l'exposició presentada per l'Arxiu 

Fotografié del Centre Excursionis

ta de Catalunya amb motiu de la 

Primavera Fotográfica 2002. Actu-

almcnt, i després d'haver estat ex

posada des del 23 de maig al 7 de 

juny a la sala A. H. Gotdon del 

Centre, l'exposició volta per dife-

rents indrets de Catalunya. 

Introdúcelo 

Si fem una ullada ais álbums fa-

miliars de fotografíes i reculem en 

el temps, a mes d'experimentar 

una certa nostalgia, molt probable -

ment podrem apreciar, entre els 

anys 1960 i 1970, una transició de 

la fotografía en blanc i negte a la 

de color. Per aquest motiu, avui dia 

hi ha qui no pot deixar de relacio

nar les imatges en blanc i negre 

amb una part de la seva vida, men-

tre que, per a altres persones, re

sulta impensable imaginar-se-les 

de cap altra manera que no sigui 

en colors. Aquesta diferencia pot 

fer-nos pensar en una evident di-

ferenciació generacional , pero, 

certament, no resulta fiable en ab-

solut. Tret del cas que estigueu 

avesats a la historia de la fotogra

fía, us sorprendrá saber que ja en 

el segle xix s'obtenien directament 

fotografíes en color, tot i que els 

métodes que s 'empraven eren 

complexos o proporcionaven imat

ges de poca qualitat. 1 , 2 ' ' Aixó feia 

que en moites ocasions les fotogra

fíes en blanc i negre fossin acolo-

rides a má per professionals de les 

belles arts. 

A principis del segle xx els ger-

mans Lumière van inventar un sis

tema fotografíe que, per la seva 

senzillesa i bons résultats, s'emprà 

durant el primer terç del segle: les 

autocromes. Aquest tipus de ma

terial proporcionava transparenci

es positives en color —el que avui 

dia en diem diapositives— que 

podien èsser visionades directa

ment o mitjançant aparells, o bé 

projectar-se. D'aquesta manera, 

després de mes de seixanta anys des 

de la seva invenció, la fotografia 

deixava de ser unaa tècnica amb 

résultats bàsicament monoctoms. 

Ara entrava en consonancia amb 

el desenvolupament cientific pro-

pi de l'època, ja que des de finals 

del segle X I X , els quimics orgànics 

alemanys havien aconseguit disse -

nyar i sintetitzar una gran quanti-

tat de colorants que eren aplicats 

extensament a molts aspectes de 

la vida quotidiana. 

Les autocromes, aixi com altres 

mètodes similars apareguts molt 

poc després, es van utilitzar fins 

que d'altres basats en tecnologies 

molt diferents els van superar cla-

r amen t , com ara la pe ld i cu l a 

K o d a k c h r o m e el 1 9 3 5 , o 

l'Agfacolor el 1936. 

L'Arxiu Fotografíe del Centre 

Excursionista de Catalunya con

serva unes quantes cobleccions 

d'autocromes de diferents autors. 

Son diversos els factors que con-

tribueixen a donar una importan

cia excepcional a aquest material. 

Així, d'una banda, podem consi

derar el seu valor documental, ja 

que ens ofeteixen la possibilitat de 

contemplar en color llocs i objec

tes de principis del segle xx. Labast 

geogràfic de les imatges és remar

cable: trobem retratáis, per exem

ple, des de pobles de Catalunya 

fins a llocs del Canadá o de Pales

tina. Cal considerar, també, els as

pectes técnics i els estètics: a con-

seqüencia de la mateixa constitu

era de les autoctomes, aqüestes fo

tografíes presenten una textura i 

una gamma tonal molt particulars 

que recorden inévitablement els 

quadres del période neoimpressi-

onista i, en especial, els del seu ini

ciador, G. Seura t . P tec isament 

Seurat es va fonamentar, entre al

tres, en les teories del color de H. 

L. F. von Helmholtz i E. Chevreul, 

teories que repercutiren directa

ment en la concepció de l'estruc-

tura que h a v i e n de ten i r les 

autocromes. A mes, cal destacar 

que aqüestes fotografíes ens mos-

tren les primeres passes en el món 

del color d'uns fotôgtafs que, fins 

aquell moment, estaven habituats 

a treballar en blanc i negre i que, 

igual que reconeguts fotógrafs de 

l'época, es van haver d'enfrontar 

amb un medi que tenia un Uen-

guatge molt diferent del que havi

en emprat fins aquell moment. El 

darrer aspecte a destacar és el vo-

lum de les cobleccions, que en to

tal sumen aproximadament mil 

imatges. Tot i que aquesta quanti-

tat queda molt lluny de les grans 

cobleccions europees, com ara la 

del Museu A l b e r t Kahn de 

Boulogne-Billancourt, que consta 

d 'unes s e t a n t a - d u e s mil 

au tocromes , 4 la poca ptesèneia 

d'aquest tipus de material en mu-

seus i arxius fa del nostre conjunt 

un material únic. 

Els fonaments científics 
de les autocromes 

La invenció de les autocromes 

és el résultat de la capacitat inven

tiva dels seus creadors, els quals 
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Els dies 15 i 16 de novembre 
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en el 2n Congrès Cátala 
de I A s s o c i a c i o n i s m e i el Vo luntar ia t 

El teu Congrès. Participa-hi! 
Membres de la Comissió del 2n Congrès Cátala de l'Associacionisme i el Voluntariat: 
• Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) • Caritas Catalunya • Confederado d'Associacions de Veins de Catalunya (CONFAVC) 

• Conseil Nacional de la Joventut de Catalunya • Creu Roja de Catalunya • DEPANA • Federado Cata lana d'ONG pel Desenvolupament 

• Federado Catalana d'ONG pels Drets Humans • Federado Catalana de Voluntar iat Civic • Federació Cata lana del Voluntar iat Social 

• Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC) • Federació d'Associacions de Veins d 'Habitatge Social de Cata lunya 

• Federació d 'Ateneus de Catalunya • Moviment Coral Cátala • Co l leg i d 'Educadores i Educadors Socials de Catalunya 

• Co l leg i Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistente Socials • Associació Cata lana de Municipis • Federació de Municipis de Cata lunya 

• Foment del Treball • PIMEC-SEFES • CCOO, Comissions Obreres de Catalunya • UGT, Unió General de Treballadors de Catalunya 

• Departament d 'Agr icul tura, Ramaderia i Pesca • Depar tament de Benestar Social • Departament de Cultura • Departament de Justicia 

• Departament de Medi Ambient • Depar tament de Política Terri torial i Obres Publiques • Depar tament de la Presidencia 

• Depar tament de Sanitat i Seguretat Social • Depar tament de Treball • Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la In formado 

On ens podeu trobar 
O f i c i n a t é c n i c a d e l 2 n C o n g r è s 

Institut Cátala del Voluntariat 
Departament de Benestar Social 
Diputació, 92-94 
08015 Barcelona 

93 228 73 16 

93 228 73 05 

( § ) i ncavo l@cor reu .genca t .es 

w w w . v o l u n t a r i a t . o r g 

0 1 2 f 
Cost de la trucada: 0,55€/3min. 

atenció 
ciutadana 

mailto:incavol@correu.gencat.es
http://www.voluntariat.org


•ft 

O F E R T A D ' E S Q U I 

2002-2003 
E-mail: pedraneu@mx4.redestb.es 

U r g e l l , 9 5 b i s - T e l . 9 3 4 5 3 5 0 01 

0 8 0 1 1 B a r c e l o n a 

CONJUNT ESQUÍ CARVING 

ESQUÍS 
FIXACIÓ 
MUNTATGE 

CONJUNT ESQUÍ DE MUNTANYA 

ESQUÍS • FIXACIO • MUNTATGE 

CONJUNT ESQUIFREE 

ESQUÍS (tot terreny) 
FIXACIÓ 
MUNTATGE 

PEDRA NEU o CAMPAMA 
LLOGUEM: ESQUÍS DE MUNTANYA - ARVA - PELLS DE FOCA 

RAQUETES • G RAMPONS • PIOLETS • BASTONS 
MUNTATGE DESQUÍS I FIXACIONS • REPARACIÓ: TREKINS • BOTES • GATS 

Tenim cura del manteniment d'esauís i fixacions cura esquís i fi] 

A R X I U FOTOGRAFIÓ 
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ara aeronáutica, arqueología, 
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* Sala de conservació i arxius d'originals. 
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* Reproducció de transparencies positives 

blanc i negre. 
* Còpia i reproducció de negatius. 
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van saber conjugar una serie de 

progressos técnics en el camp de 

la fotografía, amb l'aplicació d'una 

teoría sobre la visió deis colors 

plantejada uns cent anys abans. Per 

a comprendre com fou possible, re

sulta inevitable fer referencia, en

cara que sigui d'una manera molt 

resumida i aproximada, a la natu-

ralesa física de la llum i a com 

aquesta és percebuda per l 'ull 

huma. 

La llum i el color 

Parlant estrictament, podríem dir 

que la llum no té color, sentencia 

que pot semblar inversemblant do

nada la nostra experiencia diaria. 

Eafirmació anterior es fonamenta en 

el fet que aquesta qualitat que li 

atribu'ím és el resultat d'una serie de 

processos que teñen lloc ais ulls i al 

sistema nervios. Consegüentment, el 

color no existeix fora del nostre cer-

vell, no és una característica propia 

de la llum, com, per exemple, ho son 

la massa i el volum pels cossos mate-

rials. Per tant, per a entendre el co

lor, cal conéixer qué és alió que 

l'origina: la llum. 

A c t u a l m e n t es considera que 

la llum, quan viatja, es comporta 

com una ona . Una manera molt 

práctica de classificar les ones és 

mitjangant el que s'anomena lon

gitud d 'ona. Aquesta magnitud, 

que és una d i s t anc i a , és, per 

exemple, la que separa dues ona-

des consecut ives a la superficie 

del mar, un valor que pot ser de 

l 'ordre de metres . Tot i que la 

llum és d'una naturalesa molt di-

ferent de la de les onades del mar, 

també pot classificar-se d'aques-

ta manera . En aquest cas, pero, 

la llum que podem observar amb 

els ulls, l 'anomenada llum visible, 

té una longitud d'ona molt mes 

pet i ta i que varia, aproximada-

ment, entre 0 ,000 000 3 5 0 i 0 ,000 

0 0 0 700 metres (aqüestes distan

cies s 'expressen mes fáci lment 

amb un submúltiple del metre, el 

nanóme t r e — n m — , ten in t en 

compte que 1 nm equival a 0 , 0 0 0 

0 0 0 001 m). 

És justament el valor de la lon

gitud d 'ona el que determina el 

color amb el qual percebem la 

llum. Per exemple, la llum d'uns 

La llum blanca 
es pot 
descompondré, 
dispersar, en 
les seves 
longituds 
d'ona 
components, 
mitjancant un 
prisma, 
obtenint així 
el que 
técnicament 
s'anomena 
espectre. 

3 5 0 nm és vista com el que ano-

menem color violeta, mentre que 

si la longitud d'ona és d'uns 7 0 0 

nm v e i e m el c o l o r v e r m e l l . 

Aquesta relació entre la longitud 

d'ona i el co lor és el que fa que 

habitualment pensem que la llum 

té, o és, d'un determinat to o co 

lor , i j u s t i f i c a q u e p a r l e m 

d'aquesta manera . 

Pel que fa a la llum que veiem 

blanca, esta formada per llum de tots 

els colors (figura pàg. 191) i, segons 

la proporcio que hi hagi de cadas-

cun d'ells, ens sembla mes o menys 

neutra. Es per aixô que determina-

des bombetes d'us domestic ens sem

bla que donen una llum mes aviat 

taronja, mentre que en d'altres per

cebem un cert to blavos. 

Retina 

5 

Esquema 
simplificat de 
l'ull huma i del 
seu 
funcionament. 
A causa de 
l'acció de la 
lent de l'ull, 
els raigs 
procedents de 
cada punt de 
l'objecte es 
tornen a reunir 
en un punt 
situât a la seva 
part posterior, 
formant la 
imatge. Com es 
pot apreciar, 
aquesta imatge 
mostra la doble 
inversió amunt-
avall i" esquerra-
dreta. 
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192 Lari de la Hum 

La Hum i la visió 

Quan veiem amb nitidesa un ob

jecte és perqué la llum visible pro

cèdent de cada punt de l 'objecte 

es concentra, després de travessar 

l'ull, en altres punts situats en la 

seva superficie posterior, la retina. 

Aixô fa que sigui en aquesta zona 

on es forma la imatge de l 'objecte 

(figura pàg. 191) . Aquí es localit-

zen les céblules que absotbeixen 

l'energia de la llum i la transformen 

en els senyals electrics que, un cop 

processats pel sistema nervios, pro

porcionen la sensació de visió. 

D'aquesta mena de céHules n'hi ha 

dos tipus: els cons i els bastons, noms 

que fan referencia a la seva forma 

(figura pàg. 194) . 

Tots els bastons responen —s'ex-

citen— amb les mateixes longituds 

d'ona i fa falta molt poca llum per

qué originin senyals electrics. Con-

següentment, son molt sensibles, 

pero no poden establir diferencies 

entre els diversos colors. 

Els set milions de cons de cada 

ull son menys sensibles, pero quan 

hi ha prou Hum, son els encarre-

gats de generar els senyals elécttics 

que causen la visió en color. La má

xima concentració de cons té Hoc 

en una zona on en podem trobar 

uns trenta-dos mil, i on están se

paráis per una distancia d'uns 

0,002 mm. En aquesta área, la per-

cepció visual és máxima i en bo

nes condicions ens permet, per 

exemple, diferenciar dos punts que 

distin 0,12 mm i que estiguin a 40 

cm dels nostres ulls. Dit d'una al-

tra manera, el poder de resolució 

màxim de l'ull, o la seva agudesa 

visual, és de 0 , 0 1 7 2 " (1 minut 

d 'arc). 5 ' 6 

Hi ha tres tipus de cons que es 

diferencien perqué son sensibles a 

diferents longituds d'ona. 7 Prenem 

com a exemple un d'ells, el que 

s'excita amb la llum que té una lon

gitud d'ona compresa entre 3 5 0 i 

500 nm, i mostra la máxima sensi-

bilitat amb la de 4 3 0 nm (figura 4 

corbes) . Quan aquesta classe de 

con absorbeix llum, genera un se-

nyal electric que origina la percep-

ció del color blau al nostre cervell, 

motiu pel quai s 'anomenen cons 

blaus. El blau originat per aquests 

cons no depèn de la llum que els 

exci ta , sinô que sempre és el ma-

teix. De fet, l'unie paramètre que 

poden regular aquestes cèblules és 

la quanti tat de senyals elèctrics 

que causen, i aixô, si només s'acti-

ven aquests cons, repercuteix en 

la lluminositat amb la quai perce-

bem el blau, perô no pas en la seva 

tonalitat. 

Els altres dos tipus de cons de 

la retina tenen un funcionament 

similar al dels cons blaus. Un d'ells 

respon, ap rox imadament , a la 

llum compresa entre 450 i 600 nm, 

amb un màxim de sensibilitat en 

els 5 3 0 nm. Aquests cons propor-

cionen la sensaciô del color verd. 

Els de la tercera classe, els cons 

vermeils, absorbeixen la llum de 

475 a 700 nm, i presenten la màxi-

ma activitat amb la de 560 nm. 

Arribats en aquest punt pot 

semblar que només hauriem de 

veure très colors, el vermeil, el 

verd i el blau, perô aixô no és aixi 

perquè, fonamentalment, no tota 

la llum és absorbida uniformément 

per les très classes de cèblules . 

Aixô fa que, per exemple, la llum 

de 570 nm activi els cons vermeils 

i els verds en diferent proporciô 

(figura pàg. 194) i aquests origi

nin els seus respectius senyals 

elèctr ics . El résultat no és la per-

cepeiô simultània del color ver

meil i del verd, sinô que al nostre 

cervell se'n créa un de nou, en 

aquest cas el groc. 

La formaciô de nous colors té 

Hoc sempre que s 'exci ten simul-

tàniament dos o très cons dife

rents, i aixô ens permet veure una 

gamma de colors que n 'abasta 

molts mes dels très que, per sépa

rât, causa cada tipus de con. 

Aquest procès dôna Hoc a un fe-

nomen curiôs, el que fa que, per 

exemple, puguem veure el color 

groc sensé que la llum que inci-

deixi a la retina sigui groga. Hem 

vist que la llum de 570 nm causa la 

visiô del color groc, i que aixô és el 

résultat d'un déterminât grau d'ac-

tivaciô dels cons vermeils i verds. 

Per tant, també podrem veure'l ac

tivant aquests cons tôt iHuminant-

los, per exemple, amb una deter-

minada quantitat de llum verme-

11a i de llum verda. En el cas en 

que la proporciô de llum d'aquests 

dos colors sigui l'adequada, els se

nyals procedents dels cons vermeils 

i verds causaran el mateix efecte 

que quan la l lum que els i l 

luminava era groga. 

Aquest procès de creació de colors 

rep el nom de sìntesi additiva, ja que 

mitjançant la suma de llum de dife

rents colors en podem obtenir molts 

d'altres. A conseqùència de les carac

téristiques de cada tipus de con, la sìn

tesi additiva permet originar el major 

nombre de tons a partir de très colors 

que anomenem primaris: el vermeil, 

el verd i el blau. D'aquesta manera, 

amb diferents proporcions de llum de 

cadascun d'aquests colors, podem 

veure'n molts dels que formen l'arc 

de Sant Marri—l'anomenat espectre 

visible— i uns altres que no es corres-

ponen a cap longitud d'ona, els por-

pres. Aquests son el résultat de dife

rents gtaus d'activació conjunta dels 

cons vermeils i blaus i de molt poca 

0 cap activació dels verds. 

La teoria de la visió en colors 

mitjançant els très tipus de cons, o 

teoria R G B (de l'anglès red, «ver

meil», green, «verd» iblue, «blau»), 

va ser exposada per T. Young 8 el 

1802 i completada per H. L. F. von 

Helmholtz el 1867. La primera de-

mostració pràctica de la sìntesi ad

ditiva dels colors s'attibueix a J. C. 

Maxwell, que, el 1861 , va projec-

tar, tot superposant-les sobre una 

pantalla, très copies d'una matei-

xa imatge tenyides, cadascuna, 

amb un dels très colors primaris. 

Tot i que els estudis de l'ull 

huma han confirmât moites de les 

propostes de Young i Helmholtz, 

hi ha diversos fets relacionats amb 

la percepció del color que neces-

siten teories mes complexes per a 

poder ser explicats (figura pàg. 

195) . La teoria R G B pot justificar 

parcialment alguns d'aquests fe-

nòmens. A ta bé, s'ha comprovat 

que les cèHules nervioses situades 

per sobre dels cons i bastons no ac-

tuen ûnicament com a transmis-

sors de l'impuls nerviós, sino que 

tenen un paper important en el re-

coneixement de formes i en la mo-

dulació de la sensació del contrast 

1 del color. Per aquest motiu, ac-

tualment es proposen diversos mé

canismes que, conjuntament amb 

el paper dels c o n s , exp l iquen 

d'una manera mes eficaç la per

cepció visual. 5- 6 
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Lari de la llum 

La fotografia en color 
abans de les 
autocromes 

El segle xix ja existien alguns 

processos directes per a obtenir fo

tograbes en color. Alguns d'ells van 

resultar poc reprodu'ibles, com és el 

cas dels daguerreotips en color in

ventais per L. H. Hill el 1851. Hill 

va ser acusat de ftau després que 

va ser incapaç d'obtenir noves imat-

ges en color fent servir els diners 

reunits en diferents coHectes, però 

avui dia J. W. Boudreau afirma ha-

ver obtingut daguerreotips en color 

seguint les instruccions de Hill . 1 , 2 

Altres mètodes, que estaven ba

sais en la sintesi additiva i eren una 

modificado del sistema emprat per 

Maxwell, resultaven poc pràctics a 

l'hora de visionai les imatges. Es fo-

namentaven en l 'obtenció de tres 

positius idèntics d'un mateix tema, 

cadascun dels quals era acolorit 

amb un deis tres colors primaris. Per 

a observar la fotografia en color era 

necessari emprar un visor que, mit

jançant miralls i miralls semitrans-

parents, superposava les tres imat

ges en l'objectiu per on l'usuari ha-

via de mirar. 1 , 2 , 3 , 9 

Alt res processos impl icaven 

grans dificultats tècniques en el mo

ment de la ptesa de la fotografia, 

com ara l 'inventat el 1891 per G. 

Lippmann, guardonat pet altres mo

dus amb el premi Nobel de Fisica el 

1908. Aquest procediment es fona-

menta en el fet que les ones de llum 

poden sumar-se i restar-se (interfe

rir), résultant més o menys intenses 

en diferents punts de l 'espai . 1 , 2 , 9 

Lippmann construí una càmera en 

la quai el mercuri actuava de mi

rali, reflectint la llum que travessa

va la placa fotogràfica i originant 

així interferències al seu si. Segons 

la longitud d'ona de la llum, s'hi 

produ'ien dipòsits de piata separats 

regularment una detetminada dis

tancia. Un cop revelada la placa 

s'obtenien imatges positives que, se

gons l'angle d'observació, es veien 

en color. Aquest procès és similar al 

que fa que, per exemple, puguem 

veure colors en la superficie de les 

bombolles de sabó. 

El 1869, amb poc temps de dife

rencia i independentment l'un de 

l'altre, L. Ducos du Hauron i Ch. 

Cross publiquen els fonaments per 

a aconseguir fotografíes en color. 9 

Es, perô, Ducos du Hauron qui 

aporta més recursos pràctics, entre 

els quais en destaca un per a obte

nir transparències en color mitjan

çant la sintesi additiva. Aquest au

tor proposa situar davant d'una pla

ca fotográfica amb una emulsió de 

blanc i nègre un vidre —o panta

lla— que tingues línies primes al

ternatives amb cadascun deis tres 

colors primaris. En realitzar la foto

grafía, cada línia deixaria passar la 

llum del seu corresponent color i im-

pressionaria l'emulsió. Un cop se

parada la pantalla de línies i revela

da la placa, s'obtindria un negatiu 

per contacte, el quai proporciona

ría un positiu també en blanc i nè

gre. Per a observar la imatge positi

va en colot només caldria situar la 

pantalla de línies al seu davant. En 

fer passar la llum a través del con-

junt, la gamma de grisos del positiu 

controlará la quantitat de llum que 

hi passa, llum que sera acolorida per 

les línies de la pantalla. Si aqüestes 

línies son suficientment primes i/o 

observem la fotogtafia a una certa 

distancia, el poder de resolució de 

l'ull fa que no puguem diferenciar

les entre si, i que a la retina tingui 

Hoc la sintesi additiva a partir dels 

tres colors primaris de les línies de 

la pantalla. El résultat és una foto

grafía que reprodueix els colors del 

motiu original. 

Aques ta ant iga proposta de 

Ducos du Hauron és la base de Tac

tual televisió en color, en la quai la 

imatge s'obté mitjançant línies al

ternes deis tres colors primaris d'in-

tensitat variable (figura pàg. 195) . 

Força abans de la televisió en colot, 

aquesta idea la va dur a la práctica 

J. Joly el 1894 amb pantalles reticu-

lades que tenien deu línies a cada 

mil-limetre. Les fotografíes així ob-

tingudes, perô, eren poc definides i 

tenien colors poc vius. Les causes 

eren el gruix de les línies, el fet d'ha-

ver d'obtenir un positiu a partir del 

negatiu original i la nécessitât de 

situar la pantalla sobre el positiu de 

tal manera que coincidís exacta-

ment amb la posiciô que tenia en 

obtenir la imatge. Aquests incon

vénients els van resoldre els ger-

mans Louis i August Lumière amb 

la invenció de les autocromes. 

La invenció de les 
autocromes 

Les plaques autocromes presen

ten dues diferencies tècniques fo-

namentals que expliquen la millo-

ra respecte del sistema emprat per 

Joly. En primer hoc, no cal separar 

la panta l la de la p laca que té 

l 'emulsió. Aixô es deu al fet que, 

el 1899, R. Namias va inventar un 

procediment, anomenat d'inversió, 

que permetia obtenir directament 

un positiu en la placa fotogràfica 

que havia es tâ t exposada a la 

l lum. 1 0 D'altra banda, la pantalla 

de les autocromes no està formada 

per línies, sino per una mescla de 

grans de fécula de patata molt pe

tits, amb un diamètre de 0 ,010 a 

0,015 mm, tenyits amb un deis tres 

colors primaris (figura pàg. 195 ) . 

Aquests grans estan distribuïts a 

l'atzar per tota la superficie de la 

placa, de manera que la seva den-

sitat és d'unes 6 5 0 0 particules per 

mm 2 . La petita gtandària de la re

tícula acolorida va millorar molt la 

definició de les fotograbes, tot i 

que es produ'ien agrupacions de 

grans d'un mateix co lor . 9 " Aqües

tes inevitables agrupacions son les 

responsables que, en observar les 

imatges, les veiem granulades, ja 

que la seva grandària s'apropa al 

limit de resolució de l'ull huma. 

Per a preparar una autocroma, 

inicialment es purificava la fécula 

de patata tot seleccionant la gran

dària dels grans mitjançant rentats 

amb aigua. A continuado es tenyi-

en amb un deis tres colors primaris 

i, un cop assecats, els tres tipus de 

particules acolorides es mesclaven 

en una proporciô que causés la sen-

sació visual de gris neutre. La se-

güent etapa consistía a dipositar la 

mescla sobre una placa de vidre re-

coberta amb resina, que feia que 

les particules s'hi quedessin fixades 

formant una capa constituida per 

un unie gra de fécula. A continua-

ciò s'hi aplicava una pressió d'unes 

cine tones per centimètre quadrat 

per aplanar la fécula. A causa de la 

forma esfèrica inicial de les parti

cules, quan s'aixafaven quedaven 

petits espais buits entre elles, espais 

que eren recoberts amb carbó ve

getai finament dividit per a evitar 

que hi passés llum, i s'obtenia així 



194 ìlari de la llum 
A la dreta, 

aquest grafie 
mostra la 

Sensibilität 
dels tres tipus 
de cons que hi 
ha a la retina. 

Cadascun d'ells 
genera un 

senyal elèctric 
la intensitat 

del qual depèn 
de la quantitat 
de llum i de la 

longitud d'ona 
que hi incideix. 

A sota, 
a la retina hi ha 

dos tipus de 
cèl-lules que 

poden 
transformar 

l'energia de la 
llum visible en 

els impulsos 
elèctrics que al 
cerve// creen la 

sensació de 
visió: els cons i 

els bastons. 
Aqüestes 

cèl-lules estan 
connectades 
amb d'altres 

que formen 
part del sistema 

nervios. 

Llum 

el reticle final. Al seu damunt s'apli-

cava un vernis protector que sege-

llava la pantalla i, a sobre d'aquest, 

una emulsiô fotogràfica en blanc i 

nègre sensible a tots els colors 

(emulsiô pancromàtica). D'aques-

ta manera, l 'autocroma quedava 

preparada per al seu us . 3 , 1 2 , 1 3 , 1 4 

El sistema dels germans Lumière 

va ser patentât a França l'any 1903 

(Patent F R 3 3 9 2 2 3 ) i als E U A el 

1906 (Patent U S A 8 2 2 5 3 2 ) . 1 3 Lïn-

Cèl-lules nervioses 

vent es presenta a l 'Acadèmia de 

les Ciències de Paris el 30 de maig 

de 1904, quan ja estava protegit le-

galment, perô encara no estaven 

resolts la major part de problèmes 

t è c n i c s . 1 5 A n y s desp ré s , les 

autocromes ja eren una realitat, i 

el 10 de juny de 1907 se celebra 

una conferencia amb projeccions 

davant de sis-cents convidats a la 

seu del s e t m a n a r i p a r i s e n c 

Ulllustration. 

Bastó 

El 1907 les autocromes es venien 

en capses que contenien quatre 

plaques, i el seu preu era molt éle

vât. Un paquet de plaques 9 x 1 2 

cm valia 9 ptes., i un de 1 3 x 1 8 cm, 

16 ptes." 1 En aquell temps, el preu 

d'un diari era d'uns deu cèntims de 

pesseta, i una capsa amb dotze bo-

nes plaques 9 x 1 2 cm en blanc i nè

gre valia al voltant de tres pesse-

tes. 1 7 En condicions ôptimes (poca 

humitat, temperatura i gens de 

llum), les autocromes eren estables 

uns tres mesos des de la data de fa

br icado , tôt i que a la práctica 

aques t pé r iode era una m i c a 

lax. 9 ' 1 0 

Les autocromes foten el primer 

mètode comercial en color distri-

buït a gran escala, perô no pas 

l'unie. Des que va aparèixer el sis

tema de Joly, nombrosos investi

g a d o r van intentar perfeccionar

lo, per la quai cosa, molt poc des

prés que les autocromes es ven-

guessin per primer cop, van apa

rèixer sistemes alternatius, 3 , 4 , 9 , 1 1 ba

sais també en l'us de pantalles aco-

lorides (figura pàg. 195). Molts d'ells, 

amb algunes modificacions, perdura

ren fins a la década de 1930, quan 

aparegueren altres mètodes comerci-

Cons 

M U N T A N Y A 
Núm. 843 
Octubre 2002 



ìlari de la Hum 

UJ 

(0 Xi m C -CU 
c 
o 
E 
n 
oc 
© 

ais que no es fonamentaven en la sin

tesi additiva. 

Obtenció de 
fotografíes i revelatge 
de les autocromes 

La posició de les autocromes a les 

càmetes fotogràfiques era la inversa 

que la de les plaques en blanc i ne

gre, és a dir, calia situar-les amb el 

vidre orientât cap a l'objectiu (figu

ra pàg. 196a). Així, el mosaic de co

lor filtrava la llum i aquesta, en fun

dó del seu color, causava o no la im-

pressió de l'emulsió (figura pàg. 

196b). Per a obtenir una fotografia 

equilibrada en tots els tons era ne

cessari col-locar un filtre groc, el 

quai, habitualment, era situât da

vant de l'objectiu, encara que en 

algunes canteres es podia situar al 

seu darrere. Aquest filtre tenia per 

funció eliminar part de la llum bia

va i ulttaviolada que causava una 

coloració biava dominant en les 

autocromes. Això era necessari tot 

i que, en aquell temps, les emulsi-

ons en blanc i negre ja eren sensi

bles a tots els colors (pancromàti-

ques), però el fet és que no ho eren 

en el mateix grau. 

Atesa la presencia de la fécula 

acolorida i a l'us del filtre groc, les 

primeres autocromes eren molt poc 

sensibles a la llum (unes cinquanta 

vegades menys que les plaques en 

blanc i negre de l'època), fet pel quai 

eren necessaris llargs temps d'expo-

sició. En un dia assolellat, pet exem

ple, calia una exposició d'un segon 

emprant un diafragma de f8 (aixô 

equival a una sensibilitat menor a 

ISO 1 ). En el cas de la fotografia d'es-

tudi, on la llum no era tan intensa, 

es podien assolir fàcilment els qua

ranta segons d'exposició, temps que 

resultava extremadament llarg en 

el cas de fer un retrat. Pocs anys 

després s'incrementà notablement 

la sensibilitat de les autocromes mit

jançant un tractament quimic que 

podien realitzar els mateixos usua-

ris. 9- 1 8 Aquesta hipersensibilitzaciô 

de les plaques reduïa el temps d'ex

posició fins a l'ordre de centèsimes 

de segon. D'aquesta manera, per 

exemple, fou possible obtenir foto

grafíes nocturnes de rètols Ilumino 

sos i, fins i tot, astronomiques, 1 9 com 

les de l'eclipsi de lluna del 2 de maig 

de 1920. 

El revelatge de les autocromes 

implicava una sèrie de banys, ren-

tats i, fins i tot, la il-luminació de les 

t a percepció 
d'un to gris o 
d'un color 
depèn del seu 
entorn. Aixô es 
pot apreciar en 
aqüestes 
figures, on els 
dos quadrats 
centrals grisos 
semblen 
diferents, 
malgrat que 
son exactament 
iguals. Podem 
apreciar el 
mateix efecte 
en els dos 
quadrats 
vermeils. 

A ¡'esquerra, 
a dalt, pantalla 
ampliada d'una 
televisió en 
color; al mig, 
grans de fécula 
constituents 
d'una placa 
autocroma; 
a baix, retícula 
regular d'una 
placa 

Dufaycolor, un 
procediment 
alternatiu a les 
autocromes. La 
línia blanca de 
cada imatge 
indica 

l'augment de la 
fotografía. 
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Procés 

d'obtenció de 

la ¡matge i de 

revelatge de les 

autocromes. 

a. Parts i 

orientado de la 

placa; 

b. Impressió a 

conseqüéncia 

de la llum 

incident; 

c. Primer 

revelatge i 

obtenció d'un 

negatiu en 

color; 

d. Inversió de la 

¡matge a 

conseqüéncia 

de 

solubilització 

de la plata 

metal lica; 

e. Segon 

revelatge, que 

origina el 

positiu en 

color; 

f. 

Envernissament 

i encapsulació 

de la placa per 

a la seva 

protecció. 

plaques, pero no presentava cap di-

ficultat especial. Les étapes basi

ques del p ro toco l eren les se-

güents: 9 ' 1 0 ' 1 3 

1) Immersió en un bany revela

dor, generalment, de metoquinona o 

d'hidroquinona amb metol. Aquest 

procés ttansforma en plata metàHica 

(redueix) els ions plata de l'emulsió 

afectats per la llum durant l'exposi-

ció de l'autocroma dins la camera fo

tográfica. El résultat és l'aparició 

d'una imatge negativa en color (fi

gura pàg. 196c). 

2) Tractament amb un bany de 

permanganat potàssic i àcid sulfú-

ric, que causa la desaparició de la 

imatge negativa, en tenir lloc la 

dissolució de la plata metàHica (fi

gura pàg. 196d). En aquesta etapa 

els ions plata de l'emulsió que no 

havien estât impressionats per la 

llum i que, consegüentment, no 

havien reaccionat amb el revela

dor, cont inúen formant part de 

l'emulsió. 

3) Nova immersió en un bany re

velador. Aquesta vegada el procés 

es realitza a plena llum. Aixô fa que 

la plata que queda en l'emulsió 

s'ennegreixi pet l'acció conjunta de 

la llum i del revelador. El résultat 

és la formació de la imatge final 

positiva (figura pàg. 196e). 

4) Un cop l'autocroma está seca, 

es recomanava, en primer lloc, 

envern i s sa r - l a per a p ro teg i t 

l'emulsió i, posteriorment, encap-

sular-la coHocant-li una placa de 

vidre tot segellant-la amb cinta ad

hesiva (figurapàg. I 9 6 0 . 
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Les nostres muntanyes 

Pica Sierra 
(vali de Barbarissa) 
Josep de Tera i Camins 

Un itinerari a un cim molt poc conegut, en un dels 
indrets més solitaris que hi ha al Pirineu: la vali 
de Barbarissa. 

La valí de Barbarissa és, parado-

xalment, un dels indrets més solita

ris que hi ha al Pirineu. Per un cos-

tat té un accés molt cómode, per

qué arribes amb el cotxe al port de 

Saünc i encara pots apropar-t'hi més 

si segueixes la pista que mena fins 

al mateix barranc de Llisat, i a més 

a més té dos cims de més de tres mil 

metres, el pie Gran de Grist i el pie 

de Grist Sud (o pie de Peña Sola

na) . Pero, malgrat aquests abli-ci-

ents, pocs son els excursionistes que 

podem trobar-hi. 

Aqüestes característiques de la 

valí han provocat que hi hagi fet 

set excursions; una d'elles també 

publicada en aquesta revista (ve-

geu M U N T A N Y A núm. 7 4 4 , any 

1 9 8 6 ) . 

La valí ofereix molts aHicients 

per a fer-hi excursions; com a exem-

ple, puc dir que les set vegades que 

hi he anat, no he dormit mai al 

mateix indret, car, entre cabanes, 

refugis (al port de Saünc) , prats i 

estanys, hi ha un ampli ventall d'op-

cions pet a passar la nit. 

Imagino que passa a tots els ex

cursionistes que, de cada excursió 

realitzada, en neix una de nova al 

mateix indret o al voltant; no hi 

ha m a n e r a de poder dir que 

d'aquesta valí o d'aquest circ he 

pujat a tots els cims perqué, en fer 

el que creies que era l'últim, des-

cobreixes la valleta del costat, que 

només es veu des del cim que aca

bes d'assolir, i en aquesta petita valí 

hi ha tal cim i tal estany que no 

pensaves visitar ni remotament, 

pero ara, una vegada descoberts, 

ja comences a estudiar per on és 

més fácil pujar-hi, i a l 'estany lo-

calitzes rápidament el millor indret 

per a plantar-hi la tenda. 

A la valí de Barbarissa m'ha pas-

sat el mateix: en pujar per la llarga 

carena dels pies de Barbarissa vaig 

descobrir l 'estany de Sein (que 

poca gent el deu haver vist, aquest 

estany!!), el pie de Rechanzat i la 

pica Sierra. 

La valí de S e i n i el pie de 

Rechanzar és una excursió per a re-

alitzar properament; si les carnes 

encara aguanten, perqué de pul-

mons, de moment, anem bé. 

La pica Sierra no la vaig descu

brir exactament en aquesta excur

sió, perqué ja l'havia vist altres ve

gades, però sí que vaig fixar-m'hi 

amb ulls de conquesta. Quan miro 

un cim d'aquesta manera, un dia o 

un altre cau al cabás! 

Les excursions curtes però amb 

algún interrogant sobre la seva pos-

sible dificultat, les deixo sempre per 

ais mesos d'octubre o novembre, és 

a dir, fins que la neu o el gel em 

barrin definitivament el pas. 

L'aproximació: del coli 
de Saünc a la cabana 
nova de Barbarissa 

Així, dones, el día 4 d'octubre de 

1 9 9 7 deixo el cotxe a mig carni de la 

pista que uneix el coli de Saünc amb 

la nova cabana de Barbarissa. Vaig 

cometre un petit error, perqué durant 

l'última excursió a aquesta valí, l'any 

1 9 9 4 aquesta pista estava en molt mal 

estat, però ara descobreixo que l'hai) 

arreglat i que es pot arribar fins al ma

teix barranc de Llisat, al costat mateix 

d'un bonic salt d'aigua, i, si el vehicle 

és un tot terreny, es pot arribar fins a la 

cabana. 

Dissortadament, això ho anava 

descobrint a mesura que caminava 

per la pista. De totes maneres, el tra

jéete no és gaire llarg i ve de baixada; 

aproximadament, pots tardar entre 

deu i quinze minuts. 

Dues opcions 

Per a remuntar la valí de Barbarissa 

hi ha dues opcions; al començament 

jo seguía la primera opció, però ara he 

vist que la segona és millor. M'expli-

caré una mica. 

Just abans de travessar el riu, sota 

mateix del sait d'aigua, surt un cor-

riol, que de bon començament fa 

una brusca pujada, amb una mica 

de grimpada inclosa, per a superar 

el desnivell del sait d'aigua. El cor-

riol, no gaire ben marcat, va gua-

nyant altura fins a arribar a un re-

plà, on, a l'altre costat del riu, hi 

ha un prat, amb bons indrets per a 

acampar-hi. Aquest és l'itinerari 

que jo seguia abans. 

Laltre itinerari és conseqüéncia 

del primer, perqué, després de la 

Itinerari a la Pica Sierra 
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Detail del pic 
Gran de Grist, 

amb 
teleobjectiu, 

des del pic de 
Barbarissa. 

construcció l'any 1993 de la nova 

cabana de Barbarissa, amb una gran 

cleda al davant, vaig intuir que hi 

hauria d'haver un pas per ais ramats 

i, évidemment, una grimpada no ho 

és. La resposta no és gaire lluny de la 

primera opció, ja que només cal tra

vessar el riu i caminar uns quants 

mètres en direcció a la cabana; 11a-

vors es veu una fácil canal, que un 

carni ramader supera en marcades 

llaçades i, sempre molt ben marcat, 

va remuntant el barrane pel seu mar

ge esquerre. 

Aquest camí arriba al pia esmen-

tat en la primera opció, i segueix 

guanyant altura fins a un petit re-

plà superior, on creua el barrane, 

passa al seu marge dret i s'uneix 

amb el carni de la primera variant. 

Nit vora la cabana 
de Barbarissa 

En aquesta excursió vaig escu

llir el primer replà per a plantar-hi 

la tenda. 

Lindret, situât a uns dos mil mè

tres d'altitud, queda relativament a 

prop de la cabana, però uns cent 

cinquanta mètres de desnivell mes 

amunt, i és corn un baleó obert so

bre la vali del riu Èssera. 

A tres quarts de cine de la tarda 

ja tenia la tenda plantada, però el 

sol es va amagar darrere la carena 

cinc minuts després d'acabar-la de 

plantar; no vaig poder, dones, pren

dre el sol, encara que malgrat ser a 

començaments d'octubre no feia gens 

de fred. 

És curiós, però entenc perfecta-

ment com hi ha cims que resten obli-

dats a perpetu'itat. Per exemple, a 

mi mateix, estant acampat a la vali 

de Barbarissa, em comença a en

trar la temptació de fer un très mil, 

ja que en tinc dos ben a prop, fins 

pue fer-los tots dos si repeteixo l'ex-

cursió de l'any 1985 als pics de Grist. 

Haig de repetir-me moites vegades 

que sóc aquî per fer la pica Sierra, i 

el pic de Sein de rebot, i que, mal

grat la seva baixa cota de 2.800 l'un 

i de 2 .900 l'altre, no tinc gaire clar 

per on és mes fàcil pujar-hi, i que 

per aquesta raó trobaré el que sem

pre busco en situacions semblants, 

que no és altra cosa que una mica 

d'aventura. A mes a mes, veuré in-

dtets encara desconeguts per a mi, 

com, per exemple, l'indret de l'es-

tany de Lletao, acabaré d'entendre 

l'orografia del cire de l'estany de 

Sein, amb el pic de Rechanzar i les 

agulles de Sein.. . en fi, m'haig de 

reafirmar repetidament que la mi-

llor opció en aquest moment és pu-

jar a la pica Sierra, i que per això he 

vingut. 

Ara el dia ja és molt curt i aviat és 

fosc; les hores a dins la tenda les pas

so llegint el diari i dormint. Les cures 

de son en aquestes situacions son re-

alment reconfortants! 

El diari és molt util, ja que, a mes 

de servir per a ser llegit, a munta-

nya té multiples aplicacions mes: 

serveix d'estovalles; per a encendre 

un foc; per a fer d'aillant sota la ten-

da, si el fred és molt viu; pet a pro-

tegir-se el pit de l'aire, si la ventada 

és molt forta i freda; per a eixugar 

les botes, si s'han mullat... Afortu-

nadament, aquesta vegada només 

servira per a ser llegit i acabara fent 

d'estovalles del sopar. 

La posta de sol és molt bonica i 

no parlem de l'espectacle del eel a 

mitjanit en aquests indrets, lluny de 

qualsevol contaminació: hi ha tants 

estéis, que fins i tot costa de distin-

gir les consteldacions per la gran 

quantitat d'estrelles que es veu. 

Voldria no dormir per a contemplar 

el moviment del firmament, perô he 

vingut a fer una altra feina i aques

ta m'obliga a Uevar-me d'hora. 

L'ascensió a la 
pica Sierra 

Efectivament, a les set i deu del 

mati del diumenge, dia 5, i amb la 

Hum del frontal ja estic remuntant 

novament la vail de Barbarissa. Fa 

fred, pero el dia sera bo. lluny, so

bre el massis del Turbó, comença a 

clarejar; el joc de Hums a la meva 

esquena m'obliga a girar-me moltes 

vegades, perqué m'agrada molt gau-

dir de l'albada en dies clars. 

Aviat arribo a les prades on hi 

ha el primer estanyol de Barbarissa, 

on trobo una tenda. Vaja! No sóc 

l'unie ésser huma que avui trepitja 

aquestes contrades! 

Sense aturar-me, continuo valí 

amunt. Hi ha dues opcions per a 

seguir caminant. Una, la de la meva 

dreta, em portada directament a la 

teórica sortida d'aigües de l'estany 

de Barbarissa; aquesta opció és mes 

valida si vols pujar al coll de la 

Ribereta, pero per a pujar a la cap-

çalera de la valí de Barbarissa és 

millor la segona opció, la de la meva 

esquerra, que guanya l'altura d'una 

curta graonada, i flanqueja per les 

terrasses superiors de l'estany, el 

quai no es veu en cap moment, i et 

deixa al costat deis dos estanyols su

periors de Barbarissa. 

Hi arribo a les vuit del mati i faig 

una mica d'aturada. Estic al peu de 

la gran barrera de mes de quatre-

cents metres de desnivell que em 

caldrà superar per a situat-me al peu 

de la pica Sierra, mes o menys a l'in-
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dret on hi ha l'estany Glaçât de 

Barbarissa. 

Sento veus llunyanes, i després 

de buscar-les i situar-les, veig dues 

figures al coli de la Ribereta; amb 

tota seguretat son els ocupants de 

la tenda que fa poca estona que he 

trobat i que probablement estan a 

punt de començar la bonica traves-

sia del coll de la Ribereta al pic Gran 

de Grist. 

La meva excursió és molt mes 

modesta, però el desnivell a supe

rar a partir d'ara és molt fort. 

Alguna cosa sobre 
la pica Sierra 

Fins aquest moment no he par

lât gaire de la pica Sierra, cim situ

ât a la llarga carena que es desprèn 

del pic Gran de Grist i arriba fins al 

mateix coli de Saune; potser és hora 

de parlar-ne una mica. 

No tenia gaire ciar per quin cos-

tat era millor pujar-hi. Des dels pics 

de Barbarissa havia vist que l'aresta 

que els uneix és bastant llarga i amb 

algun pas força vertical. De l'aresta 

que la uneix amb el pic de Sein, no 

en tenia gaires dades, però també 

sembla força vertical. Tampoc no veia 

gaire ciar com assolir el collet que hi 

ha entre aquests dos cims, perqué des 

de lluny sembla una paret. 

Amb aquests dos dubtes vaig co

mençar a pujar per la gran graona-

da. No hi ha cap mena de carni, 

has de saber esquivar la tartera, bus-

cant els pocs indrets herbats i, quan 

no hi ha mes remei, has d'entrar a 

la tartera en direcció al nou trosset 

herbat més proper. L'estany de 

Barbarissa queda ràpidament en-

fonsat a la teva esquena. 

A mesura que anava pujant ana-

va descartant la possibilitat d'arri-

bar al collet de Barbarissa, situât al 

S W del cim, ja que en el primer 

tros de la cresta hi veia un pas força 

vertical. Així , dones, només em 

quedava per a observar de més de 

prop l'altre collet, el que la uneix 

amb el pic de Sein. 

Sort d'aquestes contemplacions 

que distreien la meva atenció de la 

penosa pujada en qué estava em-

brancat! 

Força més amunt el pendent co-

mençava a disminuir una mica, just 

a temps per a començar a descartar 

A dalt, 
la carena dels 
pics de 
Barbarissa, 
des de la pica 
Sierra. 
Al fons, 
el massis 
del Cotiella. 

A baix, 
els estanys de 
Barbarissa, el 
coli de la 
Ribereta i el pic 
del Bosc, tot 
baixant de la 
pica Sierra. 
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també l'accès peí vessant del pic de 

Sein, petquè en aquest vessant la 

vetticalitat sembla que comença ja 

per a poder assolir el coli i segueix 

fins al cim. 

Així, dones, calia trobar una ter

cera via per a arribar al cim. No 

vaig haver d'esperar gaire estona, 

perqué, providencialment, la pica 

Sierra té un punt feble, encara que 

força amagat als ulls dels excursio-

n i s t e s s i t u a t s a l ' e s t a n y de 

Barbarissa. 

Darrere d'un estrep, hi ha una 

curta i fácil canal que permet as

solir el fil de l'aresta en un punt 

situât darrere el pas vertical des-

cri t an t e r io rmen t . La s i tuac ió 

d'aquesta canal només és visible 

quan et trobes gairebé sota la ver

tical del cim. 

En descobrir aquesta canal, vaig 

deixar l'ascensió en direcció a l'es

tany Glaçât de Barbarissa per girar 

a la meva esquerra per tal de situ-

ar-me al peu de la canal. Per a aixö 

va caldre travessar la tartera que 

fins Uavors havia anat esquivant. 

Inconvénients de les troballes! 

A la sortida de la canal, un ample 

pendent de glever va situar-me al fil de 

l'aresta. Novament veia l'indret de l'es

tany de Sein. Les dues vegades que 

l'he vist han estât a la tardor i n'he tret 

la conclusió que és un Hoc gens assole -

llat; si, a més a més, hi afegim que el 

nivell d'aigua és generalment molt baix, 

per estar connectât subterràniament 

amb l'estany de Millars, l'indret ofereix 

un aspecte trist. 

Perö, malgrat aquests inconvéni

ents, tinc el pic de Rechanzar al punt 

de mira, i l'haig de pujar per l'estany 

de Sein! 

No tot son defectes al cire de 

Sein, perqué la pica Sierra hi té el 

vessant més accessible. 

Efectivament, no hi ha cap pro

blema per a seguir guanyant altuta 

pel vessant de Sein. Aixö si, sensé sol, 

amb un fred intens, i trepitjant la neu 

caiguda uns dies endarrere, que en 

aquest vessant encara no s'ha fos. 

Amb lentitud acabo de guanyar el 

desnivell que em separa del cim. 

Al cim de la pica 
Sierra (2.884 m) 

Lesglai fou monumental en ar-

ribar-hi, perqué, en sortir sobtada-

ment del vessant fose i quedar dalt 

del cim a pie sol, vaig espantar una 

àliga, que va emprendre el vol da-

vant els meus sorpresos ulls. Bé, no 

sé ben bé qui va ser l 'espantat! 

Després de prendre possessió del 

cim com a rei del mon animal, ra

cional i irracional, vaig poder com

provar, per la gran quantitat d'ex-

crements, que el cim era un san

tuari per a l'àliga en qüestió. 

M'he fet un fart d'assolir cims 

poc freqüentats, però aquesta ve

gada m'he superat a mi mateix, ja 

que, a part de l'àliga, el cim no té 

cap rastre de fita cimera. No m'hi 

havia trobat mai, amb aligues ais 

nassos, tot i que volant a prop pot-

ser si; però un cim sensé fita és un 

fet completament nou. Fins i tot 

estenc el mapa per a comprovar 

que reaiment sóc dalt del cim. No 

hi ha cap dubte: estic dalt de la 

pica Sierra, de 2 .884 mètres, per

qué em trobo situât al capdamunt 

de les tres arestes que hi menen: 

al S W una aresta davalía vers el 

coli de Barbarissa; al NE una sego-

na aresta segueix vers el pic de Sein 

i el pic Gran de Grist; i, finalment, 

a l'W, una tercera aresta tanca el 

cire de Sein, amb les agulles de 

Sein i el pic de Rechanzar. 

Son dos quarts de deu del matí i, 

després de comprovar que no po

dré seguir fins al pic de Sein, per

qué sembla molt entretingut, em 

disposo a fer una llarga estada dalt 

del cim. 

No sé per que, però últimament 

les estades dalt dels cims són cada 

vegada més llatgues; això represen

ta menys travessies i, per tant, 

menys cims. Possiblement, deu ser 

cosa de l'edat! Les cames ja comen-

cen a pesar una mica! 

Davant meu pue distingir per-

fectament tota la ruta seguida per 

l 'Enric Nosàs i en Josep Abri l , el 

22 de juliol de 1956 al pic de Grist 

Sud. Ostres! Que ràpid que ho he 

escrit . . . Però han passât quaran-

ta-un anys! ! Res no ha canviat en 

aquesta solitària contrada. Potser 

les congestes eren més grans l'any 

1956 . Qualsevol modificació feta 

per la mà de l 'home en forma de 

pistes, carretes, cases, e tc . , que

den molt lluny a l 'horitzó; ací no 

hi ha tes que hagi estât al térât . 

Fent referencia a la descripció dels 

dos excursionistes esmentats an

teriorment, en arribar a l 'estany 

de Lletao, ara sota els meus peus i 

encara amb una petita congesta 

de neu (aquest estany és la pri

mera vegada que el veig), comen-

ten que el paratge és impressio-

nant . Rea iment tenien raó, l 'in

dret de l 'estany de Lletao és un 

racó de món inhòspit i d 'accès 

molt llarg. 

Quan estic dalt d'un cim mol

ta estona, vaig canviant la posició 

per contemplar els 3 6 0 graus de 

visió panoràmica, però normal-

ment contemplo molta més esto

na uns sectors que uns altres; no 

sé ben bé per que, però és aixî. I 

aqui dalt de la pica Sierra, passo 

gairebé tota l 'estona mirant els 

pics de Grist i la vali de Barbarissa. 

Contemplant la carena que va 

del pic Gran de Grist al pic del 

Bosc m'hi trobo bé; i és en aques

ta posició que m'estic gairebé tota 

l 'estona al cim. 

Durant una hota llarga dalt del 

cim, completament sol i en un in-

dret recòndit, et passen moites co-

ses pel cap, però la relaxació que 

em provoca em deixa completa

ment nou. 

Sóc consc ien t que això s 'aca-

ba, i precisament per això, encara 

a s sabo re ixo més i n t e n s a m e n t 

aquests moments . Podria haver 

intentât baixar per l'aresta en di

recció al pic de Sein per buscar-hi 

els millors passos; però ara ja pre-

fereixo gaudir més estona d'aliò 

que estava buscant. 

Quan pujo a un cim és amb la 

intenció de poder estar molta es

tona gaudint del panorama, però 

no sempre ho aconsegueixo, per-

què a vegades fa molt de vent, o 

fred, o està nuvol, hi ha boira, e tc . 

És per això que quan «enganxo» 

un dia com avui, que podrîem 

classificar de «dia de platja», el 

gaudeixo al màxim. 

Un retorn calmât 

F i n a l m e n t marxo del c im a 

desgrat, però és el rellotge que 

me'n fa fora. No vull complicaci-

ons i baixo exactament pel mateix 

indret de la pujada, però ara pen

so passar pel costat mateix de l'es

tany de Barbarissa i, a més a més, 
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penso fer una aturada a la penín

sula que hi ha: des d'alli t inc la 

sensació que podré fer alguna fo

tografía bonica del pic Gran de 

Grist amb l'aigua de l'estany a pri

mer terme. 

Efectivament, a dos quarts de 

dotze ja estic instal-lat al mig de 

l'estany, i enmig d'una gran llumi-

nositat em disposo a immortalitzar 

el moment. T i n c un dia mandrós, 

perqué ací també m'hi quedaría 

molta estona, pero el rellotge se-

gueix sense perdonar, aixíque haig 

de continuar baixant i arribo a la 

tenda a les dotze i deu minuts. 

Aquesta vegada em deixo por

tar novament per la mandra. És 

relativament d'hora. Podría plegar 

ràpidament la tenda per a arribar 

a temps d'entaular-me en algún 

dels bons restaurants que hi ha per 

la ruta, pero prefereixo fer-ho ben 

a poc a poc i menjar-me els que-

viures que encara em queden. 

Ahir vaig arribar una mica tard i 

vaig quedar-me sense poder pren

dre el sol. Avui la meva venjança 

será terrible! 

No voldria fer propaganda gra

tuita de cap producte , pero el 

Nescafé Clàssic descafeinat en 

aqüestes situacions és una degus-

tació inenarrable. 

Entre ficció i realitat 

Encara que son sensacions molt 

personáis, inténtate descriure l'es-

cena: dia de sol radiant, més o 

menys al migdia, fa una tempera

tura ideal, un acollidor prat del 

Pirineu amb un riuet al costat, una 

motxilla a punt de ser carregada a 

l'esquena de l'excursionista; pero 

aquest no té cap mena de pressa a 

marxar, perqué está assegut al prat 

amb ['esquena recolzada en una pe-

dra que ni feta a mida, amb una vi

sera que li protegeix els ulls del sol, 

la mirada perduda en l'horitzó, i de 

tant en tant va fent un glopet d'una 

beguda negra i fumejant que hi ha 

a dins de la tassa d'alumini que 

aguanta amb una mà; possible

ment, quan la tassa quedi buida, 

l 'excursionista farà una curta be-

caina. En despertar-se, desarà la 

tassa, es carregarà la motxilla a l'es

quena i, mandrosament, comença-

rà a caminar girant-se molt sovint, 

com volent reviure aquells mo

ments, resistint-se a creure que ja 

formen part del passât. El carni bai-

xa lentament, i de cop i volta, l'ex

cursionista es gira i ja no veu el prat, 

llavors accelera la marxa, però no 

és un caminar de rabia, sino un ca

minar neguitós, com volent acce

lerar el temps que falta per a poder 

tornar a viure una sensació sem

blant. 

Qué us ha semblât el guió de la 

peblícula? En aquesta historia, fic

ció i reali tat es barregen, i a les 

dues de la tarda arribava al costat 

del co txe . Jo tornava vers el món 

urbà, perqué per a mi un dilluns 

no s'assembla de res a un diumen-

ge, però un pastor amb el seu ra-

mat d'ovelles que pasturaven uns 

quants metres més amunt em ser-

virien de referencia per a recor-

dar-me que el món rural seguiría 

exist int , i també aquells cims i 

aquells prats esperarien la meva 

tornada. 

Pie Gran de 
Grist i pie de 
Grist 5, amb 
l'estany Glaçât 
de Barbarissa, 
des de la pica 
Sierra. 
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Els Castells 
de Maçanet de Cabrenys 
(Alt Empordà) 
Pere Roura i Saba 

Els Castells sempre han estât envoltats de misteri en l'imaginari 
col-lectiu de totes les generacions, peraixò, des de temps immé
morial, han nodrit /légendes i gestes fantasioses. Però la veritat 
és que la vida als Castells a l'Edat Mitjana era llòbrega, els murs 
gruixuts creaven un ambient tenebrós, humit i fred. 

El castell 
de Grillera 

s'aixecava al cim 
del mateix nom, 

a la serra 
del Fau. 

La historia deis castells és una 

empresa difícil, perqué, per comen-

car, ens manca la documentado ex

plícita deis seus orígens. Per altra 

banda, els castells i els dominis han 

passat sovint per mans de molts pos-

sessors, per rao deis prestaments de 

vassallatge, heréncies o vendes. 

Aixó fa que la historia d'un castell 

no siguí paraMela a la d'una nissaga 

i que siguí complicat assegurar en 

quin moment una familia deixa de 

posseir un castell. 

Podem definir un castell com una 

construcció fortificada que tenia 

com a funcions principáis facilitar la 

defensa deis qui eren dins; fer de Hoc 

de guaita; èsser residencia d'un se-

nyor o actuar com a centre admi-

nistratiu d'un territori. Lemplaça-

ment d'un castell depenia de la na-

turalesa del terreny i tenien prefe

rencia els llocs encinglerats: la cons

trucció era mes costosa, però el cas

tell esdevenia inexpugnable. Tenim 

uns bons exponents amb els castells 

roquers maçanetencs de Falcó, Cor

nell, Grillera i Cabrera, que eren vé

ritables nius d'àligues. 

Un altre tipus de castell és la força, 

nom que rebia el sector mes antic de 

Maçanet, i que es corresponia amb el 

recinte de la cellera (espai sagrat de 

trenta passes de radi que envoltava 

l'església) i que fou fortificat el segle 

XIII. També hi havia dos masos fortifi

cáis, dotats de menys éléments defen-

sius: el castell o força de la Masó i el 

Palau del Pi. 

Els castells sempre han estât envol

tats de misteri en l'imaginari col-lectiu 

de totes les generacions, per això, des 

de temps immemorial, han nodrit Ue-

gendes i gestes fantasioses. Però la ve

ritat és que la vida als castells a l'Edat 

Mitjana era llòbrega, els murs gruixuts 

creaven un ambient humit i ffed, on 

la llum només penetrava per les es-

cletxes de les espidieres. 

He d'advertir que els castells mes 

antics que han existit a Maçanet son 

desapareguts, només tenim constan

cia del seu emplaçament mitjançant 

la documentado. 

Castell de Falcò 

D'aquest castell, avui dia no se'n 

veu cap rastre. Estava situat al puig 

Falcò (1.095 m), cim constituit per 

dos blocs rocosos bessons molt estim-

bats per la banda nord i est. El cim és 

aspre i només al vessant est hi pros

pera el faig; a la banda nord hi ha cla-

pes de boixa, una espècie de neret. 

És un bon mirador de Fraussa, la vali 

de Macanet i el golf de Roses. El nom 

fa referència a la presència de fal-

cons, ocells rapinyaire. 

Aquest castell roquer era una for-

tificació de tradició antiga, que, si 

calia, servia de refugi. Formava part 

de la xatxa defensiva fronterera del 

comtat de Besalù i cobria la vali o 

demarcació de Maganet per la ban

da de ponent. És citat l'any 936 

castello Falcone i, el 1142, roc de Fal

cò, sempre marcant els limits amb 

l'alou de Costoja. El cens de 1292 li 

assignava una guarnició de dotze 

homes. Suposem que el segle xiv ja 

estava abandonat, però encara cons

ta en documents del 1454, 1531 i 

en un del 1664, on es parla de la roca 

de Falcò i el castell de Falcò, i ad-

verteix que eren molt propers, però 

no la mateixa cosa. 

Castell de Grillerà 

Aquest castell desaparegut s'aixe

cava al cim del mateix nom. Es trac-

ta del conegut tali que fa la serra del 

Fau ( 1.014 m) : consister* en una pe -

nya que fa tres bonys; l'orientai és el 

més espadat, i té una paret de 35 

metres. En aquesta roca de llevant, 

no fa gaire temps hi havia rastres 

d'una paret i els pagesos de la con

trada, un segle endarrere, assegura-

ven l 'existència d'altres vestigis. 

Lany 954 es parla del roc de Grille

rà: Rocha Graiaria. Lany 1531, cons

ta en els limits de la vegueria de 

Besalù, com a castell de Grillerà. Al-

tres documents dels segles xvn i xvm 

esmenten el castell de Grillerà com 

a fita que separava el terme dels Vi-

lars amb el Comù de la Vila. 

Suposem que es tractava d'una 

torre de guaita, anterior al segle x, 

que tenia relació amb les fortificaci-

ons properes de Falcò i d'Arget. En 

aquest indret hi ha els caracteristics 

coixinets de senyora, pianta espino

sa que es fa en llocs molt àrids i de-
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solats. Des d'aquí es veu una exten

sa visió panoràmica de l'Empordà, 

la Garrotxa i el Pirineu (Comanegra, 

Costabona, Canigó...). 

Castell de Cornell 

El Cornell (976 m) és un cim 

prou conegut: un penyal de roca cal

cinai de forma allargassada, que cul

mina amb una aresta esquerdada, 

molt estreta. Les parets originen un 

espadat de seixanta mètres. El nom 

deriva de 'cornella', ocell de la fami

lia deis corbs. 

En l'Atles del comtat de Besalú, de 

Jordi Bolos i Víctor Hurtado, hi fi

gura el castell de Cornelio els anys 

948-949; també el roe de Cornell, 

els anys 954 i 1142. Era considérât 

una fita del Comú i per això el roe i 

cingle de Cornell figuren un reguit-

zell de vegades en el termenament 

d'aquestes tetres. Devia ser una for

tificado gairebé inaccessible, de les 

mateixes caractéristiques que les de 

Falcó i Grillera. 

Castell o força de la 
Masó 

Era un mas fortificat, situât a uns 

dos-cents metres al sud-oest del mas 

Quinta, en un Hoc conegut com el 

pía de la Masó i al costat d'uns camps 

que en diuen les Planes. Avui dia el 

bosc cobreix tot el recinte, del qual 

només es conserven els fonaments, 

algunes parets d'un pareli de pams 

d'alçària i també trossos de teula, i 

encara dona la sensació que havia 

estât un gran edifici. Sembla que fou 

desmantellat totalment amb l'ampli-

ació del mas Quinta en el segle xix. 

La primera referèneia escrita data 

de la primeria del segle xiv (1318), 

que parla del «carni que va a la 

Masó». Fou propietat dels Avinyó i, 

després, dels senyors de Darnius, que 

s'anomenaven barons de Darnius, de 

les Illes i senyors del castell de la 

Masó. El 1 5 5 0 , Magdalena de 

Darnius, filla de Pere de Darnius, es 

casa amb Felip d'Ardena; des de 11a-

vors els Ardena es convertiren en se

nyors de la Masó fins al segle xvni. 

Posseir un castell era un senyal de 

prestigi i de domini; per això sem

pre feien constar a la capçalera dels 

capbreus que exercien els drets com 

a «senyors del castell o força de la 

Masó». 

Cobraven delmes i censos, com-

partits amb el monestir de Sant Pere 

de Camprodon, d'una vintena de 

masos i terres situats a la ribera 

d'Ardenya, Rinadal i Tapis, i d'algu-

nes cases del carrer de la Borriana. 

La recaptació anava a càrrec d'un 

procurador i les actes les feia sem

pre el notari del castell de Darnius. 

Durant els segles xvn i xvm, molt so-

vint s'arrendava la senyoria a négo

ciants i pagesos acabala ts de 

Maçanet. 

Com hem dit, es tractava d'un 

mas fortificat, que tenia al voltant 

algunes terres que es mesuraven 

aleshores amb dotze jornades de 

llaurada de bous. Dintre aquesta ti-

nença de terra hi havia un moli pro-

pi del castell, a la ribera d'Ardenya. 

Qui tenia cura del castell i les terres 

era el pages del Quinta, que, a més, 

feia les funcions de majordom i ma-

sover. Sembla que l'edifici servia de 

residència estiuenca dels senyors i 

altres visites esporàdiques. A la dar-

reria del segle xviii ja s'havia venut 

ais Quinta i només s'utilitzava per a 

tancar-hi el bestiar. En aquesta épo

ca els Ardena alternaven el domici-

li de Perpinyà amb el de Barcelona. 

Ledifici a poc a poc s'anava en-

sorrant. El 1840, Pasqual Madoz, en 

el seu «diccionari», el descriu com 

«un gran casal arru'inat». Cal recal

car que l'emplaçament d'aquest cas

tell, esborrat de la memoria dels 

maçanetencs, m'hauria estât molt 

difícil de situar sense l'ajuda de 

l'amic Joan Pages i Bosch, a qui agra-

eixo la coHaboració. 

Palau del Pi 

El Pi és un mas desaparegut, si

tuât al pía del mateix nom a la riba 

esquerra del Rinadal, que el 1352 

pertanyia a Guillem Pi. Durant el 

segle xvi, Antoni Vilanova va re

formar el mas i el convertí en un 

gran casal. Des de llavors s'anome-

nà el Palau del Pi, almenys fins al 

1664- Conf ron tava amb can 

Llaona, el Rinadal, can Sunyer i el 

mas Riu. Durant els primers anys 

del segle xvm, la familia Vilanova, 

que havia estât acabalada, s'anà 

venent totes les terres per fer vinya. 

Llavors aquesta contrada es cone-

gué com el vinyer del Pi. 

A /'esquerra, 
el cim del puig 
Falcó, on era el 
castell roquer 
que formava 
part de la xarxa 
defensiva del 
comtat de 
Besalú. 

A la dreta, 
el roc de 
Cornell, penya 
de roca calcaría 
on es trobava la 
fortificado. 
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La torre 
cisterna del 

castell de 
Cabrera, 

amb la valí de 
Macanet de 

Cabrenys 
al fons. 

Castell de Cabrera 

Encimbellat damunt d'un penyal 

granític imponent, al nord-est del 

poblé, a 850 metres d'altitud, es tra

ben els vestigis del que fou el castell 

de Cabrera. Només és accessible per 

la banda nord; a migdia s'obre una 

timba quasi vertical de 65 metres. El 

castell ocupava tot el cim, i aquesta 

situació el convertia en una magní

fica talaia. Des d'aquí podem veure 

una de les millors visions panorami

ques de la vali de Maçanet i la Vajol. 

Alhora, aquesta mola rocosa es pot 

veure gairebé d'arreu de l 'Ai t 

Empordà. 

Dessota el castell, a llevant hi ha 

l'anomenat coli de la Gàbia (785 m), 

que fa referencia a l'existència en 

aquest Hoc d'una gàbia o instrument 

de suplici on s'exposaven els preso-

ners a l'escami public i que perta-

nyia al domini del castell. Per aquest 

indret passa el carni que prove de 

Maçanet; al nord s'enfila la carrete

ra de la Vajol a les Salines, que se-

gueix l'antic camí de bast i ramader 

que carenejava per la serra i duia al 

Vallespir. De la carretera, un petit 

corriol ens porta directament al cas

tell. 

Mes al nord, per sobre la carrete

ra, hi ha el pía de la Pastera (883 m), 

nom relacionat amb el «pasturatge» 

que s'hi havia fet antigament. 

Carretera amunt, trobem el coll 

de la Biga (894 m) i el coll de les 

Cordes (920 m), noms que farien re

ferencia a l'explotació forestal i ais 

traginers, respectivament. 

La penya és un estrep avançât de 

la serra de les Salines, que s'estén cap 

al nord-oest; ambdues s'uneixen 

amb l'anomenat coll del Castell. La 

vegetado dels voltants és l'alzinar, 

de mida petita, perqué ha de lluitar 

amb el clima i el rocam. Engarrapats 

a la roca, hi ha alguns exemplars d'al-

zina i càdec que podem considerar 

uns «bonsais» centenaris. 

Actualment, les restes de la for-

talesa s'aixequen al caire dels espa-

dats, reduïdes a una cisterna, la base 

d'una torre quadrada i alguns murs 

de poca alçària. Ledifici ocupa una 

extensiô de 289 metres quadrats, 

amb un périmètre de 76 metres. 

El mur de la banda nord té una 

llargada de 19 metres, una alçària 

màxima de dos metres i mig i un 

gruix de dos metres. Bêlement cons-

tructiu consisteix en pedres d'ull de 

serp, mes o menys arrenglerades, tos-

cament aplanades i compactades 

amb morter de calç. La tirada es 

trenca en una cantonada formada 

per petits carreus escairats. En un ex-

trem, hi ha una aresta de carreus, 

que és part del pany travesser on hi 

havia la porta d'accès, que dévia fer 

1,8 metres d'ample. A l'altura de la 

porta, el mur del sector nord gira i 

s'endinsa resseguint el relleix de la 

penya. 

El mur del sector est és el mes ben 

conservât, amb les pedres ben afile-

rades, té una alçària de très metres, 

un gruix d' 1,80 m i una llargada de 

16 metres, amb un esperô al seu ex-

trem. Uns deu metres per dessota, 

cap al sud, hi ha rastres de parets que 

podrien ser indicis d'un recinte jus-

sà desaparegut. Al cantô sud-oest 

del recinte hi ha una cisterna cega, 

que recollia l'aigua de pluja i és l'élé

ment del castell mes ben conservât. 

Es tracta d'una torre quadrada ados-

sada a la muralla, que es mante fins 

a una alçària de quatre metres i mig. 

Lobra és bastida a plom del cingle, 

que s'estimba verticalment uns sei-

xanta metres. Les parets del contorn 

fan uns cinc metres cadascuna i un 

mètre de gruix. Laparell exterior dels 

murs és força regular, i pels rastres 

de morter, podem assegurar que es-

taven remolinats. Laresta de llevant 

és esllavissada pels efectes d'un 

llamp. A l'interior de la torre, la cis

terna conserva l'arrebossat i part de 

la volta de la coberta; dévia tenir una 

cabuda de 18.000 litres. Al fons hi 

ha un pilot de pedres esllavissades 

de les parets. 

D'un extrem de la cisterna, arren-

ca el mur de ponent, que té una llar

gada de deu metres, un de gruix i del 

quai es conserven només els fona-

ments. Linterior del recinte consta 

de dos nivells: l'inferior és un replà 

d'extensio reduïda i el superior, un 

planell que inclou la base d'una tor-
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re rectangular afegida a la muralla 

nord. T é unes mides exteriors de 

4,30 de llarg per 3,60 d'ampie. Per 

la seva situació enlaitada, pot trac-

tar-se de la torre major. Mitjançant 

els documents sabem que hi havia 

una capella dedicada a sant Miquel 

(advocado comuna de molts Castells 

roquers). A la primeria del segle xiv 

s'hi va fer una important restauta-

ció. També un terrât comunicava 

amb un carni de ronda que resseguia 

la muralla exterior. Autors del segle 

xix diuen que a la darreria d'aquest 

segle es conservava una volta, on es 

refugiaven els pastors en cas de mal 

temps. 

Les estances i altres elements ba

sics compresos dintre el castell no po-

dem situar-los perqué no en queda 

rastre. Sembla que una escala, en part 

esculpida a la roca, comunicava els 

dos recintes. Per la cara nord hi arri

ba el carni que transcorre damunt la 

penya viva fins a sota la porta. Pels 

voltants hi ha moites pedrés estimba-

des i trossos de teules del castell. Els 

entesos, segons les restes actuals, da

ten la construcció del castell al segle 

X , cosa que coincideix amb la docu

mentado. El castell, que el segle XVII 

ja estava en part arruïnat, pertany a 

la propietat de can Vinyes, i mai no 

s'hi ha fet cap tipus de consolidado 

ais murs. El pas dels anys, les incle

mencies del temps i la deixadesa 

apunten cap a un futur molt negre 

per a aqüestes parets. 

Historia 

Lany 1003, Eudald i la seva muller 

Tudela fan donado al monestir de Sant 

Pere de Camprodon d'un alou a 

Maçanet anomenat Vilarbell (Vilar de 

Belle), Can Vinyes i Can Llaona), que 

afronta al nord amb la roca de Cabre

ra. Altres documents del 1074 i 1095 

ens indiquen els limits del «Vilarbell», 

que eren: al nord la roca de Cabrera i 

el prat de Savaiol, al sud el Riunadal, a 

l'oest el sola de Sant Pere, i a l'est 

Vilardelet (masos Dalmau, Robau i 

Grau). 

Però la primera referencia docu

mental del castell la trobem l'any 

1098, enregistrada al Llibre dels 

Feus: «Guillem Bernât, fill de dona 

Arsendis, presta jurament pel castell 

de Cabrera a Bernât II, comte de 

Besalú» castrum de. Cabrera cum sua et 

La reconstrucció 
ideal del castell 
de Cabrera 
basada en les 
restes actuals. 

Plànol del 
castell de 
Cabrera, en el 
quai veiem: 

1. la torre de 
l'homenatge; 
2. la porta; 
3. la torre 
cisterna; 
4. les estances 
(la sala, la 
capella, etc.); 

5. la portella; 
6. les muralles. 

cum omnibus suis pertineneiis. Lany 

1221, Beatriu d'Hortal fa testament i 

deixa al seu marit, Pere d'Orriols, el 

meu castell de Cabrera i possessio de 

Maganet. Cap al 1260, figura com a 

senyor del castell Mascarös d'Hor

tal, fill o net de Beatriu, que el 1269 

va comprar part del delme a Jaume 

de Vallgornera; i el 1271, en nom seu 

i dels macanetencs, demana al bisbe 

llicencia per a edificar la capella de 

les Salines. El 1275, quan la capella 

ja estava acabada, Mascarös d'Hor

tal i la seva dona, Ermessenda de Ca

brera, fan donaciô a la capella d'unes 

terres per al conreu i la facultat de 

construir un molî, molt a prop del cas

tell, al sait de Monars. El seu successor 

adopta el nom d'Amau de Cabrera, 

perô també a vegades consta com a 

Arnau de Maçanet i és que, almenys 

des del segle xiv, la propietat del cas

tell de Cabrera anava aparellada amb 

la del castell de Maçanet. 

El 1288 el castell fou près i destruït 

per l'exèrcit francès. El gêner de 1328, 

el bisbe demana a Arnau de Cabrera 

que intervingui en les greus discôrdi-
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Els Castells de Maçanet de Cabrenys 

es que teñen el capellá de les Salines 

Arnau Fetrer i el «donat» Fetter 

Dauder, i que doni protecció al cape

llá davant les malvestats i amenaces 

del donat. 

Peí que sembla, el cavaller Arnau 

es degué excedir en la seva missió, 

perqué l'l 1 de febrerde 1328, elscler-

gues de Maganet declaren que Arnau 

de Macanet morí al castell de Cabrera 

a causa de ferides, i que havia mort 

un laic i empresonat un cletgue; fou 

enterrat sense rebre l'absolució de la 

Santa Seu i per aixó no rebé sepultu

ra eclesiástica. Després d'escoltar tes-

timonis que asseguraven que abans 

de morir dona signes de penediment, 

el bisbe mana que sigui enterrat en 

lloc sagrat, el 18 de marg de 1328. 

Cap al 1330, Simó de Cabrera, 

germá de l'anterior, va vendré el cas

tell de Cabrera i la senyoria de 

Maganet a Beatriu de Cabrenys, viu

da del vescomte Dalmau de Roca-

bertí, pero els Cabrenys ja tenien, des 

MÜNTANYA 

del 1307, alguns drets a Maçanet. Les 

sèves possessions eten extenses al 

Vallespir: el recinte fortificat de 

Cabrenys, Serrallonga, Costoja , 

Reiners i Montalbá, que formaven 

una baronia. Així mateix tenien el 

domini de la Valí d 'Hostoles i 

Maçanet, governats cadascun a part. 

El 1337, Beatriu de Cabrenys va 

fer reconstruir les muralles i teula-

des de la fortalesa. Testimonis de 

l'època declaren que molts homes de 

Maçanet havien treballat i fet «guar

des» al castell. Entre aquests hi fi

guren molts pagesos: en Sobirás, en 

Dotre, en Pujol, en Coli i en Ferrer 

de Vilardebelló, en Puigsech, en 

Fossimanya, en Martí de Sureda... 

També diuen que la senyora 

Beatriu pagava la calç, les teules i 

els mestres d'obra, i ells arreplega-

ven pedrés i portaven la terra i l'obra 

al terrat del castell. Així mateix di

uen que els pagesos de Sobirás i el 

Dotre eren els encarregats de fer les 

guaites al castell, quan els homes de 

Maganet en temps de guerra sorti-

en en host. 

El 1340, la vescomtessa Beatriu 

arrenda les primicies del castell de 

Cabrerà, per dos anys, a Jaume 

Perrussat i Bernat Llampaies de 

Maganet. El 1344, el fili, Guillem 

Galceran de Cabrenys, es fa càrrec 

del castell i en els capbreus sempre 

hi figura que és senyor del castell de 

Cabrerà. El 1357, el rei Pere el Ceri-

moniós li va vendre la jurisdicció ci-

vil i criminal, mer i mixt imperi de 

Maganet. El 1365 va refer les mura

lles del castel l . El 1 4 2 0 , Joana 

d'Avinyó, senyora de les Illes, va fer 

un llegat de deu florins a la capella 

de Cabrerà per a fer una custòdia de 

piata. Un document del 1455 diu 

que el carni del castell de Cabrerà 

seguia el de les Salines fins al puig 

Calabuig i llavors trencava i passa

va per dessota el mas de la Solana. 

Dalmau de Rocaberti, en la guer-
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8 dies a la tardor. Mali, tresc i escalada per l'Alt Gourma. 
12 dies a les vacances de Nadal. Argentina, travessia del Gel Continental patagònic. 

Per a mes informació: 
Àrea d'atenció al soci, cada dimarts de 7 a 9 del vespre o parlant amb Joan Jover, telèfon 93 347 02 69 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA - Club Alpí Cátala 
Paradís, 10 pral. - E-08002 Barcelona - Tel. 93 315 23 11, fax 93 315 14 08 

Adreca electrónica: cec@cec-centre.org/of¡cina-gu¡es - Web: www.cec-centre.org 

a 
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Estudis i recerques 
ra civil catalana, fou partidari de 

Joan II contra el rei de Franca Lluîs 

XI, per això els francesos, el 1462, 

es van apoderar del castell, on esta-

bliren una guarnició de quinze ho

mes, sota el comandament d'un ca

pita anomenat Martin Durcayo. 

El 5 d'abril de 1468, Joan, duc de 

Calabria i Lorena, lloctinent del seu 

pare Renat d'Anjou, que els catalans 

havien elegit rei d'Aragó, volent re

compensar el cavalier Arnau de 

Foixà pels bons serveis prestats, con

fisca tots els béns de Dalmau, entre 

aquests Cabrera. El 1497, Jaume 

Olivet vivia al castell de Cabrera, 

sota les ordres de Pere de Rocaberti. 

Altra vegada, el 1588, la senyoria 

devia estar segrestada, petquè es fa 

un capbreu a favor de Guil lem 

Sunyer, del Reia l Conse i l de 

Barcelona, com a senyor dels CASTELLS 

de Maçanet i Cabrera. 

Els barons Bernât de Paguera, el 

1606, i Josep de Sorribas i Paguera, 

el 1661, van intentar recuperar les 

jurisdiccions civil i criminal del cas

tel l , però fou inûti l . El 1 6 8 9 , 

Ftancesc de Ros i la seva muller, 

Josepa de Sorribes, venen al mones-

tir de Sant Daniel de Girona, la se

nyoria de Maçanet i els Castells der-

ruïts de Maçanet i Cabrera. Les sè

ves ruines han inspirât llegendes, 

com les de la «barra de Rotllan», o 

la «tràgica mort de Pere Roquer, rec-

tor del poble de Cabrera», de Caries 

Bosch de la Trinxeria. 

Castell de Maçanet 

Q u a n parlem del cas te l l de 

Maçanet hem de distingir dos espais 

fortificats. El mes antic és la força o 

castell, que es correspon amb la 

«cellera» que envoltava l'església, de 

forma ovoide, que feia 80 mètres de 

llarg per 55 d'ample i tenia una ex-

tensió de 3.500 mètres quadrats. Lal-

tre és el barri de la Borriana, fortifi

cai entre 1390 i 1410; aixî, d'ençà 

del segle xv, va ser considérât tot ple-

gat el castell o «murs de la vila». El 

nom de la Borriana, que vol dir «po-

blació fortificada», coincideix amb 

el que hem dit. El castell, aleshores, 

es confonia amb la mateixa vila 

(6.200 mètres quadrats). El recinte 

sobirà o nucli fort era el mes enlai-

rat, comprenia el casai dels senyors, 

l'església i algunes cases. El recinte jussà 

1 — I 

s'estenia al màxim per emparar i do

nar cabuda a la població. Avui dia el 

castell es troba molt amagat entremig 

de les cases. Amb les restes i els docu

ments intentarem fer una descripció 

aproximada d'aquest recinte. 

Sembla que la residència dels se

nyors feudals es repartia entre can 

Masserra i ca l'Esteve Quintana (1), 

estava adossada a la muralla i a una 

torre quadrada, «la torre presonera», 

on als baixos encara es conserva la 

preso (2). Al davant hi havia el pati 

del castell, avui mes petit per la 

construcció de la sagristia. Un por

tai adossât a l'església s'unia per mit-

jà d'un mur molt gruixut amb can 

Dalmau (3); sembla que era un an-

tic portai de la força. 

Labsis del temple estava fortificat; 

al seu costat hi havia una torre rodo-

na (4), que servia per a accedir a la 

torre del reliquier o comunidor (24) • 

Els darreres de can Dalmau, con-

serven restes d'una torre i mur, amb 

una arcada molt intéressant (18) . 

Darrere l'absis hi havia una torre 

(12), que feia parella amb una torre 

quadrada (5), al costat del corriol 

que va a l'església. La força tenia très 

entrades: el portai de llevant (9), que 

donava a l'actual plaça de la vila; la 

portella que menava al cementiri (8) 

i la portella del moli (10), que duia 

cap al moli i ribera de Fraussa. 

Dessota la força, cap a l'est, la pla

ça Major era el centre de la vida pii-

blica, on tenien Hoc les subhastes, 

arrendaments i encants, al mes do-

nant, dels béns comunals. També s'hi 

feien pregons i s'hi venia la carn i el 

peix. En un extrem sota el porxo, hi 

havia la taula de la carnisseria (22). 

Al costat de l'escala que puja cap a 

l'església hi ha unes sageteres. 

De la plaça es batxava cap al portai 

de la Ribera ( 11 ), i a la seva cantonada 

hi tenim un esperô (14), que inclou una 

torre, dos contraforts, un matacà i restes 

d'un mur que es dreça damunt la ribe

ra. 

Al cap del carrer de la Plaça hi ha

via un portai i pont de les Dômes o 

d'en Collell (16), amb una torre al 

costat anomenada torre d'en Bou 

(17). Sota seu els valls o fossat resse-

guien el périmètre de les muralles. 

Al carrer de la Borriana hi havia 

l'Hospital del segle XIV (13), i a l'ex-

trem, el portai del mateix nom (15). 

Aquest portai d'aspecte ferreny con

serva els carreus que formaven els mun-

tants, ks impostes i arrencades dels arcs. 

Té uns afegits de rajol, niés modems. 

Al camîqueanava al cementiri (21), 

hi havia un pont que travessava els valls. 

Fora del recinte hi havia el molî propi 

del castell (19) i el «camp del Colomer» 

(20) ; els coloms i els ous eren una menja 

molt estimada. 

Dessota el molf, un pont de fusta 

servia per a travessar la ribera (23). 

AI mur de ponent, hi podem veu-

re una cortina amb espitlleres i dos 

matacans, i al del nord, espitlleres i 

restes de merlets. Sota les muralles, els 

valls o fossat seguien el seu périmètre. 

Avui les cases han anat cobrint-los; 

només ens en queda el record amb el 

carrer dels Valls. 

Histôria 

El nucli médiéval anava creixent a 

redôs de l'església de Sant Marti, és a 

dir, la cellera. A la segona meitat del 

Encara en el 
mur de ponent 
del castell de 
Maçanet de 
Cabrenys es 
poden veure 
espitlleres i 
matacans. 
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El pati segle xiii ( 12 71 ) , hi havia trenta ca
de/ castell s e s q U e formaven el recinte emmu-
fe Maçanet r a j j a t j e | a p o r ç a Alhora, exttamurs 
Cabrenys. 

naixia un carrer, el de Vinyagòlia o 

del Reliquier. El nom del Reliquier 

venia de l'existència en aquest Hoc 

d'un comunidor o reliquier, que ser

via per a conjurar tempestes. Segons 

el cens de 1292, dintre la força de 

Maçanet, hi havia una guarnició de 

38 homes. El 1294, Jaume II ven la 

j u r i sd i cc ió de to t el t e rme 

maçanetenc a la batllia de Figueres. 

Sembla que en aqüestes dates el cas

tell pertanyia a la familia Cabrera; 

el 1324 Arnau de Cabrera va ven

dre la no ta r í a i e sc r ivan ia de 

Maçanet a Pere Douçic. Simó de Ca

brera, cap al 1330, va vendre el cas

tell i domini de Maçanet a la ves-

comtessa de Rocabertí, Beatriu de 

Cabrenys. 

Tot seguit Beatriu es va establir a 

Maçanet i va fer millores a les estan-

ces. En un procès judicial del 1330, 

en que es jutjaven uns fets ocorre-

guts a la plaça del castell, diu que: 

arriba a la plaça Berenguer Collell, 

clergue, portant un bastó de jugar a 

bitlles i, cridant, s'encarà a Güilienta, 

esposa d'Arnau Metge dient-li: «Na 

vil femna, així tot lo dia damnes mon 

linatge», i li donà un cop de pal que 

la feri greument, llavors ella sorti cri

dant: «viafora!» i es va refugiar a la 

casa de la senyora de Rocabertí, on 

la va socorrer Jofre d'Avinyó, llocti-

nent d'aquesta senyora. 

El domini del castell anava junt 

amb el de Cabrera i, alhora, tenia 

béns propis, que eren: el colomer, el 

molí i un hort a tocar els valls de la 

muralla i una vinya molt gran, «la 

vinyassa». El 1240, Beatriu arrenda 

per dos anys els censos i redits que rebo 

en tota la vali de Maçanet, Tapis i Oli-

veda i les primícies del castell de Ca

brera i molímeu de sota el castell. En 

un altte document hi consta Ramon 

de Buac, jutge ordinari del castell 

de Maçane t per la vescomtessa 

Beatriu. El notari de la baronia es 

deia Pere Vesar i vivia en una casa 

de la Borriana. 

El successor Guillem Galceran de 

Cabrenys, el 1352, va fer un capbreu 

on figuren 102 capbrevadors, i el 1357 

el rei li ven les jurisdiccions del cas

tell. El 1364-1365 va fer enlairar i 

ampliar les fortificacions. El bisbe de 

Girona, el 1372, li mana que faci ta

par el portal que havia fet obrir a 

l'església per a anar-hi directament 

del castell. En els fogatges de 1365-

1370 hi consta, respectivament: cas

tell de Maçanet, 100 focs; castell i 

terme de Maçanet, 88 focs. 

A les acaballes del segle X I V i pri

meria del X V , s'amplia el castell forti-

ficant el carrer del Reliquier i el por-

tal de les Domes. Des d'ara el barri 

s'anomenarà de la Borriana i es fa 

un nou reliquier o comunidor da-

munt de l'església. El 1410, Guerau 

de Rocabertí va fer tancar a la presó 

del castell Antoni Caçador, àlies 

Arget, inculpât d'haver mort Joan 

Masó, rector deis Horts, que vivia al 

Fau. Guerau de Rocabertí va patir 

greus problèmes économies, va ser 

empresonat i el rei li segrestà els do-

minis del Vallespir (1419) . El procès 

fou llarg, hi hagué presentació de lie-

tres i visites a Maçanet perqué el 

noble hi vivia a la casa o castell de 

Massanet en la quai vos fets principal 

domicili. 

Vegem l'acta d'una d'aquestes vi

sites, la del 5 de desembre de 1418: 

«Bernât de Travera, nunci de la pro

curado reial de Perpinyà, acudí al 

castell de Massaneto i, quan fou al 

portal, pregunta pel noble Guerau de 

Rocabertí i li digueren que era a 

Barcelona. I després va preguntar per 

en Guillem Hug, son germà, ili con

testa en Sabater, fili, que acabava 

d'entrar; llavors dit Bernât entra dins 

el castell i demanà a en Sabater, pare, 

si hi era mossèn Guillem, i li respon 

que hi era, que no feia gaire que 

havia entrât, després entra dins la 

casa en Bernât de Travera amb al-

guns infants que li mostraven el carni 

i dintre demanà si hi eren, o bé en 

Guerau o en Guillem Hug. Li res-

pongueren, son procurador i dos jo-

ves vestits de blanc, que mossèn 

Guillem Hug hi era, i li demanaren 

que li volia, i eil eis digue que li volia 

presentar una lletra del Procurador 

Reial de Perpinyà. I llavors un cape-

llà que era tot farinós, llegf la lletra i 

preguntà qui l'havia deixat entrar 

sens llicència i que mossènyer Hug 

no hi era, i aparegué una dona gran 

moresca vestida amb una cota folra-

da de pells que li demanà si era saig 

i eli respongué que no, que era un 

missatger de la Procuració Reial. 

Llavors dita senyora li digue que bé 

prou sabia el procurador que Guerau 

era près a Barcelona. I de cop el ca-

pellà va llençar la lletra a terra i als 

peus de dit Bernât de Travera, que 

la va agafar i posa dintre una agulla 

de Pera que és prop del portai, di-

ent-los que si no volien pujar la lle

tra al dit Guillem Hug, que eli ma-

teix baixés i l'agafés. Llavors sorti del 

castell i va fer relació dels fets a dits 

Sabaters». 

A causa de la guerra civil catala

na, el 1468, el due de Lorena va con

fiscar a Dalmau de Rocaberti, parti-

dari de Joan II, els seus béns de 

Maçanet: el castell, moli i terres, i 

els concedi a Arnau de Foixà. 

El 4 de desembre de 1468, el bat-

Ile entra dins del castell o força de 

Maçanet, obrint i tançant portes, i 

fa entrega a Arnau de Foixà de les 

claus del castell, i aquest en pren 

possessio. També el mateix dia se li 

fa entrega del moli i part del castell. 

El 1570, Francese de Rocaberti, 

senyor de Cabrenys, estableix un 

pati a Joan Lanta, prevere, dita la 

cort llarga, que afronta amb la torre 

presonera i amb el castell o casa de 

dit senyor. En el seu testament dei-

xa aquest pati a la Universität per-

què hi facin l'Hospital, ja que l'an-

tic del carrer Borriana, havia estât 

cremat per acciò de guerra. 

El 20 de juliol de 1576, es conce-

deix a la gent de Maçanet de poder 

fer basses per a posar fems i calç als 
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Reconstrucció del recinte fortificai de Maçanet de Cabrenys el segle XV 

Plaça 
de la 

C15 Borriana 

valls de les muralles. El 1588, altra 

volta la senyoria devia estar segres-

tada, perquè en un capbreu actua 

com a senyor del castell Guillem 

Sunye r del Re ia l Conse i l de 

Barcelona. 

El 1606, la Universität va concor

dar amb Bernât de Paguera, donzell 

de Barcelona, senyor del castell, que 

aquest respectaria els drets del cornu, 

al mateix temps que a la casa del 

castell es feien les actes d'un cap

breu. 

El 1624, el barò Felip de Sorribas 

estableix un tros de pati del castell a 

Simo Roger, rector dels Horts, per a 

fer-hi una cuina. El 1626, arrenda el 

moli del castell a Simo Olivet i 

Damià Terrauba per très anys i 48 

lliures l'any. 

El 1642, fa donació del camp del 

Colomer i el prat Moador a Josep 

Escofet, el seu procurador. Anys més 

tard també li ven el moli. 

El 1689, Francese de Ros ijosepa 

de Sorribas venen al monestir de 

Sant Daniel de Girona la senyoria i 

castell de Maçanet. El castell ales-

hores ja constava com a derruì't. Tot 

seguit l'abadessa de Sant Daniel va 

establir terres a la plaça del castell 

per a fer cases, incloent-hi el mateix 

edifici del castell. Algunes d'aques-

tes cases del voltant de l'església te

ñen com a paret mitgera la muralla 

de la Forca, una paret d'un metre 

de gruix. El monestir també va 

construir una capella que s'anome-

ná Sant Onofre. 

En aquesta mateixa época es va 

ampliar l'església amb una capella a 

llevant, que va aprontar un tros de 

muralla i va tapar un portal, i la sa-

gristia amb una capella que va ocu

par el pati del castell. 

Bibliografía 

Rafael D A L M A U . Els castells catalans, 

vol. II. Alt Emporda. Barcelona, 

1969. 

Joan B A D I A . Larquitectura medieval de 

l'Empordá. II A. Girona, 1981. 

Lluís M O N R E A L i Martí DE R I Q U E R . Eb 

Castells medievals de Catalunya 

(Emporda). Figueres, 1984. 

J o a n C O R O M I N E S . Onomasticon 

Cataloniae. Vol . IV. Cur ia l . 

Barcelona, 1995. 

Jordi B O L O S i Víctor H U R T A D O . Atles 

del Comtat de Besalú (785-988) . 

Rafael Dalmau, Ed. 1998. 

Ferran DEL C A M P O J O R D Á . Castells 

medievals (Alt Emporda). Figue

res, 1989. 

F. M O N S A L V A T J E I F O S S A S . Noticias 

Historiques. Olot, 1889-1917. 

A L O O V E R - M O L L . Diccionari Català-Va-

lencià-Balear. Palma, 1975. 

Josep M. M A R Q U E S . Pergamins de la 

Uitra (891-J687) . Girona, 1984. 

Josep M. M A R Q U E S . Escriptures de San

ta Maria de Vilabertran (968-1300). 

Figueres, 1995. 

Lluis A L M E R I C H . Els castells de 

Cfltalunya. Edi tor ia l Mi l l à . 

Barcelona, 1984. 

J e a n C A P E I L L E . Dictionaire de 

Biographies Roussilhmaises. 

Arxius consultats 

Arxiu del monestir de Sant Daniel. 

Capbreus i Uevadors de comptes. 

Arxiu de la Catedral de Girona. Cap

breu de la Maso. Documents de la 

Capellania. 

Arxiu Diocesà de Girona. Registres de 

Lletres. Llibre Verd. Visites Pastorals. 

Processos anteriors al segle xv. Be-

neficis. Pergamins de Candins i 

regestes de Josep M. Marqués. 

Arxiu de Perpinyà. Documents Série B. 

Biblioteca de Perpinyà. Cartulaire 

Roussillonais. Manuscrit de Bernât 

Alart. 

Arxiu Historic de Girona. Protocols No-

tarials. Capbreu de Guillem Sunyer, 

1588. 

La numerado 
del plànol 
indica: 

1. residencia 
dels senyors; 

2. torre 
presonera; 

3. portal i 
muralla; 

4. absis 
fortificai; 

5. torre 
quadrada; 

6. casa de la 
Mila; 

7. rectoría; 
8. portel la del 
cementiri; 

9. portai de la 
forca; 

10. portel la del 
moli; 11. portai 
de la Ribera; 

12. torre; 
13. hospital; 

14. esperó del 
castell; 

15. portai de la 
Borriana; 

16. portal de les 
Domes o d'en 
Colteli; 

17. torre d'en 
Bou; 18. torre i 
mur; 19. moli 
del castell; 

20. ri colomer; 

21. cementiri; 

22. taula de la 
carnisseria; 

23. font comuna 
de la vila; 
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comunidor del 
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La cursa 
de la Worldloppet 
a Finlandia 
Rosa Maria Pié i Roger 

Una vegada mes, el Centre Excursionista de Catalunya ha estat 
present en una cursa de la Worldloppet, amb un equip d'esquí 
de fons il-lusionat per competir. 

Enguany, la cursa de la 

Worldlopped que normalment fem 

els companys del grup d'esquí de 

fons del Centre fou al gélid sol de 

Finlandia, concretament a Lahti, 

una petita ciutat d'uns cent mil ha-

bitants, situada al bell mig del sec

tor occidental de la regió deis llacs, 

a 100 km d'Hélsinki. 

L'arribada a Lahti 

En arribar-hi, ens quedárem un 

xic sorpresos per l'escassa quanti-

tat de neu que es veia: donávem 

per fet que en un país com 

Finlandia teníem ben assegurat el 

blanc element que necessitávem 

per a gaudir de Tesqui. Mes tard 

ens vam assabentar que la cursa 

llarga de 75 km l'havien redu'ida a 

4 2 , una reducció prou notable i 

que confirmava la primera impres-

sió que ens dona mentre anávem 

en el bus de línia regular vers 

Lahti . 

En aquesta primera etapa de la 

nostra estada a Finlandia, vam po

der constatar l'amabilitat deis seus 

habitants, ja que el bus ens va por

tar fins a la mateixa porta de l'ho-

tel, un fet insólit que ens deixá bo-

cabadats. Realment, en general, 

son gent educada i acollidora que 

ens va deixar a tots un record molt 

agradable. 

Des de l'hotel podíem anar ca-

minant a les pistes, la qual cosa 

ens va agradar molt perqué solu-

cionava el problema que represen

ta haver-se de desplagar en qual-

sevol mitjá de locomoció, tant per 

l'idioma, enrevessadament difícil, 

com pel sòl, que era en molts punts 

una véritable pista de glaç. 

L 'endemà, naturalment, vam 

anar a conèixer els circuits. Ta l 

com sospitàvem, no hi havia gai-

re tou de neu: els camions la 

tansportaven d'un Hoc a l'altre per-

què l'itinerari de la cursa estigués 

en condicions. De totes maneres, 

poguérem fer una esquiadeta i gau

dir d'aquell entorn, malgrat el fred, 

que era força viu; això si, feia un 

sol esplèndid i el cel mostrava un 

blau intens que ningû no es pen

sava trobar en aquesta latitud. 

El segon dia 

El segon dia fou, si era possi

ble, encara millor; no feia tant de 

fred i el Hoc era tan bonic que sen

ties una gran satisfaccio lliscant per 

aquells indrets que configuraven 

tot l'immens parc esquiable: bos-

cos majoraient de pi roig i bedoll, 

arbres que et feien companyia en 

tot el recorregut i et mostraven la 

fortalesa de la seva existència, for

mant ombres misterioses que s'afu-

aven vertiginosament; el Hoc, pie 

de soledat, t'envaïa l'esperit. Era 

un goig inexplicable que, pel sol 

fet de viure'l, et feia sentir feliç, et 

donava serenor, t 'excitava, i feia 

que la malenconia i tot adquirfs 

sentit. 

Com que l'esquî no ho és tot, 

havîem de fer una mica de turis-

me i conèixer també Lahti i el seu 

entorn. Véri tablement, muntar-

nos un tour fou un problema per a 

la noieta que conduïa el minibus i 

que a la vegada ens feia de guia, ja 

que no hi havia gaire cosa a veure i 

les distàncies eren tan curtes que 

ben aviat ho vam donar per vist. 

Com a localitat turîstica, Lahti no 

té gaire interès; tan sols destaco 

com a fet important que fou elegi-

da cinc vegades seu dels campio-

nats del mon d'esqui de fons. 

El dia de la cursa 

El dissabte aparegué un dia que no 

podia ésser pitjor; les prévisions mé

téorologiques, malauradament, s'ha-

vien confirmât. Nevava a conscièn-

cia... bé, de fet, havia estat nevant 

tota la nit i per a acabar-ho d'adobar, 

feia molt de vent. Lûnica cosa al nos-

tre favot és que no feia fred. Malgrat 

la quantitat d'esquiadors que parti-

cipàvem en la cursa, vaig quedar agra-

dablement sorpresa del gran civisme 

que mostraren els finlandesos, i die 

finlandesos perquè la majoria dels 

participants ho eren. No sé ben bé 

quants érem, perô ens devîem acos-

tar als set mil. 

Sortosament, fins als deu quilô-

metres, mes o menys, el temps es va 

anar aguantant. Tant de bo hagués 

estat aixî durant tôt el recorregut...! 

Començà a nevar amb ganes i el 

vent bufava cada vegada mes. La 

cosa s'anava complicant. A poc a 

poc i a causa de la gran quantitat 

d'esquiadors que passaven abans que 

nosaltres i a la neu que anava ca-

ient, les traces es feien invisibles, la 

quai cosa significava treballar molt 

mes. 

Bona part del recorregut era pel 

bosc, que estava increïblement for

més. Oferia, perô, un aspecte fan

tasmagorie que t'encongia un xic. 

Em sentia terriblement sola, obser-

vada en tôt moment pels habitants 

estàtics, amos i senyors del bosc que 

nosaltres envaîem impunément. 

Havfem d'esquivar una gran quan

titat de tobogans, que primer havi-

es de conquérir i, per tant, necessi-

taves totes les forces; aixô vol dix 

concenttaciô i oblidar-te de la fan

tasia que t'inspirava l'entorn. El 

darrer avituallament fou a Tapanila. 

Allî ens digueren que tan sols fal-

taven quatre quilômetres. Renoi, 

quins quatre quilômetres! No s'aca-

baven mai. Quan vaig arribar a una 

gran pista on havîem estat esqui-

ant feia dos dies, se'm va obrir el cor. 
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Traces i muntanyes 

Alcshorcs sí que ja li teníem el peu 
al coll. En uns segons em va passar 
per la imaginado la peHícula, pam 
a pam, del recorregut que ens fal-
tava. 

Eren les cinc tocades que la 
Montse, l'Ángels i jo feiem l'entra-
da a l'estadi. Havíem acabat els tren-
ta quilómetres. Un nombrós grup 
de l'organització ens esperava i ens 
donaren una medalla a cadascuna, 
bastant grossa, per cert, i ens feren 
una abracada, que a mi particular-
ment em va emocionar. L'emoció 
fou encara mes forta en veure al-
guns deis nostres companys: l'Agus-
tí, en Roger i en Lluís, i com a colo-
fó en Desi, un nou company que 
s'ha afegit al grup d'esquí de fons i 
que va correr a fer-nos una abraga-
da. Malgrat que era només mitja tar
da, era completament fose. Eestadi, 
tot iHuminat, deixava veure la neu 
que continuava caient i tota la blan
cor immaculada que ens envoltava 
feia que les meves emocions es mul-
tipliquessin. 

Un bon final 

A l'hotel, en Timo, com a bon 
amfitrió, va organitzar un sopar 
historie. Fou una vetllada de com-

panyonia molt bonica. Tots està-
vem contents i de bon humor. El 
fet d'haver finalitzat la cursa, ca
daseli en el seu nivell i en la seva 
distància, lluitant contra les in
clemencies del temps, era un rep-
te que haviem superat amb digni-
tat. 

Una vegada mes, el Centre Ex
cursionista de Catalunya ha estât 
p resen t en una cursa de la 
Worldloppet i, cosa encara mes 
important, ja som un grup ferm i 
nombrós, iblusionat per continu
ar endavant amb el nostre grup 
d'esquí de fons. 

El grup d'esquí 
de fons del 
Centre que va 
participar a les 
proves de la 
Worldloppet, 
a Lathi. 

Dues membres 
de l'equip 
d'esquí de fons 
del Centre, 
a Lathi. 

\ i i V R W N 
Núm. 842 

Octubre 2002 



Les arrels 

Record de 
Josep M. Guilera 
i Albiñana 
(1899-1970) 
Agustí Jolis i Felisart 

Una breu recordanca del nostre consoci alpinista doblat d'es-
criptor en fer quaranta anys d'haver acabat el seu darrer llibre: 
Unitat histórica del Pirineu. 

Josep M. 
Guilera, 

a la Maladeta 
l'any 1958. 

El 1962, ara fa quaranta anys, en 

Gui lera va lliurar a l 'Editorial 

Aedos el text del seu darrer llibre, 

Unitat histórica del Pirineu, que va 

aparéixer el 1964. Aquest llibre 

clou la coHecció iniciada amb Ex-

cursions pels Pirineus i els Alps (1927) 

i continuada per Carnet d'un esqui

ador ( 1 9 3 1 ) , El Pirineu a trossos 

( 1 9 5 8 ) , Excursions pels Pirineus 

( 1 9 5 9 ) , Una historia d'Andorra 

(1960) i el llibre que ara comentem. 

En Guilera no tan sois va escriu-

re llibres, sino que també va cob-

laborar amb articles en diverses pu-

blicacions. Ha estat el muntanyenc 

mes féttil a l'hora d'escriure les se-

ves vivéncies. Aquí volem destacar 

el darrer llibre perqué, per a tots els 

enamorats del Pirineu, és una obra 

cabdal on es recull la historia hu

mana de la serralada i les vicissituds 

que ha sofert i que han menat a es

timar-la encara mes, tot seguint la 

xarxa de camins i itineraris per les 

seves valls i els seus cims. 

Cobra d'en Guilera és l'obra de 

l'home que va fer muntanya a l'es-

tiu i a l'hivem. Aixó darrer des deis 

histories inicis deis esports de neu 

al Montseny, a Ribes de Freser i a 

la Molina. El Pirineu i els Alps 

eren ben coneguts per ell i els va 

descriure amb pie coneixement i 

amor. Es l'home a qui agrada la 

muntanya, que la recorre i que la 

descriu amb devoció. 

Si bé el Pirineu i els Alps son el 

tema deis seus llibres, la seva con-

dició d'excursionista el va fer co-

neixedor de totes les comarques i 

muntanyes del nostre país. 

Per acabar volem posar en relleu 

la seva valúa literaria reproduint 

l'escrit que va fer l'any 1931 per a 

l'álbum que els escriptors catalans 

dedicaren a Montserrat, escrit que 

va incloure a la primera página del 

llibre Excursions pels Pirineus. Diu 

Montserrat 

La muntanya montserratina fa 

alguna cosa mes que senyorejar les 

terres properes. No és castell que 

aclapari els cultius i els erms que 

domina, sino que estén mes enllá 

el seu abast i és fita i esguard de les 

contrades catalanes. No esdevé vi-

sió empeti t ida i negligible, ans 

monjoia destacada. 

De les ter res que rega el 

L lob rega t , i des de les quais 

Montserrat ateny una visió sobre

natural, fins a les régions mes llu-

nyanes sempre una mateixa tren-

cada silueta anima l'horitzó que 

s'ofereix des de tota punta enas-

prada i de qualsevulla serralada 

una mica alterosa. 

I és d 'aquesta manera que 

Montserrat s'albira del Montseny i 

de les Guilleries estant, dins dels 

confins gironins. I és aixique les llu-

nyes terres de Tarragona s'enjoien 

també ofrenant al visitant la delicia 

del mateix panorama. Per això la 

nostra mirada, tan acostumada a 

descobrir Montserrat, també podra 

trobar el perfil inconfusible mentre 

faci via enllà de la plana lleidatana. 

Però no és sols de la terra baixa 

ni de les muntanyes que s'alcen a 

tocar que es pot contemplar la nos

tra muntanya. Ella és prou alta i 

atrevida, té suficient Originalität i 

li sobra bellesa per a destacar neta-

ment i brillar amb fulgors de prime

ra magnitud en el concert compac

te i harmonios que a casa nostra 

podem confegir amb les muntanyes 

que Déu ens ha donat . Dins 

d'aquesta gran orquestra que em-

plena l'hemicicle que va del Canigó 

fins a l'alt Pallars, Montserrat sem

pre és el gran i eminent solista que 

a la banda de migjorn desgrana tots 

els aguts de la seva silueta. 

Tots hauríem també de voler 

veure-la de lluny estant, reculant 

un bon tros i enlairant-nos fins a 

un bell cim pirinenc. D'alli veurem 

una massa compacta, d'un blau 

agrisat, que rep a conttallum l'es-

petec del sol. Tindrà per auri dos-

ser una franja de Mediterrània que 

eixirà per sobre les muntanyoles de 

la Costa i a la quai el sol del mig

jorn cura de donar bri l lantor i 

rutilàncies de metall fos. 

Cal veure Montserrat de prop i 

de lluny. D'arran mateix de les se

ves penyes anar enllà fins als cims 

nevats. Sempre i de tot arreu, a no-

saltres, catalans, Montserrat no 

ens semblará una altra muntanya, 

un cim mes, ni la tindrem per una 

serralada satèblit, ans la conside

raren! i la seguirem vénérant com 

la farola plantada al bell mig de 

Catalunya, com al millor fita i 

bellesguard dels excursionistes. 
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Recordança 

Ha mort 
Jesús Ángulo Bielsa 
Artur Peix 

Una recordança d'un consoci nostre que durant 
molts anys va col-laborar en els cursos de cinema i 
vídeo, en els quais s'ocupava d'ensenyar tot el rela-
cionat amb la tècnica. 

213 

Amb un retard que lamentem 

molt, ens hem assabentat de la 

mort de Jesus Angulo i Bielsa el 

passât 3 de marc de 2002 i creiem 

que és el nostre deure fer-ho saber 

a tots els nostres consocis i amies, 

car es tracta d'una persona que 

durant molts anys (des del 1956) , 

ha estât lligat al nostre Centre, de 

qui tots hem rebut ensenyances i 

que tots hem estimât, si bé, per raó 

de l'edat, els ûltims anys havia es

tât allunyat de les nostres activi-

tats. 

LAngulo, nascutl'any 1918, era 

l'home que, ben segur, sabé mes de 

tecnologia —abans de cinema i des

prés de video—, i la seva cobla-

boració fou sempre imprescindible 

en tot alió que fes referencia a la 

técnica, primer des de la cabina 

(durant molts anys en fou el vo

cal, carree que li comporta, entre 

altres, la responsabilitat de les pro-

jeccions de la U N I C A 6 5 , celebra

da a Sant Feliu de Guíxols) i, pos-

teriorment, dirigint o donant lli-

gons en molts cursets de cinema 

amateur, dins i fora de la nostra 

entitat. Com era natural en ell, la 

posterior aparició del vídeo el 

mena a interessar-se peí nou mitjá 

i, així, la seva coblaboració en els 

nosttes cursets de vídeo, fins fa 

pocs anys, resulta insubstituible. 

Fou coHaborador habitual de re

vistes dedicades al món de la imat-

ge, com ara Arte Fotográfico i 

Eikonos. El seus treballs minuciosos 

eren el manual perfecte que tots 

esperàvem de les càmeres i projec-

tors que apareixien al mercat. 

Llicenciat en Ciències Exactes, 

amb vocació pedagógica, es pot dir 

d'eli que fou un home que de la tèc

nica en féu una mística, i podem as-

segurar que una majoria deis actu

áis «cineistes» i «videistes» hem es

tât, en alguna ocasió, alumnes seus. 

Però, per sobre de tot, era un home 

molt amie deis seus amics, entre els 

quals, és ciar, ens comptem nosal-

tres, i és per això que ens dol 

especialment la seva abséncia. 

La seva filmografia fou escassa, 

però un film seu, Aquí bomberosl..., 

real i tzat amb la c o b l a b o r a c i ó 

d'Antoni Antich, fou guanyador 

del Premi Ciutat de Barcelona de 

l'any 1961. 

La Medalla de la U N I C A de 

l'any 1993, la hi lliuràrem en un 

acte entranyable a la nostra sala 

d'actes, el 14 de marc de 1994. 

Des d'aquí volem transmetre el 

nostre mes sentit condol a la seva 

esposa, filia i nét, i els podem asse-

gurar que el pas d'en Jesús Angulo 

per la nostra entitat, no ha estât pas 

estéril: gracies Jesús! 

Jesús Angulo, 
a la dreta, 
conversant 
animadament 
amb Artur Peix, 
a la sala d'actes 
del Centre, en 
la celebrado 
del Centenari 
del Cinema, 
el 28 de 
desembre 
de 1995. 

M U N T A N Y A 
Núm.843 

Octubre 2002 



214 

5 
3 
l i l i 

n 
GB 
13 

e 
ra 

• 1 -3 
u 

Pedraforca 
(els Cabirols) 

Mont-rebei: 
paret de Catalunya 

Via de la Nina (220 m, ED-), la . ase: 4-VIII-2002, per Alex Vives 
i Armand Ballart. Material: joc de tascons i aliens. 

Via «Vaga general» (75 m, ED/A2), la . ase: 20-VI-2O02, per 
Joan Martí, Alex Vives i Xavi Bonatti. Material: friends, tascons 
i pitons variats. 

Pedraforca 
(la Grallera) 

Pedraforca 
(torre Capeta) 

1. Via «Cristina» (150 m, MD), 1a. ase: 29-VII-2002, per Ferran 
Martínez i Aleix Font. 
2. Via «Grallera 20002» (300 m, MD/AJ, 1a. ase: 7-VII-2002, 
per Sergi Catalan i Alex Vives. Material: 3 pitons, tascons i friends 
mitjans. 

Via «Làtimer» (150 m, MD7A,), 1a. ase: 16-VI-2002, per Remi 
Brescó i Jordi Camprubí. Material: 3 pitons, tascons i friends 
mitjans. 
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Montserrat 
(Mullapans) 

Montserrat 
(el Montgròs) 

1. Via «Xc-ting Wall» (130 m, MD7A/ ) , 1a. ase: 8-V-2001, per 

Txebi Guix i D. Palmada. 

2. Via «Monte, Xatis i Papeo» (120 m, MD/AJ, la . ase: hivern 

2002, per Joan Vidal (sol). Material: pitons, ploms, ganxos, 

falquetes i tascons. 

Via«Harakiri»(250m, ED7A 5

+ ) , 1a. ase: 2-VI-20O2, per Ricardo 

Asensio i Joanfra Farreras. Material: 50 ploms, ganxos, algún 

clau i falques. 

Montserrat 
(la Foradada) 

Montserrat 
(paret NW de les Agulles) 

Via «Blasinonstop» (140 m, MD/AJ, 1a. ase: tardor 2000, per 

E. Solé, D. Tiñena i D. Palmada. Material: 15 pitons, pitonisses, 

tascons i friend gros. 

Via «The Nord Revival» (165 m, ED/A/ ) , 1a. asc: octubre 2000, 

per Ester Olle i David Palmada. Material: de tot i baguetilles per 

a «rivets». 
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NOTICIES 

Jacint Verdaguer i 
Santaló (1845-1902) 
en el centenari de la 
seva mort 

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

C a t a l u n y a , en ocas ió del c e n t e n a 

ri de la mor t del poe ta i excurs io 

n i s t a m o s s è n J a c i n t V e r d a g u e r , 

s 'ha afegit als actes organi tza ts per 

i n s t i t u c i o n s i e n t i t a t s de t o t 

C a t a l u n y a , p r o g r a m a n t un seguit 

d 'excurs ions , conferenc ies , presen-

tac ió d'un l l ibre i una expos i c ió . 

C a l r e c o r d a r que M o s s è n C i n t o 

fou soci de la nos t ra en t i t a t i mol t 

v incu la t a l ' excurs ion i sme duran t 

t o t a la vida. 

A partir del mes de marc i fins al 

juny , es programaren cinc excursi

ons de cap de setmana amb les quais 

s 'uniren a peu Folgueroles, poble on 

va néixer el poeta, i V i l l a J o a n a , a 

Val lv idrera , Hoc on va morir , pas

sant pel Montseny, San t Llorenç del 

M u n t i Montse r ra t . 

Les conferencies t ingueren Hoc a 

la sala d'actes. U n a , el dijous 23 de 

maig, a carree de Josep M . Garrut i 

Roma, président de la Secció d'His-

tòria i Ar t , versa sobre el Verdaguer 

de Folgueroles, la vida i ambient del 

poble en l'època del poeta. En la se-

gona, el dijous 30 de maig, Narcis 

Garolera i Carbonel l , professor de 

Filologia Ca ta lana a la Universi tät 

Pompeu Fabra, un dels millors espe-

cialistes de l 'obra verdagueriana, ens 

parla del Verdaguer de l 'època con-

flictiva amb el tîtol «Verdaguer, un 

home conflictiu, un escriptor genial». 

El dijous 13 de juny , també a la 

sala d 'actes, fou presentat el docu

mentâ t llibre Del Canigó a l'Aneto, 

original de Narcis Garo le ra i Cur t 

Wit t l in , linguista i catalanòfi l , que 

ha r e s s e g u i t e i s c a m i n s q u e 

Verdaguer va fer pel Pir ineu. U n a 

edició comentada i iHustrada de la 

llibreta d'excursions del poeta durant 

eis anys 1882 i 1883, en que, a mes, 

ha cob labora t amb la presentació i 

diversos dibuixos el nostre consoc i 

Jordi Sola i Franquesa . 

Per cloure eis actes en memoria 

de V e r d a g u e r , en la sala A l b e r t 

G o r d o n , durant el passât mes de 

novembre , fou instablada l 'exposi-

c i ó : « A n d o r r a pe l s c a m i n s de 

Verdaguer» , un recorregut pels in-

drets que visita el poeta a les valls 

d 'Andorra . 

En aquests actes han coblaborat: 

la C a s a - M u s e u V e r d a g u e r de 

Folgueroles, el Museu-Casa Verdaguer 

de Vallvidrera, el Cent re de Cultura 

Catalana del Principat d 'Andorra i 

Senders de Catalunya. 

F . B . 

Homenatge a 
Jacint Verdaguer 
[1845 -1902] 
En el centenari de la seva mort 

( T.N i Rh h 'XÍTKMOMSTA Oí. ( A l V I I M \ 
(lui' Alpi Cotale 

El Centre en el 
25è aniversari de 
La Bressola 

El passât 2 de juny, a l'esplanada 

del Palau de Congressos de Perpinyà, 

se celebra la festa per a commemorar el 

vint-i-cinquè aniversari de les escoles 

de La Bressola, l'escola catalana de les 

comarques nord-catalanes. 

Concert de la 
coral Mont 
Taber, del 

Centre 
Excursionista 

de Catalunya, a 
la Vii-la Joana el 

diumenge 9 de 
juny durant els 

actes del 
centenari de la 
mort del poeta 

Mn. Jacint 
Verdaguer. 
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El C e n t r e E x c u r s i o n i s t a de 

Catalunya hi fou présent, ins ta l lan t 

un estand en la fira d'entitats, des d'on 

es van difondre les nostres activitats 

per a donar-les a conèixer. 

La festa s'inicià a les deu del matí i 

tancà a quarts de sis de la tarda, amb 

la par t ic ipado de molts infants i pa

res de les escoles, amb bailada de sar

danes, grups d'animaoio, iblu-sionis-

tes, els Castellers del Riberal i de Fi-

gueres, entre altres actes. 

La presencia del Cent re en les co

marques nord-catalanes és un fet que 

s'ha anat repetit al llarg dels anys. Des 

deis inicis de la nostra entitat, aqües

tes comarques han rebut i reben una 

atenció especial. Cal dir que en aques

ta festa de La Bressola, a mes del Cen

tre Excursionista de Catalunya, tam

bé hi participa el Grup Pirinenc Ex

cursionista Nord-Català, entitat amb 

la qual ens uneix una llarga amistat 

de mes de vint anys d'activitats con

juntes. 

En l'aniversari de La Bressola hem 

volgut ser-hi, peí que han représentât 

i representen aqüestes escoles per ais 

habitants d'aquestes comarques com 

a possibilitat de continuar vivint en 

cátala . 

La nostra presencia en aquest acte 

vol ser un suport i un reconeixement 

a una feina ben feta a favor de la cul

tura i la llengua catalanes. 

F . B . 

La transhumància i els 
camins ramaders a 
Catalunya 

El Grup de Ciencia i Técn ica , ins

crit en les seccions d'Histôria i Ar t i 

Muntanya, va organitzar un nou ci

cle la temporada 2001-2002 dedicat a 

la transhumància i els camins rama

ders a Catalunya. 

U n conjunt d'activitats per a di

vulgar el món pastoral i els camins 

per on els ramats pujaven i baixaven 

del pía a muntanya. 

A partir de l'octubre del 2001 i fins 

al juny del 2002 , es programaren sis 

conferencies, sis excursions, una expo-

s i c ió , i s ' o rgan i t zà , a m b la c o b -

laboració de la Secció de Fotografía, 

un concurs fotografíe. 

Les conferencies anaren a carree 

d'estudiosos especialistes en el món 

pastoral, com J o a n Rovira , Ferran 

Miral les , président de l 'Associació 

d ' A m i c s dels C a m i n s R a m a d e r s , 

Ignasi Ros, historiador i antropôleg, 

Alex Fornós, director del Museu del 

Monts ià , i el Dr . Joan Vila-Valent í , 

geôgraf catedràtic emèrit de la Uni-

versitat de Barcelona. 

En les excursions van seguir alguns 

t r a m s de c a m i n s r a m a d e r s , del 

Penedès, el Va l l è s , la Noguera, el 

Montsià i el Berguedà, i en algunes 

ocasions foren acompanyats pels ma-

teixos pastors. Per a completar la visió 

de la transhumància i els camins ra

maders, durant tres setmanes del mes 

de juny, a la sala d'exposicions es va 

instablar «Els pastors i els seus ca

mins». 

En aquest cicle hi participaren com 

a organitzadors l'Asssociació d'Amics 

dels Camins Ramaders i vam tenir la 

colTaboració del Museu del Montsià i 

de Valí de Nuria. 

Tan t en les conferencies com en les 

excursions i visites hi participaren un 

grup d'una trentena de socis que segui-

ren amb interés aquest cicle, en que 

pogueren conèixer el MON dels pastors 

i els camins que utilitzaven al llarg i 

ample de la nostra geografía, de la mà 

dels millors especialistes. 

F. B . 

XV Concurs de 
fotografía de ternes 
obligats 

Résultat del concurs corresponent 

al tema «portes de muralla», segons 

decisió del jurât del dia 27 de juny, 

format per An ton i Abel i Bonada, 

Joaquim Ferràndiz i Rovira i Hilari 

Sanz i Gonel . Els résultats son els se-

gùents: 

A p a r t a t b l a n c i n e g r e : F o t o 

«Montblanc», de M. Rosa Campana , 

8 punte, guanyadora de l'apartat; «Isà-

vena», de Neus Sànchez, 6,5; «Pra-

des», de Maria Bonet , 6; «Puillorenç», 

d'Estanislau Torres , 5,5; «Hostalric», 

d'Emili Vicente , 5 ,1 ; «Montllufs», de 

Josefina Garriga, 4 ,8 ; «Ayllón», de 

R o s e r R o m a n i , 4 , 5 ; « T o l e d o » , 

d'Eduard Estrada, 3,8; i «Hita», de 

Dora Serra, 3,8. 

A p a r t a t p a p e r c o l o r : F o t o 

«Hostalric», d'Emili Vicente, 6,6 punts, 

guanyadora de l'apartat; «Sagunt», de 

Jose f ina G a r r i g a , 6 , 3 ; «Tru j i l l o» , 

d 'Antoni Borrell, 6 ,1 ; «Montllufs», de 

M a r i a B o n e t , 6; « B a r c e l o n a » , de 

Montserrat Jacas, 6; «Àvila», de Roser 

Romani, 6; «Àvila», de Neus Sànchez, 

6; «Puillorenç», d'Estanislau Torres, 6; 

«Barcelona», de M . Rosa Campana, 

5,5; «Cordes», d'Eduard Estrada, 5,1; 

«Inèdita», d'Antoni Olle, 5; «Girona», 

de David Anglés, 4 ,5; i «Alcaniz», de 

Dora Serra, 4 ,5 . 

A p a r t a t d i a p o s i t i v e s : F o t o 

«Hos ta l r i c» , d 'Emil i V i c e n t e , 6 ,8 

y 

O 

Un ramat 
d'ove Iles al 
pont de 
Serradui, a la 
Baixa 
Ribagorça, 
fotografiat 
durant una 
excursió del 
cicle sobre la 
transhumància 
organitzat pel 
Grup de Ciencia 
i Tècnica del 
Centre. 
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punts, guanyadora de l'apartat; «Pra-

des», de Roser Romani , 6,6; «Inèdi

ta», d 'Antoni Ollé, 5,6; «Montblanc», 

de Dora Serra, 5,3; «Terol», d'Eduard 

Estrada, 4 , 1 ; i «Daroca», de Josefina 

Garriga, 3. 

Resultai total del 
Concurs de fotografia 
de temes obligats 
2001-2002 

B l a n c i n e g r e : Emili V i c e n t e , 

24,3 punts; Maria Bonet , 22 ,6 ; Neus 

Sánchez, 22 ,6; Roser Romani , 20 ,6; 

Dora Serra , 19; Estanislau Torres , 

18,8; Josefina Garriga, 18,7; M . Rosa 

Campaña, 18; Eduard Estrada, 16,5; 

Montserrat Jacas, 11,4; An ton i Bor-

rell, 4 ,5 . 

P a p e r color: Emili Vicente , 27,2 

p u n t s ; E s t a n i s l a u T o r r e s , 2 5 , 6 ; 

Montserrat Jacas, 25 ,5 ; Maria Bonet , 

2 5 , 4 ; Neus Sánchez , 2 5 , 1 ; A n t o n i 

O l l é , 2 3 , 8 ; Jo se f i na G a r r i g a , 2 3 ; 

An ton i Borrell, 22 ,6 ; Roser Romani , 

22 ,1 ; Eduard Estrada, 20 ,5 ; M . Rosa 

C a m p a n a , 19,9; Dora Ser ra , 19 ,1 ; 

David Anglès, 18,2; Anton i Parella-

da, 5,3; Antoni Fort, 4 ,8; Nuria Felip, 

4 ,6 ; Llorenc Gómez, 3,3. 

Diapositives: Roser Romani , 25,5 

p u n t s ; A n t o n i O l l é , 2 4 , 2 ; Emi l i 

Vicen te , 23,7; Eduard Estrada, 22 ,2; 

Josefina Garriga, 18,9; Dora Serra, 15; 

M . Rosa Campaña, 10,6; Montserrat 

Jacas, 6,3; Llorenc Gómez, 5,3. 

Guanyadors del 
Concurs de fotografia 
de temes obligats 
2001-2002 

A p a r t a t b lanc i negre: I r . pre

mi: Emili Vicente ; 2n. premi: Maria 

Bonet i Neus Sánchez; 3r. premi: Ro

ser Romani . 

Aparta t paper color: Ir. premi: 

Emili Vicente ; 2n. premi: Estanislau 

Torres; 3r. premi: Montserrat Jacas. 

Aparta t diapositives: Ir. premi: 

Roser Romani ; 2n. premi: A n t o n i 

Ollé; 3r. premi: Emili Vicente . 

Versos per a ser 
cantats - Joan Costa 

Joan Costa , que fou vicesecretari 

del Cent re l'any 1965, i secretari el 

1971 , ensems que corrector de proves 

de la nostra revista M U N T A N Y A , tras-

passat Tany 1997, fou al mateix temps 

un poeta dotat d'una vena lírica evo

cadora i inexhaurible. 

Excursionista enamorat de les nos-

tres muntanyes i amant de la nostra 

terra, entrellacava d'una faisó espon-

tània i harmoniosa, els camins que 

recorría i els itineraris que portava a 

terme amb els versos que brollaven, 

frescos i abundosos, de la seva ploma, 

amb una vigoria i una inspiració que 

a voltes recorden J o a n Maragall o 

Guerau de Liost. 

Ara , la seva vídua Neus Mareé ha 

aplegat amorosament un beli conjunt 

de poesies que eli escrigué al llarg de 

les seves ascensions i travesses. 

En llur majoria, foren musicades 

pel seu gran amie i també consoci 

nostre, Salvador Castells, i algunes 

d'elles, cantades per la nostra Coral , i 

també per la Coral Joventut Terras-

senca. 

La poesia excursionista catalana 

s'enriqueix, així, amb un beli aplec de 

rimes inédites, que la modèstia natu

ral del seu autor féu que no pretengués 

mai que fossin publicades, però que 

teñen un Hoc adequat en l'antologia 

poètica del nostre excursionisme. 

A m b aquest emotiu volum, els 

amics que amb eli compartirem ino-

blidables jornades de muntanya, revi-

vim la seva presencia i, com en un 

somni, evoquem els paisatges que la 

seva ploma tan acuradament descriu, 

i que ben segur que farà vibrar el lec

tor novell, al ressò d'una veu amara

da de la bellesa de la nostra terra. 

J . G . C . 

El Centre Excursionista 
de Catalunya pel carni 
de Sant Jaume i la Via 
de la Piata 

Aquest és el sete any que el Centre 

Excursionista de Catalunya organitza 

un recorregut a peu pels camins HISTO

ries de la península Ibèrica. Aqüestes 

caminades per les llargues rutes penin-

sulars s ' i n i c i a r e n l ' any 1 9 9 6 , a 

Tarragona, i per etapes arribàrem a 

Pad rón , passant per S a n t i a g o de 

Compostel-la, seguint en part el carni 

de Sant Jaume, pel carni francés. V a m 

anar de la Mediterrània fins a l'Atlàn-

tic, MES de mil quilòmetres a peu, resse-

guint l 'Ebre, la meseta i les muntanyes 

lleoneses i gallegues. La nostra arriba

da a Santiago de Compostel-la fou a 

l'estiu de 1999, coincidint amb l 'Any 

San t . 

L'any 2000 continuàrem aquesta 

activitat fent el tram del carni francés 

que va de Sant Joan de Peu de Port 

fins a L o g r o n y o . T r a v e s s à r e m el 

Pirineu fins a Roncesvalles i passàrem 

per Iruñea (Pamplona), Puente la Rei

na i Lizarra. 

El 2001 decidírem fer la Via de la 

Plata, la ruta xacobea del sud. Sorti-

rem de Mèrida i, per Cáceres i el Puerto 

de Béjar, arribàrem a Salamanca, prop 

de tres-cents quilòmetres per aquest 

carni pie de testimonis histories, so-

bretot de l'època romana, no en va 

aquesta V i a era de les M E S importants 

de la Península en aquella época i fins 

ben entrada l'època medieval. 

Aquest any, del 28 de juliol fins al 

8 d'agost, vam continuar la V i a de la 

Plata i una part del carni mossàrab o 

sanabrès, iniciant el nostre recorregut 

on l'havíem deixat l'any passât, a la 

ciutat de Salamanca, i per Zamora i 

la Puebla de Sanabr ia arribàrem a 

Gudiña, població ja gallega. Setanta 

hores a peu, amb dos-cents vuitanta-

dos quilòmetres de recorregut per ter

res castellanes i gallegues. Hi partici

paren quaranta socis del Cent re Ex

cursionista de Catalunya, set del Cen

tre Excursionista Serres del Mestral, 

de l 'Hospitalet de l 'Infant, dos del 

Centre Excursionista de Tarragona i 

un del Cent re Excursionista d 'Olot. 

El pas deis nostres socis pels pobles 

de Castella i Galicia ha estât noticia; 

no es recordava el pas d'un grup tan 

nombrós de caminants per aqüestes 

terres. 

A la sala de sessions de la Diputa-

ció de Zamora fórem rebuts per la di

putada de Cultura, Marisa Martín. En 

aquesta visita el Cent re va oferir a la 

Diputació de Zamora la medalla del 

125è aniversari. La premsa de Zamora 

també es va fer ressò del pas deis nos-

tres socis, amb la publicació d'un re-

portatge en el diari La Opinión. 

Aqüestes llargues caminades son 

uns viatges a peu amb els quals ens 

podem fer carree amb tot detall de la 

geografia, el patrimoni arquitectònic, 

i son també l'ocasió de parlar amb els 

habitants deis petits pobles i ciutats 

per on passa el carni, tota una experi

encia difícil d'oblidar. 

Francese Bea to i V icens 

I n a u g u r a d o 
del refugi de la Torre 
de Carmanxel 
a la Jonquera 

El diumenge 2 de juny a la Jonque

ra, comarca de l'Alt Empordà, s'inau

gura un refugi per a excursionistes. 

Aquest refugi s'ha instal-lat en un 

edifici historie de la població, la To r 

re de Carmanxe l , una antiga torre 

de vigilancia de finals del segle XVIII, 

que l 'Ajuntament ha restaurât i ha

bilitât com a aixopluc per a excursio

nistes. El manteniment i la gestió ha 

estât cedida al Cen t r e Excursionista 

Jonquerenc (Secció de Muntanya de 

l ' A s s o c i a c i ó C u l t u r a l i Espor t iva 

Jonquerenca) . 
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Es situât a la part alta de la pobla

d o , just on té l'inici el bosc, i gaudeix 

d'una gran vista sobre l 'entorn. Dis

posa d'aigua corrent , electricitat , sa-

nitaris, i està moblat amb taula, bancs 

i lliteres per a divuit persones. 

Per la seva situació al vessant oc

cidental de l 'Albera, és un bon punt 

de sortida per a fer excursions per 

aquest pare naturai, a més de servir 

c o m a p u n t de p a r a d a p e r als 

senderistes que fan la travessia piri-

nenca pel GR-11 o bé el G R - 2 , que té 

el seu inici a la Jonquera . 

Per a utilitzar aquest refugi cai 

posar-se en contac te amb el Cen t re 

E x c u r s i o n i s t a J o n q u e r e n c (car rer 

Major , 101. Apartat de correus 4 1 . 

17700 La Jonquera) , o telefonar, en 

hores d'oficina, a l 'Ajuntament de 

la Jonquera (tel. 972 55 40 05) , o tam

bé a la Policia Municipal d'aquesta 

pob l ado (tel. 972 55 49 75) . 

Francese Beato 

La Universität Catalana 
d'Estiu homenatja el 
Centre Excursionista 
de Catalunya 

El passât 22 d'agost, la Universi

tät Cata lana d'Estiu, que aquest any 

celebrava la seva trenta-quatrena edi-

ció a Prada de Confient , va retre un 

homenatge al Centre Excursionista de 

Catalunya, amb el quai va voler fer 

un reconeixement per la fidelitat que 

al llarg de 125 anys ha mantingut en 

defensa de la cultura i el país. 

El président de la Universität Ca 

talana, Joandoménec Ros i Arago

nés, va fer d'introductor i amfitrió de 

l 'acte, destacant l 'obra en favor del 

medi ambient que al llarg deis anys 

ha dut a terme la nostra entitat . Des-

prés prengué la paraula el professor 

d'Història Contemporàn ia a la Uni 

versität Rovira i Virgili Josep M. Roig 

i Rosich, que situa en el context his

torie el naixement de l 'excursionis-

me a Cata lunya i la seva posterior 

evolució. El tercer a intervenir fou el 

n o s t r e p r é s i d e n t , E n r i c N o s à s i 

Sisquella, que, a més d'agrair l'ho-

menatge, va parlar de les propostes 

de futur de la nostra entitat per a con

tinuar treballant en pro de la cultura 

i l 'esport, oferint a la societat l'opor-

tunitat de participar en una obra coh-

lectiva engrescadora per al nostre país. 

Tancà l'acte el conseller de Política 

Terri torial i Obres Publiques de la 

Generalität de Catalunya, Felip Puig, 

que remarca la importancia de l'ho-

menatge que celebràvem, recordant 

l'obra que al llarg de tants anys ha 

dut a terme i continua fent el Centre 

Excursionista de Catalunya, agraint 

la feina feta i encoratjant-nos a seguir 

pel mateix carni de fidelitat al nostre 

país. 

En el decurs d'aquest homenatge 

s'estrenà el vídeo que es munta ex-

pressament per a aquesta ocasió, en 

el qual es fa el mateix viatge que en 

el can t I V del poema Can igó van 

fer Gen t i l i F lordeneu per sobre el 

Pirineu. En aquesta f i lmado pogué-

rem gaudir del recorregut que va 

imaginar Jac in t Verdaguer sobre la 

gran serralada. 

Més d'un centenar de persones as-

sistiren en aquest acte, entre les quals 

hi havia alcaldes de poblacions de 

muntanya , présidents de Consei ls 

Comarcáis , el président de la Diputa-

ció de Lleida, membres de la Genera

lität de Catalunya, excursionistes d'en-

titats del Principat i de les comarques 

nord-catalanes i una representado de 

socis del Centre, entre eis quals alguns 

membres de la Junta Directiva. 

Agraïm a la Universität Catala

na d'Estiu la deferencia d'haver orga-

nitzat aquest homenatge a la nostra 

entitat . 

F. B . 

LLIBRES 
& MAPES 
Aneto. El monarca 
del Pirineo 

Alberto Martínez Embid. Ediciones 

Desnivel. Madrid 2002. 368pàgs., il-l. 

De llibres del Pirineu se n 'han pu-

blicat moltíssims i de l 'Aneto en par

ticular molts altres. No en va l 'Aneto 

és el cim culminant de la serralada i el 

que ha atret més l 'atenció deis excur

sionistes, des d'abans de la seva con

questa, fa cent seixanta anys; un cim 

envoltat de llegendes i objecte de des-

afiaments i victòries, i també d'inevi-

tables tragédies. 

Aques t l l ibre que ara acaba de 

veure la llum és una ob ra diferent, 

en molts aspectes , de to tes les que 

s 'han p u b l i c a t fins a ra s o b r e el 

t ema. Es t rac ta d 'una monograf ia 

comple ta sobre la mun tanya que, a 

més de la t emàt ica m u n t a n y e n c a , 

aprofundeix mol ts al tres aspectes 

que s'hi r e lac ionen : les his tories i 

llegendes que envol ten el monarca , 

el descobr iment de la seva prima-

eia, les fonts termals , les exploraci -

ons iniciáis, la conques ta , els perso-

n a t g e s , els gu ies , el g rup de la 

Pléyade amb Henry Russel l , els es-

caladors , el segle xx , mossén Ol ive-

res i Jul i So le r S a n t a l ó , els refugis i 

albergs, la massif icació, els escrip-

tors , e tc . , e tc . 

Es una obra de gran interés, iblus-

trada amb magnifiques fotografíes en 

color i en negre, dibuixos i croquis, i 

d'un elevat nivell literari que el lector 

sempre ha d'agrair. En aquest cas l'au

tor és un muntanyenc complet, escrip-

tor i periodista, director de publicaci-

ons de Montañeros de Aragón i autor 

d'obres i nombrosos articles de temà

tica pirinenca. 

C o m a cloenda, creiem necessari 

ressenyar també l'extensa bibliogra

fía que conté (llibres i articles), el glos

sari i els exhaustius índexs onomàstic 

i toponimie. 

J . Bordons 
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Guía de la naturaleza 
de Gallocanta 

Diversos autors. 

Prames Ediciones. 

Saragossa 2001. 

168pägs., ill. 

Aques ta mag

nífica obra, dedi

cada a la llacuna 

e n d o r r e i c a de 

Gal locanta , cofinancada pel progra

ma L E A D E R Europeu i el Govern 

d'Aragó, és el ffuit d'uns quants anys 

de treball deis diversos autors que han 

intervingut en la seva elaboració apor-

tant-hi els seus coneixements. 

El llibre, amb el text dividit en sis 

capítols i un glossari, bibliografia i llis-

ta de servéis turístics, és un minuciós 

estudi d'aquesta singular llacuna d'ai-

gua salada situada en un paisatge de 

muntanya, a 990 metres i un deis llocs 

humits mes importants de la Penínsu

la, que al final de la década deis setan-

ta va estar a punt de ser dessecat, cosa 

que hauria fet desaparèixer la seva gran 

biodiversitat. 

L'estudi compren la conca de la 

l lacuna, els diferents ambients , les 

aus, els amfibis, réptils i mamífers, i 

f inalment presenta vuit i t ineraris , 

que es descriuen amb forca detalls per 

a conéixer la llacuna i tot el territori 

que l 'envolta. T o t això acompanyat 

d 'abundants mapes i ex-ceblents fo

tografíes en color, gràfics i dibuixos 

que converteixen l'obra en una com

pleta i útil guia per a conéixer la na-

turalesa i l 'entorn de Gal locanta . 

J . Bordons 

Guía del Parque Cultural 
del Río Martín 

) . Royo i ) . C. Gor-

dillo. Prames Edici

ones. Saragossa 

2002. U8pàgs.,ill. 

La coblecció de 

«Guías Turís t icas 

de Prames» ens va 

oferint uns llibres 

de quali tat , aple-

gant una rica infor

m a d o i amb unes 

iblustracions en color realment extra-

ordinàries, que poden satisfer els mes 

exigents. 

El Pare Cultural del riu Martín, si-

tuat al nord de la provincia de Terol , 

compren el tram mitjà del riu amb els 

municipis de Montalbán, Torre de las 

Arcas, Obón, Alcaine, Alacón, Oliete, 

Ar ino i Albalate del Arzobispo. La 

guia, que és una tercera edició, renova

da i ampliada, s'obre amb unes pagi

nes sobre el medi geografie físic, la ve

getado i la fauna, i dedica una atenció 

especial a la historia de la vida en el 

Parc, on es troben nombrosos abrics 

amb pintures i centres d'interpretació. 

La part central i mes extensa del llibre 

son les pagines dedicades a les rutes 

turístiques, que visiten detingudament 

tots els pobles i els indrets d'interés na

tural, cultural i artístic amb abundant 

informació gràfica complementaria. 

Les ultimes pagines tracten també 

de la cultura popular, la gent i les fes-

tes, i el llibre acaba amb la bibliografía 

recomanada. 

C o m els altres de la coblecció, és 

un llibre eminentment pràctic i a la 

vegada dona una completissima in

formació. 

J . Bordons 

BIBLIOGRAFÍA RECENT 
D'INTERÉS 
EXCURSIONISTA 

a cura de Martí Puras i Rexach 

¡amb la collaboracióde 

librería Quera 

Guies i t ineráries 

Per camins i corriols. Les rutes d'Amer. 

Grup Excursionista Amerenc Es-

quelles. 

Passejades des de Cardedeu. Ajunta-

ment de Cardedeu. 

Esglésies i ermites del Montseny. Josep 

Castells i Pere Comas. Ajuntament 

de Cardedeu. 

Parque Nacional de Cazorla, Segura y 

las Villas. Senderos PR. Justo Ro

bles Alvarez. Editorial Alpina. 

Excursiones en la Pedriza del Manzana

res. Domingo Pliego. Editorial Des

nivel. 

Itineraris pels cingles de Bertí des de 

Riells del Fai. U E C Val í de Tenes . 

U E C . 

Topo Guide. PR. Le Béarn a pied. 

Randonnées pedestres. 

Topo Guide. PR. Midi-Pyrénnées á pied. 

Randonnées pedestres. 

Topo Guide. PR. Haute Garonne á pied. 

Randonnées pedestres. 

Topo Guide. PR. Hautes Pyrénnées á 

pied. Randonnées pedestres. 

Rutes a 74 capelles del Valles Occidental. 

Antoni Ollé i Benaiges. Coblecció 

«La Butxaca de Muntanya», 5. 

Rutes i camins del Bages. El Pía de Bages 

a peu i en BTT. J . P l a n e l l i 

M.Vi larnau. Editorial El Farell. 

Senderos por el Pirineo Navarro. Volums 

1 i 11. Caja de Ahorros de Navarra. 

Excursions escollides des de la Costa 

Daurada. A n t o n i Cab ré i Puig. 

Coblecció «Azimut», 3 1 . Editorial 

Cossetánia. 

Cartografía 

Mapa Gorges du Tam. Pare National 

des Cévennes. 1:25.000. T O P 25 

IGN. 

Mapa Andorra-Cadí. Pare Nacional 

Cadí-Moixeró. 1:50.000. I C C i Ran-

do Editions, núm. 2 1 . 

Literatura de 
muntanya 

Excursions a la Pica d'Estats. Lluís Ma

ría i Vidal. Editorial Cossetánia. 

Un viatge per les Guilleries i el Montseny. 

Josep Tarrés i Emili Rams. Coblecció 

«Camí Ral», 20. Editorial Dalmau. 

Excursions i viatges. Mn. Jacint Verdaguer. 

3 volums. Editorial Barcino. 

Escalada 

Escaladas en los Alpes. Albert Frederik 

M u m m e r y . Núm. 3 2 . Edi tor ia l 

Desnivel. 

Bicicleta de muntanya 

El Garraf en BTT. 15 itineraris. J o a n 

Tutusaus i Mart í . Coblecció «Azi

mut», 2 1 . Editorial Cosse tán ia . 

La travesía de los Pirineos en BTT. 

Editorial Prames. 

Volta en BTT al Ripollés. Albert Cas-

tellet i Pere Oller. Editorial Alpina. 

Bages Sud. Excursions voltant Castellvell 

i el Vilar. J . A . Pallas. Editorial El 

Brogit. 

El camí deis Bons Homes. De Berga a 

Montségur en B T T . Editorial Altair. 

Natura 

Guía de las mariposas de España y 

Europa. T o m T o l m a n i Richard 

Lewington. Lynx edicions. 

Hue//as y rastros de animales del Pirineo. 

Carlos Lastanao. Editorial Barrabés. 

Arbres i arbustos del bosc mediterrani. 

Ramón Pascual. Editorial Pórtic. 

Catáleg deis ocells deis P P C C . Jordi 

Clavell i Corbera . Editorial Lynx. 

Art 

Catalunya románica, 19. Barcelonés, 

Baix Llobregat i Maresme. Editori

al Pórtic. 

Catalunya románica, 20. Baix Ebre, 

Montsiá, Terra Alta i Matarranya. 

Editorial Pórtic. 
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1 2 0 A N Y S D ' H I S T Ò R I A 

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

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

GUIES DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

ITINERARIS PEL MASSÍS DEL CARLIT 
JOAN M. VIVES I p 

Recull d'excursions pel massís del Carlit, punt culminant del Pirineu oriental situai al 

nord de la comarca de la Cerdanya que està sota l'administració francesa. 

L'existència del refugi de la Bullosa permetrà de fer boniques excursions per aqüestes 

muntanyes que amaguen, encara, racons ben poc freqüentats. 

DARRERS TÍTOLS PUBLICATS: 

Pica d'Estats-Monteixo. Vali Ferrera (excursions amb esquís), M. Broch i E. Martin. 

Catllaras-La Quar, David Aloy i M. Mercè Lleonart. 

Mont-Roig - Certascan. Valí de Cardos (excursions amb esquís), M. Broch i E. Martin. 

PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT 
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Fax 247 35 94 - 08013 Barcelona Distribució: L'Are de Berá, Centre Difusor d'Edicions Catalanes 
Comandes i administració: Poiígon Montigalà. Bèlgica, 6 i 7 - Tel. 465 30 08 - Fax 465 87 90 - 08917 Badalona 

ITINERARIS PEL 
MASSÍS DEL CARLIT 

novetat 



A questes dues guies enriqueixen el coneixement 
que es té d'uns territoris amb una llarga tradició 

^excursionista. La vali de Nuria i el massis 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 forga 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. 

Les 

trobareu 

a les 

llibreries 

del ram. 


