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Un capellà desconegut 
Sr. director: 

Després de la lectura de l'article 

«Imatges del món subterrani», publicat 

al núm. 857 de Muntanya, I esperona-

da la curlositat per la Identificado de 

l'enigmàtlc i desconegut preveré, vaig 

demanar ajuda a Caries Querol i Rovi-

ra, que fou el primer alcalde démocra

tie de Sant Sadurni d'Anoia, expert en 

historia, particularment la fotográfica 

de la localitat, i autor d'un llibre sobre 

aquest tema, per tal de conèixer la 

I d e n t i t ä t del personatge. 

Un cop vam haver-nos posât en con

tacte, va emetre la hipótesi que fos 

mossèn Joan Junyent i Terradellas 

(Vllafranca del Penedès 1859-1917), 

la quai cosa comprovàrem a l'Arxiu del 

Bisbat de Barcelona, perqué fou regent 

i ecônom de Sant Pau d'Ordal en 

1907, Hoc on es troba l'avene d'en 

Roca (és el nom. 17 del municipi de 

Cervello, del mapa Ordal de l'Editorial 

Alpina). Davant de la boca, Josep M. 

Co de Trlola va fer la celebre fotografia 

de grup, poc després de l'ascensió. Un 

cop vam haver révisât la premsa de 

l'època, vam constatar la presèneia 

activa, amb noms i cognoms, de disset 

espeleòlegs entre socis del CEC i del 

Club Muntanyenc (alguns de les dues 

entitats), que juntament amb col-labo-

radors i espectadors de la rodalia, feien 

gairebé una cinquantena de persones. 

Hem identiflcat I ubicat el Dr. Baltasar 

Serradell i Pianella, l'Albert Santamaria 

i Armengol un dels membres mes 

actius del CEC d'aquesta època (asse-

gut a l'esquerra de mossèn Junyent i 

amb un mocador al coli, corn altres 

espeleòlegs), l'Antoni Mir -soci del 

C E C - i el seu nebot Pere Mir -soci 

delegat del Club Muntanyenc-. Aquests 

dos ûltims pertanyien a la familia Mir 

de Can Guineu, de Sant Sadurni d'A

noia, propietaris il-lustrats, sobretot 

l'Antoni, que mantingué relacions 

estretes amb els geôlegs Jaume Aime

ra, Norbert Font i Sagué i Maria Faura i 

Sans. És un exemple paies de la impli-

cació del catalanisme cultural de fora 

de Barcelona amb l'excursionlsme 

d'investigació i esportiu, en aquest cas 

espeleològic, no desproveït d'un cert 

interès positivista, en vistes a un possi

ble aprofitament agricola de les aiguës 

subterrànies del sector. L'exploració a 

l'avene d'en Roca es va fer amb el 

suport economie de Can Guineu. 

Després de tôt aquest enrenou, encara 

no sabem identificar mossèn Font 

—¿surt a la fotografía?, ¿és l'espeleôleg 

que mante les règnes del matxo?- ni 

mossèn Faura - ¿ é s el capellà amb el 

barret de teula?-, que gairebé sempre 

surt vestit de capellà en les fotografíes 

d'altres exploracions i amb el mateix 

posât. Tampoc no identifiquem el grup 

de la senyera. Totes aqüestes dificultáis 

venen del costum de no especificar 

noms i dades al peu de les fotografíes, 

cosa que es va rectificar cap a la déca

da del 1920. Només la consulta dels 

arxius personáis, quan es pot fer, ens 

facilita extraordinaríament la identifica

do, o bé son els propis lectors qui solu

cionen el problema. 

Lluís Willaert i Garcia 

LA BUSTIA 
Aquesta secció vol ser un lloc de tro-
bada entre la revista i els lectors. No es 
tracta, dones, d'un apartat dedicat a la 
correspondencia de temática general, 
sino que está reservat a les cades que 
tractin específicament dels continguts 
de la revista i del món de la muntanya. 
Les cades han de dur el nom, l'adrega i 
el teléfon del remitent. Per raons d'es-
pai, poden ser editades o resumldes 
per la Redacció de la revista: 

Redacció de Muntanya 
C7 Paradís, 10 - 08002 Barcelona 
Fax: 933 151 408 
A/e: ferran@alexandri.jazztel.es 
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EDITORIAL 

Eis equipaments 
de muntanya 

F a prop de cent anys que el Centre Excursio

nista de Catalunya inaugura el refugi d'Ull-

deter (concretament el 25 de juliol de 1909), 

i en fa exactament 90 del funcionament del refugi 

de la Renclusa. És évident que el Centre ha esdevin-

gut una entitat pionera a Espanya en materia d'e-

qu ipamen t s , com també ho és a m b molts altres 

aspectes de l'activitat excursionista i esportiva. 

Al llarg de tots aquest anys el Centre ha fet un esforç 

enorme per disposar d 'una xarxa de refugis i xalets 

que avui puguin oferir servéis per a la practica de 

l'excursionisme a mes de 40 .000 persones de totes 

les nacionali tats . Cer t amen t , tot aquest col-lectiu 

pot gaudir tant d 'un bon equ ipamen t com d ' un 

esplèndid paisatge muntanyenc. 

Aquells que fa uns anys no veien cap interés en l'a-

profi tament de construccions abandonades com a 

conseqüéncia d'obres hidroeléctriques, o bé no veien 

cap interés a mantenir un refugi a les muntanyes de 

Prades —avui és un centre mundia l d'escalada— o, 

fins i tot, aquells per ais quals un refugi era sinònim 

d 'una simple cabana, ara resulta que, amb el pas dels 

anys, els nostres equipaments son motiu d'enveja. 

Això, però, no voi dir que el tema s'hagi resolt del 

tot. Ben el contrari, ja que els estàndards que han de 

compli r els equ ipamen t s de tota mena són cada 

vegada més exigents i això, juntament amb el des-

gast que representa la meteorologia per a aquests 

mateixos equipaments , segons on estiguin ubicats, 

fa que l'esforç economie necessari per al seu mante-

niment sigui molt impor tane 

LAdminis t rac ió està ober ta a ajudar-nos, a m b el 

benentès que sera per a millores de consolidació, i 

no pas per a ampliacions dels equipaments existents, 

i amb una proporció équivalent a la contribució que 

el Centre pugui aportar. 

El pia de millores dels nostres equipaments repre

senta una gran inversió. Es évident que si al Centre 

volem mantenir amb dignitat la xarxa actual ens cai 

una politica d'explotació dels nostres equipaments 

molt més rigorosa, de manera que les inversions que 

es facin t inguin un retorn economie que permeti 

una recuperació en un période de temps raonable i, 

per altra banda, siguin suficients per mantenir unes 

condicions minimes d'acord amb les exigèneies de 

les autoritats i els usuaris. 

Josep Manel Puente 

President del CEC 

L'escriptor i fotògraf Jordi 
Sola Coli va ter la fotografia 

de la portada un dia transpa

rent com el vidre, en la seva 

recerca constant dels blaus, 

com ell mateix ens ha indicai 

El motlu de la bandera d'ora-

cions isolada que el vent 

agita és el si'mbol del Tibet i 

ens identifica on som. (Presa 

amb una càmera Nikon FM2 i 

una lent de 35 mm). 

El refugi d'Ulldeter. 

El desgast que 

representa la 

meteorologia per als 

refugis de muntanya 

fa que l'esforg 

economie necessari 

per al seu 

manteniment sigui 

molt important. 
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ocar de 
la volta del eel 



HIMALAISME 

I Tibet resumeix com pocs pai'sos la idea de Mar sagrada. 
Terra amb connotacions mitiques, espai de trobada inhospit, 
la fonetica del seu nom incita a descobrir, colors, textures 
i una geografia on I'element quotidia i I'univers de I'esperit 
es fonen en una realitat mes enlla de qualsevol percepcio 
concreta, pero a I'abast de tothom. 



Finestra d'una 

estanca del monestir 

de Dirapuk. 

Pagines anteriors: 

el mont Kailas vist 

des del monestir 

de Chukku. 

Llac Manasarovar. 

En primer pia una 

bandera d'oracions. 

lite 
4*» t • • ~* \ 

P er copsar el Tibet cal entendre la importancia 

de la idea de pelegrinatge. Aquesta forma part 

d 'un viatge interior i el pelegrí, com a realitat 

i s ímbol, és un viatger en esséncia. País d 'origen 

nómada, el pelegrinatge s'interpreta aquí com una 

recerca sense afany, rao per la qual resulta freqüent 

trobar arreu del Tibet indrets de pelegrinatge arrelats 

a la tradició budista. N o te res a veure l'atzar amb el 

fet que alguns paratges amarats de beutat concentrin 

aquella invisible qualitat que els fa esdevenir sagrats; 

paratges on el viatge mai no acaba, ans al contrari 

comenca. 

Un esclat de blau 

Llac Manasarovar. Atzur ciar sobre blau profund. Els 

núvols, blancs com la neu deis cims de l'altiplà, pro-

jecten ombres fugisseres sobre les aigües d'aquest llac 

d'origen glacial. A tocar de la volta del cel - s o m a mes 

de 4.000 m - , Manasarovar és un deis indrets de pele

grinatge al Tibet occidental. Caracteritzen la contrada 

un horitzó sempre distant i la fascinant desolado de 

l'orografia. El silenci s'escolta. El vent, que bufa a ràfe-

gues i inesperadament, accentua l'austeritat de l'en-

torn. Dalt d'un turó, el monestir de Chiù fa de talaia 

privilegiada: al sud-est, Manasarovar; a recer del turó 

un llogarret on hi viuen una vintena d'habitants. 

Dins del monestir, un grup de pelegrins que cele

bren una cerimònia religiosa no se sorprèn per la 

presencia inesperada de dos visitants arribats d u n a 

terra remota. Acabat el ritu, i després de donar un 

volt pel monestir, marxen mormolant una pregaría. 

Parlen entre ells en veu baixa. Somriuen discreta-

ment , no en va representa un deis punts àlgids del 

seu recorregut. Q u a n ja no queda ningú, la soledat 

recupera la seva dimensió. Buides a les estances, les 

banderes d'oració bateguen al vent. Les aigües pro

fundes del llac, de lluny estant, semblen estàtiques. 

Mes enllà de les própies creences, caminar per la 

riba de Manasarovar convida a la medi tac ió . En 

certa mesura, es podria parlar de la influencia de 

determinats factors, recordem-ho, escollits per l 'ho

me en el momen t d' installar-se aquí. Per tant, no 

seria una influencia casual, ans intencionat l'efecte 

produi t en un esperit obert a l'extensió de les placi

des aigües sota un cel permanentment blau. 
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Proper al monestir hi ha un pujol amb un refugi 

on passar la nit. En té cura un monjo, acompanyat 

per un novici que amb prou feines supera la desena 

d'anys. La cuina acuii el centre d'aquest petit gran 

univers. Q u a n el fred arriba amb el capvespre, la llar 

brinda un refugi, il-luminat tènuement per una llan

da i unes quantes espelmes, on romandre a recer 

dels éléments . Sopar, esdevé u n ritual. Verdures i 

arròs blanc. Per beure, te ben calent. Els gests en el 

moment de servir o de mastegar són lents, per desta

car la importancia del darrer àpat del dia. A Mana

sarovar, on en aparença passen poques coses, el fet 

de menjar supera el mer acte instintiu i adquireix 

una significado especial. Enfora, la nit embolcalla 

les aigües del llac. Or ió indica el carni de ponent . 

Les albes a Manasarovar entapissen la volta de 

daurat. Just abans, quan la fosca encara hi predomi

na, la veu d 'una oració provinent d 'una alcova 

esquerda el silenci. El dia és. El blau del cel guanya 

en sa turado mentre les muntanyes que envolten el 

llac recuperen la forma. La l lum és l 'escultor que 

emmotlla el relleu d 'un paisatge minimalista, origen 

de sensacions properes a l'essencial; les tonali tats 

canviants amb l'avanç de la claror, les textures aspres 

d 'una terra cada vegada mes rogenca, o els contrasts 

entre el dia i la nit, el fred i l'escalfor, la presencia i 

l 'absència, són les busques d 'un rellotge en el pas 

immutable del cicle de les coses. 

Les sinuoses elevacions de la rodalia serveixen de 

mirador privilégiât, així com de pastura ais ramats 

salvatges d'antílops. L'agii silueta d'aquests animais 

desplaçant-se per un terreny ondulât, dibuixa amb el 

moviment, talment herba batuda per la brisa, un beli 

miratge matinal. Q u a n deixem el monestir, el monjo 

s'acomiada de nosaltres amb l'esguard i agitant lleu-

ment la ma. Rere seu, el novici ens somriu ensenyant 

les sèves dents blanques, perfectes. 

L'instant de la partida comporta un gest habituai 

en qualsevol viatge. De fet, viatjar no deixa de ser un 

adéu continu, la constatado en la conscièneia de qui 

viatja que el canvi forma part de la natura del mateix 

del viatge. En aquest sentit, l'assimilació de l'experièn-

cia té en el viatge una gramática propia que ho expres-

sa: l 'abandó del Hoc esdevé estrategia. Dit en altres 

paraules, no hi ha viatge si no hi ha una véritable des-

afecció per alió assimilât, pero que hem d'abandonar. 

Pot semblar obvi, pero el fet de viatjar suposa una 

renuncia constant que, altrament, té en la repetido 

d 'un gest - l a partida-, el seu fonament bàsic. 

La partitura del vent fa de les sèves mentre ascendim 

per un turó d ' inclinació pronunciada , que separa 

Manasarovar del mont Kailas, l'altre gran centre de 

pelegrinatge del Tibet occidental, situât a una Jorna

da de viatge. Queda enrere la fabulosa carena del 

Gurla Mandhata , coberta a perpetuïtat de neu que 

s'évapora, tôt formant una crinera de cabells blancs 

que s'esgoten dins d 'un cel encara pàl-lid, talment 

les aigües del llac es dissolen en la distancia. 

U n xôrten —monument commemorat iu budista— 

assenyala el pas que uneix l'àmbit físic d'ambdós cen

tres sagrats. Envoltats d 'una naturalesa austera, la 

bellesa s'expressa en un llenguatge gens convencional. 

Un incert sentit de t ransido acompanya les nostres 

passes. N o diem res, car no hi ha res a dir. La nostra 

única preocupado rau a trobar un refugi abans no 

caigui la nit. Cap al tard, una cabana de ramaders ser-

veix per a refugiar-nos. Poe després comença a nevar, 

en un senyal inequivoc de l'hivern que comença. 

Tarboche, amb el mont 

Kailas al fons. 

El vent agita 
les nombroses 
oracions, 
escampant arreu 
pregáries escrites 
en la superficie 
translúcida de 
la tela. 
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Monjo (amb 

indumentaria 

vermella) amb un 

pelegrí de visita, al 

monestir de Dirapuk. 

El centre de l'Univers 
L'endemà, una catifa blanca de neu cobreix tot 

l'altiplà, amb la particularitat que está soleada per 

nombrases petjades de mamífers que s'hi han passe-

jat durant la nit anterior. Ara i adés, els senyals sobre 

la superficie blanca s'entrecreuen, révélant com una 

signatura animais de tota mena. ¿On s'han ficat?, 

em pregunto ja a les envistes de Tarchen, la menuda 

pob lado on arriben pelegrins d'arreu per iniciar el 

pelegrinatge al voltant del mon t Kailas. 

De Tarchen estant, el Kailas no resulta pas visi

ble. A m b tôt, les tendes plantades al bell mig del 

Petits munts de 
pedres desades 
pels pelegrins, 

intersecciô entre 
el record del seu 
pas per alli i un 
desig, avisen del 

cami a d'altres 
;legrins. Son fars 
de pedra en la fi 

del mon. 

poblé i el deambular de pelegrins amunt i avall, per-

meten intuir la seva proximitat. Tot i no ser la mun-

tanya mes alta de l 'Himàlaia, en la cosmogonia de 

budistes, hinduistes, jainistes i bonpos —la tradició 

anterior al budisme t ibe tà- simbolitza l'eix de l 'Uni

vers: el mitic mont Meru. Es aixi que la khora -pe le

grinatge, en llengua tibetana— agafa volada per a 

cadascuna d'aquestes tradicions religiöses. 

Fer la khora implica per al pelegrí accedir a l'inte

rior d'una geografia molt específica. Per entendre-ho 

millor cal considerar el mon t Kailas com el centre 

d 'un mandala. En la tradició budista un mandala 

equival a una representació geomètrica del cosmos. 

Així tenim que la muntanya representa l'Univers tridi

mensional a circumval-lar. Precisament, la paraula 

khora remet a la idea de 'donar voltes' o de 'girar', 

mentre que mandala significa 'cercle'; és a dir, el cercle 

que dibuixarem en caminar al voltant de la muntanya. 

Poques hores després de deixar Tarchen, el mont 

Kailas ens ofereix, en la llunyania, la primera imatge 

de si mateix. De simetría irregular i amb un cim de 

neus eternes, el seu aillament fa que excel-leixi de la 

resta del paisatge que l'envolta. Al marge de conside-

racions s imbòliques, s'intueix com a inevitable la 

fascinado que genera la simple visió de la mun ta 

nya, però en cap cas la d 'una muntanya qualsevol. 

La gran bandera d'oracions de Tarboche indica la 

proximitat del primer deis monestirs de la khóra. A 

voi d'ocell, ben amunt a dalt d 'un cingle, el mones

tir de C h u k k u tes t imonia la presencia h u m a n a 

enmig de tanta immensitat. 

Un grup de pelegrins no fa gaire que ha arribat al 

monestir. Caminen al voltant d'un mur fent rodolar 

una sèrie de molins d'oracions disposats un darrere l'al

tre. Cada gir d'un dels molins simbolitza un mantra 

—fòrmula sagrada recitada com una pregaría. Cada 

volta sencera al mur equival a una petita khora i, segons 

la tradició budista, qualsevol pelegrinatge ha de seguir 

la direcció de les agulles del rellotge. Des del monestir, 

la vista mostra el mont Kailas esplendorós; just dessota, 

el carni que s'endínsa a la vali de Lha Chu. 

Per la vali de Lha Chu 

Q u a n penetrem a l'interior de Lha Chu, ho fem 

sense perdre de vista el fil d ' un rieroi que corre 

paral-lel a nosaltres. A causa de l'altura, l'aire s'enra-

reix. Poe a poc, no podría ser d'altra manera, se'ns 

revela l'experiència de caminar feixugament, de com 
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en aqüestes circumstáncies els detalls, per mes petits 

que siguin, adquireixen una significació especial. 

Petits munts de pedrés desades pels pelegrins, inter-

secció entre el record del seu pas per allí i un desig, 

avisen del camí a d'altres pelegrins. Son fars de 

pedra en la fi del món. 

En aquest esdevenir-se la muntanya es desplaca en 

relació al nostre moviment, oferint a cada passa una 

nova perspectiva. Amb la cara oest del mont Kailas 

precipitant-se al buit, a l'altra banda de la valí casca-

des congelades davallen per titánics espadats de color 

ocre, que reforcen la impressió destar a la mercé d'un 

deliri imaginat per algún pintor surrealista. La llum 

matisa formes í tonalitats. La quie tud arriba a la 

máxima expressió. Tot sembla haver-se deturat. 

Es com trobar-se en el mirall d'Alícia. ¿A quin cos-

tat, pero? En tot cas, aquí hom compren la significació 

de la muntanya. C o m Manasarovar, el mont Kailas 

implica un procés de reflexió. La diferencia consisteix 

en el fet que si Manasarovar és un paisatge obert, de 

grans espaís i perspectives gairebé inabastables, Kailas 

es caracteritza per una geografía tancada, íntima i 

espectacular alhora. Després de caminar durant hores, 

perduda la noció del temps, quan qualsevol idea de 

desti ha esdevingut fantasia, la valí de Lha Chu sobre 

com una flor per retornar-nos a un paisatge menys 

dramàtic, mes familiar; el monestir de Dirapuk. 

En un continent deshabitat com aquest, Dirapuk sor-

geix com un oasi. El color rogenc del dukhang -estan

ca per a les pregarles- destaca de la resta, i indica la 

posició exacta que ocupa en la penombra. A diferencia 

deis grans monestirs de la rodalia de Lhasa, habitats 

per centenars de monjos, aquí son pocs els membres 

que configuren la comunita t . En veuren's arribar 

exhausts, un monjo surt al nostre pas per oferir-nos 

hospitalitat. A l'abric de la cuina, un altre monjo ens 

serveix un te ben calent, que bevem lentament, assabo-

rint-ne l'escalfor i el gust agre de mantega. Intercan-

viem uns quants gests per intentar explicar, ajudats per 

algún mot en tibetà, la nostra vivencia per Lha Chu. 

De fet, ['explicado queda en això, en un intent, no per 

la manca de vocabulari adéquat, sino per la proximitat 

de la si tuado i la nécessitât d'una major perspectiva 

temporal per copsar-ne la véritable dimensió. 

N o hi ha dubte que el sol abans del zenit pro-

veeix la millor hora per contemplar des de Dirapuk 

la cara nord del Kailas. Envoltat de cims nevats, les 

siluetes de les mun tanyes c i rcumdants aparenten 

Vali de Lha Chu. 

Envoltat de 
cims nevats, 
les siluetes 
de les muntanyes 
aparenten 
estar en etern 
pelegrinatge. 
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Pelegrí abans 

de començar^^ 

la k h o r a . 

Tarchen. 

estar en etern pelegrinatge. L'espadat, que davalía en 

vertical un miler de metres, gairebé sense inclina

do, produeix un rar efecte dramàtic sobre qui el 

B contempla. Un dramatisme que genera calma, 

a f c les veus d 'uns pelegrins conversant a l'interior 

d 'una tenda mentre preparen la pitança, el 

I brogit d 'un rieroi que surt dessota les 

aiguës gelades, l'oreig que mormola enlloc, 

un núvol, el vol d 'un voltor, en cercle i 

cadencia regular, tot expressa imperma

nencia en contrast amb la sòlida mola 

, del Kailas. 

i . A mitja Jornada de Dirapuk, 

t en dirccció -il l'est. Drenila, .1 

5.636 m d'altitud, és el pun t 

més alt de la khora. Segons la 

tradició budista , en aquest 

pas de muntanya que trobem 

duran t el segon dia de pele

grinatge, hi resideix Dròmla 

-o Tara, que t radui t del 

sanscrit vol dir 'la que 

ajuda a creuar ' - , la deessa 

de la misericòrdia, en una 

clara metáfora de l'ajuda que necessitem per abastar 

la collada. Sense commiseració, uns pelegrins ens 

deixen enrere mentre exclamen ¡la, so, so, so, so!, un 

crit d'alegria, ja a les envistes del pas. A Drômla 

mateix, els pelegrins recolzen el cap en una gran 

roca com a mostra d'agraïment i reciten mantres. El 

vent agita les nombroses banderes d 'oracions , 

escampant arreu les pregàries escrites en la superficie 

translúcida de la tela. A partir d'ara cont inuarem 

circumval-lant el mon t Kailas pero sense veure'l, tot 

i que com una presencia ben definida persistirá en la 

nostra memoria. 

Duran t el descens baixem per un pendent prou 

dificultós fins a topar-nos amb una glacera difícil de 

creuar, polida capriciosament com un immens quars 

abandonat per un gegant. Potser sigui el fred, o pot-

ser el vent que batega amb força inusitada, el que fa 

que unes paraules del Shiva Purana —un text sagrat 

de lhinduisme— vinguin al cas. En concret, aquelles 

que diuen que al mon t Kailas «es troba el paradis de 

Shiva, entapissat de meravellosos jardins». C o n s 

cient del seu sentit allégorie, hi pensó en aixecar-me 

per tercera vegada de la superficie gélida i encarar un 

darrer esforç per acabar de franquejar-la. 



HIMALAISME 

Un món de silenci 
Q u a n la vali de Lham Chu sobre immensa vers el 

sud, sembla impossible no sentir la remor de la prò-

pia respiració. A la llum d 'un capvespre caut, una 

suau calitja recull i desa en alternança una gradació 

blavosa molt tènue que tenyeix un món de silenci i 

quietud absoluta. El cabal congelât d 'un riu tornarà a 

or ientar-nos; seguint-lo arribarem al monest i r de 

Zutulpuk. Preocupats per la nit que s'acosta a grans 

gambades, accelerem el ritme. Caminar pelegrinant, 

pelegrinar ment re eaminem. <Què es primer? En 

companyia d'aitai soledat, s'extrema mes encara la 

consciència de si mateix. Reflexió rere reflexió esdevé 

l'inévitable: com un mantell, la nit cobreix la vali. 

Per a la nostra desesperació el vent bufa amb mes 

força que quan baixàvem de Dròmla. Procurant de 

no perdre de vista la sortida de la vail, que encara 

lluny s'assembla a la depressió d 'un embut de pro-

porcions descomunals, fern via a cor que vols i una 

mica com p o d e m . Malau radamen t , perdo per 

moments el meu company, que de sobte torna a rea-

parèixer com una silueta estranya. Vist de lluny em 

recorda a mi mateix o potser un miratge. <De veres 

es tracta d'eli? <De qui, si no? Mai no m'havia sentit 

tan minûscul, tan insignificant. Ni tampoc tan lliu-

re com ara de cap altra expectativa que no sigui 

veure sortir la lluna pel llevant, indefens davant la 

majestat indesxifrable del paisatge. 

En un moment indeterminat, el meu company i jo 

ens retrobem. Esgotats, i amb l'absurda sensació d'es-

tar extraviats, fem l'unie que podem fer i seguim enda-

vant. De sobte, el vent amaina. Portem caminant deu, 

dotze, quinze hores. Q u i sap si vint. El temps s'ha 

esvaït. Quan a la fi, una magnifica lluna plena s'eleva 

de rere la carena per omplir d'una tonalità! porpra l'es-

pai sencer. Una sensació d'alegria omple els nostres 

cors, traduïda en una dansa nocturna de curta durada. 

Sensació que augmenta tan bon punt arribem a 

Carni de Drömla. 

Vessant oriental 

del Kailas. 

Monestir de Chiù 

a l'hora del crepuscle. 

Zutulpuk davant la mirada incrèdula d'uns ulls, pro

bablement d'una guineu, que brillen en la nit. 

El monestir de Zutu lpuk serveix de refugi en la 

segona jornada de la khom. Emmarcat entre carenes 

de contorns amables, a l'escalf d 'un sol agradable cal 

afegir-hi el caliu del monjo que viu a la contrada i té 

cura del monestir, així com el de la familia, una pare-

11a i el seu fili de tres anys, que també viuen aquí. 

Fora del nostre abast visual, el mont Kailas continua 

influint a causa de la seva proximitat, i en nosaltres, 

fruit de l'experiència del pelegrinatge. 

La historia narra que el místic i poeta Milarepa va 

habitar una cova propera a unes cascades de gel, a no 

gaire distancia de Zutulpuk. No és rar, ja que es tracta 

d'un indret contemplatiu. Aquí, les variacions del pai

satge depenen més de la llum que no pas de la transla-

ció del viatger. A l'hivern, quan la lluna surt rere la 

gran carena enfront del monestir, Venus s'amaga a 

ponent en perfecta harmonía amb l'astre nocturn. La 

claror lunar reflecteix en un cabal gèlid un caminant 

imaginari. Aleshores, el voi d'un voltor insomne, que 

dansa amb l'ombra d'una parella imaginaria, s'enlaira 

fins a abastar la nit per assenyalar el carni de l'endemà, 

que du a l'inici sense fi de la khom. 

En un moment 
indeterminat, 
el meu company 
i jo ens retrobem. 
Esgotats, 
i amb l'absurda 
sensació d'estar 
extraviats, fem 
l'unie que podem 
fer i seguim 
endavant. 
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Els p ioners ide eolo 
a 

già 
C a t a l u n y a 
Text: Carmina Virgili 

Al segle XVI I , Newton, amb la seva obra Philosophiae 
naturalis principia mathematica (1687), demostrà que els 
moviments deis astres es regeixen per unes liéis que 
poden expressar-se matemàticament. Amb aquesta 
afìrmació comencà la física i la ciencia moderna, però la 
geologia científica no es desenvolupà fìns al segle XIX. 
Resta tants anys presonera deis mites i de la Biblia perqué 
l'escala de temps i d'espai en què es desenvolupà la vida 
del nostre planeta en feia més difícil l'estudi dentine. 



CIÈNCIES NATURALS 

F ou Charles Lyell, amb el seu Uibre Principies 

of geology (1830-1833) , qui mostra que per 

explicar les formes i estructures de la Terra no 

cal recorrer a l'accio d'estranys i remots cataclismes, 

ja que son el résultat dels mateixos processus natu

rels que avui podem observar: l'erosió marina i flu

vial, eis terratrèmols i volcans..., actuant al llarg de 

milers i milions d'anys. Sostingué, causant un cert 

escando! entre els seus contemporanis, que els dipò-

sits de graves i sorres dels voltants de Londres no 

eren el résultat i la prova del diluvi universal sino 

antics sédiments del Tàmes i . Al mateix temps la 

revolució industriai, amb la nécessitât del carbó per 

obtenir energia i la del ferro per construir maquinà-

ries, feia que fos necessari conèixer el subsòl per 

aprofitar-ne adequadament els recursos i, per tant, 

contr ibuì a despertar l'interès per la geologia. 

Els inicis dels estudis geològics 
a Catalunya 

Catalunya quedà força temps al marge d'aquest movi-

ment cientific. La Universität de Barcelona havia estât 

traslladada a Cervera per ordre de Felip V, com a càs-

tig als catalans per haver recolzat el prétendent austn'ac 

durant la Guerra de Successió; tampoc el règim abso

lutista régnant no afavoria l'activitat científica. La 

Reial Academia de Ciències, fundada el 1764, era dels 

pocs nuclis que tenia inquietuds cientifiques, però fou 

clausurada el 1824, igual que altres institucions cienti

fiques i culturáis. Només a mitjan segle xix, amb el 

régnât d'Isabel II, començà una etapa d'una certa libe-

ralització i lleugera recuperado econòmica. L'any 

1836, la Universität torna a Barcelona. La Reial Aca

demia de Ciències sobri de nou el 1832, i el 1835 s'hi 

impartiren cursos de mineralogia, geologia i explota

d o de mines, i ben aviat el seu Gabinet d'Història 

Natural fou un dels niés importants de Catalunya. 

El sentiment de la nécessitât de conèixer i «recu

perar» el nostre país i les inquietuds culturáis d 'am

plis sectors de la societat catalana són a la base del 

moviment excursionista que es desenvolupà al segle 

XIX a Catalunya. Així, el 1876, un petit grup d'a

mies fundaren l'Associació Catalanista d'Excursions 

Cientifiques, amb la finalitat d'«investigar tot el que 

posés atenció al concepte cientific, artístic o literari». 

Fou un projecte engrescador que aviat reuní la 

majoria dels intel-lectuals catalans. L'associació 

començà amb tres seccions: la Científica, l'Artistica i 

la Literaria; però dos anys després es crea la Secció 

Topogràfica, que es comprometr ia en la missió de 

«completar el mapa de Catalunya». 

La recerca de noves fonts d'energia 
El desenvolupament de la indùstria textil a Catalu

nya explica també un interés creixent per la ciencia i 

la tècnica en general, i per la geologia en particular, 

Uigada a la impor tanc ia de la recerca minera de 

combustibles. La competencia de preus amb altres 

pa'ísos i les exigències obreres creixents fa que resulti 

indispensable mecanitzar-la, i per fer-ho es necessita 

d 'una força motriu a un preu raonable. Seguint l'e

xemple de la indùstria textil anglesa, es pensa en les 

maquines de vapor. El 1830, en Josep Bonaplata, 

n ' importa una d'Anglaterra per a la fabrica d'india-

nes que té al Raval. El 1832, aquesta fábrica, que 

portava amb orgull el nom d'El Vapor, és la primera 

d'Espanya a utilitzar aquesta nova energia, que ben 

aviat substituirá comple tament l'energia «de sang» 

(tracciò animal) i no és fins mes endavant que per

dra protagonisme en front de la hidráulica. El ferro

carril que es construeix el 1848 entre Barcelona i 

Matará , és una raó mes de la nécessitât de trobar 

jaciments de carbó a Catalunya. 

L'interès per la minería i la geologia 
A Espanya, el descobriment de plom i plata a Hien-

delaencina, de mercuri a Almadén, de plom a Lina

res, de coure a Río Tinto i de ferro al País Base, havia 

despertat l'interès per la minería metàl-lica i la geolo-

P R I N C I P L E S 
O F G E O L O G Y 

C H A R L E S L Y E L L 

Portada del llibre 

Principles of geology, 

de Charles Lyell. 

Vista de les mines de Surroca al terme d'Ogassa i, a dalt, Mina Eugènia, 

a Bellmunt del Priorat (mare del 1901). 

A la pàgina esquerra: amb el desig d'augmentar el contingut del museu, 

el Dr. Batallar, malgrat la seva greu invalidesa parcial, organitzà algunes 

expedicions. En la fotografia és a Fuentelespino de Moya, en plena 

campanya d'exploració geològica (juliol del 1859). 
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Cal Més-Xic, de la 

poblado de Bagá, 

a la comarca del 

Berguedà. Antiga 

fábrica, en la qual 

s'obtenia petroli per 

destil-lació d'esquistos 

bituminosos. 

A la pägina dreta: a 

dalt, facana del 

Seminari Conciliar de 

Barcelona; a baix, la 

sala d'exposiciö del 

Museu Geologie 

gia. El 1833 s'havia Rindat la Dirección General de 

Minas, i el 1849 inicia les sèves tasques la Comisión 

de la Carta Geològica de Madr id y General del 

Reino. Q u a n aquesta comissió emprengué un estudi 

sistemàtic de la Península, l 'enginyer Felip Bauzà 

publica, els anys 1874 i 1876, els primers résultats 

dels seus treballs sobre les provincies de Girona , 

Tarragona i Lleida, i foren ampliats posteriorment 

per Mallada a Tarragona i per Maureta a Barcelona. 

L'impuls dels estudis geoiògics a Catalunya 
L'impuls defìnitiu per a la geologia a casa nostra 

arriba el 1869, quan Lluís María Vidal, nascut a 

Barcelona el 1842 i que havia marxat a Madrid a 

estudiar enginyeria minera, torna a Catalunya com a 

funcionari de la Delegació de Mines i començà a 

estudiar els carbons de Berga. Les publicacions que 

féu sobre l'edat i les caractéristiques de la formació 

geológica que els con tenen , i que eli identifica 

encertadament com a garumnià, li donaren prestigi 

internacional. El 1883 dimiteix del carree de funcio

nari i s'ocupa de l'explotació de la conca carbonífera 

de la Seu d'Urgell. Llavors també va fer estudis sobre 

les fonts termals de Caldes de Malavella, de l'estany 

de Banyoles i de les mines de carbó de Sant Joan de 

les Abadesses. En un m o m e n t donat , aquest jaci-

ment es considera tan important i, sobretot, hi ha 

tant d'interés per trobar carbó a Catalunya, que s'hi 

construeix una línia ferroviaria per tal d'explotar-lo. 

A mes de les seves activitats professionals, Vidal 

porta un gran dinamisme a la vida científica catala

na. Cal recordar que fou un dels pr imer socis de 

lAssociació Catalanista d'Excursions Cientifiques i 

président del Centre el 1896, que curiosament és el 

mateix any en qué va escalar la pica d'Estats per la 

via directa. També presidí l'Ateneu Barcelonés i l'A-

cadèmia de Ciéncies i Arts de Barcelona. Fou, sense 

cap dubte, el primer gran geòleg cátala, i marca molt 

positivament la vida científica i cultural catalana. 

La fundado del Museu Geologie 
del Seminari 

Gairebé con temporan i de Vidal és Jaunie Aimera 

(1845 - 1919), que havia fet s imultàniament estudis 

eclesiàstics i civils i s'havia doctorat en ciéncies natu-

rals. L'any 1874 va començar a fer classes al Semina

ri Conciliar i rebé l'encàrrec de les autoritats ecle-

siàstiques de fundar-hi un museu de geologia, per 

tal de «rebatre la falsa ciencia que tant presumeix 

actualment de les seves conquestes i de demostrar 

que la vertadera ciencia està en conformitat i har

monía amb la religió». Evidentment , allò que les 

autoritats eclesiàstiques qualifiquen de «falsa cien

cia» i que volen combatre és el darwinisme i la teoria 

de l'evolució, alarmades per l interes que desperta-

ven entre els ciutadans cultivats. El Diari Cátala, de 

Valenti Almirall (1879), va publicar en fascicles El 

viatge del «Beagle», de Charles Darwin; era la prime

ra vegada que es publicava aquest text a Espanya. 

També el 1850 s'havia éditât a Barcelona l'obra Ori

gen del hombre por selección natural y sexual, la pri

mera traducció al castella. Jaume Aimera era, sens 

dubte, contrari a les teories evolucionistes, però no 

en féu, d'aquesta qüestió, l'objectiu principal de la 

seva feina; l'objectiu de la seva vida fou el Museu 

Geologie del Seminari i la recerca geològica a Cata

lunya. Realitzà un treball extraordinari en qualitat i 

quantitat , molt aviat reconegut internacionalment. 
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El primer Congrès Geologie Internacional 
i la fundació del Museu Martorell 
L'any 1878 fou célébrât a Paris, al mateix temps que 

una Exposició Universal, el primer Congres Geologie 

Internacional, al quai assistiren Lluís Maria Vidal i 

Jaume Aimera. Els nostres compatriotes mostraren ais 

seus col-legues présents en el congres la tasca que ells 

estaven fent a Catalunya, i també pogueren apreciar 

la importancia que es dona a la geologia (mapes, 

esquemes i col-leccions de minerais i fòssils) dins de 

l'Exposició. Aquest mateix any 1878, es produí un 

altre esdeveniment important per al futur de la geolo

gia a casa nostra: la donació d'una valuosa collecció 

de fòssils i minerais que el patrici barceloní Francese 

Martorell féu a la Ciutat, i el compromis de l'Ajunta-

men t de construir un museu per allotjar-la en els 

terrenys que ja estava préparant per a l'exposició del 

1888; un compromis que l'alcalde Rius i Taulet com

pii amb la construcció de l'edifici que s'inaugura e 

1882 i que encara allotja la mostra. El Museu de la 

Ciutadella o Museu Martorell es converti en un cen

tre d'estudi i de recerca. Pocs anys després de la seva 

fundació, Artur Bofill i Poch en fou nomenat direc

tor. Advocat de gran cultura i confortable fortuna, es 

va dedicar a col-leccionar minerais, fòssils i mol-luscs 

fins a esdevenir un bon geòleg i un excel-lent paleon-

tòleg. Fou també un actiu soci del nostre Centre , 

col-labora amb Aimera i consagra la seva vida al 

Museu, del quai fou director entre el 1890 i el 1920. 

El mapa geologie de la provincia 
de Barcelona 
La Diputac ió de Barcelona considera la nécessitât 

d'impulsar l'elaboració d'un mapa geologie de la pro

vincia. Aquell que havia fet André Vézian el 1856 

havia quedat antiquat i cobria una superficie molt 

l imitada; per això, el 1869, varen encarregar una 
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C U R S D E G E O L O G I A 

DINÁMICA Y 

r F.>«T , Sion* 

Portada del llibre Curs 

de geología dinámica i 

estratigráfica aplicada 

a Catalunya, de N. 

Font i Sagué, publicat 

peí Centre 

Excursionista de 

Catalunya el 1906. 

nova cartografia que contingués tota la provincia a 

un geòleg francés exiliat a Barcelona, Henri Moulin, 

que no compii l 'encàrrec. Finalment , el 1884, ho 

proposaren a Aimera, que amb els seus treballs al 

Museu del Seminari havia adquirit un gran prestigi. 

Eli i els seus co l laboradors , pr inc ipa lment Artur 

Bofìll, compliren tan eficaçment l'encàrrec que, qua

tre anys després, a l'Exposició del 1888, sen pogué 

exposar el primer full, el dels voltants de Barcelona (a 

escala 1:100.000). Aquell mateix any, oficialment 

comissionats, el presentaren al IV Congrès Geologie 

Internacional de Londres. Entre el 1891 i el 1913, 

se'n publ iquen cinc fulls (uns 2 .400 m : , a escala 

1:40.000), dels dotze que n'havien previst. És una 

feina excel-lent, molt superior a la que estava realit-

zant la Comissió Nacional a Madrid, fet que recone-

gueren els mateixos membres d 'aquesta comissió. 

Plantejà molts problèmes, entre altres el de fer una 

base topogràfica, que ja fou resolta per Eduard Bros

sa. La confecció del mapa comporta la recol-lecció de 

mostres de roques, minerais i fòssils que foren estu-

diats, classificats i conservats adequadament per a 

futures comprovacions i estudis. 

Aquests treballs tingueren ressò internacional, i la 

Societat Geològica de Franca decidí celebrar una reu

nió a Catalunya el 1898, la primera que feren fora del 

seu país. L'organització fou encarregada a Vidal, 

Aimera i Bofìll. Va resultar tot un exit i el Butlletí d'a

questa Societat publica una amplia i elogiosa resse-

nya. Malauradament, però, els noranta son uns anys 

de crisi econòmica i social: la fil-loxera s'estén per les 

vinyes; la violencia, per les ciutats, i la repressió, per 

les institucions. La pérdua de les ultimes colonies va 

fer augmentar la crispació i el pessimisme a Espanya, 

i Catalunya es veié obligada a buscar nous mercats 

per a la seva industria textil. 

Els inicis del segle xx 

i els estudis geològics 

El tombant de segle representa un notable canvi de 

situació. El 1902, Alfons XIII esdevingué rei i jura la 

Consti tució, el govern es liberalitzà, disminüiren les 

tensions politiques i socials, i milloraren lleugera-

ment les relacions entre Madrid i Catalunya. Llavors 

aparegué un nou actor a l'escenari de la geologia 

catalana: Norbert Font i Sagué (1874 - 1910), que 

ja havia participât com a estudiant en la reunió de la 

Societat Geològica de Franca a Catalunya. Col-labo

ra en el Museu del Seminari amb Aimera, i sel con

siderava el seu successor, però la seva mor t , ais 

35 anys, frustra aquest projecte. Deixà una forta 

empremta en la vida cultural i científica de la ciutat 

gracies a l'extraordinària activitat que realitzà des del 

nostre Cen t re . Hi havia ingressat l 'any 1878 i el 

1887 hi presenta un projecte d'estudi sobre «La geo

logía pura i aplicada de Catalunya». L'any 1904 hi 

començà uns cursos de geologia, que reunien, igual 

que les seves conferencies, un public tan nombrós 

com qualificat. Fruit d'aquestes activitats fou el lli

bre Curs de geologia dinàmica i estratigráfica aplicada 

a Catalunya, publicat pel mateix Centre l'any 1906 i 

rééditât posteriorment (1926). És un llibre que, a 

mes de ser intéressant pel con t ingut , té el méri t 

extraordinari d'aportar per primera vegada a la llen-

gua catalana un lèxic cientific de geologia. Font i 

Sagué va tenir un important protagonisme en la rea-

lització i l 'edició de la m o n u m e n t a l Geografía de 

Catalunya, de Carreras Candi . L'activitat de Font i 

Sagué s'estengué també a altres aspectes de la vida 

cultural i científica catalana; és ben coneguda la seva 

dedicació a les recerques espeleológiques que realitzà 

en el mare del Centre Excursionista. C o m a secreta-

ri de la Junta de Ciéncies Naturals de Barcelona, 

Fòssils exposats a les 

vitrines del Museu 

Geologie del Seminari. 
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c o l l a b o r a act ivament en l ' en r iqu iment de les 

col-leccions del Museu Martorell. Fou seva la inicia

tiva d'instal-lar una col-lecció de «Grans blocs de 

pedrés de construcció i altres usos de Catalunya» al 

voltant de l'edifici del Museu, el primer inventari de 

roques industriáis de Catalunya -ar r iba a tenir-hi 

133 exemplars. La seva mor t prematura, el 1910, 

l ' impedì de participar en una nova etapa que sobr ia 

al nostre país. 

Aquest mateix any, Prat de la Riba, elegit presi-

dent de la Diputació de Barcelona, proposà la unió 

de les quatre Diputacions catalanes en Mancomuni -

tat, que es const i tu í fo rmalment el 6 d'abril del 

1914. Aquest fet dona un gran impuls a Catalunya, 

que es posa de manifest en la renovació urbana, l'or-

ganització de la xarxa telefónica per Esteve Terrades 

i la de Biblioteques Populars per Eugeni d 'Ors. Es 

creen noves institucions: l'Escola Superior d'Agri-

cultura, l'Escola Normal i la de Bibliotecàries, entre 

moltes altres. L'Institut d'Estudis Catalans lidera la 

vida cultural i científica del país. El Museu de la 

Ciutadella s'amplia i enriqueix amb el llegat de les 

col-leccions de Maria Vidal i de l'Acadèmia de Cién

cies. A la Universität de Barcelona s'havia creat, 

l'any 1910, la llicenciatura de ciéncies naturals. De 

Madr id hi vingueren llavors, com a catedràtics, 

Francisco Pardillo i Maximino San Miguel , i poc 

després hi entra Jaume Marcet i Riba, com a profes

sor ajudant. Aquest últ im fou un dels geólegs que 

continua al Centre la tasca d'ensenyament i difusió 

de la geologia iniciada per Font i Sagué, que s'havia 

incrementa t no tab lemen t a m b la creació, l 'any 

1908, d ' una Secció de Geologia i Geografia. Al 

Centre s'organitzaven també practiques de camp i 

de gabinet que completaven les lliçons, sempre 

massa teòriques, de la Universität. 

Maria Faura i Sans (1886 - 1941), deixeble de 

Font i Sagué, fou el continuador de la seva obra al 

Centre , encara que es dedica mes intensament als 

treballs de recerca i geologia aplicada que de difusió 

científica. La seva tesi doctoral sobre eis terrenys 

paleozoics de Catalunya, publicada el 1912, consti

tuí una important aportació científica, ja que era un 

tema molt poc conegut en aquells moments . 

Faura i Sans, com Aimera i Font i Sagué, „¿ 

es forma al Seminari de Barcelona, 

però estudia a la Universität i en 

acabar el doc tora t no va fer una 

«carrera eclesiástica» com havien 

fet ells, ja que totes les seves acti-

vitats es desenvoluparen en el 

m o n civil. C o m e n ç à com a 

auxiliar a la Universität de Bar

celona i, el 1916, el nomenaren 

Mapa geologie de la 

provincia de Barcelona 

fet per Jaume Aimera. 

Primer full, el dels 

voltants de Barcelona. 
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Jaume Almera, María Faura i Sans, 

Artur Bofill, Norbert Font i Sagué i 

Lluís María Vidal, il-lustres geólegs, 

socis del Centre Excursionista de 

Catalunya. 

professor de geologia de l'Escola Superior d'Agricul-

tura de la Mancomunitat i responsable de la secció de 

paleontologia del Museu. Aquest mateix any assumi el 

conveni que tenien Almera i Bofill amb la Diputado i, 

mes tard, la Mancomuni ta t li encarregà l'elaboració 

del Mapa Geologie de Catalunya. El projecte de carto

grafia ja no es preveía solament per cobrir la «provin

cia de Barcelona», sino que comprenia tot Catalunya. 

Calia, per tant, trobar una escala adequada a aquesta 

nova dimensió i que permetés també la coordinació 

amb l'l :50.000 que s'estava fent a l'Instituto Geológi

co y Minero de España. Es decideixen per 1*1:100.000 

i Catalunya queda coberta per una quadrícula de 43 

fulls. Des del 1922 fins al 1924, es publicaren sis fulls 

del Mapa i s'enllestiren o es començaren un bon nom

bre de fulls mes. Faura i Sans participa activament en 

l'etapa d'estructuració política, cultural i social que es 

vivia en aquells moments al nostre país. El 1914, estu

dia l'explotació d'uns materials bituminosos de l'eocé 

inferior, a la vora de Sant Joan de les Abadesses. Per 

destillació, s'extreia petroli en unes installacions de 

Baga, on encara es conserven les ruines d'un forn, i se 

n'obtingueren mes de 3.400 tones. Al Centre Excur

sionista de Catalunya, Faura i Sans organitzà, el 1919, 

una magnífica exposició de mapes (mes de 200 docu

ments), amb valuoses peces del segle XVI, cedides per 

diverses institucions. L'any 1921 , hi presenta una 

comunicació sobre «Els meteorits de Catalunya», una 

total novetat en aquella época. Lhivern de 1923-1924, 

dirigí una expedició destinada a determinar l'avanç 

anual de la gelerà de l'Aneto, la primera recerca d'a-

quest tipus empresa a casa nostra. Mentrestant , a 

Catalunya, sobretot a Barcelona, hi ha canvis socials i 

polítics que provoquen tensions i violencia. La vaga de 

la Canadenca a Barcelona (1919) i la lluita dels rabas-

saires al món rural, el desastre d'Annual (1921) i la 

tramesa de soldats a la guerra del Marroc, foren motiu 

de protestes violentament reprimides. En aquesta 

s i tuado, el general Primo de Rivera va proclamar la 

dictadura el 15 de setembre del 1923, fet que obrí un 

nou capítol, un dramàtic capítol, en la historia de la 

geologia i dels geòlegs a Catalunya. Es dissol el Servei 

del Mapa Geologie, i també moites altres institucions. 

Faura i Sans és destitüít de totes les seves funcions, i 

també tots els professors i caps dels centres creats per 

la Mancomunitat , alcaldes i altres carrees electes. 

El XIV Congrès Geologie Internacional 
El 1926, Espanya fou la seu del XIV Congrès Geo

logie Internacional, principalment per l'interès que 

despertaven els importants jaciments metal-lies i no 

metàl-lics que en aquells moments s'hi explotaven, 

la major part per companyies estrangeres. Les ses

sions foren celebrades a Madrid , però hi va haver 

dues excursions a Catalunya, en que es visitaren els 

jaciments de potassi de la Depressió Central , que 

s'acabaven de descobrir. Faura i Sans va contribuir a 

preparar les excursions, però fou subst i tuï t en la 

direcció. El résultat principal del Congrès fou mos

trar ais professional estrangers l'interès i la varietat 

de la constitució geològica d'Espanya i la bona qua

lità! dels afloraments. Això motiva la visita sistemà

tica al nostre país per part de nombrosos equips de 

diferents universitats d 'Europa. Evidemment , con-

t r ibuiren al coneixement de les estructures i dels 

materials del subsòl, però no a l'avene de la geologia 

a Catalunya, ja que, amb poques excepcions, la seva 

col-laboració i comunicació amb els geòlegs del país 

fou gairebé nul-la. 

Malgrat tot, la nostra ciutat creixé i es modernit-

zà. Es prepara una nova Exposició Internacional, la 

del 1929, que fou celebrada a la muntanya de Mont -
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CIÉNCIES NATUR ALS 

El Museu Geologie 

del Seminari abans de 

la Guerra Civil. 

Eis vencedors 
del 1939 
depuraren 
Faura i Sans dels 
seus carrees, 
i dos anys mes 
tard morí 
completament 
a'íllat. 

jüi'c. L'any 1925, s'inaugura el primer tram del Gran 1 

Metro a les Rambles i, el 1926, el Transversal, que, 1 

per les d imensions que tenia, representa un gran g 

repte i encert tecnologie. La nostra ciutat continua § 

creixent a m b un urbanisme caòtic que no t ingué o 

gran cosa a veure amb les prévisions del pia Cerdà. ° 

Del 1875 al 1931, Barcelona passa de tenir menys de g 

250.000 habitants a tenir-ne més d 'un milió, però 

les institucions cientifiques no seguiren aquest ritme. 

La República i l'impuls de la vida 
científica i cultural 

La p r o c l a m a d o de la República, el 14 d'abril del 

1931, i l'aprovació de l'Estatut l'any següent, repre

sentaren un impuls per a la vida científica i cultural 

de Catalunya, i l 'Autonomia Universitaria, el 1933, 

dona una nova vida a aquesta institució. Al Museu, 

al Seminari i a l'Acadèmia de Ciéncies continuava la 

recerca geològica, com en el nostre Centre la tasca 

de difusió i d 'ensenyament: Jaume Marcet i Pau Vila 

hi donaven cursets de geografia i geologia dels vol

tante de Barcelona. Am b el nou règim politic, Faura 

i Sans recupera la seva plaça a l'Escola d'Agricultura 

i fou nomenat , el 1933, professor de la Universität 

Au tònoma . L'any 1 9 3 1 , redacta un avantprojecte 

per a l'organització d 'un Institut Geologie de Cata

lunya, però no es va poder portar a terme. Durant la 

Guerra Civil, s'encarregà dels informes geològics i 

geotècnics dels refugis antiaeris que es construïren a 

Barcelona -e l primer intent de geologia urbana a la 

nostra c iuta t - , però el seu temps ja va passsar. Els 

vencedors del 1939 el depuraren dels seus carrees i 

dos anys més tard morí completament a'íllat. 

Eis estudis geològics a Catalunya durant 
la postguerra 

La Guetra Civil (1936-1939) havia dévastât les ins-

tal-lacions del Museu del Seminari, dificulta! la vida 

de la Universirai i avorrat els projectes de futur. El 

lent «despertar» de la postguerra significa, amb mol-

tes l imitacions, la represa de l 'activitat cultural i 

científica al país. El Museu del Seminari , sota la 

direcció del Dr. Bataller, emprengué coratjosament 

la reconstrucció de la biblioteca i de les col-leccions, 

i compta per fer-ho amb l'ajuda inest imable del 

Centre Excursionista, que li cedí les seves col-lec

cions. A la Universität, l 'any 1943, amb l'arribada 

del Dr. Solé Sabarís a la cátedra de geografia física, 

començà la renovado de la recerca geològica a Cata

lunya. Vingué amb ganes d'ensenyar i d'invesligar, 

venia sobre tot a m b una quali tat que era gairebé 

inexistent en aquella època: la capacitat de formar 

deixebles. Eli fou l 'iniciador i el mestre de la que 

s'ha denominar escoia catalana de geologia, que s'es-

tengué al Uarg i ample de tot Espanya. Per això, 

encara que sigui contemporani nostre, podem consi-

derar-lo un dels pioners. Em plau recordar i subrat-

llar aquí que eli i també Vidal, Aimera, Bofill, Font 

i Sagué, Faura i Sans, Marcet i Bataller, foren, al 

mateix temps que excel-lents geòlegs, socis del Cen

tre Excursionista de Catalunya. 

El Dr. Bataller 

impartint una classe 

de química als seus 

alumnes. 
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un jardí al mig de Y Atlantic 
Text: Francese Beato i Vicens 

El mes d'agost del 2005, un grup de 60 socis del Centre va participar 
en Testada de set dies a Madeira, una activitat organitzada per la Secció 
de Muntanya amb el fi de conèixer l'illa des d'un punt de vista excursionista 
(la geografia, l'esplèndida vegetació, amb boscos d'extraordinària bellesa), 
i també la vida tradicional dels ¡llenes; en definitiva, 



ILLES DE L'ATLANTIC 

J 

Una muntanya dins del mar 
Madeira és situada al mig de l'oceá Atlantic, a l'he-

misferi nord, a uns 600 km de les costes del Marroc 

i a un miler de les de la península Ibérica. 

La regió au tónoma de Madeira és formada per 

dos arxipélags: el de Madeira i el de Selvagens. El de 

Madeira és constituít per lilla del mateix nom, la de 

Porto Santo i els illots de Desertas (Deserta Grande, 

Bugio i Chao) . Larxipélag de Selvagens és format 

per les illes de Selvagem Grande, Selvagem Pequeña i 

els illots de Palheiro do Mar, Palheiro de Terra i el de 

Fora. Lextensió total és de 796 km-; 741 km 2 dels 

quals son de Tilla de Madeira, i 55 k n r , de la resta. 

Madeira té una longitud de 57 km (d'est a oest) i 

una ampiada máxima de 22 km (de nord a sud). Li

lla forma part de Portugal, i des del 1976 és una 

regió autónoma, amb parlament propi. Está dividi

da administrativament en onze municipis: deu a Pi

lla de Madeira i un a la de Porto Santo. És d'origen 

volcánic, molt muntanyosa: el cim més alt supera els 

1.800 m. Alhora té barrancs molt profunds, coberts 

d u n a vegetació exuberant, i també un altiplá situat 

a 1.500 m d'altitud; per tant, la varietat paisatgística 

és un tret característic de 1'illa. El clima és suau, 

sobretot al vessant sud i arran de la costa, on se sitúa 

Funchal, pero les boires fan acte de presencia molt 

sovint, en el vessant nord, i son persistents en les 

parts més altes de les muntanyes. Les pluges es pro-

dueixen sobretot a l'hivern, i a la carena més alta de 

Pilla neva gairebé tots els anys. 

Una serralada central constitueix la seva espina 

dorsal, amb cims que superen els 1.500 m, com el 

Pico Ruivo (1.862 m) , el cim més alt de la rx ipé

lag, Pico das Torres (1.847 m) , Pico do Arieiro 

(1.818 m), Pico do Cidráo (1.802 m), Pico das Eirin-

has (1.649 m), Pico Casado (1.725 m), Pico Grande 

(1.654 m) i Pico da Encumeada (1.580 m). A llevant, 

Vista parcial de la 

ciutat de Funchal. 

L'énorme interès 
cientific que té 
la flora de l'illa 
de Madeira ha 
estât molt 
reconegut a tôt 
el mon. 

Des del cim del Pico 

Ruivo, el Pico das 

Torres i el Pico do 

Gato. 
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Els impressionants 

espadats de la Ponta 

de Sâo Lourenço. 

Porto Moniz 

quan aquesta carena baixa, hi trobem les petites pla

nes de Poiso i Santo da Serra; i a Fextrem de Pilla, la 

Ponta de Sâo Lourenço, una llarga entrada rocosa que 

s'endinsa al mar i cau, sobretot en el vessant que mira 

al nord, formant espadats impressionants, parets 

de color vermellós i xemeneies basaltiques. 

Aquí és on es mostra més clarament l'ori-

gen volcànic d'aquesta illa. A ponent 

de la carena es troba l'altiplà 

Paul da Serra, d'uns 

Calheta 

Cámara de Lobos 
Funchal 

O Porto Santo .<¡ 

\ 

Desertas 

Madeira 

24 km*, una zona 

elevada a uns 1.500 

«o m, més o menys 

planera i deshabitada 

pero molt aprontada per 

les pastures. Dels molts 

barrancs i torrenteres que 

teñen origen en aqüestes parts més 

altes, cal destacar-ne el de la capçalera 

de la Ribeira dos Socorridos, on es troba el Curral 

das Freirás (refugi de les Monges) , una conca de 

recepció molt fonda, amb unes parets verticals que 

arriben ais 600 m i envoltada de cims de 1.700 m 

d'altitud. Al mig d'aquest gran amfiteatre hi ha la 

pob lado de Curral das Freirás, un indret digne de 

ser visitât. De l'origen d'aquesta població s'explica 

que l 'any 1566, un grup de pirates francesos van 

assolar la ciutat de Funchal, assassinant molts ¡llenes 

i saquejant cases, convents i esglésies. Aleshores, les 

monges clarisses van fugir i, guiades per un jardiner 

del convent, es varen refugiar en aquest indret. 

La costa és molt retallada, les muntanyes cauen a 

pie sobre el mar; gairebé no hi ha platges, i les que 

hi ha son en petites cales de códols. 

La vegetado 

L'enorme interés cientific que té la flora de Pilla de 

Madeira ha estât molt reconegut a tot el món . Hi ha 

diversos factors que han déterminât aquesta riquesa 

florística: la s i tuado geográfica, el relleu i el clima. 

La si i u.ic lo geográfica 

Madeira és a la part subtropical est de l'Atlàntic, i 

jun tament amb les illes Acores, Selvagens, Canaries i 

del Cap Verd forma la regió Macaronésia, regió fito-

geogràfica caracteritzada per l'elevat nombre d'espé-

cies endémiques. 

El relleu 

El relleu de Pilla és mol t accentuât. T é unes valls 

profundes, unes gorges estretes i nombrosos penya-

segats d 'origen volcànic, que son la causa de la 

intensa erosió provocada per les aigües superficials. 

El clima 

El clima és suau, amb poca oscil-lació térmica anual 

i amb pluges hivernais. Rep una forta influencia de 

les Acores i dels vents alisis, que bufen en direcció 

nord i nord-est. 

Les boires a Madeira es formen com a résultat de 

l'elevació de Paire condensât humi t de la costa, entre 

400 i 1.200 m, principalment al nord, i és en aques

ta altitud on creix la laurisilva. 
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ITINERARI 1 

De Achada do Teixeira a Boca da Encumeada 

Itinerari: Achada do Teixeira (1.592 m), refugi, 
Pico Ruivo (1.862 m), Boca das Torrinhas 
(1.440 m), Pico da Encumeada (1.580 m), 
Boca da Encumeada (1.004 m). 

Temps de carni: 6 h 15 min 

Desnivell: 500 m de pujada, 1.000 m de baixada. 

Accès : des de Funchal, cai anar per l'autovia EN 
101 fins a Santana, 42 km. En aquesta poblado 
cal agafar la carretera local ER 218, que en 10 
km ens portará fins a l'aparcament d'Achada do 
Teixeira. 

Per anar al final de l'excursió: des de l'apar
cament dAchada do Teixeira, cai baixar per la 
mateixa carretera local ER 218 fins a Santana, i 
des d'aquesta població cai agafar l'autovia EN 
101 fins a l'enllaç de la carretera de Ribeira 
Brava (67 km). Des de l'enllaç de Ribeira Brava 
fins a Boca da Encumeada hi ha 18 km per la 
carretera ER 104, passant pel poble de Serra de 
Agua. De l'aparcament d'Achada do Teixeira a 
Boca da Encumeada hi ha 95 km. 

Nota: aquest sender està considérât carni de 
petit recorregut (PR 1-2) i les marques són de 
color groe i vermeil. 

C o n s e i l s : cal portar aigua, ja que, a part del 
refugi i d'una font de cabal molt escás que troba-
rem passât el Pico do Jorge, no hi ha cap altre 
Hoc on proveir-se d'aigua. S'aconsella també sor
tir de bon matí per poder ser dalt del cim del Pico 
Ruivo abans de les 9 h. En aqüestes altituds, la 
boira és molt fréquent a partir de les 10 h. 

Descripcio del camí: 

0:00 h Iniciarem la caminada a l'aparcament d'A
chada do Teixeira (1.592 m). Abans d'empren-
dre la pujada, és interessant d'anar fins a la roca 
del Hörnern em Pé, una característica formació 

de roca basàltica que, segons la llegenda, és un 
gegant petrificat. Seguirem un camí empedrat, 
direcció ponent (W), de pujada, gaudint d'un 
magnifie panorama sobre el Pico do Arieiro i el 
Pico das Torres. Passarem a prop de tres caba
nes. 

0:48 h Deixem a l'esquerra el camí que va al 
Pico do Arieiro (fins a dalt hi ha unes 2 h15 min). 
0:53 h Refugi. Pintat de blanc, fou construit el 
1939, i fa pocs anys va ser ampliat. També hi tro-
barem una font. Després de cinc minuts més de 
camí de pujada, arribem a una collada de pedra 
volcánica vermella Des d'aquest coli, en direcció 
sud, pujarem per uns graons al cim del Pico 
Ruivo. 

1:07 h Pico Ruivo de Santana (1.862 m). És 
el cim més alt de Tilla de Madeira i de tot l'arxi-
pèlag. Des d'aquíes divisa un gran panoràmica: 
des de Ponta de Sâo Lourenço fins a l'alti pia 
de Paul da Serra, i al mar, l'illa de Porto Santo i 
els illots de Desertas. Un cop fet el cim, cai bai
xar fins al coli des d'on hem pujat. 
1:14 h El carni es bifurca, i aquí hi ha un indi
cador. Cal agafar el corriol de l'esquerra, que 
baixa, amb graons sobre la pedra. 
1:30 h Vista del véinat de Faja dos Cardos, a la 
vali on hi ha el poble de Curral das Freirás. El 
camí, en un tram curt, pren la direcció sud, amb 
forta baixada, i poc després agafa un altre cop 
la direcció cap a ponent. 
1:52 h Trobem dos camins. El camí que hem 
de seguir és el de la dreta (el de l'esquerra ens 
baixaria, en dues hores i mitja, al veínat de Faja 
dos Cardos). 

2:08 h Baixarem per uns graons, amb vistes cap 
a la costa nord de Tilla. Poc abans d'arribar al 
Pico das Eirinhas, deixarem un corriol a la dreta, 
de baixada. Sempre seguirem el camí per la part 
alta de la carena, que alterna els dos vessants. 
2:20 h Arribarem a un punt des d'on veurem la 
població de Curral das Freirás. Poc després tro-
barem una bifurcació; aleshores cal anar cap a la 

dreta, peí corriol planer (el camí de l'esquerra 
baixa a Curral das Freirás). El corriol fa un gir a 
l'esquerra i baixa amb molt de pendent per uns 
esglaons i amb el precipici al costat; tan sois una 
lleugera protecció d'un filferro ens donará un xic 
de seguretat Al final d'aquesta curta baixada per 
sobre de la roca, cal seguir un marge herbat. Cal 
anar en direcció ponent i ara, peí vessant nord, 
pero a prop de la carena Novament el camí que 
seguim va per damunt de roca amb esglaons i 
amb fort pendent, per arribar a un coll i anar cap 
al vessant sud. 

3:30 h Boca das Torrinhas (1.440 m). Impor
tant coll d'aquesta carena. Aquí coincideixen el 
camí que puja del Curral das Freirás (esquerra) i 
el de Boaventura i Achada (dreta). El corriol 
passa entre unes grans roques i inicia una forta 
pujada sobre graons de pedra. 
4:14 h Passem peí costat d'una balma excavada 
artificialment, i poc després assolirem la carena. 
Som a prop del Pico do Jorge, a gairebé 1.700 m 
d'altitud. 

4:20 h A partir d'aquí, el corriol va de pía i en lleu
gera baixada, un descens que ens portará fins la 
Boca da Encumeada. Ja veurem també la gran 
antena que hi ha a prop del coll. 
4:55 h Deixem a l'esquerra un corriol que de bai
xada ens portaría, en dues hores, al Pico Grande 
i a Boca do Cerro. Cal seguir peí camí de la dreta, 
que poca estona després va per sota d'una cin
glera de roca. 

Deixarem, a prop i a la dreta, el cim de Pico da 
Cabra (1.588 m). A partir d'aquí, el camí baixa 
decididament i trobem en molts trams graons de 
pedra. 
6:08 h Arribarem a un camí ample. Cal anar a 
l'esquerra, de baixada. 
6:15 h Boca da Encumeada (1.004 m). Som 
a la carretera ER 104, on hi ha un bar. Aquí 
s'acaba la caminada per la carena més enlaira-
da de Tilla de Madeira, carena que constitueix 
la seva espina dorsal. 



Resseguint la Levada 

das Ra bagas. 

A dalt: vegetado 

exuberant a l'entorn 

de la Levada do 

Caldeiráo Verde. 

A la pàgina dreta: 

eis espectaculars 

penya-segats de 

Ribeira Brava, 

al sud de Villa. 

La laurisilva 
Es el bosc indigena de Madeira, Patrimoni Naturai des 

de l'any 1999. Es una formació vegetai perennifòlia, 

pluriestratifìcada, constituïda per un conjunt d'arbres i 

arbusts, alguns dels quais pertanyen a la familia de les 

lauràcies. Solen tenir les fulles coriàcies, planes i 

lluents. Acompanyats de nombroses plantes epifites i 

enfiladisses, creixen en zones de precipitacions eleva-

des, on la humitat relativa ultrapassa el 85 %. 

Ant igamen t la laurisilva cobria el 6 0 % de la 

superficie de lilla; d 'aqui ve el nom de lilla, Madei

ra, que significa 'illa de la fusta'. Ara, però, n'ocupa 

només el 16 % (10.000 ha). 

Finalment cai dir que Madeira té els boscos de 

laurisilva més extensos de tot el m ó n i, a més a més, 

compta amb unes 113 plantes estrictament endémi

ques, que constitueixen el 10 % del conjunt de la 

seva flora. 

L'agricultura, la pesca i el turisme 

Des del segle xv, inici de la colonització per part dels 

portuguesos, fins fa uns cinquanta anys, l'economia de 

Pilla es recolzava bàsicament en l'agricultuta. En una 

primera època, el cultiu de la canya i la producció de 

sucre tingueren una importància decisiva, ja que s'im-

portaven cap al nord d'Europa, sobretot a Flandes. En 

aqüestes explotacions, eis esclaus africans hi van tenir 

un paper destacat; a mitjan segle XVT, Madeira ja tenia 

més de 4.000 esclaus, i amb eis anys van anar en aug-

ment. La producció de sucre tingué un pes important 

fins a mitjan segle xvm. A finals del XVII, s'incrementà 

el cultiu de la vinya, sobretot quan la industria viníco

la fou controlada pels anglesos, fet que va durar fins a 

mitjan segle XIX. N o obstant aixô, la introducció de la 

vinya venia de molts anys enrere, perqué a mitjan segle 

XV ja arribaren eis primers ceps de malvasia, originaris 

de la Mediterrània oriental. Quan el comerç del vi va 

disminuir, la producció de plàtans va pujar, i aleshores 

l'economia no es va ressentir. Localment, pero, la frui-

ta, la verdura i també la pesca varen tenir un paper 

important. Cal dir que Madeira, concretament el port 

de Caniçal, fou l'últim del sud d'Europa dedicat a la 

pesca de la balena, fins al 1981, any en que es prohibí 

la captura d'aquests grans cetacis. Al llarg del segle XX, 
el cultiu i la comercialització de flors també ha tingut 

un pes economic destacable. La geografía d'aquesta illa 

va obligar eis seus habitants a esglaonar eis vessants 

muntanyosos per tenir camps de conreu. Aqüestes 

terrasses se sostenen amb parets de pedra seca i el 

terreny cultivable en molts casos no arriba als 2 m 

d'amplada. Fou una obra reaiment titánica. 

En aquests últims anys, pero, l'activitat económi

ca decisiva ha estât el turisme. Recentment , l 'am-

pliació de l'aéroport i la construcció d u n a moderna 

xarxa de carreteres i d 'autovies —s'hi ha ober t un 

gran nombre de tunéis i s'hi ha construit altissims 

viaductes- , han millorat substancialment les comu-

nicacions, fet que afavoreix decididament el turisme. 

Cal esperar, pero, que s'aconsegueixi equilibrar amb 

la natura i el paisatge, de manera que no quedin 

malmesos; aixó si que sera una inversió de futur. 

La poblado 

La p o b l a d o és d 'uns 300 .000 habitants , 295 .000 

dels quais viuen a Pilla de Madeira, i 5.000, a la de 

Porto Cristo. A la resta d'illes, no hi viu ningú. 

La ciutat més impor tan t és Funchal, la capital, 

que compta a m b el por t més impor tan t de Pilla. 

L'any 1991 tenia 115.210 habitants, gairebé el 45 % 

de tota la p o b l a d o de Pilla. Actualment , Funchal 

s'escampa des d'arran de mar fins a uns 600 m d'al-

t i tud. Eis vessants de les muntanyes que envolten el 

centre historie de la ciutat son plens de cases. A més, 

de Funchal cal destacar t ambé les poblacions de 

Machico, Calheta, Sao Vicente i Caniço. El vessant 

sud de Pilla és molt més poblat que el vessant nord. 

Les «levadas» 

N o m amb que es coneixen les sèquies que porten l'ai-

gua fins als camps de conreu esglaonats dels vessants de 

les muntanyes de Pilla i a les centrais hidroelèctriques. 

L'aigua baixa de les parts més altes de les m u n 

tanyes i dels vessants que miren al nord, on les plu-

ges son més generöses, i arriba al vessant sud per 

mitja d 'uns canals, la majoria dels quais no fan ni un 

mètre d'ample i tenen uns 50 o 60 cm de profundi-

tat. Al costat d'aquests canals sempre hi ha un cami; 
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I T INERARI 2 

Caldeirâo Verde i Caldeirâo do Inferno (Parc Natural de Queimadas) 

Itinerari: Posto Forestal do Pico das Pedras 
( 8 8 0 m), Casas das Queimadas, Caldeirâo 
Verde, Caldeirâo do Inferno, Levada do Pico 
Ruivo (970 m) -túnel-, Faja da Nogueira (620 m) 
-central hidroeléctrica. 

Temps de camí: 5 h 15 min 

Desnivell: 90 m de pujada, 350 m de baixada. 

A c c è s : des de Funchal, cal anar per autovia 
fins a Santana, 4 2 km. Des d'aquesta poblado, 
cal agafar la carretera local ER 218, que és la 
mateixa carretera que puja a l'aparcament 
d'Achada do Teixeira, i cal seguir-la durant 6 km 
fins al Posto Forestal do Pico das Pedras 
(aparcament del Rancho Madeirense). També 
s'arriba a Casas das Queimadas per una pista 
que surt de la poblado de Santana. 

Per anar al final de l'excursió: des del Posto 
Forestal do Pico das Pedras (aparcament del 
Rancho Madeirense), cai baixar 6 km per la 
carretera local ER 218 fins a Santana. Des d'a
questa població, cal prendre l'autovia EN 101 
fins a Faial, des d'on s'agafa la carretera ER 103. 
500 m després del poblé de Cruzinhas, cai aga
far, a la dreta, una carretera sense asfaltar que, 
en 4 km, ens porta fins a la centrai hidroeléctrica 
de Fajâ da Nogueira 

Nota: cai portar llanterna i impermeable. 

Aquest itinerari és un paradis pie de molsa, una 
pluja tropical de maragdes. Resseguint la Levada 
do Caldeirâo Verde i la de Pico Ruivo, arribarem a 
la central hidroeléctrica de Fajâ da Nogueira. Els 
boscos de laurisilva per on transcorre foren 
declarats per la UNESCO Patrimoni de l'Huma-
nitat ( 1999 ) . Els salts d'aigua, els tunéis, els 
engorjats i els circs gegantins fan que aquest 
recorregut siguí un dels més fascinants de l'illa 
de Madeira 

Descripció del carni: 

0:00 h (880 m). Inicíem la caminada al Posto 
Forestal do Pico das Pedras (aparcament del 
Rancho Madeirense), per un carni planer de terra, 
limitât amb unes baranes de fusta. Els arbres hi 
formen un túnel vegetal i al costat del carni hi ha 
hortènsies, talment un jardí. Aqui la levada que ve 
del Caldeirâo Verde és coberta de lloses. 
0 h 26 min C a s a s das Queimadas. Són dues 
cases amb coberta de canya Hi ha un estanyol 
al costat i un pont de fusta que cal creuar. Aquí 
trobarem un cartell que indica «Caldeirâo Verde 
6,5 km». El camí s'estreny i la sequía, a partir 
d'ara, és al descobert. 

0:39 h Passarem per una porta. Ara el camí es fa 
encara més estret. La sequía va en direcció a 
ponent i ofereix unes vistes espectaculars del 
replà on se situa el poblé d'llha, i més lluny, la 
costa nord. La levada passa penjada al mig del 
cingle, a uns 100 m d'altura, però la vegetació del 
carni fa que no doni la sensació de ser tan a prop 
del precipici. Ens trobem en un dels indrets més 

recòndits de l'illa, d'on diuen que el bosc encara 
és l'original -aquí els arbres van sobreviure ais 
grans incendis provocats pels primers pobladors. 
0:53 h Creuarem la Ribeira dos Cedros. Al fons, 
a la dreta, veurem el véinat d'Achada do Marques. 
1:11 h Una cascada d'uns 50 m cau sobre la 
levada. Aquí cal abandonar la sequía per travessar 
la Ribeira da Fonte do Louro i tornar a la levada. 
1:26 h Trobem un primer túnel, de 20 m, que fa 
un revolt. Abans d'entrar en el segon, deixarem 
un carni a la dreta que va cap a Vale da Lapa i a 
la població d'llha 

1:35 h Entrarem en el segon túnel, que és més 
llarg que l'anterior (200 m) i molt sovint és pie de 
fang. 
1:41 h Trobarem un tercer túnel. Aquest és més 
baix que els altres. A pocs metres de la sortida, 
cal abandonar la sequía en el moment en qué 
travessa una torrentera. Aquí, el camí del costat 
de la levada ha quedat malmés per l'aígua que 
baixa del torrent. 

1:57 h Entrem en el quart i últim túnel, que no és 
gai re llarg. 
2:08 h Arribarem a un die amb un sobreeixidor. 
Ara cal abandonar la levada i seguir un corriol de 
pujada que comença a l'esquerra del sobreeixi
dor. En poca estona ens portará fins al Caldeirâo 
Verde. 

2:13 h Caldeirâo Verde és un dels objectius 
d'aquesta caminada. Aquest indret és realment 
espectacular: un sait d'uns 80 m que forma un 
petit estany rodó, un circ circular, no gaire gran i 
envoltat de cingleres, amb les parets revestides 
de vegetació exubérant..., una meravella de la 
natura. Cal baixar pel mateix corriol per on hem 
pujat, per anar a buscar la levada i resseguir-la, 
ara sense protecció. 

2:20 h Arribarem a un mirador des d'on es veu 
íengorjat de Ribeira Grande de Sao Jorge. 
2:25 h Cal abandonar la levada durant uns 
metres, ja que aquest tram és intransitable, baixar 
cap a la dreta i pujar a recuperar una altra vega
da la levada. 

2:35 h A l'esquerra s'inicia un camí en fort pen
dent i amb esglaons. Pujarem aquests esglaons 
fins a una altra levada, la del Pico Ruivo. Se 
superen uns 80 m de desnivell. Abans de pujar, 
si seguíssim la levada do Caldeirâo, uns 10 
minuts, arribaríem a la font, on hi ha un sait d'ai
gua espectacular. 

2:50 h Som davant del túnel del Pico Ruivo, de 
2.400 m de llarg. De moment no cai travessar-lo, 
perqué primer anirem al Caldeirâo do Inferno. A 
la dreta del túnel hi ha un dipòsit Caminarem pel 
costat Hi ha una barana de protecció. Seguirem 
ara per la levada en direcció al Caldeirâo do 
Inferno. Just en sortir del dipòsit, haurem de 
caminar uns metres per sota d'una cascada, que 
cau just a l'entrada d'un túnel, i passarem per un 
tram de quatre tunéis curts, on hi ha unes ober
turas que constitueixen uns miradors sobre l'es-
treta gorja de la Ribeira Grande de Sâo Jorge. 
Per sortir del túnel hi ha uns esglaons i trobem 
l'estret engorjat de la Ribeira Grande, un dels 
indrets més espectaculars de Madeira El desni

vell és molt pronunciat. Per recollir íaigua per la 
levada de Pico Ruivo, s'hi ha construit un mur, 
Damunt mateix del mur, el sait d'aigua forma 
dues cascades d'uns 15 m. Les parets de roca 
de l'entorn són cobertes de molsa i és un lloc tan 
estret que sembla un pou. 
Travessarem aquest engorjat per dos ponts de 
travesses de fusta, i entrarem en un túnel estret 
d'uns 80 m. Després d'aquest túnel, en trobem 
tres més i ja arribarem al Caldeirâo do Inferno. 
3:00 h Caldeirâo do Inferno. És un indret 
màgic, recôndit i d'una bellesa salvatge. Des d'a-
quícal tornar al túnel de la levada del Pico Ruivo. 
3:10 h Un cop davant de íentrada del túnel, coin-
cideixen tres levadas, una és la que seguíem, una 
altra travessa un túnel curt i l'altra és la que hem 
d'agafar, la Levada do Pico Ruivo. que va per un 
dels tunéis més llargs de Tilla (2.400 m). Al llarg 
del túnel i al costat de la sequía, hi ha uns antics 
rails per a vagonetas, que amb la humitat que hi 
ha en alguns trams cal anar amb compte per no 
relliscar, i encara més quan regalima aigua del 
sostre. 

3:45 h Sortim del túnel i ja som a la Ribeira Seca 
do Faial. El torrent es precipita per dos bonics 
salts, la valí és estreta, la levada travessa el Hit del 
torrent amb uns tubs, i per un pont metàliic pas-
sen els rails de les vagonetes. Cal travessar 
aquest pont i entrar en un altre túnel per on 
segueix la levada. El túnel té unes obertures 
sobre el torrent i gairebé a la sortida es bifurca. 
Cal seguir per l'esquerra. Poc després sortim a 
Texterior, on acaben els rails. La sequía és cober
ta per unes lloses i el camí planer s'eixampla i 
després esdevé una estreta pista. Travessarem 
deu tunéis curts - la majoria no fan ni 20 m. 
4:05 h Passem peí costat de la casa del guarda, 
que deixarem a l'esquerra Poca estona després 
de la casa, la pista gira cap a la dreta i tindrem 
una visió de la part alta de la valí de Ribeira da 
Fajâ da Nogueira 

4:08 h Després d'un túnel curt, deixarem la pista 
que seguíem, i n'agafarem una de baixada, a l'es
querra. La pista, amb alguns trams de fort pen
dent, va fent revolts dins d'un magnifie bosc fins 
a arribar a una bifurcació. 
4:45 h Aquí cal prendre la pista de l'esquerra, en 
direcció llevant i que fa baixada 
4:48 h Montado do Sabugal. Al costat dret del 
camí hi ha dos tillers ¡mponents. El til-ler és un 
arbre endémie de Madeira i les Canaries i, 
segons es diu, té més de 500 anys; ja hi era 
abans de Tambada dels portuguesos. La pista 
continua la seva davallada; a l'altre vessant de la 
valí es veu el tub per on baixa íaigua del Pico da 
Nogueira cap a la central hidroeléctrica Passa
rem peí costat d'unes cases i arribarem a la cen
tral de Fajâ da Nogueira. Arran de pista hi ha un 
cartell que diu «Parque Natural da Madeira». 
5:15 h Fajâ da Nogueira (620 m). Central 
hidroeléctrica que contribuée, i molt, al submi-
nistrament eléctric de Tilla. Aquí s'acaba aquest 
recorregut tan intéressant per les levadas de 
Caldeirâo i de Pico Ruivo, un dels millors que es 
poden fer per Tilla. 
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ULES DE L'ATLANTI H 

molts son estrets corriols de menys de mig metre 

d 'ample i menen a tots els racons de Tilla. 

Des dels inicis del seu poblament, a mitjan segle 

XV, els habitants d'aquesta illa no han parat d'obrir 

rutes per fer-hi circular l'aigua cap ais seus camps de 

conreu, i avui dia hi ha gairebé dues-centes levadas; 

la majoria son propietat de Testât. El seu traçât arri

ba ais 2 . 1 5 0 km, 4 0 km dels quals son túnels. Les 

levadas son Tessència d'aquesta illa. 

Una bona maneta de conèixer millor la natura i els 

paisatges de Madeira és a través d'aquestes rutes de 

Taigua. Es poden seguir itineraris fàcils, assequibles per 

a una majoria d'excursionistes, pero també n'hi ha de 

llargs i espectaculars, que passen per túnels i ttams que 

es troben al costat mateix de profunds espadats. 

Possibilitats i conseils 

per ais excursionistes 

Aqüestes illes son un lloc ideal per a Texcursionisme. 

A través dels itineraris per les parts més altes i dels 

camins que ressegueixen els canals o levadas es pot 

arribar gairebé a tot arreu. Els desnivell dels camins 

va fer que en molts casos es constru'issin esglaons, 

treballats en la mateixa roca o bé fets amb pedra seca. 

És un obra espectacular que fa pensar que aquests 

camins han estât molt utilitzats al llarg dels anys. 

Son tres els conseils que cal donar ais excursionis

tes que vulguin resseguir algunes de les levadas: 

• Cal anar ben calçat, amb botes de trekking, ja que 

en molts trams els camins del costat de les levadas son 

estrets i están coberts de molsa; de fet, durant molts 

trams es passa per damunt del mur de la sequía. 

• Aquests camins poden ser perillosos per ais qui 

pateixen vertigen, ja que en molts trams els canals 

passen penjats a mig cingle, i no hi ha cap mena de 

protecció, de manera que arran de pas hi ha un bon 

precipici, en alguns casos de molts metres. Per tran-

sitar-hi, cal parar atenció. 

• Si l'itinerari travessa un túnel, cal portar case, lian-

terna i capelina. De túnels, n'hi ha de més ampies i de 

més estrets, pero la majoria fan d'entre 1 , 8 0 a 2 m 

d'alt i d'entre 1 , 2 0 a 1 , 5 0 m d'ample. En cas de pluja, 

no és recomanable travessar els túnels, perqué pot 

pujar el nivell de Taigua de les sèquies i aixô represen

ta un perill. La capelina és per evitar de mullar-se, ja 

que en alguns trams deis túnels hi ha degotalls. 

Per fer un tast de les possibilitats que ofereix Tilla, 

us proposo dues caminades. Una que ressegueix la 

carena més enlairada fins a assolir el Pico Ruivo 

( 1 . 8 6 2 m) , el cim més ait de l'arxipèlag, i una altra 

que segueix la Levada do Caldeirâo Verde i la de 

Pico Ruivo, un recorregut per dins d 'un dels boscos 

més ben conservats, en pie Parc Nacional de Quei 

madas, que inclou la visita a Caldeirâo Verde i Cal

deirâo do Inferno, on l'aigua, els espadats i la vege

t a d o fan que siguin uns paratges molt especiáis. 

Agraeixo la coMaboració de Joan Bernât Andreu, que ha escrit 
l'apartat de vegetació; de Francese Olivé, sempre disposât a 
ajudar; de José Marcos, per fer-me arribar les sèves notes horàries, 
i de tots els socis que m'han facilitât les sèves fotografíes. 

A l l l a r g d e l a h i s t o r i a 

a 

ARXIPELAG DE MADEIRA 

77 Plini el Veli esmenta Madeira e n la seva Naturalis Historia 
amb el n o m d'«llles Púrpura», ja que el tint púrpura s'obtenia 
de la saba del drago, arbre c o r n u a l'illa. 

1351 El mapa Mèdici situa tres illes, davant de la costa africana, 
anomenades Porto Santo, Deserta i Isola de Lolegname 
(Boscosa). 

1370 El mercader angles Robert Machin naufraga davant de la 
costa de Madeira, amb la seva amant Anna de Hereford, que 
morirà. Sembla que en el H o c de la seva mort es va fundar Machico, 
actualment una de les poblacions més importants de l'illa. 

1418 El navegant portugués Joâo Gonçalves Zarco, mentre explorava la costa 
occidental d'Africa, és portât per un temporal mar endins fins a l'i
lla de Porto Santo. En tornar a Lisboa, va dir que des de Porto 
Santo havia vist a l'horitzó una illa coberta de boscos. 

1419 El pn'ncep Enric de Portugal, el navegant, envia una flota, j£ 
comandada per Joâo Gonçalves Zarco, per explorar l'arxi
pèlag de Madeira. 

1420 Gonçalves Zarco desembarca a Madeira (la Boscosa) i la 
reclama per a Portugal. Immediatament una part dels bos
cos de l'illa són incendiats per tal d'instaílar-hi la poblado. 

1425 Madeira és declarada provincia de Portugal. Gonçalves 
Zarco és nomenat governador de la part occidental de Tilla, i 
funda Funchal. Tristâo Vaz, governador de l'est, funda 
Machico, i Bartolomeu Perestrelo colonitza l'illa de Porto ^ 
Santo. 

1452 Et clima subtropical i els sois volcànics són molt indi
c á i s per al cultiu de la canya de sucre. Hi porten 
esclaus de l'Africa i de les illes Canaries per fer 
terrasses en els vessants muntanyosos de l'illa, 
obrir sèquies {levadas) i treballar les terres. 

1478 Cristòfor Colom visita Madeira quan traballava per una companyia que 

s'havia establert a Lisboa i que comerciava amb sucre. 

1508 Funchal obté el titol de ciutat. 
1514 S'elabora el primer cens oficial: Madeira té 5 . 0 0 0 habitants. Funchal 

esdevé la tercera poblado amb més habitants de Portugal, després de 
Lisboa i d'Oporto. 

1566 U n miler de pirates francesos, encapçalats per Bernard de Montluc, amb 
el suport del portugués Gaspar Caldeira, ataquen Funchal. Assassinaren 
el governador i durant quinze dies mataren més de 3 . 0 0 0 habitants de Ti
lla i cremaren esglésies i convents. 

1580 L'arxipèlag de Madeira passa a dépendre de la Corona espanyola, quan 
Felip II conquereix Portugal. 

1640 Els portuguesos es rebeílen contra l'Imperi espanyol i 

aconsegueixen la independencia amb el r e í Joâo IV. 

1662 Caries II es casa amb Caterina de Bragança, i el 
comerciants anglesos obtenen certs privilegis. 
S'inicia el domini del mercat del vi de Madeira 

per part dels anglesos. 

1761 S'aboleix Pesclavitud a Madeira. 

1801 L'esquadra anglesa ocupa Madeira durant cator-
ze anys. 

1852 El mildiu mata les vinyes de Madeira. Es substi-

tueixen els ceps per una varietat més résistent. 

1891 S'inaugura l'Hotel Reid's, on s'allotgen els primers 
turistes. 

1964 S'inaugura Taeroport de Funchal, Santa Caterina. 

1974 La democracia arriba a Portugal, amb la revolució dels 

Clavells. 
1976 L'arxipèlag de Madeira es converteix en una regió autónoma, amb parla-

ment propi. 
1986 Portugal esdevé membre de la Unió Europea. Amb els fons que arriben 

d'Europa es realitzen millores importants, sobretot en carreteras, i es fa 
arribar Telectricitat a tots els indrets de Tilla. 
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D excursió per les muntanyes 
A 1 i dels 1 atra Text: Aurora Montserrat i Freixa 

Fotos: Marc Lucas i Codina 

Una magnifies serralada de paisatges encisadors, 
vails amples i obertes, boscos frondosos, llacs d'aigiies 
cristal-lines i, mes amunt, per les altures, roca per tot arreu, 
fils de crestes i cims punxeguts. 

Arribada al primer refugi 

de la travessia. En primer 

terme, un paisatge ben 

verd espurnejat amb un 

toc de color gracies a les 

flors i les cabanes de 

fusta; en segon terme, un 

altre to de verd del bosc, i 

mes enllà, i tançant 

l'horitzó, les muntanyes 

escarpades. 

E stem parlant del sud de Polònia, on trobem 

—fent frontera amb la República Txeca, Eslo-

vàquia i U c r a i n a - els Tatra, una serralada 

integrada en el massís dels Carpats Occidentals i que 

proporciona Pescas relleu a la plana Polonia. C o m -

prenen una àrea de 715 km 2 , 215 deis quals es tra

ben a Polonia. El cim mes alt és el Gerlachovsky, de 

2.655 m, i és al costat d'Eslovàquia. D'altra banda, a 

Polonia, el cim mes alt és el Rysy, de 2.499 m. És 

pare natural, i per accedir-hi s h a de pagar entrada 

(el preu depén dels dies que us hi vulgueu estar). 

Es tracta d'unes muntanyes no gaire altes, ja que 

no arriben als 3.000 m, però no per això deixen de 

ser alpines i intéressants, tant per als excursionistes 

com per als escaladors. Les aproximacions, entremig 

d'avets alts i esvelts, porten la nostra imaginado per 

les verdes vails dels Alps, i ja una mica mes en alça-

da la porten a pun t d'escalar, per exemple, per entre 

les parets del Besiberri. Podriem dir que és un petit 

paradis per als escaladors. 

Com és habitual podriem diferenciar els camins de 

la part baixa dels de la part alta pel nombre de gent 

que hi transita. Vam començar l'excursió entre una 

processò de gent que reaiment ens va sorprendre; ni a 

l'Aneto ni a les valls mes transitades dels Alps no n'ha-

viem visi tanta, ja abans de les vuit, els inicis dels 

camins són plens de gent i mes gent que s'enfila cap 



amunt . I al vespre el mateix, però en sentit contrari. 

Anàvem pujant i miràvem amunt, i no veiem mes que 

gent. Nosaltres, que ja estem acostumats a caminar, 

avançàvem i avançàvem, però per mes que penséssim 

que en algun moment ja no quedaria ningû mes per 

avançar, mai no arribàvem a la tête de la cursa. 

Curiósi tot i aquesta marabunta de gent, tot era 

un ordre. D'acord, se sentia la remor de la gentada, 

però aquesta remor no seria ni la meitat de sonora si 

fóssim al nostre pais. La gent respecta el carni i per 

terra no es veien deixalles. Al refugi tocava paradeta 

i refrigeri: to thom s'asseia pels voltante per prendre 

una llauna i l 'entrepà. Vam adonar-nos amb sorpre

sa que to thom estudiava el seu т а р а . 

Val a dir que els camins estaven mes que senyalit-
zats. Talment semblava una obra d'enginyeria; tant 
per baix, tots ben empedra ts i en alguns trossos 
superant forts pendent , corn per dalt, amb cadenes, 
alguna escala metàl-lica i cordes fixes. ^Per que tanta 

cosa? Nosaltres vam pensar que, d 'una banda, era 

per évitât l'erosió en fer passar la gent pel mateix 

Hoc i, de l'altra, per estalviar accidents als que s'atre-

veixen a pujar-hi sensé nivell ni experiència, ja que 

podrien perdre's, desviar-se del carni i, molt fàcil-

ment , estimbar-se. Potser també per l 'admiració que 

hi ha a Polònia per l'escassa muntanya, això permet 

que es puguin recórrer sense perill. Més d 'un polo-

nès amb qui vam parlar ens va comentar que cada 

any tenien la nécessitât de passar als Tatra deu dies 

pel cap baix per enfilar-se pels camins, respirar aire 

de muntanya i asseure's sobre un bloc de roca penjat 

sobre el buit per gaudir del silenci i del paisatge. 

Nosaltres vam deixar els Tatra amb la sensació que 

alla haviem coincidit amb mirja Polònia. Per cert, de 

tutistes estrangers, pràcticament ni un; només ens 

vam trobat amb un pareli d'escaladors francesos i un 

grup de quatre valencians. Els polonesos no són 

muntanyencs, però tots porten el seu т а р а i... a més, 
val a dir que els camins compten amb tota mena 
d'indicacions de direccions i estan tan summament 
senyalitzats que, de fet, no caldria т а р а . Són unes 
muntanyes per no pensar, tan sols cal seguir el carni. 

ITINERARI PROPOSAT 
El p u n t de part ida és el poble de Zakopane , un 
poblet turfstic, tant a l'estiu, per la quanti tat d'ex
cursions que s'hi poden fer, с о т també a l'hivern, 
per les pistes d'esqui. 

1a E T A P A : 

Zakopane - refugi de Morsko Око 
Vam sortir, sobre l'asfalt, cap a Kuznice (1.224 m), 
que és al final de la carretera i des d'on hi ha la pos

sibilità! d'agafar un aeri. Diversos camins comencen 

des d'aquest punt i s'endinsen pet la muntanya. Tots 

estan senyalitzats amb diferents colors (groc, blau, 

verd, vermeil...), de manera que pots seguir un carni 

amb senyals d 'un color déterminât i, en arribar al 

coli, al llac, al refugi, etc., creuar-te amb un altre 

carni en què els senyals són d 'un altre color, i més 

endavant retrobar-te a m b el carni originai. Nosal-

Vista des del carni cap al Rysy. Com podem veure en la foto, domina el verd 

per la pari interior i la roca per la superior. 

X 
R u s s i a " 

tres, per comencar , 

vam triar el color groc. 

El carni, primer 

planer i després amb 

fort penden t rapid 

de fer, ens d u u a 

una mena de collet 

(1.534 m) i al primer 

altiplà. Un llarg t ram 

empedrat pia ens mena ai 

pr imer refugi: l 'Stawianzas-

kie. Val a dir que els refugis 

tenen una construcció interessant 

i d'estil alpi que conviden a quedar-

s'hi si no fos per la gran quanti tat de gent 

que hi ha. Fins aqui, unes dues hores i quart. 

Des del refugi cont inuem per un carni «de color 

blau» i passem pel primer Пас, el Czarny Staw. A par
tir d'aquf ja comenca la pujada al primer coll, amb el 
mateix nom que el Нас. El carni va pujant entre grans 
blocs de roques, forts pendents i atractives parets. 
Anem en processò cap al coli. En aquesta pujada ja 

trobem les primeres cadenes i, naturalment, tot de 

gent superant-les рос a рос. Tot i que les cadenes en 
algun moment ajuden a anar més rapid, no calen ni 

de bon tros. Molta gent, però, les deu agrair. 

4 « P A T S 
E s l o v à q u i a 

Hongr ia 
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Panoràmica dels Tatra 

des de Zakopane. 

Via ferrada a la 

carena de la tercera 

etapa. 

Arribem al coli i el paisatge canvia totalment. Dei-

xem el pia horitzó i els boscos d'avets a la nostra 

esquena i ens trobem davant un paisatge més alpi amb 

un horitzó amb la silueta retallada deis punxeguts 

cims, prats d'herba i pocs arbres. A partir d'aquí, i fins 

al proper refugi, anem pràcticament sols. La majoria 

de gent des del coli s'arribava al cim i desfeien el carni. 

Des del coli baixem a buscar els llacs. Els passem per 

l'esquerra i a una certa distancia, i tot girant cap a l'est 

arribarem al segon refugi del programa del dia. Una 

vegada més la gentada ens dona la benvinguda. 

¿D'on ve tota aquesta gent? Alguns fan ruta com 

nosaltres, però la majoria hi han vingut des de l'est 

per la vali de Dolina Rostoki, en una hora i mitja de 

carni des de la carretera, per passar el dia al refugi. A 

nosaltres, per arribar fins aquí, ens han fet falta qua

tre hores i tres quarts aproximadament. 

Des del refugi seguim el carni que, zigzaguejant, 

va a buscar el llom que tenim al nostre davant. Pas

sem a l'altre vessant i el paisatge canvia. Aviat veurem 

el tercer refugi, el nostre objectiu del dia d'avui. 

Seguim pel nou costat de la muntanya i mentre 

. anem perdent alçada gradualment ens endinsem 

I cap al final de la vali fins a trobat un gran Нас, 
В el Morsko О к о , amb el refugi al costat. L'úl-

tim mig quilómetre el farem per carretera; 

• ara tallada per ais cotxes. 

Després de més de set hores d'excur-

sió i de saltat diversos colls, arribem al 

peu del Rysy, el cim més alt de Polonia; 

ha estât un llarg carni per arribar a un 

refugi al qual arriba, per la mateixa valí, 

una carretera, ara tallada t ambé per ais 

cotxes. Mirem vali avall i tot és bosc de 

conifères; mirem endavant i tot és una 

increíble paret de roca que cau sobre el 

llac. Des d'aquí, es pot contemplar el 

Rysy, tot dret i tot roca; és impres-

sionant. 

El refugi és pie de gent que ha arribat amb auto

cars de linia. Hi ha dues instal-lacions, l'hotel - a m b 

les habitacions, el restaurant i el bar- , i el refugi, que 

té habitacions amb lliteres i un menjador amb cuina 

lliure. Nosaltres dormim en aquest refugi i val a dir 

que s'hi està molt bé. 

Temps aproximat de l'excursió: 7-8 hores 

Desnivell acumulat: +1.035 m - 9 6 0 m 

2a ETAPA: 
refugi de Morsko Око - Rysy (2.499 m) 
i refugi de Swistowa Czuba 
Encara no són les sis quan sortim. Voregem el llac 

per la riba esquerra i amb ziga-zagues guanyem alça

da cap al segon llac. Aviat s'acaba el bosc i comença 

tota una forta pujada amb fort pendent de roca. És 

una pujada fácil, amb algun tram de grimpada. Tot i 

que és espectacular, no és tan dreta ni inaccessible 

com semblava des del refugi. Anem pràct icament 

sols. Només coincidim amb un altre grup i ens anem 

avançant m ú t u a m e n t - a r a ells, ara nosaltres— fins 

que, finalment, els deixem enrere, excepte un noi 

que va sol i que ens passa a tota máquina. El temps, 

a diferencia del dia anterior, no acompanya gaire. 

Més aviat hi ha boira i això fa que, només de tant en 

tant , puguem veure les increíbles parets que ens 

envolten. Sovint sentim algun crit i soroll de ferralla. 

En un moment en que s'aixeca la boira, podem veure 

la cordada enfilant-se per una paret cap a un altre 

cim de la zona. Arribem al cim en рос més de tres 

hores i després d'haver superat un desnivell d'aproxi-

madament 1.100 m des del refugi. Tot i que la puja

da és fàcil, el carni està pie de cadenes per ajudar. El 

cim és un conjunt de blocs de roc; hi trobem un car-

tell que ens diu que és el punt més élevât de Polònia 

i que l'altte costat ja és Eslovàquia, d o n рос després 
arribará un grup. La boira escampa i aprofitem per 
quedar-nos una llarga estona per gaudir de la vista i 
del benestar, tot i el fred. A рос a рос hi van arribant 
grups, cada vegada amb més freqiiència i pels dos 

costats. Ja fa estona que s'ha acabat la tranquil-litat i, 

juntament amb el fred, decidim començar a baixar. 

Des del cim es veu bona part del carni de pujada des 

d'Eslovàquia, que és com una corrua de formiguetes; 

i baixant pel costat de Polònia, ¡una altra corrua 

muntanya amunt seguint les cadenes! C o m més bai

xem, més gent ens anem trobant. És com una rome-

ria. Ens quedem sorpresos; ¡ni a l'Aneto! 

Tornem a ser al refugi i ara anirem al segon refu

gi del dia anterior per passar-hi la nit. Per arribar-hi 

anirem a buscar un coli que ens queda a l'est, el coli 

de Szpiglasowa Przelecz; un desnivell de 800 m ens 

en separa per damunt del refugi. El carni de pujada 

és força agraït i un сор dalt del coli aptofitem per 
pujar fins al cim, Hryby Styt, al qual s'hi arriba amb 
gairebé mitja hora. Des d'aquest cim veiem els Rysy, 
a un costat cap a l'est; uns llacs a Eslovàquia per sota 
nostre, cap al sud; davant nostre cap al nord, els llacs 
i el refugi que vam passar de llarg el dia anterior i on 
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anirem a dormir, i al final, una llarga cresta, que sera 

l'excursió de l 'endemà. 

Tornem al coli i comencem a baixar pel carni, una 

vegada més i sensé nécessitât, équipât. Des del coli 

arribem al refugi en poc més très quarts d'hora. Ens 

trobem amb el refugi més que pie i, tot i que ens toca 

dormir com podem sobre la banqueta i més apretats 

que sardines en una llauna, hem de pagar al refugi 

l'import integre. No ens queda més remei que dormir 

aixi, ja que fa massa fred per dormir fora i portem un 

sac molt prim. A més, com que no hem volgut pagar 

més per una manta, jens toca passar fred a la matinada! 

Res a veure amb el refugi de la nit anterior. De fet, un 

polonès amb qui hem entaulat conversa ja ens ha avi

sât que aquest és el pitjor refugi, que reconeix que és 

vergonyós, però que no n'hi ha cap altre com aquest, és 

a dir, que no cal generalitzar a partir de l'experiència. 

Temps de marxa: 7-8 hores 

Desnivell acumulat: +1 .880 m - 1 . 6 6 0 m 

3a ETAPA: 
refugi de Swistowa Czuba - Kozi Wierch 
(2.291 m) i Zakopane 
Quan ja no podem més pel mal d'esquena i pel fred, 

decidim mancar i, esquivant tota mena de cossos este-

sos per terra, sortim a l'exterior. Són les sis matí i 

comencem a caminar pel «carni groe» en direcció 

nord, cap al carena que hi ha darrere del refugi. Primer 

un flanqueig cap a una canal que ens dura, muntanya 

amunt, cap al coll. Es fa llarg i pesat i, a mig carni, un 

petit despreniment de blocs davant nostre ens espanta. 

N o ha passât res, però hagués pogut passar. Cont i -

nuem a l'aguait, però ja no n'hi ha més. Arribem a la 

canal i comencem a pujar per un fort pendent d'herba 

fins dalt. Han passât vora dues hores. A partir d'aquí 

s'inicia un llarg recorregut amb sectors de carena equi-

pats, alguns trossos per la cresta, d'altres per un dels 

flancs. És com una llarga via ferrada en alguns trams. 

Val més no trobar-s'hi en casos de pluja; per sort, hi ha 

uns quants colis amb vies d'escapada. 

Una vegada més, ens t tobem força acompanyats. 

Els polonesos van apareixent com xampinyons . 

H e m pujat i hem fet un tros de carena sols, però de 

sobte ens t robem entre moka gent. Pels polonesos 

aquest itinerari és una aventura, com un joc, i molts 

d'ells ens diuen que ja l 'han feta i que els agrada 

repetir-la. Té la seva gracia i molt bona vista. 

Al coli de Kozi Wierch decidim baixar. Han estât 

unes dues hores i mitja de via. Seguiriem, és divertit, 

però com que tampoc no volem arribar tard al cam

ping i a partir d'aquí seria allargar el possible itinerari 

de tornada, decidim començar a baixar. O baixem o 

perdrem el tren del mateix dia que ens ha de dur cap al 

nord, a conèixer el Bàltic. La baixada que hem triat no 

ens agrada gaire, trobem un fort pendent en un terreny 

força gastat i tot seguit una tartera. Després de baixar 

durant una hora, reprenem el carni que vam fer el pri

mer dia de pujada. Tornem a passar pel primer llac d'a-

questa ruta i el primer refugi, i, finalment, fem l'ultima 

baixada cap a Zakopane. Des del coli, tenim tres hores. 

Temps de marxa: 7-8 hores 

Desnivell acumulat: +700 m - 1 . 4 0 0 m 

Deixem el pia 
horitzó i els 
boscos d'avets 
a la nostra 
esquena i ens 
trobem davant 
un paisatge més 
alpi amb un 
horitzó que 
mostra la silueta 
retallada dels 
punxeguts cims, 
prats d'herba 
i pocs arbres. 
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Polonia. Col-leccio 

Trotamundos. Barcelor 

Salvat Editores, 2005. 

El Rysy, amb 2.499 m, 

és el cim més alt dels 

Tatra polonesos. 



DOS BARRANCS 
DESCONEGUTS: 

El torrent del Sait del Grill 
i el barranc de la Puxa Riva 

Text i fotos: Alex Batllori i Lacueva 

El torrent del Sait del Grill i el barranc de la Puxa Riva 
son dos descensos poc coneguts i poc visitats, 

ja que estan situats a prop d'altres barrancs més 
coneguts. Tot i això, aquests descensos son 

intéressants perquè tenen un cabal d'aigua assegurat 
ràcies a la seva situació geogràfica. El torrent del Sait 

del Grill és als Pirineus ripollesos, i el barranc de la 
Puxa Riva, als Pirineus aragonesos. 

El P-17 és un sait que 

transcorre per una 

roca ///sa / enfosquida. 

Salt del Orili 

E L TORRENT DEL SALT DEL GRILL 

El primer descens fins al darrer ràpel de la connexió 

amb el riu Freser va ser fet per Fritz Kunzel i els seus 

companys. Posteriorment, Pl d'agost del 1992 Alex 

Batllori, Sergi Juyol i Francese Pelgn'n van realitzar 

el croquis i van baixar Pûltim ràpel que connecta 

a m b el riu Freser. R é c e m m e n t , Joan M a n c h o n 

i Alex Batllori van visitar el torrent per refer-ne els 

punts d'ancoratge. 

Situació 

Seguint la carretera que va de Ribes de Freser a Que-

ralbs, un cop hem passât la casa de colonies de la 

Farga, just abans d'un revolt de ferradura a l'esquerra, 

trobarem a mà dreta una cruïlla que ens porta cap a 

Fustanyà i el Serrât. Cal agafar aquest carni, però 

seguint sempre recte en direcció nord per una pista 

Material: dues cordes de 50 m, vestits de neopré 

i material de recanvi (per si els forts canvis d'aigua 

han malmés alguns ancoratges). 

Época del descens: de marc a setembre. Entre 

marc i abril és quan el riu baixa més cabalós. 

Horari: 2 h d'aproximació i 2 h de descens 

Mapes 

Puigmal-Núria (Editorial Alpina) 

Ripollés. Mapes comarcáis de Catalunya (ICC) 

Nota: en el moment de recuperar les cordes del Salt 

del Grill, s'ha d'allargar al máxim la baga de la 

instaliació per evitar el fregament, ja que aixó 

dificultarla la recuperado de les cordes. 



asfaltada, paral-lela al riu, passant pel pont de les Ielles 

i que acaba a la central de Daió, punt de trobada de 

les aiguës dels rius Freser i Nur ia . Aquí deixarem el 

cotxe. H i ha un rètol que indica l'inici del camí en 

direcció al refugi de Coma de Vaca i el torrent del Salt 

de Grill. Travessem un pont metàl-lic i comencem a 

pujar per un camí que s'enfila a la dreta un cop passât 

el riu. Seguirem aquest sender fins a les roques de 

Totlomón. Aquest tram no té un traçât gaire ciar, i els 

dies de boira pot ser délicat o perillos. Un cop passât 

aquest tram, aribarem al torrent del Salt del Grill, en 

uns prats inclinats on s'evidencia el descens. 

roques de 

Totlomón 

torrent 
del Salt 
del Grill 

P 4 1 

Ribes 

de Freser 

Descripció 

L'interès esportiu no es troba al primer tram, sino als 

très ressalts de 2, 7 i 5 m. Tot seguit apareix el principi 

del primer ràpel, de 15 m, seguit immediatament d'un 

pou doble de 21 m i un tobogan de 3 m que finalitza 

en una marmita on s'haurà d'instal-lar un altre ràpel, 

aquest cop de 17 m. Aixi arribem al ràpel que dona el 

nom al torrent del sait del Grill, un descens que és 

reaiment bonic i espectacular, ja que té 41 m i la sin-

gularitat que l'aigua ens eau continuament al damunt. 

Un cop hem acabat aquest recorregut hi ha un carni 

que porta a Coma de Vaca; però si volem seguir el des

cens ens espera més endavant un pou de 22 m 

que connecta amb el riu Freser. Cal arribar 

fins al Hit del riu i seguir-lo per anar a parar 

on hem deixat el cotxe. Es important 

remarcar que si el riu Freser baixa amb 

molt cabal és necessari mantenir les maxi

mes precaucions i, en cas de dubte, no 

baixeu al riu. 

Snlt dei Cirill. Fitxri tècnica 

Pou Cordes utils Ancoratges 

P-15 1-50 m 1 natural 
P-21 1-50 m 1 natural 
P-17 1-50 m 1 pitó 

P-41 2-50 m 2 pitons, 1 espit 

P-22 1-50 m 2 espits 

L'espectacular ràpel 

del Salt del Grill (41 m). 

És un salt molt conegut 

pels excursionistes, 

que es desvien del 

carni de Coma de Vaca 

per entrar a la base 

d'aquest bonic caient. 
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El primer descens a partir del tercer ràpel va ser fet 

pel grup A-5. Més endavant, l'I de maig del 1994, 

Francese Pelegrín i Alex Batllori realitzen el descens 

i el croquis. Finalment, l'any 2000, Joan Manchon 

i Alex Batllori fan una altra visita al barranc per 

equipar més bé aquest descens. 

S i t u a d o 
Abans d'arribar a Benasc, hi ha un desviament que 

ens porta al petit poblé de Sahún. A la sortida d'a-

questa pob lado hi ha un pont que creua el barranc 

que porta al Puxa Riva. Seguirem per aquesta pista, 

que, just a pattir d'aquest brollador ja no és asfalta

da. Un cop hem passât unes gàbies de gossos trobem 

un revolt de ferradura on podem deixar el cotxe. 

D'aquest mateix revolt neix un corriol marcat 

amb fîtes que, de vegades, es perd, però 

que, usant la lògica, podem arribar a 

la capçalera del barranc. 

EIP-14 és 

un ressalt molt 

obert i espaiós. 

Inici del ràpel, enmig 

de les aiguës, al P-32. 



Descripció 

El descens comenca amb dos bonics pous de 23 i 18 m, 

el primer dels quals és una «Y» d'aigua, resultat de la 

unió de dos cabals. Se segueix fins a arribar a dos 

salts de 28 i 18 m, i a uns altres de 6 i 12 m; després 

es troba un pou molt espectacular de 32 m, on la 

mullada és total. A partir d'aquí, una llarga serie de 

ressalts porten al primer afluent. Novament sha de 

superar un seguit de petits ressalts i pous fins a 

endinsar-nos en una zona boscosa. Aquí queden qua-

tre rapéis per finalitzar el descens, dels quals en des

taca, peí seu encaixonament , 

un de 18 m. Una represa 

artificial dona per acabat 

el descens del barranc. 

Poc després arribem on 

hem deixat el cotxe. 

barrane de 
la Puxa Riva B e n a s c 

El P-23 divideix 

el torrent de la 

Puxa Riva en dos 

salts d'aigua. 

Puxa Riva. Dades practiques 

Material: dues cordes de 40 m, vestit de neopré 

i material de recanvi. 

Época del d e s c e n s : de marc a setembre. Entre 

marc. i abril és quan el riu baixa més cabales. 

Horari: 1,5 h d'aproximació i 3 h de descens. 

Mapes: Posets (Editorial Alpina) 

Puxa Fitxa tècnica 

i m Cordes utils Ancoratges 

P-23 2-40 m 2 natural 
P-18 1-40 m 2 pitons 
P-38 2-40 m 1 natural 
P-32 2-40 m 2 pitons 

P-30 2-40 m 1 natural 
P-17 1-40 m 1 natural 
P-14 1-40 m 1 espit 

P-18 1-40 m 1 natural 
P-13 1-40 m 1 natural 

P-8 1-40 m 1 natural 

P-6 1-40 m 1 natural 

' P 6 
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Una nova via d'escalada a 
l'Achar de Alano 

Text: Antonio García Picazo i Jordi Mengual Padrós Dedicada a l'Estel Garcia 

Fotos: Jordi Mengual 

La serra d'Alano és situada a l'oest del Pirineu 
aragonés, al limit dels inicis del Pirineu navarrès, 
a la zona d'Ansò, al sud de la vali de Zuriza, alla 
on les muntanyes no tenen grans alcades però si 

espectaculars parets de roca calcaría de qualitat 
immillorable per a l'escalada. 

L a serra és geogràficament orientada de nord-

oest a sud-est i té una longitud aproximada de 

7 km. El vessant nord és una impressionant 

muralla de 300 m d'altura. Es una succesió de cims 

i agulles entre les quais hi ha un munt de canals que 

configuren una espectacular i trencada cara nord. La 

canal Taxera, que dona accès al pas del mateix nom, és 

Túnica que ofereix un accès senzill i no queda tallada 

sobre el buit de la valí a uns 70 m d'altura, com passa 

amb la resta de canals. Peí vessant sud hi ha uns grans 

prats per on pasturen els ramats. Seria, més o menys, 

com la serra del Cadí. 

Caractéristiques 
Mengual-Picazo: 200 m de desnivell, 310 m de 

recorregur, M D (màxim obligat de 6a o A l ) . 

Després de tres dies d'escalada, el 8 d'agost del 

2005 vam obrir la via a la cara nord-oest de la pri

mera águila de l'Achar de Alano (2.063 m). 

La vam equipar amb 38 parabolts d'acer inoxida

ble, de 10 m m de diamètre, i cinc claus variats. 

Per fer la via es recomana de portar un joc complet 

de friends (especialment del 4 i del 5) i alguns pitons. 

La distancia màxima entre les reunions és de 45 m 

i estan totes equipades amb dos o tres parabolts. 

L'aproximació des de l 'aparcament Taxera es fa 

per un carni molt còmode en una hora i mitja, tot 

superant un desnivell de 600 m. 

El descens del cim al pas Taxera no té cap dificul-

tat i des dal la es torna a l 'aparcament en dues hores. 

N o hi ha aigua en tot l'itinerari. 

Picazo caminant per 

la pista, i a la seva 

dreta l'aresta de 

l'escalada en el pas 

de Taxera. 



Aproximació 

Des del camping de Zuriza, una pista de 3 km, en 

mol t bon estât, ens por ta fins a l 'aparcament de 

Taxera (1.260 m), des d 'on es comença a caminar. 

Des de l ' aparcament , cal pujar fins a la cota 

1.400, on hi ha unes granges d'usos ramaders que 

no són obertes al public ni aptes per dormir-hi . 

S'inicia l'ascensió per la pista, que ja no és apta 

per a vehicles. Arribats al riu, comença un carni 

molt marcar que ens estalvia les corbes de la pista i 

que en 25 minuts ens deixa a la primera granja. Des 

dal la , es millor deixar el carni i seguir per la pista, ja 

que el camí es desdibuixa i costa de seguir. D'aques-

ta manera, en 15 minuts arribem a una segona gran

ja situada a 1.560 m. Un cop superada la granja, la 

pista fa un gir a l'esquerra i travessa un torrent sec. 

En aquest punt agafarem un sender molt ben traçât 

que puja cap a un gran roure solitari que ens pro

porciona la darrera ombra de la jornada. Des d'aquí, 

el carni puja ràpidament a buscar la canal de l'Achar 

de Alano, que dona accès al pas de Taxera. 

Un cop a la canal, passem un petit bivac, i la 

creuem guanyant alçada cap a la paret est. Trobem 

dos grans blocs de roca. Q u a n passem el pr imer 

bloc, el carni fa una marrada, toca la paret i passa 

sobre el bloc a 1.820 m d 'al tura. Davant mateix 

queda l'altre bloc, que forma una petita balma. Som 

a peu de via a la paret nord-oest (una hora i mitja 

des de l 'aparcament). 

Si alcem un xic la vista, en una fissura veurem un 

parabolt. 

ESCALADA EN ROCA 

Informado à'interés 

Telèfons 

974 370 196 

974 370 077 

Carretera Ansó-Zuriza, 

km 14 

Cartograf ía 

Valles de Ansó y Echo. 

Pirineo aragonés. 

Editorial Alpina-

Geo/Estel (2005) 

Série E25 

Escala 1:25.000 

On podem dormir 

A Zuriza h¡ ha un 

camping que ofereix tot 

tipus de servéis que ens 

permeten gaudir d'una 

estada molt cómoda. Hi 

ha un bar, un restaurant 

i un petit supermercat. 

Al bar hi podem trobar 

moites ressenyes sobre 

escalades de la zona. 

Des de l'aparcament 

de Taxera (1.260 m), 

vista de la serra 

d'Alano amb la Punta 

del Achar (2.075 m) 

al centre. 
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• 2 talabards 
• 2 cases 
• 2 motxilles 
• 3 parells de peus de gat 
• 4 portamaterials 
• 2 cordes de 50 m i 9 mm 
• 1 corda de 50 m i 8,6 mm 
• 1 corda de 60 m i 10 mm 
• 1 corda estática de 15m¡9mm 
' 100 parabolts d'acer inox, de 10 mm 
' 1 perforador Hilti de bateries 
1 2 bateries de recanvi Hilti 

1 perforador MAKITA 
2 bateries de recanvi MAKITA 
1 carregador de bateries Hilti 
1 carregador de bateries MAKITA 

• 27 pitons variats 
• 2 martells 
• 3 bong-bongs 
• 1 clau fixa del 10 
• 16 mosquetons 
• 10 mosquetons de seguretat 
• 22 cintes exprés 
• 8 encastadors de cable 
• 2 plaques gi-gi 
• 2 xunts 
• 2 vuits 
• 3 jumars 
• 2 tiblocks 
• 1 politxa 
• bagues planes 
• bagues radones 
• 1 extractor de friends 
' 2 joes de friends 

' \1 

\ • , .... r i 



Descripció de la via 
1a t i rada: 35 m verdeáis. Sortim per una Uosa amb 

forma d'orella que sobresurt i que forma una fissura. 

La superem a m b tècnica bavaresa, però és un xic 

explosiva. 

2a t irada: 25 m verdeáis. S'avança sensé dificulta! 

per l'interior de la fissura. 

3a t i rada: 30 m verticals. Seguim per l'interior de la 

fissura. 

4a t i rada: 30 m verticals i exposats. Sortim de la 

reunió per la dreta. El pas és molt fi. Ens espera un 

tram de 15 m per una llastra molt fina que superem 

en artificial. Després d 'un tram assegurat amb para

bolts, t t obem la reunió en una repisa. Una presa 

molt bona per a la mà dreta ens ajudarà a accedir-hi 

sensé problèmes. 

5a t irada: 30 m verticals. Seguim per l'interior de la 

fissura sense dificultat. Passem per un encastament 

que forma una llastra, separada de la paret. 

6a t irada: 30 m un xic tombais. Seguim per la fissu

ra i arribem a una aresta en la qual canvia el color de 

la paret. La part alta és marró fose. 

7a t irada: 25 m en horitzontal i ascendents. És un 

tram una mica délicat perqué la roca és descompos

ta. Està equipada amb claus. Els dos primers toquen 

la paret i el tercer és a l'inici d 'una petita aresta, que 

cal seguir fins a una hor i tzontal sobre la quai es 

troba la reunió següent. Des d'aquesta reunió hi ha 

la possibilitat d 'abandonar fent un ràpel de 20 m 

fins a uns pendents herbosos que, sense dificultat, 

ens permeten arribar al pas de Taxera. 

8a t i rada: 40 m per unes llastres sense dificultat. 

Gr impada aèria. 

9a t i rada: 65 m de grimpada. Progressem per l'aresta 

amb passos aillats de II i III sense dificultat fins al cim. 

Temps aproximat: 6 h. 

Descens 
Just en sortir del cim, en direcció sud-est, per l'ares

ta trobem una canal de roca que arriba a uns pen

dents d'herba que ens permeten accedir sense pro

blèmes al pas de Taxera. Des d'allà, en dues hores 

arribarem al cotxe. 

A la pagina anterior, Picazo en acció: 

complétant la ressenya de la 3a tirada, 

assegurant a la 8a reunió i équipant el 5è llarg. 
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VIES D'ESCALAD A cura d'Armand Balla 

Escalades al Pedraforca i al C a d i 

D e tant en tant, el nostre Pirineu ens sorpren amb algunes vies reaiment 

extraordinàries, que tranquen el concepte dels Itinerarls de tònica clàssica 

I romàntica tiples d'alta muntanya. És tot un privilegi, dones, presentar aqües

tes escalades, que, per les sèves caractéristiques seran uns objectius molt cobejats 

per a la temporada estival, i un sever repte en condicions hivernais. Una de les rutes, 

aconsegulda en pie cor de la célebre cara N del Pedraforca, esdevé una maratoniana 

ascensió digna de ser considerada de les més dures dels Prepirineus, amb més de 

1.000 m de notable dificultat. La resta dels itineraris afegits, sense menysprear-ne 

cap, són en consonancia de les típiques aventures d'una jomada en qué cal encentar 

el traçât I no encantar-s'hl. A hores d'ara, al pirineus catalans, encara resten moites 

Unies verges per obrir. 

Pedraforca 
Via Barrufets 

Tres parts ben dlferenciades 

configuren aquesta vía en 

conjunt força seductora, mal-

grat les possibles escapatòries 

per la via Estasen minvant el 

compromis de l'ascensió. Un 

potent primer llarg guanya 

pam a pam un sòcol capricio-

sament fissurât, que d'entrada 

és la prova de foc de tot l'iti

nerari. A partir d'aquí, s'ha 

d'anar per teina i pujar al Dit 

per davant, una altra tasca 

exigent per l'acusada verticali-

tat del terreny. Un cop a l'en-

trada de la canal del Rlambau, 

una fita i un parabolt a mà 

esquerra assenyala la conti

nuado de l'aventura, ara molt 

més assequible durant unes 

quantes tirades, fins a arribar 

a un llamlner mur (L13) des 

d'on, amb l'ajuda d'estreps, 

s'aconsegueix el cim de l'es

però Barrufets, punt on es tra

ba amb la via Estasen. Seguint 

un bon tros per l'Estasen, i tot 

just quant aquesta baixa un xic 

per assolir la canal de sortlda 

a mà esquerra, una travessa 

amb tendencia a la dreta du a 

un ràpel (22 m) que ens deixa 

en una curiosa cova penjada 

sobre el Riambau. Sortint d'a-

questa directament pel des-

plom (A2), ràpidament la difi

cultat es modera fins a arribar 

al peu de la «Trôna», una exi

gent fissura que progressiva-

ment s'obre fins a tornar-se 

un bonic ramonage de cloen-

da. Cal destacar que la via 

resta bastant equipada amb 

parabolts, espits i pitons, cosa 

que permet resseguir-la amb 

certa cômodltat I repetir-la 

amb un horari aproximat de 9 h 

segons la segona repetido. 

Cal portar tascons, camalots 

fins al núm. 3, unes vint cintes 

Nargues i un alien vermeil pel 

L5. Roca bona en general He-

vat els trams fàcils tipies del 

massis. El primer terç és el 

més dur amb diferencia, i hi 

trobarem alguns passatges de 

6a obligats amb la roca més 

húmida i delicada del compte. 

Aproximado similar a les vies 

del Calderer pero sense pujar 

cap a la Pirámide, i desviado 

per un corriol que travessa per 

la base del sôcol de la muralla 

fins a la vertical del Dit del 

Riambau (uns 40 min). La via 

comença en una llarga balma 

molt acollidora on localitzarem 

unes xapes per guanyar el 

desplom inicial. En definitiva i 

alpinisticament parlant, la via 

més llarga i exigent de tot el 

Pedraforca. Oberta per Jordi 

Camprubí i Jordi Bonet amb, 

la col-laborado d'altres com-

panys, i enllestida l'estiu del 

2005. 

PEDRAFORCA / Calderer (cara nord) 

Via Barrufets (1.065 m. HD+/A,) 

La paret nord del Pedraforca és constituida per un 

contrafort de calcáries que ha esdevingut el terreny 

d'escalada més impressionant de Catalunya. 
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VIES D'ESCALADA 

Via Quedelemí 
A la cara sud del Pollegó Infe

rior, el mateix J . Camprubí i A. 

Ballart rematen en un sol atac 

la vía Quedelemí (23-8-

2005), una línia molt descara

da que miraculosament enca

ra restava verge en el sector 

dret de la paret. Destaca el 

gran diedre de la segona mei-

tat que per sí sol ja val la visi

ta. Escalada semiequipada en 

conjunt, en que cal portar tas-

cons i camalots fins al núm.3. 

Roca bastant bona en general 

amb una dificultat obligada de 

6a. Ideal per combinar amb 

alguna altra via equipada del 

costat. Descens per les costes 

d'en Dou, caminant. 

Serra del Cadí 
Via Pitón Carré 
Al marge esquerre de la roca 

del Migdia, Ignasi Vilarasau i 

Mlquel Blanco obren la via 

Pitón Carré (24-8-2005). Exi

gent ¡tinerari en lliure poc 

équipât, en el qual han quedat 

posats tots els claus utilitzats 

per repetir-lo amb tant sols 

tascons, aliens mitjans i ca

malots fins al núm. 2. Roca 

variada en conjunt, on la major 

part deis passatges es desen-

volupen per plaques prou 

mantingudes a protegir (màx.: 

6 a + ) . Per I'inici cal remuntar 

el primer ressalt de la canal de 

('Aliga (IVo) fins a la blcurcació 

amb la canal Geno. El primer 

llarg transcorre per un diedre 

humit que s'ha d'abandonar 

ais 30 m per continuar en ten

dencia a l'esquerra fins a la 

R1. Cal destacar que h i han 

tres tirades de 60 m. Aproxi

mado des d'Estana peí Prat 

de Cadí (unes 2 h Margues des 

del cotxe). Descens per la 

canal d'Estana amb algún 

possible ràpel al final. 

Via Can 60 

La primera explorado va donar 

la via Can 60 (octubre del 

2001), a carree de J . M. Codi-

na Husa i Emili López, ensive-

llant-se peí centre de la bastió 

batejada amb el nom de paret 

de Cal Llac. Escalada semie

quipada amb espits i pitons, 

bastant treballosa i vertical, fins 

a guanyar la característica dia

gonal del l'últim terç de la 

paret. Cal dur uns dotze claus 

assortits, tascons i el joc de 

frlends. 

Via Original 

El malaguanyat Joan Armengol 

ens va deixar una de les seves 

aventures en solitari al Cadí, 

encertant el punt feble de la 

vessant N de la roca del Vila-

dre. Aquesta colossal pirámide 

situada entre la roca Grossa a 

l'E i la roca del Gónac a l'O, no 

havla encantat nlngú fins a 

l'estlu del 2003, quan aquest 

romàntic escalador de Terras

sa obrí la via Original (25-8-

2003), aprofitant en tôt mo

ment el terreny mes assequi-

ble al seu pas. La via comença 

a l'esquerra d'una marcada 

canal i la R1 es fa en un gran 

pl. A partir d'aquí I en tenden

cia a l'esquerra, la trajectória 

festeja els arbres mes genero

sos per muntar les réunions. 

Cal portar tascons, friends 

mitjans i algún clau opcional. 

Roca molt variable segons el 

tram. Aproximació des d'Anso-

vell per la pista que du a l'er-

CADÍ / Roca del Viladre 

Via Original (545 m. D°) 

CADÍ / Roca del Migdia 

Via Pitón Carré (265 m. E D ~ ) 

mita de la Mare de Déu del 

Boscal, contlnuant fins passat 

un gran dipósit característic on 

neix un carni que porta, en 

poca estona, al coli de les Bas-

ses. Aquí agafarem un corriol 

poc marcat que mena sota la 

roca del Gónac i travessarem a 

l'esquerra fins al peu de la 

Roca del Viladre (unes 2 h 

aprox.). Descens per la canal E. 

0 2 / 2 0 0 6 MUNTANYA 8 6 3 ¿4. 43 



LLIBRES I МАРЕ A c u r a d e J o a q u i m B o r d o n s 

Els primers aventurers 
dels Pirineus 
P ls estudiosos deis Pirineus están 

t_ d'enhorabona. Aquests últims anys 

s'han publicat una série de llibres amb 

textos deis primers divulgadors de la 

serralada: els viatgers, científics i explo

radora que han deixat escrits els seus 

itineraris i les sèves ascensions en els 

cims mes destacats. Son uns docu

ments molt intéressants, tant per la 

historia de la conquesta del Pirineu 

corn per tenir una visló de la vida dels 

seus pobles. 

Aquest lllbre de Prames és la reprodúc

elo de textos dels pirineistes que a par

tir de mitjan segle xvm, I fins a principis 

del xx, havien publicat en llibres, revis

tes I butlletins -alguns d'ells drficils de 

localltzar- sobre el Pirineu aragonés. 

El llibre és divideix en dues parts, i una 

introducció que situa el lector en el tema 

i aporta informado de la divulgació plri-

nenca al llarg d'aquest segle i mig. La 

primera part dedicada ais precursors i 

va del 1750 al 1860; son els primers 

textos francesos que parlen de l'Ait Ara-

gó. I la segona part, del 1860 al 1904, 

titulada «Els conquistadora», és la mes 

extensa, i que per la gran quantitats de 

textos que es publicaren en aquella épo

ca, forçosament se n'ha hagut de fer 

una seleccló. S'hi ha seguit, sobretot un 

criteri: pels sectors geográfic que des-

criu per la qualitat dels textos o la noto-

rietat de I 'autor deltext. 

La Mista d'autors -entre ells els mes 

destacats pirineistes— és: P. Caillau 

Lamicq, Ramond de Carbonniére, Agus

tín P. de Candolle, Friedrich Von Parrot, 

León Dufour, Edouard Blavler, Albert 

Franqueville, Alfred Tonnellé, A. d'Arlot 

Saint-Saud, Antoine Benoist, Henry 

Russell Killough, Maurice Gourdon, Dr. 

A. Mony, Franz Schräder, Dr. Verdun, 

Albert Lequeutre, Albert Tissandler, 

Abad Izac, Yorick Edouard Walion, Geor

ge Cadier i l'Ours Dominique. 

Les ¡Hustracions que acompanyen el 

text son de gran qualitat, amb repro-

ducclons de dibuixos origináis I aqua-

rel-les, I fan d'aquest lllbre una obra 

sensacional, que ofereix una visló deta

llada del Pirineu en tots els sentits, de 

mitjan segle xvm fins a principis del xx. 

El Pirineo aragonés antes de Briet 

150 años de descubrimiento turístico de Aragón (1750-1904) 

Edicló d'Alain Bourneton 

Prames, S.A. 
Saragossa (2004) 
532 pagines, amb ¡Hustracions 

Fotograf ía 
de natura 

E n Galen Rowell, fotògraf i destacat 

muntanyenc, al llarg de la seva vida 

va participar en deu expedicions a l'HI-

màlaia i mantingué una Constant activi-

tat sobretot en les serralades mes des-

tacades d'America, però fou també un 

artista en el món de la fotografia. 

En aquest llibre es reproduelxen els 

escrits sobre fotografia i imatge que al 

llarg dels anys va publicar en la presti

giosa revista de fotografia Outdoor 

Photographer. És una crònica d'un 

viatge interior fet al llarg de més de 

trenta anys, en què ens transmet la 

seva filosofia, pel que fa a la fotografia 

I la imatge. Un llibre que interessa a 

tots els muntanyencs però, sobretot, a 

aquells que tresquen per la muntanya 

amb la camera fotogràfica. En aqües

tes pagines es reprodueixen esplèndi-

des imatges d'aquest artista fotògraf i 

muntanyenc. 

E B. 

G A L E N R O W E L L 
FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA 

Galen Rowell 

Fotografía de naturaleza. 

G a l e n R o w e l l 
Ediciones Desnivel 
Madrid (2005) 
287 pagines, amb ¡Hustracions 

Excursions 
pel M o n t s a n t 

A questa obra, dedicada excluslva-

ment a la serra del Montsant, és 

una bona guia excursionista que 

actualitza l'antiga obra de Josep Iglé-

sies de l'any 1960, Les muntanyes de 

Prades, el Montsant I la serra de Llena. 

Aquest nou llibre de Jaume Roca pre

senta 36 itineraris circulara I 8 traves-

ses pel Pare Natural de la Serra del 

Montsant, situat al cor de la comarca 

del Priorat, a banda de la descripció de 

la geografia física de la serralada. La 

guia, feta completament en color, pre

senta 44 excursions molt detallades, 

acompanyades dels mapes dels recor-

reguts. 

El conelxement que Jaume Mas té d'a-

questes muntanyes podria fer esperar 

que continui oferint la publicado d'al-

tres indrets i serres de comarca. La 

seva afieló per la muntanya l'ha fet 

recorrer bona part de les principáis 

serralades de Catalunya, i cocretament, 

l'ha empés a fer aquest llibre, que dona 

a conèlxer molts racons no massa fre-

qüentats del Montsant. L'autor ens 

mostra diversos ambients naturals i 

paisatgístics d'aquest massís, des de 

les ermites, els graus i camins que sol-

quen les cingleres, fins ais frondosos 

barranes de l'interior de la serra o els 

boscos del vessant nord I la vali del riu 

Montsant. 

J. B. 

S E R R A P E M O N T Í A N T 

EXCURSIONS PEL PARC NATURAL 

lb ITIMI RARI, CIRCULAR, I В TRA Vi« E, 
lAUME MAS ROCA 

Serra del Montsant 
Excursions pel Pare Naturai 
Jaume Mas R o c a 

Barcelona (2005) 
304 pagines, amb I •lustracions 
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LÜBBES I MAPES 

R u t e s d ' e s q u í 

a l a V a l i d e B o i 

L a vali de Boi es troba al vessant 

sud de la serralada pin'nenca, a la 

comarca de l'Alta Ribagorça. Aquest 

indret natural, en el quai s'ubica una 

part del Parc Nacional d'Aiguës Tortes 

I Estany de Sant Maurici, oferelx una 

multitud de possibilitats culturáis I 

esportives, però per damunt de tot, és 

un Hoc ideal per a la práctica de Tesqui 

de muntanya. 

Per alxò aquesta guia, que es presenta 

en un volum de butxaca, ens ofereix 

41 itineraris d'esquí de muntanya que 

es poden fer en una ¡ornada. Cada iti

nerari conté una fitxa tècnica amb el 

punt de sortlda, l'ascens I el descens 

-s 'h i esmenta també les possibilitats 

d'allaus-, i un petit mapa de tot el 

recorregut. 

Alguns dels itineraris són força cone-

guts, ja que són ascencions classiques, 

com ara el Corronco de Duro, la pica 

Cervi, el Besiberri, la Punta Alta o el 

Contraix. Però n'hi ha d'altres que són 

inédits i ens duran a indrets on gaudi-

rem de la més absoluta solitud. 

Tots aquests itineraris están ¡Hustrats 

amb fotografíes en color, damunt de les 

quals s'hí ha traçât la línia per on passa 

la ruta d'esquí. 

J . B . 

Vali de Boi. 

41 itinerarios de esquí de montaña 

F r a n c i s c o R o m á n 

Ediciones Desnivel 

Madrid (2005 ) 

141 pagines, amo ¡ílustracions 

L a d i f í c i l p a r e t 

n o r d d e l ' E i g e r 

A quest nou títol de la col-leccló «Lite

ratura» d'Ediciones Desnivel, escrit 

per l'autríac Heínrich Harrer, és una obra 

clássíca dedicada a l'Eiger (3.970 m), el 

cim dels Alps Bernesos, a Suissa. Pero 

sobretot, l'obra narra les difícultats d'es-

calar la mítica paret nord d'aquesta 

muntanya, que va ser conquerida per 

Harrer per primera vegada l'any 1938, 

acompanyat aleshores d'Anderl Heck-

mair, Fritz Kaspaek i Ludwíg Vorg. 

El Ilíbre és el relat complet d'aquella 

gesta í, a la vegada, també és la historia 

de tots els intents d'ascenció a aquesta 

muntanya efectuáis des del primer cop 

que l'ésser huma va trepitjar el seu cim 

l'any 1958. D'aleshores engá, la paret 

nord va anar adquírint de mica en mica 

fama mundial, sobretot per la seva trági

ca historia. Entre el 1935 i el 1937 s'hi 

produiren 25 accidents mortals, que 

hom no aconseguí vencer fins al 1938. 

A les darreres pagines, el llibre presenta 

la crónica de les ascensions més impor

tantes a la paret nord de l'Eiger, dels mun-

tanyencs que ho han aconseguit fins a la 

publicació d'aquesta obra. 

Es una obra completísima sobre l'Ei

ger, un dels cims alpins més emblemá-

tics, ¡l-lustrada amb belles fotografíes 

en color. 

J . B . 

V a l l s d e B e n a s c : 

d o s n o u s m a p e s 

N oves edícions ampliades i exaustl-

vament revísades d'unes de les 

zones més emblématiques i représen

tatives dels Piríneus. Seguint la matei-

xa línia que ens ofereix la série E-25, 

aquests mapes ens mostren una nova 

dimensió tant en la fidelítat de la repre

sentado dels camins i ascensions 

-realítzats íntegrament en G P S - com 

en el tractament de la toponimia, que 

ha estât revisada í ampliada i s'hi ha 

respectât les formes autóctones dels 

topóníms. 

El mapa es publica juntament amb la 

guia habitual que conté un recull d'ex

cursions i ascensions, amb diferents 

nlvells de diflcultat, un apartat dedicat a 

l'espeleoloia, informacíons utils i telè-

fons d'interés. 

Aneto - Maladeta 

Posets - Perdiguero 

Coedició Editorial Alpina. Geoestel I C N I G 

Granollers ( 2 0 0 5 ) 

Escala: 1:25.000 

Idlomes: castellá, anglés i trances 

A l t r e s n o v e t a t s 

é d i t o r i a l s 

L'excursionisme a Manresa. 

100 anys del Centre Excursionista 

de la Comarca de Bages 

M a r c V i l a r m a u 

Associaciú per al Museu Comarca de Manresa. 

Manresa ( 2 0 0 5 ) 

75 pagines, amb il lustracions 

En BTT per l'Alta Cerdanya 

i el Capcir 

O r i o l G u a s c h i T e r r é 

Coí leccló Azimut, 72 

Cossetanla Edícions. Valls ( 2 0 0 5 ) 

108pagines , amb illustracions 

Les rutes en bicicleta 

del «Cavall Fort» 

26 itineraris fàcils per Catalunya 

J o a n P o r t e l l Rifa 
CoHcccii) Azimut, 73 

Cossetanla Edícions. Valls ( 2 0 0 5 ) 

132pagines , amb il lustracions 

El Garraf a peu 

J o a n T u t u s a u s i M a r t í 

Col-lecció Azimot, 74 

Cossetanla Edícions. Valls ( 2 0 0 5 ) 

132 pagines, amb il lustracions 

Excursions escollides 

per a raquetes de neu. 

20 itineraris peí Berguedà, 

l'Ait Urgell i la Cerdanya 

M a n e ! F l g u e r a 

Coileccio Azimut, 75 

Cossetania edicioos. Valls ( 2 0 0 5 ) 

144 pagines, amb il lustracions 

Esquí de muntanya. Manual pràctic 

A l b e r t C a s t e l l e t L l e r e n a 

Cossetanla Edicions. Valls ( 2 0 0 5 ) 

208 pagines, amb ¡ílustracions 

Mi vida al límite 

R e i n h o l d M e s s n e r 

T h o m a s H ü e t l i n 

Ediciones Desnivel. Madrid ( 2 0 0 5 ) 

211 pagines, amb il lustracions 

La gran travesía 

Viaje a pie por Euskal Herrla 

Sua Edlzioak. Bilbao ( 2 0 0 5 ) 

108 pagines, amb il lustracions 

La Araña Blanca 

H e i n r i c h H a r r e r 

Traducció d'Eduardo Verdugo 

Ediciones Desnivel 

Madrid ( 2 0 0 5 ) 

239 pagines, amb ¡ílustracions 
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LA MOTXILLA DE MUNTANYA 

Efemérides 

150è aniversari del naixement 
d'Eduard Toda i Güell 

A les acaballes del 2005 la Secció 

d'HIstòria i Art, conjuntament amb 

la Secció de Muntanya del Centre, va 

organitzar uns actes en memoria de 

l'H-lustre consoci Eduard Toda I Güell, 

ja que el 2005 es va complir el 150è 

aniversari del seu naixement. 

El diplomatie, escriptor i eglptóleg 

Eduard Toda va néixer a Reus el 1855. 

A l'edat de 28 anys es va ter soci de 

l'Associacló Catalanista d'Excursions 

Científiques. Ingressa al eos diplomatie I 

va haver de residir durant temporades 

llargues a Macau, a Hong Kong, el Caire 

i a Caller. El 1884 fou nomenat consol a 

Egipte. Apassionat per l'arqueologia va 

fer excavacions a Tebes i fins i tot hi va 

trabar la tomba intacta de Sennedjen, fet 

que propicia que arribes al nostre país la 

col-leccio més important d'antiguitats 

egipcles mai vista fins aleshores. Tot I 

així, sempre es va mantenir relaclonat 

amb l'excursionisme. Va pronunciar 

diverses conferencies sobre els països 

de l'Extrem Orient a Cantiga sala d'actes 

de la nostra entitat, on va donar a conèi 

xer també, el 1888, la persistencia de la 

Mengua catalana a l'Alguer. Fou l'anima 

de la restaurado del monestir de Poblet 

(on fou enterrât l'any 1941). El 1918 va 

tornar a Catalunya i va adquirir l'antlc 

monestir d'Escornalbou, el quai, un cop 

restaurât, l'utllitzà per instal-lar-hi la seva 

valuosa biblioteca. El 1922 va fer dona-

ció a la biblioteca del Centre d'un nom

bre Important de llibres de muntanya, 

sobretot de guies de muntanya angle-

ses. El 1936 el Centre li va concedir la 

Medalla d'Or, amb motlu de la seva des

tacada trajectòria com a historiador i 

promotor de grans obres de restaurado. 

El 18 de desembre es va fer una excur-

sió a Escornalbou que va incloure una 

visita a l'antic monestir. El dljous 15, a 

la sala d'actes del Centre, l'arqueóleg i 

museòleg Jaume Masso Carballido, 

actual director del Museu d'Arqueologia 

Salvador Vilaseca de Reus, ens va par

lar dels anys de joventut d'Eduard Toda. 

Francese Beato 

El monestir d'Escornalbou fou restaurât per Eduard Toda, 

que hi va instal-lar la seva biblioteca. 

Protecció del medi natural 

La muntanya de Sant Llorenç 
del Munt demana SOS 
La Coordinadora per a la salvaguarda 

del massís de Sant Llorenç del Munt i 

l'Obac instal-la una pancarta en un 

cingle de la Mola. 

«La muntanya de Sant Llorenç del 

Munt demana SOS davant l'agressió que 

pot suposar la carretera de coli d'Este-

nalles a Pont de VHomara per Mata-

rodona, promoguda per la Diputació de 

Barcelona». 

Sant Llorenç del Munt vesteix una pan

carta amb un SOS gegant, visible des 

de diversos punts del Vallès. Un grup 

d'escaladors d'elit l'ha penjada aques

ta tarda en un dels verileáis espadats 

del vessant sud de la Mola, al costai 

del Cavali Bernât. La pancarta simbo

liza la sol-licitud d'auxili davant d'una 

greu amenaça ecológica. 

Aquesta amenaça ja és histórica. No 

és el primer cop que la coordinadora 

col-loca aquesta pancarta com a sen-

yal d'alarma davant l'amenaça d'una 

greu agressió ambiental. La primera 

vegada que es va penjar (sempre al 

mateix Hoc) va ser l'estiu del 1978, 

quan un projecte d'urbanltzació mons

tre de 20.000 habitatges amenaçava 

de destrucció irreversible els boscos 

de la part central del massís. La sego-

na vegada va ser l'any 1987, quan una 

sèrie de tales d'arbres massives I de 

neteges de sotabosc amb herbicides 

van posar en perill l'equilibri ecologie 

del parc. I ara és la tercera, davant l'a

menaça de construcció de la carretera 

promoguda per la Diputació de Barce

lona des del coli d'Estenalles fins a 

Pont de Vilomara, per Mata-rodona, en 

una zona deflnida com de màxima pro

tecció dins del parc. La carretera 

esqueixarà una de les zones més ben 

conservades I salvatges del parc natu

ral, mltjançant la tala de més de 2.000 

alzines i la voladura amb dinamita de 

5.000 tones de roques, facilitant, a 

més, l'accès indiscriminat de visitants i 

augmentant, per tant, la Vulnerabilität 

de l'espal i el rise d'incendi. Es tracta 

d'un projecte de fa 17 anys que fins 

ara s'ha pogut anar aturant gracies a 

l'oposició populär. 

La Coordinadora reconeix que rempla

cement de la pancarta en el parc natu

ral no és ridoni, si bé l'excepcionalltat 

del cas légitima l'accio durant uns dies, 

fins que no hi hagi un véritable dlàleg 

per part de la Diputació de Barcelona. 

Recordern que la Coordinadora demana: 

1. La retirada del projecte de la carre

tera atesa la seva incompatlbilitat amb 

eis objectius de protecció del patrimo

ni biologie del parc natural. 

2. Que siguin tingudes en compte les 

alternatives més respectuoses amb el 

medi en la prevenció i l'extlnció d'in-

cendis, I que es debatin de forma ober-

ta I reaiment participativa. 

3. Un model de gestio descentral itzada 

del parc, per minorar la prevenció 

i l'extinció d'incendis. 

4. El manteniment correcte dels punts 

d'aigua I de les pistes existents en aquest 

sector del parc. 

Ton! Altaio 
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Crònica muntanyenca 

Quatre afectats de celiaquía 
coronen l'Aconcagua (6.962 m) 

E l passât 13 de gêner d'enguany 

I'expedido Santiveri «A l'Aconca

gua sensé gluten» del Centre Excursio

nista de Catalunya, ha aconsegult situar 

sis dels seus membres al dm més ait 

de l'hemisferi sud i del continent ame-

ricà, l'Aconcagua, de 6.962 m. Quatre 

persones amb celiaquia, el camera I la 

responsable de comunicaclons han 

estât els membres de l'expedicié que 

han arribat al dm. 

L'objectiu de l'expedició de situar el 

màxim nombre de persones amb celia

quia al dm de l'Aconcagua s'ha vist, 

dones, acomplert amb la gesta d'Ignasi 

Pijoan, Laura Coromines, Eduard Mar-

torell i Daniel Carceller. Anna Mora-

gues i Juanjo Garra els han acompan-

yatfins al cim. 

Recordem que l'expedició és un pro

jecte destinât a donar a conèlxer la 

malaltia cellaca i a estudiar vies per 

millorar la qualitat de vida de les per

sones intolérants al gluten mitjançant 

l'activitat física i l'esport. 

És per aquest motlu que els membres 

de l'expedició es van proposar dur a 

terme una gesta esportiva que servís 

tant per generar un esdeveniment de 

ressó social i mediàtlc que ajudí a 

difondre el coneíxement sobre la malal

tia com per estudiar cíentíficament l'e-

fecte de l'activitat física i l'esport en la 

salut de les persones amb celiaquía. 

Així, l'expedició ha treballat durant un 

any amb altres entitats que s'han vol-

gut sumar al projecte. Cal destacar 

que els membres del grup han realit-

zat, en col-laboració amb l'INEFC, un 

estudl per analitzar aquesta influencia 

de l'activitat física sobre la qualitat de 

vida de les persones afectades de 

celiaquia. 

Amb aquesta fita han demostrat que 

amb la infrastructura, la logística i la 

preparació necessària, les persones 

intolérants al gluten poden fer qualse-

vol activitat que es proposi n. 

En aquesta ocasió, l'expedició es va 

haver d'endur 600 kg de menjar sense 

gluten des de Barcelona fins a l'Argen

tina per assegurar-se que cap dels 

seus membres tenia problèmes durant 

l'ascensió per culpa d'haver ingerii, 

per error, algún producte amb gluten. 

Els objectius s'han acomplert. 

Els membres de l'expedició «A l'Acon

cagua sense gluten» són Nuria Pablos, 

coordinadora del projecte; Marta Car

dona, responsable de la intendencia; 

Eduard Martorell, responsable biomé-

dic; Laura Coromines, responsable de 

documentado i recerca; Tomás Navar

ro, pslcóleg de l'expedició; Juanjo Garra, 

camera de l'expedició; Enríe Querant, 

enllag amb els mítjans; Mercé Arribas; 

Daniel Carceller; Anna Moragues, i 

Ignasi Pijoan. 

Eduard Parellada 

Pasqual Maragall rep els membres de l'expediciô el 27 de desembre del 2005, poques hores 

abans d'embarcar a l'aviô que els duria a Buenos Aires. La delegaciô estava encapçalada per 

J. M. Puente, président del CEC. 

S e c c i ó d e F o t o g r a f í a 
Centre Excursionista de Catalunya 

Tel. 933 152 311 
www.cec-centre.org / cec@cec-centre.org 

w w w . f a i 

CENTRE MEDIC 

r f i s i c . c o m 

tojFisic 
Muntaner 231 2n 
08021 Barcelona 
Fax 932 022 435 
info@factorfisic.com 

Treballem amb mûtues 
Condlclons especiáis per ais socls del C E C 
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LA MOTXILLA DE MUNTANYA 

Les fotos de l'Arxiu Fotografie 

Els cianotips dels primers anys 
de la historia de la fotografìa 

L a tonalitat d'aquesta fotografia no és 

deguda a cap viratge quimic. Tam-

poc no és el résultat d'una manipulacló 

digitai. Aquest blau intens és el seu color 

original, força ben conservât durant uns 

cent anys, i es deu al fet que la imatge no 

està formada per petites particules de 

plata metànica, com succeeix en el cas 

del paper fotografie contemporani en 

blanc i negre. En aquest cas la foto la 

constitueix un metall molt mes modest, 

un compost de ferro anomenat ferrocia-

nur ferrie, i conegut de forma mes gene

ral com a blau de Prussia, un pigment 

comù en el món de la pintura. A consé

quence del seu color, aquesta imatge rep 

el nom de cianotip, nom que va proposar 

el 1842 el seu Inventer, el reconegut 

astrônom angles Sir John Frederick 

William Herschel. És, per tant, un procès 

que neix en els primers anys de la histô-

ria de la fotografia. El vlncle entre aquest 

home i la nova tècnica no va ser casual 

ni ocasional. El seu pare, William, també 

va ser un Important astrônom i, per la 

seva trajectòria personal, John Herschel 

pot ser considérât un filòsof, en el sentit 

ampli de la paraula. El seu interès pel 

coneixement de qualsevol aspecte de 

l'Univers el va a dur, per exemple, a rea-

litzar un gran nombre d'experiments que 

tenlen com a objectlu la Invenció de la 

fotografia en color. Per això va emprar els 

colorants extrets d'una gran varietat de 

pètals de flors, dels què va estudiar Tes

tabilità! davant la llum de diferents colors. 

Va pensar que combinant alguns d'ells 

sobre un full de paper i fent-hi incidir una 

imatge, la seva decoloració selectiva for

marla un positiu en colors. El cert és que 

no aconsegui la seva meta, però avui dia 

encara es conserven fotografies mono-

cromàtiques seves constltuides per 

aquells colorants naturals. Caldrla espe

rar al segle xx perquè la sintesi de deter

minata colorants artificials possibilités el 

procès conegut com a Cibachrome, un 

dels processus de més qualltat de la foto

grafia en color, i que està totalment fona-

mentat en la hipòtesi de Herschel: és pre-

clsament la destruccló dels pigments del 

paper fotografie deguda a la llum projec-

tada per l'ampliadora allò que causa la 

formació de la imatge en un Cibachrome. 

Tradlcionalment, es considera que la 

contribució més important de Herschel 

al desenvolupament de la fotografia va 

ser el descobriment que el tiosulfat sòdic 

feia permanents (flxava) les fotografies 

obtlngudes segons el mètode inventât 

per Henry Fox Talbot, el calotlp. Aquesta 

tècnica va ser la precursora del procès 

posltiu-negatiu, el més habituai durant 

uns 150 anys fins el recent desenvolu

pament de la fotografia digitai. Sense 

aquesta contribució desinteressada per 

part de Herschel -ambdós homes 

col-laboraven habitualment- Talbot mai 

no hagués pogut patentar el seu invent 

el 1841. D'altra banda, el propl mot 

fotografia és una aportació de Herschel, 

alxi com l'aplicació dels termes positiu i 

negatiti a aquest camp. També cai des-

tacar la seva relació amb Julia Margaret 

Cameron, important représentant de la 

fotografia prerafaellta a l'Anglaterra Vic-

toriana. Cameron, a més d'escriure elo-

gis d'eli, realità diversos retrats seus el 

1867 els quais són plenament fidels als 

anhels artistics I mlstlcs de la fotografa. 

En aquests retrats, un veli Herschel amb 

cabells blancs i desmanegats sorgeix de 

16è CURSET DE 

VÍDEO DIGITAL 
del 28 de febrer 

al 9 de maig del 2006 

S e c c i ó d e C i n e m a i V i d e o ! 

la foscor i, amb una expressiô entre ate-

morida i desafiant, cerca amb la seva 

mlrada més enllà de la càmera. 

Pel que fa als cianotips, el seu ûs ha estât 

рос fréquent. Ara bé, és rellevant que el 

primer llibre amb fotografies éditât en el 

mon constés d'aquest tipus d'imatges. 

L'autora fou la botànica Anna Atkins, una 

amiga de Herschel, i conté de fotogrames 

d'algues de les costes britàniques (Pho-

tographs of British Algae; Cyanotipe 

Impressions.). El primer volum s ' éd i ta a 

Londres el 1843, un any abans que el 

molt més célèbre The Pencil of Nature de 

Talbot, constituït per calotips, i la publica-

ciô d'altres volums va continuar per un 

période de deu anys. Perô, a banda de 

les intencions artistiques que podem tro-

bar actualment, els cianotips han estât 

bàsicament un mitjà per obtenir repro-

duccions de plànols I copies rapides de 

negatius per tal d'avaluar-los. El motiu es 

troba en la senzillesa del procès: només 

cal mullar un paper amb una dissoluciô 

de cltrat ferrie amonic I de ferricianur 

potàssic, delxar-lo assecar, sltuar el 

negatiu al seu damunt, exposar el con-

junt a la llum solar, rentar el paper amb 

aigua i deixar-lo assecar (no cal cap pro

cès de fixât). Les radiacions blava i l'ul-

travioleta, I el posterior rentatge amb 

aigua afecten el ferro de manera que té 

Hoc la formació del ferroclanur fèrric, el 

quai queda retingut entre les fibres del 

paper. Les diferents densitats del negatiu 

són, per tant, transformades en diferents 

matisos de blau de Prussia. Aquest pig

ment és químicament molt estable, i l 'u

nica precaució que cal tenir és que no 

estigui en contacte amb médis alcalins. 

Com que la majoria dels papers antics 

són més aviat àclds, Testât de conserva-

ció d'aquestes fotografíes acostuma a 

ser molt bo. 

A I'Arxlu Fotografie es conserva una 

quantitat més aviat modesta de ciano

tips, un total de dinou. L'exposât aquí 

correspon a una imatge obtinguda per 

en Juli Soler i Santaló. Aquest autor, que 

acostuma a ser conegut per la seva 

important prodúcelo pirinenca, acom-

panyà, en els primers anys de la seva 

activitat fotogràfica, a en Cesar August 

Torras en diverses de les excursions que 

servirien per a la redaccíó de les seves 

guies. Això explica aquest desconegut 

vessant d'en Soler, el qual ens ha pro

porcional una Imatge de Sant Julia de 

Vilatorta que podia haver estât obtingu

da a finals del segle xix o principis del xx. 

Ramon Barnadas 

Centre Excursionista de Catalunya 
Tel. 933 152 311 

www.cec-centre.org/escola 
escola@cec-centre.org 
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LA MOTXILLA DE MUNTANYA 

Publicacions 

La revista Muntanya va ser 
présent a la Nit de les Revistes 
P I passât dimecres 14 de desembre 

t_ del 2005 es va celebrar la Nit de les 

Revistes a les Drassanes de Barcelona. 

La setena edicló d'aquesta testa orga-

nitzada per l'Associació de Publica

cions Périodiques en Cátala (APPEC) 

va comptar amb la presencia de repré

sentants de revistes de tots el sectors 

que comparteixen una mateixa llengua 

de publicado, el cátala. 

La revista Muntanya, membre de l'AP-

PEC, també va ser présent a l'acte amb 

una delegado encapçalada peí director 

de la revista, Ferran Alexandri, i com

pletada amb el président del CADE i 

membre del conseil de redacció de 

Muntanya, Jordl Bernât, i el cap de 

premsa del Centre, Eduard Parellada. 

El periodista Xavier Grasset va ser l'en-

carregat de presentar el lliurament de 

premis que es va dur a terme després 

del sopar al quai l'APPEC havla convi-

dat els représentants de totes les 

revistes deis Països Catalans. En aca

bar el sopar, Grasset es va encarregar 

d'anomenar els premiats de les dife-

rents categories. 

En aquesta edicló deis premis APPEC, 

el jurat va voler guardonar la trajectó-

ria d'un deis periodistes mes prestigio

sos de Catalunya, el senyor Josep M. 

Cadena, amb el Premi a Una Persona. 

El Premi a la Millor Publicado va ser 

per a Serra d'Or, mentre que Ende-
rrockobtenía el Premi a la Millor Edito

rial i la revista /Vars'enduia el Premi a 

la Millor Nova Publicado. 

Cal destacar també els premis que van 

rebre l'Associació Catalana de Premsa 

Comarcal (ACPC) i l'Associació Catala

na de Premsa Gratuita (ACPG), les 

quals la Junta de l'APPEC va voler 

reconéixer amb dos guardons extraor-

dinaris per l'exit i la determinado a 

l'hora de coordinar I promocionar els 

seus sectors respectius. L'APPEC va 

destacar, així mateix, la decidida apos

ta d'obertura, col-laboració i acciò con-

CURS D'INTRODUCCIO 
A L'ALPINISME 

del 7 de marc al 4 d'abril del 2006 

e s c o l a d e m u n t a n y a 

Centre Excursionista de Catalunya 
Tel. 933152 311 

www.cec-centre.org/escola 
escola@cec-centre.org 

Fotografia del grup deis premiats per l'APPEC. 

junta entre ambdues associaclons i la 

propia APPEC, amb la voluntat d'esde-

venir plegats el gran grup de referen

cia de la premsa en cátala. 

Durant el transcurs de l'acte els repré

sentants de la revista Muntanya varen 

poder comprovar la bona acollida que 

ha tingut dins del sector la renovació 

d'aquesta publicado, que corn bé 

sabeu va ¡nielar una nova etapa a prin

cipe del 2005. 

Cal destacar la presencia en l'acte del 

conseller d'Universitats, Recerca i 

Socletat de la Informado, l'Hble. Sr. 

Caries Sola i Ferrando, que va aprofltar 

per remarcar la importancia d'entitats 

com la APPEC, que impulsen i motiven 

la presencia de revistes en cátala. 

De totes maneres, Sola també va voler 

assenyalar les dificultáis amb qué es 

troba el sector de les publicacions 

periódiques en cátala i va destacar la 

feina teta per totes les revistes a l'ho

ra de donar suport a la tasca de l'AP

PEC i de fer que perlódlcament els 

catalans puguln accedir a continguts 

de qualltat i d'actualitat escrits I ela

boráis en cátala. 

Eduard Parellada 

Jovellanos. 9, 4t. 2a. 
Cantonada Pelai 
(Plaga Catalunya) 
Barcelona 

Te l 93 3 1 7 08 52 
Aragó, 406 
E s c . A, 1r. 5a. 
Cantonada Nápols 
Barcelona 

Te l 93 2 6 5 82 55 

Centres Implantologia i Estètica Dentai 
Cliniques Dentals 
Dr. Eugenio Cànepa Sànchez - Col . n. 1982 iSSESl 1a- visita i 
Més avantatges per a socis 1agr7tlnaXi 

i familiars directes del CEC 
Descomptes especials 

25% en tots els tractaments 
30% en implantologia i ortodòncia 

Especialistes en Implantologia i Estètica Dentai 
A c c e p t e m t o t e s l e s m ú t u e s 
F i n a n ç a m e n t : 12 m e s o s s e n s e i n t e r e s s o s i f i n s a 5 a n y s 

15 anys al servei 
de la salut bucodental 
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ITI N E RA RIS EXCURSIONISTE cura d'Alexandre Costa 

Pels obacs del Matagal ls 
Coll de Bordoriol 

Rossoles del Pujol 

Coll d'Ordials 

Matagalls 

Sant Segimon 

l'Erola 

Viladrau 

El terreny i la seva historia 
Cert que el Matagalls és un cim torca 

conegut que normalment es ta a tra

vés de rutes populars. Pero per mes 

notori que sigui, l'itinerarl que us pro-

posem no és deis habituáis, ja que en 

bona part és poc conegut; no obstant 

aixó, té un innegable atractiu palsat-

gístic, ja que el conjunt forma part del 

Pare Natural Montseny. 

Aquest recorregut passa, a mes de fer 

el cim, pels obacs del Matagalls, entre 

raconades I barrancades que presen

ten aspectes que semblen d'alta mun-

tanya. El rocam és plenament meta-

mórfic, d'origen paleozoic, sobre una 

base granítica. La vegetado, abun-

dant, es repartelx entre fagedes i alzi-

nar muntanyenc. També hí ha una rela

tiva presencia de prats subalpins a les 

carenes culminants. El conjunt com

porta una extraordinaria varietat botá

nica, motiu peí qual va ser declarat 

Reserva de la Biosfera per la UNESCO. 

L'ltlnerari 
0:00 h Coll de Bordoriol (1.089 m). 

Iniciem l'excursió per una pista que 

s'enfila lleugerament en direcció SW 

tot resseguint la carena. 

0:05 h Coll de Joan. Prenem una pis

ta que s'endinsa per l'obaga. El palsat-

ge ha canviat de sobte, ja que delxem 

OSONA 

un alzinar en què abunda el grèvol, 

simptoma de transició de la vegetació 

submediterrània a l'euroslberiana. Ara 

entrem a la fageda. 

0:18 h Font de Llops. La font raja 

abundosa. Trobem una bifurcació. 

Continuem a la dreta per pista, més o 

menys de pia per entre la coma de coll 

Pregon. En uns deu mlnuts, la pista es 

bifurca de nou; nosaltres ara segulm 

per l'esquerra tot pujant lleugerament. 

0:50 h Font Rupitosa. Encara seguim 

per pista, però ben aviat desemboca 

en un corriol. 

0:52 h Les rossoles del Pujol. Sense 

passar-les, prenem un corriol marcat 

amb fites que puja per uns rostos entre 

la fageda. Més endavant la pujada se 

suavitza i, per un caminoi estret però 

ben fressat, anem vorejant el vessant 

abrupte del turò Gros del Pujol per un 

carni mig de lleixa. 

1:40 h Coll d'Ordials (1.471 m). Un coll 

entre prats des d'on es veu el santuari de 

Sant Segimon. A tocar, el turò d'Ordials, 

amb una extensa vista sobre Osona que 

s'allarga fins als Pirineus. El nostre carni 

segueix de pujada per anar a buscar el fil 

de la carena. Seguim per la serra dels 

Salaverts. Ja es veu la creu de Matagalls. 

2:50 h Matagalls (1.696 m). Enda

vant, pel llom i entre prats en direcció 

SE, assolim el cim, coronat per la creu 

de Matagalls sobre un pedestal de 

pedra. Cap a llevant, el Montseny orien

tai amb la carena del turò de l'Home i 

les Agudes. Davant, a més de les 

comarques del Vallès i d'Osona als 

nostres peus, la mirada, en un dia dar, 

s'allarga vers els confins del pais. Des 

d'ara ja tot és baixada en direcció W 

però decantant-nos lleugerament al N 

per la carena del pia dels Ginebres. En 

aquest punt, si no ho tenim dar, millor 

Sant 

Sant Segij 
Miquei deis Barí 

Coli Saprà 

50 MUNTANYA 

que consultem la bruixola. La vegetació 

és de prats amb matollar de ginebró. 

3:30 h Coll Saprunera. Des d'aqui 

continuem vers NW per unes traces 

desdibuixades entre matollar fins a fer 

cap a un collet. El carni trenca a la dre

ta per entremig d'un estlmball. Aviat 

gira a l'esquerra i passem arrambats 

per uns esqueis. Davant mateix, sobre 

una penya, tenim les ruines de Sant 

Miquel dels Barretons, I just a sota, les 

teulades de Sant Segimon. El carni es 

torna a despenjar pel costat E a través 

d'un corriol minso però ben visible. 

3:35 h Santuari de Sant Segimon 

(1.250 m). Segons es diu, és un dels 

més importants dedicat a un sant. La 

majorla de dependències d'aquest 

conjunt estan en ruines. Des de fa uns 

anys, però, s'hl fan obres per recupe-

rar-ne algunes. De l'església, d'estil 

barroc, només resta dempeus la faça-

na. La sortida es fa per una pista que 

arrenca en direcció SW, però es deixa 

als pocs metres per un carni que és a 

sota, a la nostra dreta, que canvia de 

sentit, sempre de baixada, i va voltant 

cap a l'obaga davall del santuari. Es 

travessa el torrent de l'Oratori. Endar-

rere resten els faigs, que han estât 

substituts per alzines. Abans d'arribar 

al pia, apareixen els castanyers, alguns 

dels quais són extraordinarls. 

4:15 h Mare de Déu de l'Erola. Una 

ermlta compartida amb masia. Era 

l'estança dels ermltans de Sant Segi

mon durant l'hivern. Riera avall, anlri-

em a parar a la masia de la Sala, bres-

sol del bandoler Joan Sala i Ferrer 

-més conegut per Joan de Serrallon-

ga. Nosaltres, però, hem de fer carni 

de pia en tendència a girar cap a la 

dreta, entre conreus i alzinar. Aviat 

veurem Viladrau. Travessem la riera 

Major en el punt on ens creuem amb 

les ruines d'un antic moli. Ara el carni 

puja lleugerament i ja velem Viladrau. 

Quan ens hi apropem, per uns carrers 

costeruts fem cap a la plaça Major. 

5:10 h Viladrau (840 m aprox.). 

Havia estât escollit com a Hoc 

d'estiueig per la burgesia barce-

lonlna a les primeres déca

des del segle xx i també 

per intel-lectuals i escrip-

tors illustres com Caries 

Riba, Maria Manent, Duran 

i Sanpere, Josep Carner I, 

sobretot, Jaume Botili i Mates. 

Carni del Matagalls. 

Bibliografía: 

Roma Casanovas, Francesc. El Mont

seny. 50 itineraris a peu. Valls: Cos-

setánia Edicions, 2004 (Col-lecció 

Azimut, 62). 

Cartografía: 

Pare Natural del Montseny Escala 

1: 30.000. Instituí Cartográfic de 

Catalunya, 1999. (Els mapes dels 

Pares Naturals de Catalunya, 1). 

El Montseny. Escala 1:25.000. Edi

torial Alpina. 

Temps de u n í i: 

5 h 10 min 

Desnivell acumular.: 

690 m ¡940 m. 

Dificultar: 

PD. 

El Pare Natural: 

El Pare Natural del Montseny se sitúa 

a la serralada Prelitoral catalana, de 

la qual n'és el massís més enlalrat. 

Ocupa una extensló de 30.120 ha 

distribuides entre divuit municipls 

que pertanyen a tres comarques 

(Osona, la Selva i el Valles Oriental). 

Els seus límlts naturals són la riera 

d'Arbúcies, els cursos alts de la riera 

Major i del rlu Gurri, el congost I la 

plana del Valles. Tres grans conjunts 

muntanyosos configuren el massís: 

la carena del turó de l'Home (1.706 

m) I les Agudes (1.703 m), el Mata

galls (1.697 m) i el pía de la Calma 

(Puíg Drau 1.344 m), que, units pels 

colls de Sant Margal I de Collformic 

respectivament, encerclen la conca 

alta del riu Tordera. 
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Servei Meteorologie de Catalunya 

Carrer de Berlín, num 38-46,4t 
E-08029 Barcelona 
Tel.:34-93 567 60 90 

Telefons d'informacio 
Pirineu occidental 93 567 15 76 
Pirineu oriental 93 567 15 77 
Encastellà 93 567 15 75 
Internet http://www.meteocat.com/pirlneu/pirineu.htm 

http://www.icc.es/allaus 

aTTemps 

SMS (preumissatge:1,04€) 
amb el text següent: 

807 012 012 

5410 
allaus aran 
aMaus ribagorcana 
allaus pallaresa 
allaus perafita 
allaus cadi 
allaus terfreser 
allaus prepirineu 

Altres telèfons d'informacio 

Pirineu d'Espanya 

00 37 684 88 51 

906 365 380 

Franca 
Pirineos 
Arieja/Alta Garona 892 681 020 31 
Alts Pirineus/Pirineus atlàntics 892 681 020 65 
Pirineus orientais 892 681 020 66 

Informado a Internet 

Perill d'allaus als Pirineus: 
www.slf.ch/slf/laworg/pyrenees.html 

Perill d'allaus als Alps: 
www.slf.ch/slf/laworg/map. html 

En cas d'accident a muntanya 
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Ë <£*" S e r v e i 

r~ I ; — Meteorologie 
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Generalität de Catalunya 
Institut Cartografie de Catalunya 
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Com tu, estem convençuts que tothom té dret a un habitatge digne 
Per aixô, estem construint 27.000 pisos protegits. Estem ajudant 70.000 families a rehabilitar 
les seves liars i posar-hi ascensors. Estem fomentant l'habitatge de lloguer, especialment per 
a joves i gent gran. I invertint 600 milions d'euros en la rehabilitado de barris degradats arreu 
de Catalunya. Com tu, volem que l'habitatge estigui a l'abast de tothom. 


