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LA BÚSTIA 

i secció vol ser un lloc de trabada entre la revista i els lectors. No és, dones, un 
rtat dedicat a la correspondencia de temática general, sino que está reservat a les 

cartes que tractin específicament deis continguts de la revista i del món de la muntanya. 

M a r c e l C h e v a l i e r 

Distingits senyors, 

Com a président de l'Associació Geo

logia deis Països Catalans, volem fer-

vos arribar el nostre agráiment per la 

publicació de l'article sobre Marcel 

Chevalier en el núm. 871 de la revista 

Muntanya, ja que és un personatge 

que ha estât poc reconegut en la bio

grafia deis geòlegs catalans i que va 

ser président de la nostra entitat entre 

el 1940 i el 1945, fins a la seva mort. 

No vull fer cap crítica de l'article 

sino solament aportar alguna dada 

sobre Marcel Chevalier, ja que, potser, 

com que l'autor de l'article és francés, 

tal vegada domini mes la faceta fran

cesa de la seva biografia. 

La presidencia de la «Méditerra

née», com llavors se'n delà, de la Geo

logia dels Països Catalans, fundada el 

1926, any del Congrès Geologie Inter

nacional, célébrât a Madrid, però que 

s'havia de fer a Barcelona, li va venir 

de l'amistat que tenia amb el Dr. Mar-

cet Riba, el fundador de l'associació; 

durant la dictadura de Primo de Rivera 

li van fer canviar el nom, i en la del 

general Franco, li van prohibir la lega-

lització, motiu peí qual es va domiciliar 

a Franga i es va fer president Marcel 

Chevalier, fins a la normalització 

democrática de Catalunya mes recent, 

que l'hem pogut legalitzar. 

Va ser també un gran col-labora-

dor de Marcet Riba i de Faura i Sans, i 

va participar en la confecció de mapes 

del Servei del Mapa Geológlc de Cata

lunya. Trobem, pero, Imperdonable que 

en un llibre publicat en plena demo

cracia sobre la historia del Museu de 

Geología de Barcelona se silencií total-

ment en les activitats del museu la 

tasca feta per científics catalans 

durant la Segona República i la Guerra 

Civil (1931-1939), ignorant Pau Vila, 

Marcel Chevalier, Rafael Candel i gai-

rebé també Marcet Riba. 

Per acabar, sois una observado: 

en el text de l'artícle de la revista 

Muntanya galrebé no es fa referencia 

ais seus dos volums publicáis a l'Edi-

toríal Barcino, els anys 1930 i 1932, 

sobre geología de Catalunya, dirigida 

per Pau Vila -en l'article ho diu en 

castellá, pero suposem que és una 

errada d'impremta. En aquesta obra 

Chevalier dona relleu ais seus conei-

xements sobre geología de Catalunya 

I, en general, geología universal: és el 

primer que elabora mapes paleogeo-

gráfics i tectónlcs i que dona esque

mes del globus terrestre indicant els 

paleopols i l'equador, en els temps 

geolôglcs passats; també és el primer 

de Catalunya que fa una separado 

entre metamorflsme regional I de con

tacte, publicant un esquema molt 

demostratiu i, encara mes, fa unes 

¡nterpretacíons generáis de restructu

ra, basades en la teoría autoctonista 

-avuí día descartada- dels plecs del 

Pirineu alpí (el Pedraforca I el Mont-

sec)... Detalls que, afegeixo, fan des

tacar la seva valúa. 

E. S u n y e r i C o m a 
( B a r c e l o n a ) 

LA B Ú S T I A DE M U N T A N Y A 
Redacció de Muntanya 

C/ Paradís, 10 - 08002 Barcelona 

Fax: 933 151 408 

revista. muntanya@cec. cat 

Les cartes han de dur el nom, l'adrega 
i el teléfon del remitent. Per raons 
d'espai, poden ser editades o resumi-
des per la Redacció de la revista. 
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EDITORIAL 

Uns nous estatuts 
per al Centre Excursionista de Catalunya 

D ? acord amb el que vaig exposar en la darrera 

assemblea general del C E C , hem iniciat un 

procès per a la reforma dels estatuts de l'entitat que 

s'inicià amb l'aprovació, per part de la Junta Directi

va, d'una comissió encarregada de fer un esborrany 

per a uns nous estatuts, formada per représentants 

de les seccions, de la mateixa Junta i de socis amb 

experiencia reconeguda en la gestió del Centre en el 

passât, i amb coneixements sobre la gestió d'entitats 

esportives i culturáis. 

Aquesta comissió ha enllestit el treball i ara dispo-

sem d'un projecte de nous estatuts que ens han de per-

metre treure el Centre de l'ensopiment i l'immobilis

me en qué es troba per diversos motius: la nécessitât 

de renovació dels seus directius, l'escassa presencia de 

joves, el degoteig de socis dels darrers anys i el trenca-

ment entre la base dels vocals i la mateixa Junta. 

Els estatuts actuáis no permeten redreçar la situa

do per la ineficacia dels órgans de govern, que es 

veuen bloquejats per interessos personáis i que no res-

ponen a les necessitats de tots els socis i sócies, i enca

ra menys al que la nostra societat ens demana. La rao 

de l'existència del Centre és l'activitat de tota mena 

que s'hi desenvolupa, pero aquesta és escassa i pràcti-

cament la mateixa que es feia molts anys enrere. El 

Centre, que sempre ha estât pioner, ara esta adormit. 

Els nous estatuts ens han de facilitar un canvi 

substancial de la manera de fer perqué la Junta Direc

tiva tingui tots el poders per organitzar i planificar 

una activitat mes variada, mes atractiva i amb nove-

tats, que faci que el Centre torni a ser un réfèrent. Tot 

això s'ha de fer des d'unes seccions que estiguin presi-

dides per présidents escollits per tots el socis i sòcies 

que formin part d'un equip amb cohesió i amb uns 

objectius comuns als de la resta de la Junta, amb 

il-lusió per fer molta mes activitat de qualitat. 

Els nous estatuts han de resoldre els problèmes de 

continuïtat de les juntes évitant les renovacions par-

cials actuáis que trenquen el treball, han de protegir 

el patrimoni del Centre i garantir tota una renovació 

de carrees. Sé que aquesta reforma no és fácil i que 

hi ha resistencia al canvi, però la meva responsabili-

tat com a président em fa dir que sense aquesta 

renovació no hi ha futur, i és per això que us dema

no el vostre suport, per tirar endavant un Centre 

amb ganes de ser la millor entitat excursionista del 

món i amb molts anys de futur. 

J o s e p Manel Puente 

President del Centre Excursionista de Catalunya 

El canyó de Bltet és un dels 
engorjats mes ¡mpresslonants 
i meravellosos dels Pirlneus. 
El treball fotografie és bo en 
tot el barrane, i a cada tram 
és agrai't d'aturar-se a fer una 
presa. Aquest senzill contrapi-
cat ens mostra el descens 
esportiu del barranquista en 
el primer tram del Bitet Infe
rior, caracteritzat per les 
aigües braves i gélides. 

Càmera: Nikon 
Óptica: Nikon 35 mm 1:2,8 

Pel-lícula: Kodak 100 ASA 



El llunyà nord 
T e x t i f o t o s : Jordi Sola Coli 

De caire llegendari, el llunyà nord del Pakistan se'ns presenta 
com una terra de prodigis entre el mite i la realitat. Alguns dels 
cims mes alts i algunes de les glaceres mes vastes del planeta 
tracen, en aqüestes latituds, una geografía de beutat indómita 
i la posen a l'abast de la candida mirada del viatger; de manera 
que només cal mirar sensé esforçar-se, a banda del fet que la 
llunyania de la regió requereixi de I'esforc per arribar-hi. 
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A l beli mig de la ruta de la Seda, la toponimia 

del Hoc impressiona per si mateixa; noms 

com Karakorum o Himàlaia, les dues grans 

carènes muntanyoses que conflueixen amb la serrala-

da de l'Hindu Kush, tenen el seu contrapunt en l'eix 

que vertebra el territori de nord a sud: l'Indus. Provi-

nent del Tibet, aquesta artèria fluvial de més de 

4 .000 km, s'obre pas majestuosa per dins d'un esce

nari abocat al drama geologie, que culmina amb la 

presència del K2 i del Nànga Parbat. Paral-lela al riu 

Indus, la Karakorum Highway, la carretera del Kara

korum —KKH per als amies—, un «accident» humà de 

construcció recent i plenament intégrât al paisatge, 

sense el qual no s'entén el procès de transformació 

que s'ha viscut a la regio en els darrers trenta anys. 

Carni del nord 
Les flying mosques ('mesquites voladores') són una 

véritable institució al Pakistan. Ornamentades 

amb una ostentació d'aliò més cridanera i amb ver-

sicles de l'Alcorà per tota la carcassa escrits amb 

tinta negra, i de la fami'lia dels autobusos, les flying 

mosques s 'apropen més a la idea d 'una escultura 

mòbil que no pas al mitjà de transport per viatjar 

fins a Gilgit i, nord enllà, envers l'ignot Pamir. I 

aixi, amb la finestra baixada i la musica a tot drap 

provinent d'uns altaveus que massa sovint grinyo-

len o s'espatllen, en un périple d'unes divuit o vint 

hores si fa o no fa, contemplarem la progressiva 

metamorfosi de les piami ries meridionals en la més 

septentrional de les desolacions. 

Viatjar al nord suposa abandonar la rutina i 

endinsar-se en el regne de la fantasia. Quan al cap-

vespre davalla el telo de la foscuria i els estels bri-

llen gèlids en una nit sense lluna, la silueta de l'au

tobus sobre Pasfalt esdevé el darrer vestigi humà, 

enmig d'un paratge inversemblant. Adesiara, en 

prendre un revolt, els fars il-luminen els replecs del 

roquissar erosionats pels elements. Ombres furti-

ves que es mouen dins la nit. 

Gilgit, població d'uns quants milers d'habitants, 

capital del districte homònim i ciutat mercat 

antany visitada per viatgers d ' anomenada com 

Hsuan Tsang o Fa-Xian, es la cruïlla en que un 

trencant ens obliga a canviar la flying mosque per 

un jeep, carni del poble d'Astore. N o podria ser 

d'altra manera, ja que l'Astore, afluent de l'Indus, 

esbossa vails tortuoses i penya-segats de vertigen 

que forcen mentalment a persignar-se, no fos cas 

que ens est imbéssim. Tant de rise paga la pena, 

però la claror opal ina tìpica d 'aquestes latituds 

matisa tots els colors del món en l'aiguabarreig gris 

ocre d'una geografia erma. Aixi i tot, la quantità! 

de transit que hi ha revela una alta densitat de 

població, ja que de bon mati els vehicles tot 

terreny van amunt i avail replets de mercaderies i 

passa tge , provinents d 'Astore o carni del remot 

poblat de Tarshing. 

El Nànga Parbat 

des del camp base. 
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L'any 1933, 

James Hilton, 

en la seva novel-la 

Horitzons perduts 

{Lost Horizon), 

va teoritzar 

sobre l'existència 

de Shangri-La, 

un edèn a la terra 

ocult en una vall 

de l'Himàlaia 

La vall del Rupal i el Nanga Parbat 
Tarshing i la seva vall son el punt final per ais vehi-

cles que transiten per aquests verals. Dir-ne poblar 

potser és exagerar; llogaret escauria mes a una vall de 

cases espargides que basa l'economia en la ramaderia 

i quatre turistes mal comptats. La rao per arribar 

fins aquí s'alca suficient davant nostre: el fabulós 

massís del Nanga Parbat, la novena muntanya mes 

alta del planeta i una de les mes difícils d'escalar. 

Malgrat això, el camp base és una gesta fácil: una 

, expedido de tres o quatre jorns permet d'assolir-lo 

franquejant les espectaculars morenes de Xongra i 

Bazhing. 

Trobem Xongra poc després de deixar enrere el 

món cairn de Tarshing; la morena davalía del cim del 

mateix nom com un mar brut de gel gris i polsegós 

en qué les onades romanen immòbils per delit deis 

incrèduls. Mentre fem via, la crepitado de l'antiga 

gelerà ens acompanya, ressò de la seva geologia en 

retrocés. Temps era temps, fa mil-lennis, aquesta fou 

una superficie glacada de molts quilòmetres de gruix, 

X I N A 

<àtmandul' x. 

X I N A 

I T I N E R A R I 

Gilgit 

Astore 

Tarshing 

Vall de Rupal 

Bazhing 

Nanga Parbat 

Gojal 

Vall de Yunz 

Pamir 

H i 

perô avui és tan sols record. De tant en tant, un 

pobletà s'entrecreua pel cami intuït; quan les mirades 

es troben, la pregunta sorgeix inévitable: ^d'on prové 

l'home si mes enllà sembla que no hi ha d'haver res 

mes que absència? Seguim, perô, per un cami no 

gens fàcil de rastrejar, que en aparença no duu enlloc. 

La vall del Rupal apareix inesperadament darrere 

de l'ûltim repetjo de la morena de Xongra. Quan 

encara manca una hora llarga de sol, la claror minva 

com un mannà sobre les prades que es drecen cap a 

ponent. Els senders que creuen la vall voregen els 

murs de les ères on els vilatans conreen l'ordi i el 

blat de moro. Es un paratge que conserva la mesura 

humana, en que l'estil de vida sembla mantenir 

aquell tret essencial que relaciona gest i nécessitât. 

Res és superflu. El contrast amb l'aspror de Xongra 

provoca en el caminant un silenci reflexiu. L'any 

1933, James Hilton, en la seva novel-la Horitzons 

perduts (Lost Horizon), va teoritzar sobre l'existència 

de Shangri-La, un edèn a la terra ocult en una vall 

de l'Himàlaia. Al Rupal no trobem ni monestirs ni 

monjos centenaris, perô la comparaciô és inévitable. 
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Tanmateix, el paradis terrenal —com tothom sap— 

té un caràcter temporal; ja es coneix que els paradisos 

a la terra son llocs mes aviat efimers. Aixi doncs, dei-

xem enrere la vall del Rupal i ens endinsem cami del 

Nânga Parbat per uns paratges, si cal mes atordidors 

que Xongra: la morena de Bazhing, el segon gran obs

tacle a superar abans d'assolir el camp base. En reali-

tat, aquest gran dèdal de gel perla, sorra i Uim, entre 

molts altres materials dipositats per l'antiga glacera, 

descendeix de la cara oest del massi's del Parbat. De 

tant en tant, la muntanya fa una demostraciô de força 

en forma d'allau: tones i tones de neu i glaç cauen 

esvalotades fins al punt d'eclipsar la carena sencera. 

Durant un instant etern, i vist de lluny, sembla que 

estiguem somniant. Dit i fet, ja que no és fins que un 

estrèpit espantôs ens alerta, el temps en que el brogit 

tarda en arribar-nos, que som capaços de distingir la 

vetlla del somni. La terra tremola i tôt vol esvanir-se. 

En un moment aixi, la inquietud gênera una sensacio 

que oscil-la entre la magnificència i la por. Davant de 

la naturalesa ho som tôt, en la nostra précisa mesura, 

alhora que no som res. 

Llac Karakul'. 

Davant 

de la naturalesa 

ho som tot, 

en la nostra 

precisa mesura, 

alhora que no 

som res 

Retrat d'un cameller, 

al llac Karakul' (Pamir). 
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Cims a les rodalies 

de Passu. 

Q u a n la silueta 

rocallosa 

del N a n g a Parbat 

ja s'ha esvait, 

davant nostre 

s'obre un gran 

amfíteatre de pies 

nevats, un oceá 

de glac que 

ens emociona 

Quan després del terrabastall el cel s'ha obert en 

canal per deixar veure l'aczur, al beli mig de l'isolament 

mes absolut, lluny enllà un homenet escridassa a cor 

que vols el seu ramat de cabres. Talment un miratge, 

l'aparició d'aquest pastor indica el cami correcte i 

també la proximitat de pastures a l'altre costat de la 

morena. «¿Qué hi feu, per aquest verals?», vocifera en 

urdù, mes que sorprès per la presencia d'uns estranys, 

eli, que hi duu tota la vida traginant cabres. 

Després d'unes hores, esgotats i contents per la 

gesta, arribem a la fita, una pedra de dimensions 

colossals que apunta l'indret del primer camp base. 

Denominada pels naturals de la contrada Diamar 

('la muntanya celeste'), Nanga Parbat significa 'la 

muntanya nua', amb relació a la cara sud-oriental, 

massa vertical per retenir la neu. D'altra banda, Párva-

tí, la consort del déu hindú Xiva, comparteix la 

mateixa arrel, parvata ('muntanya'), que fa referen

cia al culte a la muntanya com a deessa mare. 

A trenc d'alba, el cim del Parbat s'il-lumina abans 

que cap altre amb la llum daurada del matí, alhora 

que ingents quantitats de neu s'evaporen a causa de 

l'escalfor formant grans bafarades destinades a désin

tégrasse. A mesura que ascendim a la part alta del 

camp base, la silueta de la muntanya escora fins a des-

aparèixer; l'altitud fa de l'ascensió una petita proesa, 

pas a pas cap a l'atzur. Al capdamunt, quan la silueta 

rocallosa del Nanga Parbat ja s'ha esvait, davant nos

tre s'obre un gran amfíteatre de pies nevats, un oceá 

de glaç que ens emociona. Tot sembla estàtic; però el 

vent flueix, un fioc de neu fa el mandra mentre cau, 

el vermeil d'una flor esclata enmig de la immensitat. 

Eternitat, temps immòbil, aquesta és la sensació. 

Gojal o el nord mes ìnhòspit 
El llunyà nord és una corma de vaüs isolades mes o 

menys connectades entre si des de l'antigor per 

corriols sinuosos forçats a vencer les grans collades 

de la regió, sovint bloquejades per la neu. Fins que 

no es va construir la K K H , valls com la de Gojal 

romanien geogràficament recòndites, i fins que el 

Pakistan no va assolir la independencia, eren políti-

cament autonomes. La majoria eren seguidors 

ismaïlites —una branca heterodoxa de l'islam—, i 

antany eren regits per l'emir d'Hunza. La parla de 

Gojal, el wakhi o tadjik, parlât ja pels seus avantpas-

sats provinents d'Afganistan, té una relació directa 

amb el persa, i suggereix uns orígens tan remots com 

la seva geografia. 

Aquí la natura es desplaça i commou les animes 

sensibles; forja, amb una mà invisible, paratges de 

tempérament fora mida. Passu i Batura, les dues 

grans glaceres de la regió de Gojal, romanen entre-

llaçades per la vall de Yunz, un accident geografie de 

l 'època glacial difícil de descriure. Fet i fet, ja és 

prou sabut que els mots no sempre faciliten la com-

prensió de les coses. Aixi i tot, amb l'ajut de 

l'al-legoria, bé val la pena d'intentar-ho: sota un sol 

de justicia, l'oreig exécuta amb discreció un reperto

ri no sempre perceptible. Les tonalitats ocres, si no 

lapislàtzuli sota l'obagor pàl-lida dels espadats, ence-

nen textures a frec del somni. Sensé aigua ni vegeta

do, la soledat fa acte de presencia i acompanya el 

caminant en la seva solitud —juganera, li xiuxiueja a 

cau d'orella. En va, l'esforç per retenir durant la tra-

vessia les sensacions d'un tot fugaç. Un núvol arrissa 

l'últim rínxol blanc abans de fer-se fonedis. 
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TRESCS PER L'HIMÀLAIA 

Tan bon punt la vall de Yunz desemboca quasi per 

sorpresa a la glacera de Batura, l'espai s'eixampla i la 

perspectiva se'ns lliura desbocada. N o hi ha dubte 

que la resplendor de la superficie gelada incideix en 

la mena de claror que, amb mans d'escultor destre, 

cisella una geografía que no respon a cap canon de 

bellesa. És excessiu: una colossal mànega de gel, una 

de les mes grans fora dels pois, baixa com un riu 

petrificat pel fred; lluny enllà s'éleva la majestat 

d'uns cims que bressolen tots els blaus. Arribats en 

aquest punt, l'espectacle visual requereix deturar-se 

per tal de recuperar l'aie. I també per al gaudi de la 

contemplado: la mesura justa d'un panorama que 

incita a diluir-se en la natura. 

Un sender en el llindar de la glacera recorre en 

parallel el cami de retorn a la K K H . Abans de l'exis

tència de la carretera, el comerç amb el pais uigur 

-l'actual Xinjiang, Pamir i la Xina- , ja es feia a través 

de la collada del Khunjerab (4.730 m), el pas de mun

tanya que venç la carena del Karakorum, vinclant les 

valls del llunyà nord amb l'altiplà de Pamir. Durant 

l'antigor aquest fou un Hoc estratègic; en dona fe la 

llengua wakhi en traduir el topônim Khunjerab com a 

Vall de sang', probable referencia a l'activitat dels mal-

factors que assaltaven les caravanes que feien la ruta 

entre el Caixmir i la ciutat de Kashgar. Fa temps, perô, 

que les caravanes han passât a formar part de la litera

tura de viatges. Avui dia, els camions son els actors 

principáis de l'auca: teixits, te, cigarretes, catifes, sedes, 

viandes de tota mena i electrodomèstics, per no parlar 

del contraban, recorren cada dia aquests paratges en 

totes dues direccions. Queden lluny els dies en qué el 

preu dels béns s'establia en blat... 

Temps era temps... En tôt cas, el paisatge és gairebé 

el mateix. Cal recordar que aquí es troben en un nus 

les carenes de l'Himàlaia, del Karakorum i de l'Hindu 

Kush; i serpentejant-les, la K K H , una carretera única 

en el seu genere. Amb tot, després de franquejar en 

una insignificant flying mosque un paratge similar, arri-

ba un moment —quan l'asfalt supera els pendents mes 

costeruts, que sovint obliga els xofers a deturar-se per 

alimentar d'aigua un radiador deshidratat- en que tot 

canvia. Darrere de l'liltim repetjô de la Karakorum 

Highway, una rasant que sembla que mai no s'acaba, 

la immensitat de Pamir fendeix l'espai per omplir-lo 

de buit. El paisatge de l'altiplà ha engolit, i no per art 

de màgia, qualsevol rastre de relleu muntanyôs. Ara 

tot és pla i la carretera segueix fins a Tash Kurghan, el 

post fronterer xinès. El pas del Khunjerab esdevé aixi 

frontera fisica i també un Hoc de traspàs en la geogra-

fia de l'esperit; tal és la dimensiô del canvi. I en tot cas, 

la fi i l'inici del llunyà nord del Pakistan, pais de valls 

fins fa poc remotes en plena ruta de la Seda. 

Informaciô d'interès 

A D R E C E S D' INTERÈS 

Consolât del Pakistan 
Cl Côrsega, 366 , àtic 
08037 Barcelona 
Tel.: 934 574 230 

www.upf.edu/fhuma/activi/islam/pakistan.htm 

C O M P O D E M D E S P L A Ç A R - N O S 
PEL PAKISTAN 

Des d'Islamabad o Rawalpindi, viatjar al nord amb 
una flying mosque forma part intrinseca de l'expe-
riència. Decorades extravagantment, les «mesquites 
voladores» son autèntiques obres d'art. Cal assa-
bentar-se dels horaris cap a Gilgit i altres destina-
cions com Hunza; ara bé, convé saber que és un 
viatge d'unes divuit o vint hores aproximadament. 

QUAN H I P O D E M ANAR 

El juny, el setembre i l'octubre son els millors mesos 
per recôrrer la regiô. 

El pas del 

Khunjerab esdevé 

un Hoc de traspàs 

en la geografía 

de l'esperit; la fi 

i l'inici del llunyà 

nord del Pakistan, 

pais de valls fins 

fa poc remotes 

en plena ruta 

de la Seda 

Flors i neu. Vessant alt del camp base del Nanga Parbat. 

http://www.upf.edu/fhuma/activi/islam/pakistan.htm


Mapa de la vegetado 
Text i fo tos : Josep Nuet i Badia i Angels Morell i Fina INTRODUCCIO GEOGRAFICA 

Una imatge de la 

fageda del cim de la 

muntanya d'Aiats, sobre 

gresos. Encara que 

sembli ben buida de 

vegetado, quan hi 

caminem anem trobant 

un bon grapat de 

plantes herbàcies que 

la fan molt semblant a 

la fageda amb fiteuma 

dels indrets una mica 

descalcificáis. 

La muntanya d'Aiats 
La muntanya d'Aiats, a cavall entre els municipis de 

Santa Maria de Coreó i Rupit i Pruit (Osona) i de la 

Vall d'en Bas (Garrotxa), és un relleu tabular que 

s'aixeca per sobre de l'altiplà de Collsacabra, molt a 

prop de la poblado de Cantonigrós, unida i separa

da alhora de la muntanya germana de Cabrera. 

Totes dues teñen una altitud máxima que sobrepassa 

poc els 1.300 m: Cabrera, 1.307 m i Aiats, 1.311 m. 

La morfología d'Aiats és senzilla. Planimétrica-

ment té una forma que recorda una V irregular amb 

el vértex orientât al sud. Els seus vessants son força 

drets -teñen pendents que arriben ais 3 5 - 5 0 ° - coro-

nats per una cinglera força continua, i a trams espec

tacular, que només permet accedir al pía superior 

per tres punts. 



CIENCIES NATURALS 

de la muntanya d'Aiats 
Les roques que formen la muntanya son margues 

blaves a la base de l'eocè (bartonià-priabonià), que en 

alguns indrets del vessant sud es troben sensé vegeta

d o i aixaragallades, i unes dngleres superiors de gres 

de ciment calcari, de la mateixa època, que li donen la 

forma tabular i que fan que els sois de l'altiplà tinguin 

un cert nivell d'acidesa gracies també a la descalcifica

d o a causa de l'aigua de la pluja i de la fosa de la neu. 

El clima de l'altiplà de Collsacabra es caracteritza 

tant per la humitat ambiental elevada i les boires fré

quents, com per la pluviositat elevada, superior ais 

1.200 mm/any (Atles climàtk digital de Catalunya), 

de manera que es tracta d'un territori de clima de 

tendencia atlàntica. 

Tanmateix la muntanya d'Aiats és molt pobra en 

cursos d'aigua. Un dels barrancs que porta aigua i 

forma la capçalera del torrent de la Faja i que des-

guassa la muntanya pel vessant nord, és molt encai-

xat i té el Hit de roca viva, vorejat de boixedes. Això 

fa que en l'espai que hem cartografiat no hi hagi 

vegetado ripària. 

La vegetado de Collsacabra 
La regió de Collsacabra és un dels sectors de clima 

mes humit del vessant sud del Pirineu. C o m ja hem 

apuntat, aquest fet s'expressa en una alta precipita

d o , sensé que sigui perceptible cap période d'eixut 

estival, i en una elevada i persistent humitat ambien

tal que moites vegades arriba a la saturado i la mun

tanya es veu embolcallada de boira. 

Aquesta humitat del territori és deguda bàsica-

ment a la configurado de l'orografìa i a la circulado 

dominant de les masses d'aire provinents de la 

Mediterrània. 

El conjunt de muntanyes, en gran part orientades 

d'est a oest, amb una altitud superior ais 1.000 m i que 

formen una barrera irregular disposada de nord a sud, 

entre el Pirineu i el Montseny, fa de pantalla a les mas

ses d'aire humit procedents de la Mediterrània, que 

troben en aquesta barrera orogràfica el primer obstacle 

élevât en entrar a la terra, que esdevé un important 

nudi de condensació d'aquestes masses d'aire. 

D'altra banda, a l'estiu, aquest conjunt muntanyós 

també és un important nucli de condensació i es bene

ficia de la circulado de les tempestes que es formen a la 

Cerdanya i al Ripollès i que es desplacen cap a la costa. 

D e tota manera, Collsacabra, té una altitud 

moderada, fet que condiciona que la vegetado mes 

montana húmida només estigui representada a la 

part mes superior, mentre que la part mes inferior 

encara pertany al domini de la vegetado mediterrà

nia o bé de la vegetado submediterrània seca. 

El vessant septentrional de la muntanya d'Aiats. En primer terme, un retail 

de prat i una bardissa incipient amb l'aranyoner florit. Mes enrere, el 

vessant cobert de fageda i, al cingle, un mosaic de fagedes, rouredes de 

roure martinenc i boixedes. 

El vessant sud de la muntanya sota el gran cingle d'Aiats. Aquesta visió 

tardoral permet veure com les rouredes teñen sovint un bon nombre de peus 

de blada de fulla gran i d'avellaners, que els donen els tons rogencs i 

grogosos. En primer terme, un prat sobre un sol molt prim. Al peu del cingle 

també hi ha uns espais prou erosionats on ja no queda sal i aflora la roca. 
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Els prats conreats de 

prop de Comajoan. 

Antigament dedicats a 

conreus, ara, molts 

d'aquests espais plans 

es dediquen a pastura 

i sovint s'adoben i 

ressembren. Els 

trobem sempre voltats 

de rouredes de roure 

martinenc i boixedes. 

En un pia global, hem de constatar que Collsacabra 

constitueix un illot de fagedes que cobreixen les parts 

mes altes de les serres de Bellmunt, Curull, Cabrera, 

Aiats, Llancers, Puigsacalm i Milany, enmig d'un mar 

de rouredes que s'estenen per la plana de Vie, la mei-

tat sud del Ripollès i la meitat oest de la Garrotxa. 

En efecte, a Collsacabra és ben évident que el 

domini de la fageda es dona per damunt de les cin-

gleres que van des de Tavertet fins al Far, mentre que 

per sota la cinglera, hi predominen els alzinars i les 

rouredes seques, i les fagedes només es refugien en 

els comptats espais mes humits de les obagues. 

Visio tardoral del peu La vegetado de la muntanya d'Aiats 
del vessant septentrional La muntanya d'Aiats esta recoberta d u n a vegetado 

de la muntanya. densa majoritàriament forestal. En els espais desfores-

Els prats mesôfils tats, els matollars, les landes, els prats i el camps -on es 

del primer terme están produeixen farratges-, acaben de cobrir-ho tôt. 

vorejats per restes La muntanya presenta una forta dissimetria vege-

de rouredes i espais tal. Al vessant sud, les rouredes arrelen en gran part 

coberts de boscos del terreny - e n alguns petits claps l'alzina té el 

caducifolis mixtos, mínim protagonisme-, mentre que al cim i als ves-

mentre que el vessant sants nord i nord-est, la fageda ho cobreix tôt. Aquí 

obac és ben cobert es posen en contacte dos mons vegetáis clarament 

d'una densa fageda. diferenciats. El submediterrani, força sec, en que els 

vegetáis caducifolis tenen ja un paper majoritari, 

représentât per la roureda, i l'eurosiberià, marcada-

ment mes humit i nebulós, représentât per la fageda. 

Sobre aquesta primera divisió molt esquemática, 

l'activitat humana secular, que ha anat transformant 

el territori, ha permès que ara el paisatge vegetal 

se'ns presentí com un mosaic de comunitats relacio-

nades amb aquests dos mons: boscos, landes, mato

llars, bardisses, prats i conreus. 

Avui, la muntanya presenta, a grans trets, la vege

tado següent: grans extensions de rouredes de roure 

martinenc, als vessants orientais al sud i a l'est i al 

peu meridional de la muntanya, que en determinats 

punts es troba barrejat amb roure de fulla gran i ave-

llaners; en els correes mes obacs, les avellanoses i les 

freixenedes tenen una certa importancia, com en el 

vessant septentrional; els vessants obacs (nord i 

nord-est) estan coberts de fagedes denses, amb dife-

rents matisos de composició i diversitat floristica 

segons els sois i el pendent on arrelen. 

El pla d'Aiats -al cim de l'altiplà- és entapissat de 

landes de bruguerola, sovint hi ha ginebres, i d'exten-

sos prats amb un estrat densíssim i ait de falgueres. A 

tôt el caire del cingle, hi trobem una orla, mes o 

menys continua, de boixedes, i també hi veiem roures 

martinencs i algunes alzines testimoniáis. Al peu de la 

muntanya, en indrets mes plans, els prats mesôfils 

ocupen una bona extensió en el sector septentrional, 

mentre que les joncedes ho fan al sector meridional. 

Les cingleres tenen una vegetado molt desigual: 

als soleils, pobrissima i poc específica, a l'inrevés que 

a les obagues. 

L'aprofitament deis recursos naturals 
a la muntanya d'Aiats 
L'aprofitament de la muntanya ara es redueix a la 

pastura de vaques, eugues i ovelles als prats del peu 

de la muntanya i a l'explotació dels boscos que, per 

altra banda, fa anys que no s'hi observa. 

Fa gairebé un segle que el cim de l'altiplà s'havia 

explotat com a indret de pastura d'ovelles. A la guia 

Comarca d'Olot, de C . A. Torras (1910: 174), hi 

consta la descripció següent: 

El Ras d'Ayats es un extens pla gairebé lus, de regular 

ampiada, agafant en alguns llochs de 2 a 300 mètres 

d'extensió, entre timba i timba, ab una llargaria de 3 a 4 

kilomètres. Esta tôt ell herbat y hi puja a l'estiu el bes-

tiar a nodrir-se dels seus excelents pasturatges. A l'hi-

vern la neu emmantella sovint, com grossa estovalla, tôt 

el 11 îs de la replanada. 

Aquest text de la primeria del segle XX ens fa veure 

que el pla d'Aiats -sobredimensionat extraordinària-

ment, ja que com a molt fa 1 km de llarg per 200 m 

d 'ample- tenia una vegetació diferent de Tactual, en 

gran part, mantinguda per la pastura. 

Cap al final dels anys cinquanta del segle XX, l'alti

plà saprofita per al conreu de patates. S'hi construí les 

Cabanes del pla d'Aiats, ara en ruines i fins i tôt s'hi 

pujà, a llom de muís, tots els estris per llaurar tota l'ex-

tensió del pla d'Aiats. A mes de patates, s'hi van con

rear cereals i farratges en una rotado de conreus per no 
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esgotar la terra. Tanmateix s'adobava amb adob qui-

mic. A les èpoques de màxima activitat, hi vivia un 

equip de pagesos i una corrua de matxos anava i venia 

pujant tot el necessari i baixant la collita. Ara, tot això 

només ho recorden els pagesos més vells. 

EL MAPA DE LA VEGETACIÓ 
DE LA MUNTANYA DAIATS 

El treball de cartografia 
Un cop definit l'espai per cartografiar, que és de 3.780 

km 2 , es va fer un treball previ de fotointerpretació i es 

confeccionà una llegenda prèvia, que sanava afìnant a 

mesura que el treball de camp avancava. Aquesta lle

genda prèvia comportava l'estudi dels elements de les 

diferents unitats i la seva composició floristica. 

El treball de camp es va dur a terme entre els anys 

2004 i 2006, resseguint la muntanya durant totes les 

èpoques de l'any i dibuixant sobre l'ortofotografia, a 

escala 1:5.000, les diferents unitats que prèviament 

s'havien definit i que es reconeixien al camp. 

Amb l'ajut del GPS s'afìnava l'extensió i la posició 

de les unitats, sobretot en els espais boscosos, en què 

el cartògraf no té punts de referència. 

Tota la informació obtinguda al camp s'integra, 

amb el programari de SIG (MiraMón, versió 5), en 

un mapa en format vectorial a escala 1:5.000. Poste-

riorment, la capa vectorial ha estat tractada amb un 

programa de disseny grafìe per obtenir un mapa 

imprimible en qualsevol procediment d'impressió. 

Contingut del mapa 
El mapa de la vegetació actual de la muntanya 

d'Aiats, inclosa dins l 'Espai d'Interès Naturai de 

Collsacabra i de l'espai Sistema Transversai Català de 

la Xarxa Natura 2000, llevat de les zones conreades 

entre Comajoan i Aiats, està realitzat d'acord amb la 

filosofia i el sistema de representació ideat i utilitzat 

per Henri Gaussen en la seva gran obra Carte de la 

Végétation de la France, a escala 1:200.000, publicada 

entre el 1950 i el 1991, amb algunes modificacions. 

En el mapa hi ha representáis els diferents tipus 

de vegetació actuáis que s'han détectât en el terreny. 

Les unitats inferiors a 50 nr no s'han dibuixat en el 

mapa per la dificultat de representació cartográfica, 

ja que constituren polígons massa petits i de lectura 

dificultosa a nivell de detall i de conjunt. Per aques

ta rao algunes unitats com la vegetació de la vorada 

de bosc, petits retalls de bardisses, espais de la vege

tació de les roques obagues o jonqueres d'extensió 

insignificant, no hi son representades. 

El mapa permet llegir els elements següents: l'ex-

tensió i la distribució territorial dels diferents tipus 

de vegetació, peí dibuix de les àrees corresponents i 

pels diferents colors, cada un amb tres nivells d'in-

tensitat, que indiquen la vegetació arbôria (matís 

més intens), la vegetació arbustiva (matís mitjà) i la 

vegetació herbada (matís més ciar). 

Laplicació dels colors i dels matisos a cada unitat 

permet veure les comunitats que pertanyen a cada 

serie de vegetació. La serie de vegetació és el conjunt 

dels diferents estadis de la vegetació, genèticament 

relacionades entre si, que es van succeint en el temps 

en un mateix espai. D 'aquesta manera el mapa 

també conté una informació que permet veure la 

dinámica de la vegetació i permet intuir cap a on 

anirà la successió vegetal en el futur. 

Les comunitats, d'acord amb el sistema sigmatista a 

que pertany cada unitat, per les sigles que acompa-

nyen cada área (BA, pf) . Les sigles —majuscules o 

minuscules- també indiquen la formació, la fisiogno

mía (BRB, bosc; Mb, matollar; pf, prat). Alhora per-

meten assenyalar els espais que son un mosaic de vege

tació ( B R B + B F B ) . Distinció entre els elements 

naturals i els humans (cases, pistes) o humanitzats 

(conreus), acolorits amb diferents gammes de vermeil. 

Els prats del voltant 

de la casa Nova dels 

Racons, que es veu 

enlairada, i, al fons, 

la muntanya d'Aiats 

coberta de fagedes. 

Aquesta imatge 

reflecteix perfectament 

el carácter forestal 

humit de la vegetació 

d'Aiats. En primer 

terme, un prat amb 

els plomalls de 

les fructificacions dels 

pixallits que ja acaben 

la florida. 



MAPA DE LA VEGETACIÓ ACTUAL DE LA MUNTANYA D'AIATS (COLLSACABRA) 

En la llegenda ampliada, el contingut de la descrip-

ció de les unitats cartografìades inclou la sigla que 

consta en el mapa, el nom de la unitat, la comunitat 

vegetal a la qual correspon, les correspondencies a 

les unitats de la Llista dels Habitats de Catalunya 

( L H C ) i sí consta com a Habitat d'Interès Comuni

tari (HIC) , seguit de la descripció de la unitat en els 

aspectes estructural, ecologie i corologie. 

Pel que fa als habitats, convé recordar que el projec-

te C O R I N E Biotopes té el seu origen en el programa 

C O R I N E (Coordination of Information of the Envi

ronment) de la Unió Europea (1985) -que es pot con

siderar una evolució del projecte C O R I N E Land 

Cover ( C L Q - i té Fobjectiu d'establir una classificació 

jerárquica de tots eis habitats -naturals, seminaturals i 

artifìcialitzats- del territori de la Unió Europea, i de 

descriure aquests habitats, consideráis elements fona-

mentals per a la conservado de la natura en la Unió. 

La Universität de Barcelona ha adaptat al territori 

català el document CORINE Biotopes Manual of the 

European Community ( C B M ) , editat per la Comis-

sió Europea el 1991. Aquest treball ha donat lloc a 

la Llista dels hábitats a Catalunya ( L H C ) . 

Fagedes 

BFJ —Fagedaambjoliu 

BFA — Fageda amb buixol 
BFB— Fageda amb boix 

Bardisses i landes 

Bah — Bardissa húmida 
Lb — Landa de bruguerola 

Lbg — Landa de bruguerola amb ginebre 

Prats 

pf — Prat amb falguera aquilina 
pm — Prat mesófil monta 

Boscos caducifolis mixtos 

BCM — Mosaic de freixenedes, avellanoses i tremoledes 

Rouredes 

BRB — Roureda de roure martinenc amb boix 

+AV — Gapes d'avellanosa a la roureda de roure 
martinenc 

+FB — Clapes de fageda amb boix a la roureda de 

roure martinenc 
+RF — Clapes de roureda de fulla gran a la roureda 

de roure martinenc 
+pf — Mosaic de roureda de roure martinenc amb 

falgars 

Bardisses i boixedes 

Ba — Bardissa seca 

Mb — Boixeda 

Prats 

pj — Jonceda 

Alzinars 

BA—Boscos d'alzines 

Espais rocosos amb poca vegetació 
ca — Cinglera solella 
co — Cinglera obaga 
x — Terrenys aixaragallats 

Vegetació influida per l'home 
PC — Plantacions de conifères {Pícea sp.) 

PP — Plantacions de pollancres 

ce —Camps de conreu 
pa — Prats adobats i indrets ruderals 

e —Espais edificáis 

Equidistancia de les corbes, 25 m 

0 500 m 
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CIENCIES NATURALS 

VEGETACIÓ FORESTAL 

BFJ. Fageda amb joliu (ass. Scillo lilio-hyacinthi-

Fagetum sylvaticae Br.-BI. ex O. Bolòs 1957) 

Habi tats: LHC 41 .141 ; HIC 9130. 

Estructura: bosc dens de faig (Fagus sylvati-

ca). El sotabosc és format per un estrat Inerba

ci força dens i continu, intégrât per plantes de 

f lorado primaveral (abril-maig), on els geòfits 

teñen una especial signif icado, com el joliu 

(Scilla lilio-hyacinthus), que fa poblacions molt 

denses i continues, la canuguera (Cardamine 

hepìaphylla), el buixol (Anemone nemorosa), 

Arum maculatum. En general, no hi arrela el 

boix (Buxus sempervirens) o hi és molt escás. 

Ecologia : el trobem a la part baixa de les 

obagues, on el sòl és molt profund i rie en 

matèries nutritives -amb abundant ful laraca- i 

la humitat ambiental i edàfica és més elevada. 

En els espais menys humits de les obagues 

ressegueix, en una estreta banda, els correes 

amb un petit fil d'aigua. 

Trobem en algún indret, al marge del bosc, que 

les poblacions denses de joliu s'estenen pel 

sotabosc d'algunes avellanoses i tremoledes 

(vegeu BMC). 

Dist r ibució: s'estén a la base del vessant 

obac d'Aiats, especialment a l'indret de l'Era 

d'en Jeroni. Ascendeix en bandes molt estre-

tes, per la riba dels barranquets on general-

ment flueix un fil d'aigua, ce. 

El joliu que cobreix totalment el sotabosc 

de la fageda i també d'alguns boscos 

caducifolis mixtos del peu del vessant 

nord de la muntanya d'Aiats. La fageda 

amb joliu, una comunitat vegetal 

de carácter atlántic, té a Aiats una 

de les seves posicions més meridionals 

a Catalunya. 

BFA. Fageda amb buixol (ass. Helleboro viridis-

Fagetum sylvaticae 0. Bolos (1948) 1957) 

Habi tats: LHC 41.142; HIC 9130. 

Estructura: bosc dens de faig (Fagus sylvati-

ca) amb un estrat herbad força continu, format 

per plantes de florado primaveral, com el bui

xol (Anemone nemorosa), que fa poblacions 

molt continues, o l'el-lèbor verd (Helleborus viri

dis), pero sense joliu (Scilla lilio-hyacinthus). 

Ecología: es troba en una posició ecológica 

intermedia entre la fageda amb boix, dels 

indrets més pendents i secs, i la fageda amb 

joliu, de la base dels obacs més fértils. 

Distribució: a claps grans sobretot a la base 

dels vessants orientats al nord i nord-est, c. 

La florida primaveral del buixol 

en els boscos de faigs, avellaners 

i trémols, de la base del vessant nord 

de la muntanya d'Aiats. 

BFB. Fageda amb boix (Buxo sempervirentis-

Fagetum sylvaticae Br.-BI. et Suspl. 1937 em. 

Br.-BI. 1952) 

Habitats: LHC 41 .1751; HIC 9150. 

Estructura: bosc de faig (Fagus sylvatica) 

dens, amb un sotabosc arbustiu, generalment 

ait i relativament discontinu, de boix (Buxus 

sempervirens). A part del boix, hi trobem molt 

poques plantes més, generalment arbustives: 

lloreret (Daphne laureola) i heura (Hederá 

hélix), prôpies de les rouredes. Sobre el sol 

cobert de fullaraca, les plantes herbàcies son 

molt escasses. 

Ecología: en general la trobem a totes, les 

exposicions, sempre que els vessants siguin 

pendents i sobre la marga grisa hi hagi poc 

gruix de sol. 

Distribució: es troba distribuida per tot arreu. 

És dominant a les fagedes del vessant sud, ccc. 

BCM. Boscos caducifolis mixtos (al. Carpinion 

betuli Issler 1931 em. Oberd. 1953) 

Habitats: LHC 41.292; HIC 9160. 

Dins aquesta unitat, hi representem un complex 

de comunitats que formen un mosaic difícil de 

representar per la seva gran imbricado i l'exten-

sió reduida al peu dels vessants, entre els bos

cos i els prats. Es tracta de la vegetació caduci-

fòlia mixta en qué predominen les freixenedes 

de freixe de fulla gran i les avellanoses. 

Freixeneda de freixe de fulla gran (ass. Brachy-

podio sylvatici-Fraxinetum excelsioris Vigo, 

1968) 

Habi tats: LHC 41.33; HIC. 

Estructura: bosquets de dimensions molt 

reduídes, on dominen els freixes de fulla gran 

(Fraxinus excelsior) i altres arbres caducifolis 

com el cirerer (Prunus avium), l'avellaner 

(Corylus avellana), el trémol (Populus tremula), 

generalment el boix (Buxus sempervirens). 

Acostuma a portar un sotabosc herbad molt 

divers amb buixol (Anemone nemorosa), cam-

paneta d'ortiga (Campanula trachelium), coro

na de rei (Doronicum pardalíanches), etc. Mol-

tes vegades la proxlmitat de la fageda fa que 

al sotabosc trobem moites plantes de la fage

da (al. Fagion sylvaticae). 

Ecologia : s'estén en els sois profunds i 

humits, generalment poc àcids, per les vores 

dels rierais o dels sots humits, sense aigua 

corrent, en els marges de la fageda i vorejant 

els prats. 

Distribució: sobretot al vessant nord d'Aiats, 

al paratge de l'Era d'en Jeroni i prop de la 

Casa Nova dels Racons, r. 

Avellanosa (ass. Polysticho-Coryletum avella-

naeO. Bolòs 1956) 

Habitats: LHC 31.8C2; HIC. 

Estructura: bosc baix (5-8 m) d'avellaners 

(Corylus avellana) amb un sotabosc nerbaci 

molt rie en plantes de florida primerenca. En 

alguns punts propers a la fageda amb joliu (Sci

llo lilio-hyacinthi-Fagetum sylvaticae) l'avellano-

sa porta el sotabosc propi d'aquesta fageda 

húmida o domina el joliu (Scilla lilio-hyacinthus). 

Ecologia: es fa a les ribes dels torrents, ais 

correes i al marge dels prats. A Aiats, les ave

llanoses son formacions secundàries que reco-

lonitzen l'espai on abans arrelaven les fagedes. 

Distr ibució: es fa especialment al peu del 

vessant nord d'Aiats, a l'Era d'en Jeroni i 

també a la coma d'Aiats i a sota el cingle 

d'Aiats, al nord-est de Comajoan, on forma un 

bosc mixt amb roure martinenc (BRB+AV), ce. 

BRB. Boscos de roure martinenc (ass. Buxo 

sempervirentis-Querceto pubescentis Br.-BI. 

(1915), 1932) 

Habi tats: LHC 41 .7131; HIC. 

Estructura: bosc de roure martinenc (Quercus 

pubescens i hibrids corn û. x calvescens) més o 

menys dens, amb un sotabosc arbustiu, gene

ralment ait i discontinu, de boix (Buxus semper

virens). A part del boix, hi trobem molt poques 

plantes més, especialment arbustives: lloreret 

(Daphne laureola) i heura (Hederá helix). 

En alguns punts, sobretot al puig de la Basti

da, en els plans a l'est de Comajoan, hi ha rou

redes mixtes amb roure de fulla gran (Quercus 

petraea) i també avellaners (Corylus avellana) i 

blades de fulla gran (Acer opalus ssp. opalus) 

que en el mapa están ¡ndicades com a 

(BRB+RF i BRB+AV) respectivament. 

En altres indrets, la roureda de roure marti

nenc ha estât pasturada i el sotabosc es pre

senta cobert d'un pradell de jonça (ass. Plan-

tagini-Aphyllanthetum). 

Ecologia: en general, la trobem ais vessants 

orientats a migdia en els sois margosos força 

profunds. A les carenes seques de les oba

gues, pobla els espérons més eixuts on forma 

illots de roureda voltada de fagedes. 
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Distribució: es troba distribuida per tot arreu 

i és dominant al vessants del sud, ccc. 

La roureda de roure martinenc pobla espe

cialment els vessants meridionals de la 

muntanya. És un bosc més Ilumines que no 

pas la fageda i té una important presencia 

del boix. La imatge correspon a la roureda 

de sobre el mas d'Aiats. 

BA. Bosc d'alzines (ass. Viburno tini-Ouerce-

tum ilicis Br.-BI. (1915) em. Rivas-Mart. 1975) 

Hàbitats: LHC 45 .321 ; HIC 9340. 

Estructura: boscos d'alzines {Quercus //ex ssp. 

//ex) amb un sotabosc poc tipie de boix {Buxus 

sempervirens) o orles d'alzines que arrelen al 

caire o al peu dels cingles. També es troben 

alzines isolades en indrets rocosos i àrids. 

Ecologia: en indrets especialment càlids i àrids, 

sobre sòl rocós margós o gresós, amb poca terra. 

Distr ibució: al peu de la Serrica, al mas 

d'Aiats i al cingle est del pia del Sitjar, c. 

VEGETACIÓ ARBUSTIVA 

Mb. Boixeda (ass. Buxo sempervirentis-Quer-

cetum pubescentis Br.-BI. ex de Bann.-Puyg. 

1933 subass. buxetosum Br.-BI. 1952) 

Els cingles d'Aiats vistos des de prop del 

mas d'Aiats a l'hivern. En primer terme, 

s'observa un mosaic de falgars, bardisses i 

boixedes, amb algún retall de prat. Més 

enrere, els vessants coberts de rouredes de 

roure martinenc. Al fons, els cingles rivetats 

d'una boixeda, que en ressegueix el caire, i 

fagedes amb boix ara ben desfullades. 

Hàbitats: LHC 32.641 ; HIC 5110. 

Estructura: matollar alt I més o menys dens 

on predomina de manera absoluta el boix 

(Buxus sempervirens). Sovint forma un mosaic 

amb petits prats de jonça (ass. Plantagini-

Aphyllanthetum) o retails de sois molt esque-

lètics. La presencia d'altres plantes dels Quer-

co-Fagetea és baixa i escassa. Sembla que fa 

el paper de la vegetació del marge del bosc. 

En certa manera ocupa el Hoc que en altres 

indrets estaría poblat de bardisses. 

Ecología: se situa sobretot al caire i al peu 

dels cingles, sobre roques calcàries i molt poc 

acides, on el bosc té poc sol per arrelar. També 

pobla les carenes assolellades on la roca és 

força superficial. En molts punts, al mig de la 

boixeda, hi trobem alguns arbres esparsos 

(faigs o roures martinenes o de fulla gran). 

Distr ibució: a tota la cinglera d'Aiats i ais 

vessants de pràcticament tota la muntanya 

d'Aiats, on és molt abundant, ccc. 

Lb. Landa de bruguerola (ass. Chamaecytiso-

Callunetum O. Bolòs 1956) 

Hàbitats: LHC 31.2262; HIC 4030 . 

Estructura: landa on predomina la bruguerola 

(Calluna vulgaris) amb tormentil-la (Potentilla 

erecta), gram d'olor (Anthoxanthum odoratum) i 

gaiol (Chamaespartium sagittale). En molts punts 

veiem que la landa de bruguerola està envaïda 

per altres plantes com la falguera aquilina (Pteri-

dium aquilinum) i el ginebre (Juniperus commu

nis ssp. communis) en un estadi de la recolonit-

zació cap al bosc de faigs (vegeu unitat Mg). 

Ecologia: als terrenys plans en els sols lleugera-

ment gresosos i amb processus de descarbona-

tació évidents. Aquests indrets, al final dels anys 

cinquanta del segle xx, havien estât conreáis. 

Distribució: al cim de la muntanya, en el pia 

d'Aiats a 1.230-1.280 m, ce. 

Una vista de detall de la landa de brugue

rola. En segon terme, s'observa com la 

landa comença a ser envaïda per ginebres 

i falgueres, primer pas de la reforestació 

natural de les landes que evolucionen cap 

a un bosc de faigs. 

Mg. Matollar de ginebre (ass. Chamaecytiso-

Callunetum O. Bolos 1956) 

Hábitats: LHC 31.882; HIC 5130. 

Estructura: matollar esclarissat de ginebre 

(Juníperus communís ssp. communis) que 

colonitza poc a poc les landes de bruguerola 

(Calluna vulgaris) i els prats amb falgueres. 

Juntament amb el ginebre, hi trobem la fa l 

guera aquilina (Pterldlum aquilinum). Corres-

pon a un estadi més avançât cap a la refores

tació de les landes i falgars. 

Ecologia: arrela en els sols plans descalcifi

cáis i coberts de vegetació densa. 

Distr ibució: al cim del pía d'Aiats, entre 

1.230 i 1.280 m, ce. 

Bah. Bardissa húmida (ass. Rubetum hirto-

radulae N. Villegas 2003) 

Habitats: LHC 31 .8111 ; HIC - . 

Estructura: bardissa molt densa i baixa en qué 

predominen els esbarzers (Rubus hlrtus, R. ser. 

Radula i altres) i en la qual fan un paper notable 

els arbustos punxents com l'arç blanc (Cratae-

gus monogyna), el roser cani (Rosa canina) i l'a-

ranyoner (Prunus spinosa). Les plantes herbà-

cies: el miosotis de bosc (Myosotis sylvatica), el 

marxívol (Helleborus foetidus), la maduixera 

(Fragaria vesca), l'herba de Sant Robert (Géra

nium robertianum ssp. robertianum), hi són poc 

abundants i més aviat acantonades al marge de 

la bardissa on teñen més llum. 

Ecologia: la trobem a les clarianes del bosc 

caducifoli: fagedes, avellanoses, freixenedes, 

en els sois humífers i humits al llarg de tot l'any. 

Distribució: entre l'era d'en Jeroni i la casa 

Nova dels Racons, r. 

Bas. Bardissa seca (ass. Buxo-Rubetum ulmifolii 

R. Tx. in R. Tx. et Oberd. 1958 em. nom. O. Bolòs; 

ass. Clematido-Rubetum vigoi N. Villegas 2003) 

Hàbitats: LHC 31.8122; HIC. 

Estructura: bosquines denses ¡nfranquejables 

formades per arbrissons punxents com l'ara-nyo-

ner (Prunus spinosa), l'arç blanc (Crateagus 

monogyna), el boix (Buxus sempervirens) i les 

gavarreres (Rosa sp.), amb abundants esbarzers 

(Rubus vigoi, Rubus ulmifolius). Les lianes com la 

vidalba (Clematis vitalba) tambe hi són abundants. 

Ecologia: a les vores dels camps, al llindar 

dels boscos a moites clarianes, fent sovint 

mosaic amb boixedes, en el territori de les 

rouredes de roure martinenc. 

Distribució: a la coma d'Aiats i en general al 

vessant meridional de la muntanya, r. 

Al peu del cingle d'Aiats es troben alguns 

vessants coberts d'una bardissa molt 

densa de vidalba, que cobreix els espais 

que han estat arrasáis, de poc temps, pels 

blocs de gres que han caigut del cingle. 
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CIÈNCIES NATURALS 

PRATS I P A S T U R E S 

pf. Prat amb falguera aquilina (ass. Carici orni-
thopodae-Agrostidetum capillaris N. Villegas 
1997) 

Habi tats: LHC 31 .861 ; HIC. 
Estructura: prat dens dominât per un estrat 
superior on domina de manera absoluta la fal
guera aquilina (Pteridium aquilinum). 
Ecologia: cobreix els prats dels indrets pla
ners que no es pasturen gaire a partir de les 
vores més humides. 

Distr ibució: és molt estesa al cim del pía 

d'Aiats i ais prats de la base a prop dels masos 
d'Aiats i de Comajoan, ce. 

pm. Prat mesòtil monta (ass. Euphrasio-Plan-
taginetum mediae O. Bolòs 1954). 
Hàbitats: LHC 34 .32611 ; HIC 6210. 
Estructura: pastures denses que recobreixen 
totalment el sòl, formades per moltes plantes, 
de les quals destaquen el card (Cirsium acau
le), la festuca (Festuca nigrescens), l'espunyi-
della (Galium verum) o el plantatge mltjà 
(Plantago media). 

Ecologia: recobreix les superficies desfores-
tades plañeres i els vessants poc pendents, en 
els sois calcaris profunds i de bona qualitat, 
sovint amb processos de descarbonatació. 
Distribució: ais plans del peu de la munta
nya, entre el coli de Siols i la casa Nova dels 
Racons, ccc. 

pj. Jonceda (ass. Plantagini-Aphyllanthetum O. 
Bolòs (1948) 1956) 
Habi tats: LHC 34.721; HIC. 
Estructura: prat, força dens, on predomina la 
jonça (Aphyllanthes monspeliensis), el fenàs 
(Brachypodium phoenicoides), el tarro (Salvia 
pratensis ssp. pratensis), l'herba passerella 
(Helianthemum italicum), el panical (Eryngium 
campestre), l'herba rodona (Koeleria vallesia-
na) o l'herbafam (Potentina neumanniana). 
Aquesta comunitat es distingeix de les altres 
joncedes per la presencia de plantes de les 
pastures medioeuropees, com ara el plantatge 
mitjà (Plantago media) o l'herba biava (Polyga-
la calcarea). Sovint s'embosquina -sobretot si 
no es pastura- amb alguns arbustos com l'ar-
gelaga (Genista scorpius) i la farigola (Thymus 
vulgaris). 

Ecologia: arrela als sois margosos dels prats 
del peu del vessant sud, en espais de poc 
pendent i que fa molts anys havien estât con-
reats. 

Distr ibució: trobem joncedes sobretot a la 
façana est de la muntanya d'Aiats, entre 
Comajoan i can Santcrist, ccc. 

E S P A I S R O C O S O S 

x. Xaragalls (bad-lands) 
Habitats: LHC 61 .51 ; HIC. 
Estructura: espais on afloren, per erosió superfi
cial, les roques grises (margues eocèniques). 
Tôt i que es tracta d'uns espais molt àrids i 
rocosos, trobem a les fissures de les diàclasis i 
en claps on l'erosió no ha éliminât totalment la 
terra fina, diferents plantes adaptades a 

aquests ambients tan àrids: farigola (Thymus 
vulgaris), boix (Buxus sempervirens), etc. 
Ecolog ia : ais vessants meridionals de la 
muntanya, més assolellats i sees. 
Distribució: especialment ais vessants meri
dionals de la muntanya, ce. 

es. Cinglera solella 
Hàbitats: LHC 62.1111 ; H IC 6210. 
Estructura: petites herbes i mates que nor-
malment trobem a les joncedes seques i que 
no teñen gaire significado fitosociolögica: fari
gola (Thymus vulgaris), herba de Sant Llorenç 
(Astragalus monspessulanus), etc., que arrelen 
on poden, de forma aillada. 
Ecologia: a les fissures que teñen una mica 
de terra. 

Distribució: al vessant meridional, al llarg de 
l'alta i ampia cinglera d'Aiats, ce. 

co. Cinglera obaga 
Habitats: LHC 62.151 i 62.152; HIC 8210. 
Estructura: poblacions, sovint en mosaic, en 
qué s'integren diverses comunitats d'herbes 
petites i moïses: poblacions d'orella d'ós (ass. 
Ramondo myconi-Asplenietum fontani O. 
Bolòs et R. M. Masalles 1983) i altres comuni
tats de falgueres de les roques obagues (ass. 
Anomodonto-Moehrintietum muscosae 0 . 
Bolòs et J. Vives 1957). 
Ecologia: a les parets i a les roques -g res de 
ciment calcar i - molt inclinades, sovint cober-
tes de moïses, gairebé ombrejades per la 
fageda i orientades al nord. 
Distr ibució: ocupen petites superficies en 
els cingles obacs, rr. 

VEGETACIÓ INFLUIDA D I R E C T A M E N T 
PER L'HOME 

pa. Prats adobats i indrets ruderals 
Habitats: LHC 81 .1 ; HIC. 
Estructura: en aquesta unitat integrem els 
prats, originàriament pertanyents als Mesobro-
mion i als Aphyllanthion, que reben alguna 
mena de conreu per part de l'home, sobretot 
adob amb purins i algún compost químic. 
Ecologia: a les zones planes del peu de la 
muntanya, a prop dels masos. 
Distribució: aprop dels masos d'Aiats, Coma
joan, cal Santcrist i la casa Nova dels Racons, 
cc. 

PC. Plantacions de conifères 
Hàbitats: LHC 83 .3111 ; HIC. 
Estructura: plantado de pícees (Picea abies). 
Ecologia: en els sols margosos, al peu del 
vessant meridional de la muntanya, al territori 
de la roureda de roure martinenc. 
Distribució: a prop de Comajoan, rr. 

PP. Plantacions de pollancres 
Habí tate: LHC 83 .321 ; HIC. 

Estructura: plantado de pollancres (Populus 

nigra). 
Ecologia: en els sois margosos, al peu del 
vessant meridional de la muntanya, al territori 
de la roureda de roure martinenc. 
Distribució: al costat del mas d'Aiats, rrr. 
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aume Oliveres 
Crònica d'un viatge d 

Oli de Mn. Jaume 

Oliveres, que es troba 

a la sala d'actes 

del CEC, pintat per 

Ramon Borrell. 

UN SAFARI A LESTIL ANGLES 
Convidat pels rics barcelonins Josep Maria de Palle-

jà i Emili Juncadella, realitzà un viatge de més de 

tres mesos per l'Africa orientai, des del port d'Ale

xandria, a Egipte, fins a Mombasa, a l'Indie, amb 

l'objectiu principal daña r a veure i cacar animals 

salvatges. 

Aquesta travessa havia estât idea d'aquests dos 

sportsmen, entusiastes caçadors, que cercaven l'aven

tura en un viatge llarg i exòtic per les colonies angle-

ses d'Egipte, el Sudan, Uganda i Kenya, d'on porta-

rien cap a Barcelona els més variats trofeus dissecats 

i cornamentes: Iléons, lleopards, bufáis, antílops, 

zèbres, elefants, hipopòtams i també algún cocodril. 

Autor: David Vilaseca Basco 

D esprés de marxar durant set 

anys de missioner a la selva 

de la Guaiana venezolana 

i complir d'aquesta manera la promesa 

que havia fet per haver-se salvat de 

l'accident al pas de Mahoma del 1916, 

el primer accident mediàtic del nostre 

excursionisme, en el qual van morir 

el guia José Sayo i el client Adolf Blass 

a causa d'un llamp, mossèn Jaume 

Oliveres (1877-1957) retorna 

a Catalunya el 1925. Aquell accident 

i la penitencia posterior, però, el van 

canviar per complet i, malgrat que 

tornaría encara moltes vegades als seus 

estimáis Pirineus, afìrmava que, 

des que havia arribat de les missions, 

es trobava estranger a la seva pròpia 

terra. Potser per això, el 1928 torna 

a embarcar-se en un altre llarg viatge, 

aquesta vegada al continent africa. 

Un safari clàssic a l'estil anglès, amb una caravana 

de més de vuitanta indígenes, que incloia portadors, 

cuiners, criats, guies, portaescopetes... 

Sembla evident que l'interès de mossèn Oliveres 

no era pas la caca, però aquesta era una excel-lem 

ocasió que un excursionista com eli no podia des-

aprofitar, ocasió que li va permetre de conèixer els 

temples d 'Egipte, el desert de Núbia , els boscos 

d'Uganda, el llac Victoria i les sabanes de Kenya. 

A Josep Maria de Pallejà, nascut a Barcelona el 

1891, li agradava la pesca i l'esgrima, i també jugava 

a polo; si bé la seva passio principal era la caca, que 

solia practicar en els seus grandiosos vedats de Llei-

da i d'Aragó i també a Sierra Morena. 
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a l 'Afri 
EXCURSIONISTAS ILUISTRFS 

ca 
Alexandria a Mombasa 

D'aquella aventura, n'escrigué uns diaris, que foren 

publicats a la Revista Cinegética Ilustrada i que, el 

1932, es convertiren en un llibre, avui difícil de tro-

bar, que porta per títol Sobre la pista de los animales 

salvajes, cacerías en Africa oriental (Sudán, 1928 — 

Mozambique, 1930), il-lustrat amb imatges de l'autor 

i de Juncadella i amb moites altres de mossèn Olive-

res, que era un gran aficionat a la fotografia. 

Emili Juncadella, soci del C E C , del Club Alpino 

Español i del Club Alpin Français, era un destacat 

pirineista que havia fet importants ascensions, alguna 

de les quais primera absoluta, i que havia recorregut 

gran part dels Pirineus, des del Mont Perdut fins als 

Encantats i al Naranjo de Bulnes, ais Picos de Europa. 

Dins del C E C i en les sèves excursions a la mun

tanya, principalment al massis de la Maladeta, va 

conèixer mossèn Oliveres, amb qui va arribar a tenir 

una gran amistat, motiu pel quai el va convidar a fer 

aquest viatge. 

[...] A la excursión se había agregado a última hora el reve

rendo Jaime Oliveras, padre misionero gran amigo de Jun

cadella, regresado hacía poco de la Guayana venezolana, 

donde ejerció su santo ministerio durante ocho años. 

Infatigable alpinista y entusiasta admirador de la Natura

leza, su vocación y gusto por los viajes le habían llevado a 

conocer lejanas tierras, soportando los más tórridos cli

mas tropicales. Muy aficionado a la fotografía y a colec

cionar los más raros insectos, estos dos cometidos consti

tuían el principal objeto de su viaje, a más de cuidarse 

del botiquín y de las funciones de médico, título de que 

le investimos desde el primer momento, ya que su expe

riencia había de sernos de una utilidad inestimable. 

[...] vi que el reverendo Oliveras se calaba unas gafas para 

mirar por la ventanilla. «¿Ya lleva usted unas de repuesto?», 

le dije. «Naturalmente —me contestó. ¿No ve que si no fuera 

así no vería si un león se me echa encima?» Todos reímos la 

ocurrencia. Después hubo un corto silencio; la inquietud a 

lo desconocido pesó un momento sobre nosotros. 

Un safari clàssic 

a l'estil anglès, 

amb una caravana 

de més de vuitanta 

indigenes, que 

incloia portadors, 

cuiners, criats, guies, 

portaescopetes. . . 

Cornamentes 

assecant-se al sol 

en un pobla t, al sud 

del Sudan. Fotografia 

de Mn. Oliveres. 



Més informada 

L'EXCURSIONISME 
COLONIAL 

Ais anys vint, l'alta 

burgesia catalana, ben 

present en els centres 

excursionistes, es 

començà a interessar 

cada vegada més pels 

viatges a l'estranger i, 

especialment, pel 

turisme exotic a l'Africa, 

émulant, així. Falta 

societat europea que ho 

havia posât de moda. 

Un cop pujats alguns 

dels cims més alts dels 

Pirineus, ara el més 

distingit socialment era 

viatjar a les colonies, 

preferentment 

espanyoles, franceses 

i també angleses, que es 

presentaven com el gran 

terreny d'aven tura del 

moment. 

Aqüestes activitats 

obtingueren força ressò 

a les entitats, que 

publicaren nombrosos 

articles en els butlletins 

i feren xerrades de socis 

en que explicaven les 

sèves impressions. 

EL LLIBRE 
Publicat en castellà per l'éditorial Iberia de Barcelona el 

1932, consta de dues parts ven diferenciades. La pri

mera, anomenada «Caza», era el que en podríem dir un 

autèntic manual de caça a l'Àfrica. Metôdicament ens 

parla de la fauna que s'hi trobava, les èpoques més ade-

quades, com calia caçar els animais i com era l'expedi-

ció al detall, les provisions que duien, la indumentaria, 

l'armament, els campaments, etc. La segona part - l a 

més intéressant-, anomenada «Impresiones del viaje», 

explica totes les vivències, el trajéete seguit i els diversos 

mitjans de transpon que varen utilitzar: trens, vaixells, 

cotxes i camions, les llargues caminades... 

[...] la monotonía de aquellas interminables marchas 

con un sol abrasador, que calentando el agua de nues

tras botellas de campaña nos privaba de aliviar con ella 

siquiera un poco la sed insoportable que sufríamos. 

I, sobretot, ens patla de la terra i de la seva gent 

amb una visió de les tribus indigènes certament del 

tôt inacceptable amb els ulls d'avui, fruit d'un temps 

en que, malauradament, les teories racistes que 

deien que la poblado africana era una raça inferior 

eren encara molt acceptades. 

[...] los negros en general son dóciles y sienten gran res

peto por la superioridad del hombre blanco; conocién

dolos se ve que son verdaderos niños grandes, y sabién

dolos tratar se logra mucho de ellos, resultando unos 

auxiliares tan excelentes, que a veces dudo si creer que 

la forma mejor para viajar (siempre que no se tenga 

prisa) no sea ésta tan primitiva del Safati. 

Aquest va ser un viatge del quai mossèn Oliveres 

féu nombrases conferencies a Barcelona i també a 

les comarques, acompanyades de transparèneies i 

fotografíes; per exemple, les tres conferencies que va 

INDIC 

impartir al Centre aquell mateix any, a benefici de la 

construcció de la capella del xalet de la Molina. 

AMB VAIXELLS I TRENS DE VAPOR 
Un cop arribats a l'històric port d'Alexandria, els 

expedicionaris es van dirigir amb tren cap al Caire, 

on van estar uns dies visitant les pirámides i el 

museu de la ciutat, mentre esperaven els permisos 

per a les armes i les municions que portaven. 

A partir d'aquí, comencaren a remuntar el riu Nil, 

principalment amb vaixell, però també amb tren, 

com el que prengueren per travessar el desert de 

Núbia, evitant així una llarga corba que el Nil des-

criu cap a l'oest. Amb vaixell arribaren a la frontera 

sudanesa i a la capital, Khartum, on es va unir a l'ex-

pedició un curios personatge que viatjava amb una 

atrotinada camioneta Chevrolet, el capita anglès R. 

M . Crofton, que portava tretze anys a l'Àfrica i que 

els seria de gran ajuda per la coneixenca que tenia de 

la regió 1. 

Per estalviar-se de remuntar un altte tram del Nil, 

prengueren un tren fins a Kósti i, d'aquesta manera, 

salvaren dos dies de navegado . Des d'aquí, van 

seguir un altre cop el cabalós Nil Blanc; foren ni 

més ni menys que dotze dies a bord del vapor Nuer, 

del govern angloegipci, fins que van arribar a Rejaf, 

últim enclavament navegable i on comencà el safari 

pròpiament dit. 

Feia disset dies que havien sortii del Caire i vint-i-

sis, de Barcelona. Muntaren diversos campaments i 

s'estigueren un mes cacant en aquelles terres. 

[...] El padre Oliveras, investido del título de médico que 

ya le dimos en Barcelona, llegó a adquirir renombre entte 

los indígenas, y hasta invadió el campo de la cirugía, atre

viéndose, con bisturí auténtico, a abtirle un panadizo a 

uno de los criados, operación en la que los demás actua

mos de practicantes y que tuvo un feliz resultado. 

Un cop finalitzat el safari, altre cop a Rejaf, l'esta-

ció de les pluges havia arribat, així que decidiren 

anar cap al sud, cap a Uganda, la regió dels grans 

llacs, i cap al port de Mombasa, a Kenya, on haurien 

d'embarcar amb el vaixell que els tornaría a Europa, 

via canal de Suez. 

[...] Desistiendo de una proyectada excutsión al Congo 

Belga decid imos , pues, emprender el regreso hacia 

Uganda y Kenya por la espléndida región de los lagos. 

Pel carni, feren una estada a Torit, on Oliveres va 

visitar una missió católica, i dalt d'un camió arriba

ren a Nimule, frontera amb Uganda, des d'on arri

baren, amb un petit vaixell, al llac Albert. Allá feren 

un altre canvi de vaixell i n'agafaren un de més petit 

encara que els acostà a Butiaba i, des d'allí, agafaten 

un cotxe fins a arribar a Masindi Port, on tornaren a 

embarcar en un altre vaixell seguint el Victoria Nile 

i el llac Kioga fins a Namasagali, punt final del tra

jéete i estado de ferrocarril que hagueren d'agafar 

per anar cap al grandiós llac Victoria. 
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EXCURSIONISTAS ILLUSTRES 

Riba del riu Nil, 

territori dels dinkes, 

Sudan. 

Travessaren el llac cap a l'est, cap a Kisum 

pujaren a bord del fabulós Lunatic Expresr, un dels 

ferrocarrils africans més grans que unia Kampala 

amb Mombasa. 

[...] La vegetación había cambiado por completo y el 

paisaje era el de las grandes altiplanicies, de aspecto casi 

alpino. Anoto en dos estaciones las alturas máximas de 

6 .960 y 7 . 463 pies. Al N O . Vemos el gran monte 

Kenya, el gigante de la región. 

[...] Cont inuamos descendiendo rápidamente hacia el 

llano. Muy lejos, en dirección sur, d is t inguimos un 

macizo de montañas que deben ser el Kilimanjaro' . 

Finalment, arribaren a Nairobi i al port de Mom

basa, a l'Indie, final del trajéete, on embarcaren en el 

gran vapor General Voyron, que els porta un altre cop 

fins a Europa a través del mar Roig. 

MOCAMBIC 1930 
Per la diada de Sant Jordi del 1929, mossèn Olive

res, convertit ja en un personatge llegendari, va ser 

homenatjat amb la medalla d'or del C E C , que era 

instituida cada any pel mecenes Rafael Patxot. 

Un any més tatd, Pallejà i Juncadella sen tornaren 

a l'Africa a cacar, aquesta vegada a Mocambic, ales-

hores colonia pottuguesa. Hi anaren, però, directa-

menr amb vaixell, el Tanganhica, de la Deutsche Ost 

Aftica Linie, des de Palma de Mallorca fins a Port 

Said, travessant el canal de Suez i el mar Roig, i bai-

xant per la costa, passant per Mombasa, Zanzíbar i 

Dar es Salaam, abans d'arribar a Porto Amelia. 

En aquest viatge no sabem del cert si els va acom-

panyar mossèn Oliveres, ja que no surt citat en cap 

moment; el seu nom, però, curiosament si que cons

ta en una fotografia de l'expedició amb un peu que 

Caca d'un búfal. 

Al fons es pot distingir 

Juncadella i Pallejá. 

Fotografía feta per 

Oliveres. 

diu «Nuestras cajas de provisiones pasando un río 

(Mozambique). (Foto Oliveras)». 

Juncadella, segurament influenciat pel llibre que 

havia escrit Pallejà, també en va voler escriure un, en 

aquest cas sobre l 'India, on va estar per primera 

vegada el 1929, i sembla que havia de dur el títol de 

Cacerías y viajes por la India, ja que no es va arribar 

a publicar mai perqué va morir assassinat a Barcelo

na al principi de la Guerra Civil. 

Altte cop a Barcelona, l'any 1931 mossèn Oliveres 

va ser nomenat rector de la nova parroquia gracien-

ca de Santa Teresa, a la Via Augusta, on ja no va dei-

xar d'exercir fins a la seva mort, el 1957. 

N O T E S : 

1 U n c o p , i , il cl safari, cl capi ta C r o f t o n manca cap a Anglaterra a m b 

la furgoneta , travessant el S u d a n , Niger , el desert del S a h a r a i Alger en 

un fabulós viatge de 5 . 5 0 0 milles. 

' Oficialnient Uganda Railway, aquest tren rebia el nom de munlanyes de la 

Lluna, serralada fronterera a m b el C o n g o també coneguda c o m Ruwenzori. 

' Aquel la m u n t a n y a encara no havia estât explorada pel nostre 

excurs ion i sme; l'any 1 9 3 0 , però , el base Andrés Esp inosa hi féu u n a 

ascens ió en solitari. 
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Autors: Alex Batllori i Lacueva 

Ens llevem a les sis del matï, escalfem cafe i mengem alguna cosa. 

Un cop «tips» agafem el cotxe, que ens portara a la capçalera del 

canyó del Bitet Inferior. Aquí deixem el cotxe, ja que no sabem com 

estarà la pista que segueix fins al Bitet Superior. Decidim pujar-hi 

caminant. Com que no fa gaire fresca, portem uns pantalons cutts 

i una samarreta de Robhil, i les motxilles amb el material per baixar 

-cordes, arnés, neoprens, etc.- que ja teníem preparades. 

En una hora arribem al començament del descens 

del Bitet Supetior. Ens canviem i comença el des

cens. Estem animats, ja que tenim un bon 

dia, i mentre anem avançant ens agrada 

aquest primer canyó. Es bonic 

i no presenta cap gran difi-

cultat. Arribem a la 

presa del Bitet. B a r r a n q u i s m e 

a F r a n c a 

D u e s p r o p o s t e s i n t e r e s a n t s 

Encadenament del canyó del Bitet Superior i Inferior 

D esprés d'haver fet diversos encadenaments 
(Colladeta - Grist (Erist), Gurrundue - Miravall, 

Consusa - Miravall i l'Aigüeta - Grist), em va semblar 
intéressant la realització d'aquest altre encadenament. 
Tot i que hi ha un tram llarg intermedi d'uns 2 km 
que no té gaire interés, l'exploració del Bitet en conjunt 
és magnífica. Havia visitât el Bitet Inferior diverses 
vegades, però em faltava fer el Bitet Superior; 
de manera que vaig decidir de fer-los plegats. Només 
em calia un company, que no em va costar gaire 
de trabar: l'incombustible Joan Manchon. Triem 
un 4 de setembre. La data s'allunya uns dies de la bona 
època per visitar-lo, que és del juliol a l'agost, però així 
i tot ens hi arrisquem. 

Descens 
Sortim un divendres a la tarda. Volem arribar a una hora prou bona 

per poder dormir alguna estona. Només fem una parada ràpida per 

sopar. Seguim a bon ritme, com sempre; amb en Joan no se sap si és 

mes aventura l'activitat o el fet dañar amb el seu cotxe. Arribem 

a bona hora a la pista que puja al Bitet Inferior, de manera que 

podrem dormir unes hores. L'endemà ens haurem de llevar d'hora. 

Son les deu de la nit, estenem un plástic al terra, posem els aillants 

i els sacs al damunt i ¡a dormir! Hem deixat un despertador dins 

d'una bossa de plástic petquè no es mulli amb la rosada. 

Baixant el primer ràpel de 20 m del Bitet Inferior, 

uns deis ràpels més espectaculars del descens. 
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BARRANQUISME 

Aqui finalitza aquest primer canyo. En escassament dues hores 

s'ha acabat aquest primer tram. Son les deu del mari. Ràpidament 

agafem la pista fins a la capçalera del Bitet Inferior. Ja hi ha gent, 

cosa que no ens sorprèn ni ens comporta cap problema. C o m que 

ja sabem el que podem trigar en aquest segon tram, perdem una 

estona per menjar alguna cosa i beure una beguda isotônica. 

Comencem aquest descens i ens rep un bonic sait de 4 m. Anem 

ràpids fins a trobar un nombres grup de francesos. Som en el pou 

del passamà de 17 m i ens diuen que passem. No cal que ho tornin 

a dir. Baixem fent ràpel els primers i els donem les gracies. Seguim 

a bon ritme fins a arribar al Hoc que crée que és el mes espectacular 

i bonic del descens. És el ràpel mes llarg, té 31 m. És un Hoc unie. 

Les parets cauen vertiginosament; el soroll de l'aigua és incréible, 

i Fambient, grandies. No parem gaire estona ja que bufa molt d'ai

re acompanyat de l'aigua de la cascada. Un petit sait i tornem a afa-

gar un ritme ràpid. Passem petits pous i algun sait fins a arribar a 

l'ûltim. Finalment, assolim el pont que dôna per acabat el descens. 

Son les quatre de la tarda, portem pràcticament vuit hores de des

cens. Estem raonablement satisfets per tota l'exploracio. Només ens 

queda el tram de pista fins al cotxe. Ens traiem una part del neoprè 

i pugem fins al cotxe. Aqui finalitza un altre repte. Ara toca fer nous 

plans davant d'un bon àpat. 

Histôria 
El primer intent d'exploraciô del Bitet Inferior data de l'any 1908 

a carrée de F. A. Martel. Han de passar molts anys fins que alguns 

membres dels grups de la FF d'Espeleologia G S V O i SSPPG 

fan el primer descens (agost del 1981). El primer descens 

del Bitet Superior fou realitzat per J . F. Pernette i Jean 

Hourticg l'any 1983. Nosalttes - A . Batllori i J . Man

chon- vàrem fer l'encadenament el 4 de setembre 

del 1999. 

a Eaux Chaudes \ 

P-15 

Situado 
Sortint pel pas 

fronterer del Por-

talet, en direcció 

a la ciutat francesa 

d'Oloron, una vegada passat 

el petit poblé de Gabas i abans 

de la central eléctrica de Miégebat, surt 

una pista pet l'esquerra que mena a la capcalera 

del canyó del Bitet Inferior. Aquí comenca el tram 

inferior. Per arribar al tram superior, cai seguir la pista pas 

sant el pont del Bitet. Aquesta pista puja fins a la sortida del canyó 

del Bitet Superior, des d o n seguirem un carni per l'esquerra 

del canyó en direcció al llac d'Isable. Després de trenta minuts arri-

barem a un Hoc pia del carni; aquí deixarem el cotxe i, per la dreta, 

arribarem al comencament del descens -nosaltres vàrem deixar 

el cotxe al comencament del Bitet Inferior. 

Descripció 
Comenca el descens del canyó del Bitet Superior amb un primer 

pou de 8 m amb un bloc característic a la capcalera. Després d'un 

ressalt de 2 m, segueix un tram sense incidents fins a arribar a un 

ressalt de 6 m. Segueix un pou de 4 m. No trigarem gaire a arri

bar al tram mes espectacular del descens: un seguit de pous de 10, 

12 i 15 m que donen per acabat el primer ttam. Al cap de poca 

estona, trobem la presa del Bitet i, mes endavant, la pista que 

seguim durant 2 km. 

A continuació, es pot triar entre dues opcions: anar per la pista 

0 bé seguir peí riu. Nosaltres várem preferir d'agafar la pista. Una 

vegada al comencament del Bitet Inferior, tenim un primer salt de 

4 m que ens aboca a un interessant pou de 20 m. Segueix un altre 

pou salt de 4 m i un ressalt de 2 m. Arribem així a un espectacu

lar pou de 17 m amb un passamá fix que ens allunya de la casca

da. Segueixen dos pous mes de 6 m i un altre pou salt de 6 m 

mes. Si se salta, cal prestar molta atenció al nivell de l'aigua. 

Seguim fins a la capcalera del pou mes espectaculat, que té 31 m. 

Segueix un pou salt de 5 m i, a partir d'aquí, ens trobem petits pous 

1 algun salt de 5 i 8 m; dos ressalts de 2 i 5 m, i un últim pou salt de 

6 m. S'ha d'anar amb molt de compte quan baixa molta aigua, ja 

que es pot formar un remolí a la base. I aquí s'acaba el descens. 

p - 1 5 sortida 

Època de descens: del juliol a l'agost. 

Horari : entre 8 i 10 h, segons el grup —és a dir, 2 h 

per fer el descens del Bitet Superior, 45 min de pista 

i 5 h de descens del Bitet Inferior-, a banda del temps 

d'aproximació si es deixa el cotxe al final del riu. 

Material necessari: dues cordes de 50 m i vestit de neoprè. 
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Barrane de Lekime 

E l barranc de Lekime és un deis descensos mes 
intéressants del Pirineu base i francés. Es tracta 

d'un descens dur i exigent de gairebé 700 m 
de desnivell i 1.600 m de recorregut. Es troba situât 
en una zona poc coneguda i és intéressant de fer-lo 
amb aigua, cosa que només és possible en una época 
molt puntual de l'any. 

Descens 
Vam escollir el tercer cap de setmana d'un mes d'abril perqué la pro-

babilitat que circules aigua per aquest barranc era mes alta. Així 

dones, vam arribar un divendres a la nit a l'inici de la pista que 

mena a la capcalera del descens. Per sort, la persona que 

condueix el cotxe no practica el descens de barranes 

ens esperará a la sortida; d'aquesta manera no caldrà 

que hi anem amb dos cotxes. Dormim en una 

clariana a prop de la carretera, però a mitja nit 

la pluja ens obliga a arrecerar-nos dins 

del cotxe i hem de procurar acabar 

de passar la nit tan còmoda-

ment com puguem. 

•• . V I » -

• { • • • • • H a H B n H m i è . ' . i H i M i H M d l H 

Últims rapéis abans de la sortida del barranc de Lekine. 

Material necessari 

Dues cordes de 50 m. 

• També seria interessant 

disposar duna altta corda 

de 30 m per ais pous curts. 

• Material per reposar i, en 

época de pluges, vestit de 

neoprè. 

Època de descens 

Primavera o época de pluges. 

Horari 

Entre 5 i 6 h de descens. 

1 h d'aproximació i 1 h 

de tornada, si es disposa 

de dos cotxes. 

Mapa util 

Carte de Randonnée 

«Pyrénées arte n° 2 Pays 

Basque Est» 

r r imavera 

. P - 2 7 

A la fi son les set del mati, perô la veritat és que ens 

trobem mes cansats que quan ens vàrem posar a dor

mir. Fa un dia tapât, pero almenys no plou. Esmorzem 

una mica mentre preparem el material per a l'exploració. \ P - 4 8 

Tôt seguit, el nostre «xofer» ens apropa al final de la pista, 

fins al punt on pot arribar el cotxe, i li deixem les notes i els 

plànols perqué pugui arribar al Hoc on ens deixarà el descens. 

Iniciem l'aproximació fins a la capcalera del Lekime. Ens costa 

una mica arribar a l'entrada del barranc, pero un cop hi hem arri-

bat comprovem amb satisfacció que el cabal d'aigua és modérât —a 

l'estiu, esta completament sec. Ens canviem, distribuïm el material 

de descens i comencem l'exploració. En arribar al tercer ràpel, la 

pluja comença a fer acte de presencia. Per sort, perô, és una pluja 

molt fina, i esperem que continuï sent així, perqué encara hem de 

fer gairebé tôt el descens. Se succeeixen els rapéis i els ressalts i - c o m 

sempre fem quan som dos companys— ens alternem la primera posi-

ció. Ens alenteix una mica la realització de la topografía i també el 

fet de reforçar o canviar algún ancoratge. Així, arribem a dos pous 

seguits que sumen gairebé 70 m. lis una zona espectacular. En un 

d'aquests ràpels sens queda enganxada una corda. La volem recupe

rar perô per mes que estirem entre els dos no ho aconseguim. C o m 

que la necessitem, decideixo ascendir per la corda fins a arribar a 

desenganxar-la o, en el pitjor deis casos, fins que cedeixi. És arriscat, 

perô no ens queda cap altra opció. Així dones, pujo alguns mètres i, 

com a mesura de seguretat, situó un clau a la paret i m'hi asseguro. 

Segueixo pujant molt lentament i de sobte cedeix la corda i... Per 

sort, el clau m'aguanta i quedo penjat. Recupero la corda i la ins-

tal-lo en doble novament per seguir fent ràpel fins a on m'espera el 

meu company. Sensé fer cap comentari seguim el descens; aixô si, 

cada cop que recuperem corda ho fem amb molta cura per evitar 

noves sorpreses. La pluja ha parât —cosa que ens anima molt— i 

avancent amb mes rapidesa. D'aquesta manera arribem a una zona 

on ja podem calcular —per la informado que tenim dels navarresos 

sobre aquest descens— el poc temps que ens queda per acabar el des

cens; així que decidim parar per menjar alguna cosa i beure un te. 

Després del petit refrigeri, seguim avançant amb mes ànim malgrat 

que reapareix la pluja, i aquesta vegada plou de valent. Estem segurs 

que sortirem ben parats d'aquesta visita. Al cap de pocs rapéis, arri

bem al punt de sortida del barranc. C o m que encara plou, decidim 
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deixar-nos posats els vestits de neoprè; i així arribem al punt de tra

bada on ens espeta el nostre company amb el cotxe. L'hem de des

pertar, ja que està ben adotmit. Ens canviem sota la pluja i empa

queten! tot el material en bosses industriáis per no deixar el cotxe en 

males condicions. En acabar aquesta part mes desagradable de la 

feina, pugem al cotxe, ens posem la roba seca i ja podem tornar cap 

a casa. Així finalitza aquesta explorado. 

Situado 
Entrant pel pas fronterer de Valcarlos, cal seguir la carretera en direc

ció Saint-Jean-Pied-de-Port i Saint-Jean-le-Vieux, Lecumberri, i anar 

en direcció al port de Burdencurutxeta i Irati. Per arribar a la capcale

ra del barranc hi ha una pista a mà esquerra que cal seguir fins a una 

caseta on sha de deixar el cotxe. Cal buscar un carni que ressegueix e 

cim de Mendive i que mena a un bosc que, a la part alta, té un carni 

que arriba, després d'un tros, molt a ptop del cabal del Lekime. Si hi 

ha boira i no es coneix l'indret, no us recomano que feu aquesta 

aproximació, ja que us podfíeu perdre. Per arribar a la sortida del 

barranc, on es deixa l'altre cotxe, es recula abans de Termita de Saint-

Sauveur per una pista asfaltada a mà esquetta. Cal seguir-la fins que 
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es creua amb una altra 

: asfai pista sense ; tar que cal \ 

prendre fins a trobar un mas. 

En aquest punt es deixa 

el segon cotxe. A partir d'aqui, 

cal seguir l'aproximació a peu tot 

resseguint un rierol. A continuació, cal 

creuar un vessant fins a arribar a la sortida 

del Lekime. En realitat aquest recorregut es fa 

a la inversa, ja que se surt del battane. 

Historia 
El primer descens va ser realitzat fabril del 1984 "\ R - 8 

per l'Expedició Espeleológica de la F F E a Nova Guinea; 

i els posteriors descensos i la primera ressenya, per grups 

navarresos i de la zona. 

Visita i topografía realitzada per Alex Batllori i Joan Manchón 

fabril del 2000. R-3 

Descripció 
Separem aquest descens en dos iranís. F.l primer, el mes llarg, 

compren els dos rapéis mes llargs del descens, i cal destacat-ne un 

passadís encaixat intéressant. El segon tram és menys intens, poc 

encaixonat i presenta rapéis curts i molts trams sensé cap ràpel. 

P - 1 5 
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La muntanya 
de Santa Bàrbara 
a les Guilleries 
Text i fo tos : Xavier Junquera i Segarra 

Santa Bárbara és una de les muntanyes mes remarcables 
del sector oriental del massís de les Guilleries. Ho és per 
l'aspecte orográfic que té, ja que juntament amb la muntanya 
de Sant Gregori constitueix l'elevacirj más important de les 
planes del Girones i la Selva; ho és per historia, i ho és també 
perqué amaga racons de gran bellesa. 

T ampoc no es pot oblidar que aquesta mun

tanya, amb el seu important santuari, va ser 

un Hoc de forta devoció religiosa i en qué 

l'assentament huma presenta intéressants aspectes 

dignes d'estudi, com les antiquissímes vies de comu-

nicacions que la solcaven, grans pairalies i impor

tants mines que van tenir una gran influencia en l'e

conomia de la zona... 

Santa Bàtbara, amb 854 m d'alçada, és situada geo-

gràfìcament dins de les Guilleries selvatanes. Es total-

ment gironina i ais seus peus es troben les poblacions 

d'Angles, Sant Martí Sapresa —agregar del municipi 

de Brunyola- i Santa Coloma de Farners —capital de 

la comarca de la Selva i una de les portes d'entrada a 

aqüestes muntanyes. El cim, a llevant, és una superba 

talaia sobre les planes esmentades anteriorment, men

tre que a ponent, presenta imponents vistes panora

miques del sector central del massís de les Guilleries. 

La seva vegetado és la típica d'aquestes munta

nyes; és a dir, variada, densa, rica i d'atape'ida boscú-

ria. Les pinèdes i les alzines sureres senyoregen en els 

sectors soleils de la muntanya, i el roure i el casta-

nyer, en els baguenys. 

Pel que fa a la xarxa hidrográfica, cal destacar que 

el sector de ponent de la muntanya és drenat per la 

riera de la Gironella, tributaria de la riera d'Osor, 

que per la seva banda drena el vessant nord abans de 

desaiguar al riu Ter. També cal ressenyar que a lle

vant, a prop de Sant Martí Sapresa, es troba el nai-

xement del riu Onyar, que comença el seu breu 

recorregut cap a la ciutat de Girona, on també oferi-

rà el seu habitualment modest cabal al Ter. 

El cim, a llevant, 
és una superba 

talaia sobre 
les planes, mentre 

que a ponent, 
presenta imponents 
vistes panoràmiques 

del sector centrai 
del massfs 

de les Guilleries 

Historia 
La muntanya de Santa Bàrbara era coneguda antiga-

ment amb el nom de Gironella (Gerundilid); hi ha 

referències d'aquest nom a partir de l'any 978 . Al 

cim de la muntanya, s'hi va consttuir una capella; la 

mencio més antiga data del 1310. 

La forta devoció que la població li professava va 

motivar que ja al segle XVI aquesta muntanya fos 

coneguda amb el nom actual; no obstant això, Fan-

tic nom de Gironella avui dia encara el conserven 

una casa i una riera que passa a tocar de la casa. 

Cai dir que, antigament, aquesta ermita de Santa 

Bàtbara era una sufragània de l'església parroquial 

de Sant Amane -actualment bastant enrunada—, que 

era una de les quatre esglésies de la vali d'Anglès, 

que significa 'la vali de les esglésies'. També convé 

remarcar que la carena de la muntanya fa de divisò

ria entre els bisbats de Vie i de Girona. 

Lògicament, els esdeveniments succéits amb el pas 

deis segles —guerres, terratrèmols, etc.— han motivât 

tota mena de reformes en l'edifici de l'ermita. Al 

segle X V es van construir parts importants de la seva 

arquitectura, com ara les dues arcades gotiques de 

l'interior i una porta de mig pont adovellada que 

comunica l'església amb la residencia de l'ermita. 

Sembla que aquesta porta podia haver estât l'antiga 

enttada al temple. 

Actualment, presenta un estât magnifie, ja que a 

partir de l'any 1995 l'associació Amies de Santa Bàt

bara va iniciar una fantàstica restauració de l ' e r m i * 

tatge gracies a la qual presenta en aquests moments 

el millor aspecte de la seva dilatada historia. 

C o m ja s'ha esmentat, aquesta ermita va despertar 

una gran devoció a la contrada. No és gens estrany, 

dones, rrobar, ja a partir del segle X V I , donacions tes-

tamentàries a favor de l'ermita per part deis seus feli-

gresos. Tampoc no es pot oblidar la importancia de 

l'aplec anual que s'hi celebrava. Hi assistia gent de 

les poblacions de la rodalia - Angles, Sant Marti 

Sapresa, la Cellera de Ter, Osor, Santa Coloma de 

Farners... Es comenta que l'origen de l'aplec va ser 
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GAMINS DE MUNTANYA 

per demanar la protecció de la santa contra els 

llamps o bé també per implorar pluja en temps de 

secada. Actualment, s'ha recuperat la celebrado d'a-

quest aplec, que té Hoc, i amb molt d'exit, el segon 

diumenge de maig. 

Vies de comunicado històriques 
Es podria dir que Tactual carretera coneguda amb el 

nom d'Eix Transversal ja va tenir un molt antic pre-

cedent, que justament travessava la muntanya de 

Santa Bàtbara pel coli del Roscall. En aquest estratè-

gic coli coincidien la ruta de Girona a Vie i la de 

Santa Coloma de Farners a Osor. 

Per les raons ja exposades, el coli del Roscall era un 

dels llocs predilectes del bandoler Joan de Serrallonga 

per a Tobtenció dels seus botins. Mostra d'això és el 

que va succeir el dia de Sant Narcis del 1632, en qué 

roba en aquest punt a Thereu Soler de Mansoli dotze 

lliures i dos pedrenyals, i li canvià la capa que Thereu 

portava per anar a la fira de Girona, ja que la que 

duia en Serrallonga estava en pitjor estat. Potser, per 

tot plegat, pren significado la dita «A la Gironella i el 

Roscall, si pot ser no hi aneu mai». 

Cai dir que aquesta via va tenir forca importancia i 

una gran vitalitat. Són testimoni d'aquest fet Thostal 

de Baix i Thostal de TEspinau, ubicats tots dos en el 

curt tram en qué aquesta tuta travessava la muntanya. 

Això no és gens estrany si tenim present que Tactual 

carretera d'Anglès a Sant Hilari Sacalm i Vie, passant 

per Osor, no va ser una realitat fins als voltants de 

Tany 1910, i no va ser asfaltada fins els anys seixanta. 

Minería 
C o m ja és ben sabut, santa Bàrbara és la patrona 

dels miners; per això a la santa no li va faltar gent 

que l'honorés, ja que a la base de la muntanya s'ubi-

caven les importants instal-lacions de les mines d 'O-

sor, conctetament en el sector septentrional de la 

muntanya, mentre que les mines del Sant Pare eren 

explotades en el de llevant. 

En aqüestes importants mines d'Osor s'explotava 

galena, blenda i fluorita. Aquest darrer mineral va 

ser el mes important, ja que Tespat de fluor que s'hi 

extreia era exportât a Alemanya. 

Aquesta instal-lació minera explotava un filó princi

pal d'uns 2.500 m de longitud i tenia un pou de 

290 m de profunditat distribuït en onze plantes. Les 

dificultats per continuar aprolundint van arribar a ser 

exttemes per les inundacions constants que hi havia, ja 

que la mina era sota el curs de la riera de la Gironella. 

Una darrera perforació va aprofundir 30 m mes, fet 

que va motivar que el fons de la mina estigués ja 20 m 

per sota del nivell del mar. No obstant totes aqüestes 

dificultats, el motiu principal del final de Tactivitat 

mineta, Tany 1979, va ser Texhauriment del mineral. 

El treball en aqüestes mines era aparentment menys 

perillos que el d'altres mines, però no era del tot cert. 

Si bé no hi havia perill d'explosions de grisú, per con

tra la pois farcida de petits cristalls que es produ'ia en 

Textracció del mineral s'aferrava als alvèols pulmonars 

i provocava nombrosos i greus casos de silicosi. 

Explica un antic encarregat de la mina que aques

ta havia tingut una plantilla de tres-cents treballa-

El coli del Roscall 

era un dels llocs 

predilectes 

del bandoler 

Joan de Serrallonga 

per a l'obtenció 

dels seus botins 

L'ermitatge de Santa 

Bàrbara data del 1310. 



Santa Bàrbara 

va ser adoptada 

com a patrona 

per part del miners, 

i artillers, perqué 

en el moment en 

què la santa anava 

a ser sacrificada 

va caure un llamp, 

i la va matar, 

juntament 

amb el seu botxi 

dors, però que al llarg de la seva vida d'explotació hi 

havien passât mes de quatre mil treballadors. Això 

ho atribuía a la poca fradicio minaire del nostre país. 

Molts treballadors abandonaven la feina perqué no 

estaven disposats a patit les pénuries de l'ofici, tot el 

conttari del que passava en altres contrades, com en 

la comunitat asturiana, ja que teñen aquest ofici 

molt arrelat a la seva forma de vida i l'accepten fins 

a les ultimes conseqüéncies. 

Aqüestes mines sempre van ser rendibles. L'esgo-

tament del filó del mineral és l'únic motiu atribu'íble 

al seu tancament. Prova d'això van ser els intents 

desesperats i inftuctuosos en forma de noves pros-

peccions que es van portar a terme a fi de poder 

continuar amb l'activitat. 

Molt menys rendibles van ser les mines del Sant 

Pare, ubicades al peu de la muntanya en el sectot de 

llevant. Aqüestes mines deuen el seu nom al fet que 

van ser propietat, entre altres propietaris i al llarg de la 

seva historia, de la Santa Seu de Roma. Aquesta explo

tado va tenir una vida molt accidentada. El plom que 

se n'extreia no es trobava en filons mes o menys recti-

linis, sino en dipòsits en forma de bossa. Això va difi

cultar molt la localització del mineral, fet que va moti-

var-ne la improductivitat. A partir del 1905, l'activitat 

en aquesta explotació va ser molt minsa. 

Llegendes de Santa Bàrbara 
La muntanya de Santa Bàrbara tampoc no està 

exempta de dites i llegendes. Conta la tradició que 

Santa Bàrbara va ser adoprada com a patrona per 

part dels miners i artillers, perqué en el moment en 

què la santa anava a ser sacrificada va caure un llamp 

i la va matar, juntament amb el seu botxi. D'aquesta 

manera es va relacionar l'explosió del llamp amb les 

explosions de la pólvora i la dinamita, présents en 

aquests oficis, i les que s'escoltaven a les installacions 

de les mines d'Osor en despuntar el dia, cada 4 de 

desembre, que anunciaven l'inici de les activitats fes-

tives del dia de la patrona. 

També existeix la tradició de dir als nens d'Anglès 

que els nadons provenen de la cisterna del santuari. 

Se'ls diu que viuen alla fins al moment en qué sur

ten per entrar a la seva nova llar. 
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R a c o n a d e s 

La muntanya de Santa Bàrbara ofereix racons de gran 

bellesa pels quatre costats. Els qui es traben en el curs 

de la riera de la Gironella colpeixen d'emoció per la 

seva ufanor i solitud. A tali d'exemple, en el curs alt de 

la riera es traba el descomunal roure de ca l'Iglésies, 

molt a prop de l'església de Santa Creu d'Horta, que 

enfonsa les arrels dins la llera. Es un arbre monumen

tal i centenari que ha escapat a l'accio dels llamps, gra

cies a la seva enclotada situado. El paratge, amb l'arbre 

a prop del rieral, és digne de ser visitât i fácil de loca-

litzar; només cal seguir els senyals del G R 178 des de 

l'església abans esmentada de Santa Creu d'Horta. 

N o gaire lluny d'aquí, seguint cap avall el curs de la 

mateixa riera de Santa Creu, un modest però encisador 

corriol té l'atreviment de perseguir les aigües que pene

tren i travessen un petit engorjat. Aquest carni permet 

la possibilitat de gaudir de raconades de bellesa feréste-

ga, on les petites gorges i els boscos de ribera son els 

protagonistes fins a la rodalia de la casa de la Gironella. 

El tinent cartògtaf de l'exèrcit Juli Serra, en el seu 

viatge per les Guilleries l'any 1890 motivât pels tre-

balls de l'elaboració del primer mapa topografie de 

la zona, va descriure aquesta raconada i l'esmorzar a 

la Gironella amb les segiients paraules: 

De frente seguí yo con mi partida, bajando desde luego á la 

riera, cuyo curso seguí por largo raro, desde el molino, hasta 

cerca de la Gironella por la casa del Rector y otras varias hun

didas entre sus laderas exuberantes de verdura. Por entre 

peñascos y guijarros y conduciendo de mano los caballos, 

conseguimos avanzar no sin dificultades, pues la senda se per

día á cada paso entre un ramaje casi virgen, y después de 

tomar aliento en una casucha ribereña, royendo un mendru

go de pan, negro y duro, y bebiendo en un porrón de ácido 

vinillo al que llaman los serranos vi vert, por lo que pica la 

garganta, dejamos en ella a la buena mujer que nos propor

cionó con la mejor voluntad del mundo el sobrio desayuno y 

quedó allí desarrapada y sucia, rodeada de media docena de 

chiquillos desastrados, enlodazados como los cerdos cuyos 

juegos aprendían revolcándose en el suelo, y sola en aquel 

sombrío circuito, pues el hombre se hallaba cortando leña en 

el interior del monte y su hijo mayor, rapaz de doce años ape

nas, apacentaba el rebaño por los escondrijos de la sierra. 

El tinent Serra no solament ens dona una visió 

paisatgística del paratge, sino que ens proporciona 

també una fotografia real de l'economia de supervi

vencia que sempre ha estât présent en la majoria de 

pagesies de la zona. 

La mateixa riera, finalment, ens obsequia, poc 

abans d'oferir les sèves aiguës a la d'Osor, amb una 

altra inoblidable i inesperada raconada, decorada 

amb el molt antic i misterios pont de les Bruixes. 

Un altre deis llocs tipies d'aquesta muntanya és el 

que es traba a mitja alçada, en la patt septentrional de 

la muntanya. Crida l'atenció, perqué és ben visible des 

d .Angles, una gran edificado de color blanc. Es tracia 

de Bellvei, un edifici que es va construir en un indret 

molt alteros i ventilât amb la idea d'acollir un sanato

ri per a tuberculosos. Malauradament, mai no va arri

bar a funcionar, i actualment presenta un aspecte ben 

trist. Així i tot, ofereix una formidable i dilatada 

panoràmica de la vali del Tet i muntanyes veines. 
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Itinerari 

Sant Martí Sapresa - Mare de Déu del Pedro, 
per l'antic carni ral de Vie a Girona 

Aquest recorregut 
pertany a un tram 
de l'històric carni 
abans esmentat que 
unia les poblacions 
de Vie i Girona. 
Aquesta ruta frega 
la muntanya 
de Santa Bàrbara 
en passar pel coli 
del Roscall. 
Des d'aquest punt, 
en mitja hora 
aproximadament, és 
molt factible arribar 
fins al santuari 
que culmina 
la muntanya. 

T e m p s : 

3 h 11 min 

Desn ive l l : 

+ 6 5 0 m 

Distanc ia 

a p r o x i m a d a : 

0,5 km 

L> Eix Transversai ja va tenir des de temps molt 
1 prétérits un précèdent, perquè la nécessitât de 

viatjar entre les poblacions de Vie i Girona ha existit 

sempre. 

Es tracta d'una via de comunicació mil-lenària. Es 

coneguda des de temps molt teculats; apareix citada 

en l'atles del comtat d 'Osona (798-993) com «la 

Strada de Bellapollae». 

Molts dels seus antics trams han estât ocupats per 

les carreteres modernes. Això no succeeix en el tros 

que va des de Sant Marti Sapresa fins a la Mare de 

Déu del Pedró. Aquest recorregut, tan muntanyós 

i boscós, és de gran bellesa. 

Per anar de Girona a Vie, antigament era indis

pensable creuar les Guilleries superant importants 

desnivells. El ttam que aquí es ressenya, com es 

podrá comprovar, busca en tot moment les carenes 

de les muntanyes. 

L'explotació forestal ha fet que l'antic traçât 

actualment estigui ocupat per pistes de muntanya. 

N o obstant això, en alguns punts del recorregut 

encara són ben visibles vestigis de l'antic carni, fet 

que permet entreveure que es devia tractar d'una via 

important, atesa l'amplada que en alguns punts pre

senta, encara que el tram que puja fins al coli del 

Roscall era, només, un carni de bast. 

El transit de carros, segons manifesta la gent de la 

contrada, utilitzava un altre carni que passava pel 

voltant del mas Roseli, a tocat de la carretera actual, 

un cop passât Sant Marti en direcció a Anglès. 

Aquest carni sembla que si bé havia de superar un 

major desnivell i recórrer més distancia, en canvi, 

permetia la circulació de carruatges. 

A partir del Pedró, per continuar fins a Sant Hila-

ri Sacalm, els mapes antics revelen dues possibilitats: 

la primera era enllaçar amb la carreteta que ve des de 

Santa Coloma de Farners, per Castanyet, i arriba 

fins a l'esmentada població, i la segona era baixar 

fins a Vallors i després remuntar fins a Sant Hilari. 

Aquesta segona opció no sembla gaire lògica a efec-

tes pràctics, per la pèrdua d'alçada que posterior-

ment s'ha de recuperar, encara que s'ha de tenir pré

sent que la zona de Vallors antigament estava força 

habitada i, per tant, podia existir sovint la nécessitât 

de passar-hi per qualsevol motiu. 

Aquest recorregut es pot fer perfectament en 

B T T ; alguns punts presenten rampes importants. 

L'inici del recorregut és a tocar de la carretera de 

Santa Co loma de Farners a Anglès, en un revolt 

força perillos. S'ha de tenir molta precaució. Es pre

ferible aparcar el vehicle a Sant Matti Sapresa i bus

car l'inici del recorregut, a peu i amb molta cura, 

pels marges de la carretera. 
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El castanyer 

configura 

un paisatge mes 

ufanos i humit. 

Es comença a 

gaudir de bonics 

panorames 

i la muntanya 

de Santa Barbara, 

a la dreta, ara ja 

és ben visible 

ITINERARI 

0:08 h Bi furcado de pistes, 285 m 

Se segueix per la pista que puja cap a la dreta fins a 

arribar a una altra bifurcado, on també s'agafa la 

que puja cap a la dreta. 

0:12 h Bi furcado de pistes, 304 m 

S'agafa la pista que puja cap a la dreta. És una zona 

bastant assolellada i seca, en qué predominen el pi 

mediterrani i l'alzina surera. El carni continua pujant 

fins a arribar a una nova bifurcació. 

0:17 h Bifurcació de pistes, 345 m 

No s'ha de seguir la pista que surt cap a l'esquerra. 

Cai continuar recte i pujar. Poc després, canvia la 

vegetado i el castanyer configura un paisatge més 

ufanos i humit. Es comenca a gaudir de bonics pano

rames i la muntanya de Santa Bàrbara, a la dreta, ara 

ja és ben visible. Si es presta atenció, es comencen a 

trobar restes del sender antic, preferentment en el 

marge esquerre del carni de pujada. 

S'arriba a una zona amb molts ttencalls. Primera-

ment, apareixen dos ramals a la dreta que cal ignorar 

i, posteriorment, s'afegeix una pista des de l'esquerra 

i es continua pujant. 

La tendencia de la marxa és predominantment cap 

a l'oest, de pujada i per la carena de la muntanya. Cai 

seguir sempre el ramai més fressat. 

Finalment, s'arriba a una zona més planerà enmig 

d'un magnific bosc d'alzines sureres. És la zona pro

pera a la casa dels Llaurons. 

0:50 h Els Llaurons, 465 m 

A l'esquerra, segons el sentit de la marxa, apareix la 

casa i una pista. Es continua frontalment i pujant per 

forts pendents fins a arribar al Casot, que des d'aquest 

punt ja es fa visible en el cim del turó més proper. 

0:57 h El Casot, 511 m 

És una casa ubicada a peu de carni, concretament a 

la dreta de la pista, que continua pujant fins a arri

bar a una nova bifurcació de pistes. 

1:10 h Bifurcació de pistes, 559 m 

Es continua pujant per la dreta, primer fortament i 

posteriorment ja de manera més suau fins a arribar a 

un revolt tancat d'una carretera més ampia on es 

troben els senyals del G R 178. 

1:18 h Enllaç a m b el GR 178, 630 m 

Cal continuar amunt i seguit les marques del G R , 

per la pista trobada recentment i que presenta forts 

pendents. Poc després, s'arriba a un trencall de 

carreteres; no s'ha de prendre ni la que surt des de la 

dteta ni la que surt cap a l'esquerra, sino que es con

tinua pujant per la del mig, que és, al mateix temps, 

la més fressada, seguint els senyals del G R . Conti

núen els forts pendents fins que s'arriba a un collet 

adjacent al coli del Roscall. 

1:35 h Collet del Suro Xic, 734 m 

Aquí s'abandonen les marques del GR. Aquest collet 

és sota mateix del turó de Llumeneres i molt proper 

al coli del Roscall, que es troba escassament a un cen

tenar de mètres, si se segueixen cap a la dreta els se

nyals blancs i vermeils. També seguint cap a la dreta 

els senyals, en trenta minuts s'arriba fins a l'ermitatge 

de Santa Bàtbara. Cal suposar que l'antic carni gua-

nyava la carena, passant pel coli del Roscall, que és 

una cruïlla histórica de camins. De fet, la variació és 

minima i, per tant, si es desitja, es pot visitar, però no 

s'ha d'arribar, necessàriament, fins al coli del Roscall. 

En arribar a aquest collet adjacent, cal girar cap a 

l'esquerra abandonant les marques del GR. No s'ha 

prendre un carni de desembosc que, també a l'esque

rra, s'enfila dretament cap al turó de Llumeneres; és a 

Osona ' 

Vallès 
Oriental 
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dir, cal girar cap a l'esquerra de la manera més oberta 

possible, a fi de continuar fins a arribar a una nova 

cruïlla. 

1:40 h Cruïlla, 761 m 
A l'esquerra surt un altre carni de desembosc que no 

s'ha de seguir, sino que s'ha continuar recte. El carni 

va pujant suaument fins que arriba a un collet; en 

aquest tram cal gratar bastant la muntanya, a fi d'o-

brir-se pas. Poc després, la pista pren la tendencia d'a-

nar baixant fins a arribar a les restes de la Calcinera. 

2:00 h La Calcinera, 726 m 

Es deixa la casa enrere i a la dreta, i es camina enmig 

de boscos d'alzines fins que s'arriba a una nova cruïlla. 

2:12 h Cruïlla, 720 m 

N o s'ha de prendre el carni que baixa per al dreta a 

tocar la riera de la Gironella, on està ubicat el 

monumental roure de ca n'Iglésies. S'ha de seguir, 

dones, cap a l'esquerra fins a arribar de manera 

immediata al coli de l'Espinau. 

• # 

El sot de la riera de la Gironella. 

Vali de Gironella i Sant Gregori al fons. 

2:13 h Coli de l'Espinau, 718 m 

Des de l'esquerra s'incorpora la carretera que puja 

des de Castanyet i Santa Coloma de Farners. 

Es continua endavant fins que s'arriba a l'hostal, del 

mateix nom, que ja es veu a pocs metres. 

2:14 h Hostal de l'Espinau, 721 m 

Segons el sentit de la marxa i un cop situats davant 

de l'hostal, cal seguii la pista que surt cap a l'esque

rra. La de la dreta envolta l'hostal i continua cap a 

Sant Hilari, passant per la pairalia del Sobirà de 

Santa Creu. Cal continuar, dones, cap a l'esquerra. 

Рос després s'omet un ramal que marxa cap a l'es

querra i la pista comença a guanyar alçada, alhora 

que s'interna dins de magnifies boscos. Poc després, 

a la dreta, comencen a aparèixer bonics panorames 

i diferents visions de la gran casa del Sobirà; el cami-

nant, mentrestant, resta envoltat de la generosa ufa-

nor que destil-len els boscos de castanyers. En 

alguns punts, a l'esquerra del carni, es tomen a tro-

bar vestigis del seu ande traçât, mentre es continua 

pujant suaument. Van apareixent tamals que sutten 

cap a la dreta i cap a l'esquerra que no shan d'agafar. 

La pista sempre és la més fressada; segueix de prop el 

carenat de la muntanya, fins que desemboca en un 

revolt d'una ampia carretera que puja des de la casa 

de l'Albo. 

3:00 h Cruïlla de ca l'Albo, 860 m 

Es continua amunt per la pista trobada récemment 

fins que s'arriba, poc desprès, a un ampli coli ano-

menat la Plaça Velia. 

3:08 h La Plaça Vel ia, 895 m 

Cruïlla de multiples camins. L'ermita del Pedró ja és 

visible des d'aquest punt. Un cop s'arriba al coli, cal 

continuar cap al nord i en pocs minuts s'arriba fins 

als seus voltants. 

3:11 h M a r e de Déu del Pedró, 910 m 

L'ermita està envoltada d'un magnifie bosc de pins. 

Es documentada ja des del 1251 i restaurada els 

anys 1521 i 1650. La imatge de la verge és de fradi

cio gòtica i data del segle XVII. 

Sant Amanç. 

La pista comença 

a guanyar alçada, 

alhora que s'interna 

dins de magnifies 

boscos. Poc després, 

a la dreta, comencen 

a aparèixer bonics 

panorames 

i diferents visions 

de la gran casa del 

Sobirà; el caminant, 

mentrestant, resta 

envoltat de la 

generosa ufanor que 

destil-len els boscos 

de castanyers 
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El v e s s a n t s u d d e l ' a g u l l a D i b o n a 

( 3 . 1 3 0 m ) , a l m a s s í s d e l s É c r i n s 

Via M a d i e r ( 3 0 0 m M D ) 

Text ¡ fo tos : Santi Puig Guerra 

Situada en una petita valí del massís dels Écrins, l'agulla Dibona és popularment 

coneguda peí seu excel-lent rocam i, sobretot, per l'impressionant perfil que mostra 

el seu vessant sud. Una escalada assolellada, unes bones vistes i una roca excel-lent 

son els al-licients períectes per fer-nos gaudir al màxim. 

Accès: des de Grenoble, cal agafar la carretera que 

va fins a Le Bourg d'Oisans. Passât el poble, a uns 

5 km, cal prendre una desviado en direcció a La 

Bérarde i seguir la carretereta uns 3 km. Cal deixar 

el cotxe en un petit poblet conegut com Les Etages. 

Aproximado: des de Les Étages (1.600 m) surt un 

cami marcat que puja sensé descans fins a l'antiga vall 

glacial. Se segueix pet bon cami fins al refugi del Sorei-

11er (2.720 m). Fins al refugi hi ha unes 3 h i 1.000 m 

de desnivell. Des del refugi fins a l'agulla hi ha 10 min. 

1a ascensió: Maurice Fourasteir i Ándelo Madier, 

el 1937. 

Equipament i material : és una via semiequipada amb 

espits i parabolts. Només cal protegir els trams de fis

sura. La via fou reequipada el 1990. Cal portar un joc 

de friends -algún de gran per a la fissura Madier. 

Roca, compromis i exposició: la roca és excellent 

durant tôt l'itinerari. Tant el compromis com l'ex-

posició son baixos. 

I t inerari: la via ressegueix un sistema continu de fis

sures que radien l'agulla per tôt el vessant sud. La 

via surt d'un sôcol característic per anar a buscar la 

fissura central, que poc a poc va agafant verticalitat. , 

En la segona tirada es passa per un petit túnel natu

ral. Després, és important no confondre la via amb 

altres que passen molt a la vora. Per les caractéristi

ques que presenta l'agulla, convé anar amb compte 

els dies en que hi pugen moites cordades, ja que a la 

part superior s'uneixen moites vies i poden produir-

s'hi acumulacions importants de gent. 

Descens: cal baixar per l'aresta nord amb dos ràpels 

curts, seguir en direcció nord fins a un petit coll i da-

vallat per l'oest per un cami marcat amb fîtes fins al 

tefugi (1 h 30 min). 

En cas de massif icació: hi ha altres vies i parets 

alternatives en cas que hi hagi massa gent. A una hora 
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L'agulla Dibona 

i el seu impresionant 

perfil. 

del refugi, hi ha la Cara W de la Tête du Rouget 

(3.418 m), on es troba la via Version Originale, ree-

quipada recentment, amb una roca excel-lent i unes 

vistes magnifiques. També es poden trobar bones vies 

a l'agulla oriental del Soreiller (3.382 m) i a l'impo-

nent vessant sud de la Tête du Rouget. 

Tête de la 
Gandoliere 

C A e S e ^ S y D U S ° ^ ^ R 

a O _ A 3 3 8 2 3564 L e P l a r e t 

3 2 8 0 3 3 3 8 Aiguille E 

3 1 3 0 A Águila Dibona 
Glacera 
Plaret 

Ht] Refugi del Soreiller 
/ 2720 

2328 

Glacera 
d'Arena 

Tête du 3041 
Rouget • 

a La Bérarde 

N 
Les Étages 

Bihlwgrtijin 

C a m b o n , Jean Michel. 

Oisans Nouveau-Oisam 

Sauvage. Livre Ouest. 

L l u c h , Jordi. 150 

Escaladas clásicas en los 

Alpes. De Niza a Viena 

a través del IVo. 

Ediciones Desnivel, 

1 9 9 6 . 
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En Joan Ruiz i Porta 
i un butlletí desconegut 

de l'Associaciô d'Excursions Catalana 
Autor: Lluís Willaert i García 

P er casualitat, cercant un tema aliè al que ara tractarem, 

consultant el volum II de la Histbria de la premsa catalana 

(Barcelona, 1966), de Joan Torrent i Martinez (Barcelona, 

1893 - 1977), escrit amb la col-laboraciô de Rafaël Tasis i 

Marca (Barcelona, 1906 - Paris 1966), vàrem trobar un epigraf 

(pàg. 292) réfèrent a un Butlleti de l'Associaciô d'Excursions 

Catalana (BAEC) éditât a Tarragona per la delegaciô de l'AEC 

(Associacio d'Excursions Catalana) de la mateixa ciutat. No 

teniem cap constància d'aquesta publicaciô, de manera que 

vam consultar la Taula bibliogràfica de l'excursionisme català, 

éditât pel C E C (1916), amb résultat negatiu. I el mateix va 

passar mirant el llistat de publicacions del Centre éditât amb 

motiu del 75è aniversari (1951). 

Joan Ruiz i Porta acompanya 

una visita per la ciutat de Barcelona. 

Les delegations de l'Associaciô 
d'Excursions Catalana 
Josep Iglésies i Fort (Reus, 1902 - Barcelona, 1986), 

en la seva Enciclopedia de EExcursionisme (1964, 

volum I, pàg. 132) parla de l'existència d'unes dele-

gacions amb Junta propia constituïdes a Vilanova i la 

Geltrû (Eduard Llanas), Tarragona (Sadurní Gines

ta), Badalona (Pons Serrat) i Figueres (Cels Gomis), 

pero no diu res de cap butlletí propi. Aleshores, deci-

direm consultar directament eis butlletins de l 'AEC 

de Barcelona corresponents als anys 1882, 1883, 

1884 i 1885, on constatàrem el mateix fet, tot i que 

en el butlletí d'abril del 1883 la secció oficial -anun-

cis oficiáis— ve desdoblada en associació central —on 

hi ha anunciades les activitats de Barcelona ciutat- i 

delegacions - o n s'anuncien les activitats locals. Al 

mateix temps, la Junta de Vilanova i la Geltrú dema

na a la central la redacció d'uns articles addicionals al 
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Reglament per tal de fixar millor les relacions 

mûmes. En l'acta de la sessió pública inaugural del 

dia 2 de juny del 1883, hi figuren Eduard Llanas 

com a président de la Delegado de Vilanova i la Gel-

trú i Joan de March com a bibliotecari de la de Tarra

gona. La Delegado de Badalona rebé unes Bases 

Generáis per a regir les delegacions (Pere Claper). La 

qüestió es que la secció oficial torna a l'antic format 

en el butlletí d'abril del 1885. Com veiem, tampoc 

no es parla de cap publicado local propia. 

Un butlletí desconegut 
La referencia de la Historia de la Premsa Catalana 

prové del Uibre El periodismo en Tarragona (ensayo 

historico-bibliográfico), de Luis del Arco, director de 

la Biblioteca Provincial de Tarragona, éditât a Tarra

gona el 1908. En efecte, a la pagina 51 , epígraf 8, 

s'esmenta un butlletí mensual de la Delegació de 

Tarragona de f A E C i es diu que el primer número 

va sortir al gener del 1884, i el tercer, al juny, on s'a-

plegaven els textos corresponents a aquest mes i ais 

de marc, abril i maig, en que no va sortir la revista. 

Només es van publicar quatre o cinc números, i els 

redactors foren Joan Ruiz i Porta, Joaquim Basora i 

Nin, Sadurní Ginesta i Salas, Joaquim Bordons i 

Wehrle i altres. 

Posats en contacte amb la Biblioteca de Tarragona, 

ens comenten que no han trobat aquests exemplars. 

Decebuts i parlant del cas amb Francesc Olivé, i mit-

jançant la biblioteca del C E C , es va localitzar a través 

d'Internet el número 1, de gcncr del 1884, a la 

biblioteca de la Reial Academia de Ciéncies i Arts de 

la ciutat de Barcelona. L'exemplar, una mica malmés 

peí pas del temps i que hem escanejat, consta de 

dotze pagines, i el sumari té els continguts següents: 

- Ais lectors 

A la premsa 

- Anuncis oficiáis 

- Extracte del Reglament 

- Excursió a la Conca del Francolí 

Observacions météorologiques (per D . Joan 

de March i Ixart) 

- Secció de noticies (biblioteca i museu) 

Fou imptés a Tarragona per F. Aris i fill. Ignorem 

si les altres delegacions editaren el seu propi butlletí. 

Trobem també la referencia en el Uibre Premsa de 

Catalunya ( 1931) , de Lluís Bertrán i Pijoan (La 

Canonja, 1892 - Barcelona, 1959) i en el del mateix 

Joan Torrent titulat La presse catalane, depuis 1641 

jusqu'à 1937, publicat peí Comissariat de Propagan

da de la Generalitat de Catalunya el 1937 amb 

motiu de l 'Exposició Internacional de París del 

mateix any. 

Un dels signes diferenciáis entre l'Associació Cata

lanista d'Excursions Científiques (AC) i l'Associació 

d'Excursions Catalana (AEC) era precisament que la 

darrera fomentava la creado de delegacions amb 

Junta i local propis fora de la ciutat de Barcelona, i en 

el cas de Tarragona, com hem vist, fins i tôt va arribar 

a tenit també butlletí, que, a mes, fou la primera 

revista escrita totalment en cátala en aquesta ciutat. 

L'anima i el director d'aquesta publicació va ser 

Joan Ruiz i Porta (Tarragona, 1866 - Barcelona, 

1934), que mes tard esdevingué president del C E C 

en unes circumstàncies difícils per a Catalunya, que 

ara esmentatem i que cal recordar, abans, però, 

farem una breu semblança. 
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Joan Ruiz i Porta 
Home de lletres, periodista i escriptor, ben aviat des
taca en I'activitat cultural de la ciutat de Tarragona, 
on ocupa el carrees d'arxiver de l'Ajuntament i de 
cronista oficial de la ciutat. Funda el setmanari Lo 
Camp de Tarragona i, dirigí El Diario de Tarragona 

(1902-1903) i el Butlletí 
Arqueolbgic ( 1 9 1 4 - 1 9 2 1 ) , 
on publica diversos anieles. 
Intervingué en les publica-
cions tarragonines Associa-
ció dExcursions Catalana 
(1884) , El álbum ( 1895-
1896), Patria (1900-1903) , 
Revista del Centre de Lectu
ra de Reus, i en les barcelo-
nines Renovado (1913-
1918) , DAcí i d'Allà i 
L'Horitzó ( 1921-1922) . És 
autor de nombrases mono-
grafies com Tarraconenses 

ilustres ( 189 \) , La ciudad de Tarragona, Llegendes i 
tradicions del Camp de Tarragona, Tarragona, L'arc de 
Berà, Tamarit, El setge de Tarragona, La catedral de 
Tarragona, Monografía del Cau Ferrât i El trésor artís-
tic del Palau de la Generalitat de Catalunya.Manún-

Joan Ruiz i Porta (1866 - 1934), président del Centre Excursionista 

de Catalunya de l'any 1923 al 1925. 

Va ser un gran polígraf 
i un divulgador de les contrades 
tarragonines en els aspectes historie, 
cultural, excursionista, cívic 
i de relació intersocial, a fi i efecte 
de dinamitzar la creació de societats 
de tot tipus per conéixer millor 
el país, dirigides sobretot 
«per la joventut intel-lectual, 
esperanza definitiva de Catalunya» 

gué una bona relació amb els catalans d'America, a 
través de l'estreta amistat amb el també soci del C E C 
i montblanquí Josep Conangla i Fontanilles (Mont-
blanc, 1875 - L'Havana, 1965), advocat, periodista i 
polític que emigtà a Cuba el 1905, on fou director 
del Centre Cátala de l'Havana i un deis fundadors de 
la revista La Nova Catalunya. A Cuba va promoure 
multitud d'iniciatives socials i culturáis. 

A Catalunya és mes conegut per ser un deis prin
cipáis ponents de la redacció de la Constitució Pro
visional de la República Catalana (1928), presidida 
per Francese Macia. Per totes aqüestes raons, Ruiz i 
Porta va esdevenir corresponsal del diari La Marina 
de l'Havana i de La Nova Catalunya. 

Fou el prohom i el creador de la Lliga Regionalis
ta a la ciutat de Tarragona. Va pertànyer a diverses 
entitats culturáis com la Societat Arqueológica de 
Tarragona, l'Académia de Bones Lletres de Barcelo
na, la d'História de Madrid i la Societat Lul-liana de 
Palma. Fou directiu de les entitats cíviques Associa-
ció Protectora de l'Ensenyanca Catalana i Societat 
d'Atracció de Forasters de Barcelona. 

Va ser un gran polígraf i un divulgador de les con
trades tarragonines en els aspectes historie, cultutal, 
excursionista, cívic i de relació intersocial, a fi i efecte 
de dinamitzar la creació de societats de tot tipus per 
conéixer millor el país, dirigides sobretot «per la joven
tut intel-lectual, esperance definitiva de Catalunya». 

L'activitat excursionista 
L'activitat dins l'excursionisme, a mes del fet de for
mar part de les juntes de l 'AEC i del C E C , va ser la 
representado del Centre, junt amb Francese Mas-
pons i Anglasell, en l'homenatge que l'excursionis
me meridional (1927) va retre al C E C amb motiu 
del seu cinquantenari, acte que va constituir el ger
men deis Aplecs Excursionistes de les Comatques 
Tarragonines. 

Ruiz intervé, el 1895, en l'organització de l'Ate-
neu Tarraconense de la Classe Obrera; posterior-
ment, rellanca la Secció Excursionista del mateix 
Ateneu (1915), en qué el butlletí era bilingüe. 

Presideix el III Congrés Excursionista Cátala a 
Tarragona (1914), on fa la proposta que les entitats 
excursionistes, junt amb els clubs nàutics, estudiín la 
fauna i la flora marines per tal de fomentar l'excur
sionisme marítim científic i prevenir, al mateix 
temps, els accidents en aquesta activitat. Els con-
gressos eren d'un nivell científic mes elevat que els 
aplecs excursionistes, i l'exit assolit per les dues 
manifestacions donaren Hoc a la necessitat d'establir 
una organització Representativa de totes; així sorgi 
després del III Aplec Excursionista a la Mola de Sant 
Llorenc del Munt, el 1920, la Lliga de les Societats 
Excutsionistes de Catalunya, que va desenvolupar 
una tasca meritoria malauradament estroncada pel 
cop d'estat militar del 1923 i per les dissensions 
internes del món excursionista. Posteriorment, el 
1930, es constituí la Federado d'Entitats Excursio
nistes de Catalunya (FEEC) , precursora de l'actual 
Federació, la qual assoli la plena normalitat en 



temps de la República, i després del franquisme 

torna a reeixir fins ara. 

Ruiz i Porta, représentant genui de l'excursionis-

me clàssic, patriota cátala de soca-rel, va promoure, 

com hem dit, el coneixement sistemàtic de les con-

trades tarragonines mitjançant l 'excursionisme. 

Alhora també va formar part d'aquell estol audaç 

d'excursionistes catalans empeltats de grans viatgers 

que recorren sobretot el nord d'Africa - l 'anomenat 

excursionisme català exòtic, entre el 1876 i el 1936- , 

entre els quais figura el seu cunyat Albert Hebrard i 

de Castellví, també soci del C E C . 

El 1918 es trasllada a Barcelona per ocupar el 

carree d'arxiver de la Mancomunitat i cap de ceri-

monial, cosa que li dona ocasió de participar activa-

ment en la vida social de la ciutat, sobretot en les 

célebres tertulies que tenien Hoc en els salons de 

coneguts hôtels; era famosa la colla del Colon, que 

es reunia al hotel del mateix nom situât en el xamfrà 

de la plaça de Catalunya i del passeig de Gracia. 

Relació de Ruiz i Porta amb Eduard Toda 
Donarem a conéixer algunes anecdotes que donen 

idea de la seva bonhomia i savoir faire, en que preci-

sament participen altres socis del Centre, com 

Eduard Toda. Una vegada, Toda, que com sabem era 

de Reus, li va demanar un exemplar de Tarraconenses 

ilustres, l'agafà pel Uom i digué: 

— Q u e és gruixut! E m pensava que per a Tarragona, 

amb només un o dos fulls, ja n'hi hauria prou! 

Ruiz ho encaixà esportivament, i en un altra oca

sió el tarragoni li toma la pilota. En parlar de les 

coses de Reus, sempre acabava duplicant el mot del 

Hoc; li deia expressions d'aquest estil: 

— A Reus Reus teniu un bon mercat, i la plaça de Ptim 

a Reus Reus es bonica. 

Toda, una mica intrigat, li pregunta: 

—¿Per què dieu sempre Reus Reus? 

I Ruiz li contesta rient: 

—Perqué Reus és tan petit i tan poca cosa que cal dir

ne el nom dues vegades per assabentar-se'n. 

Toda també acabà tient de la broma del seu amie 

i consoci. 

Président del Centre Excursionista 
de Catalunya 
El 22 de juny del 1923 havia de reunir-se la Junta 

General Otdinària per elegir els carrees que els esta

tuís ordenaven. Succei que el mateix dia va morir el 

président César August Torras. Aleshores, en senyal 

de dol, es va suspendre la Junta, que es torna a reu

nir el 6 de juliol, en què va sortir elegit vocal Ruiz i 

Porta i président Rafael Patxot i Jubert, que accepta 

el càtrec el 19 d'agost i presenta la dimissió per véri

tables motius de salut el 31 del mateix mes. Alesho

res, tingué Hoc el cop d'estat de Ptimo de Rivera (13 

de setembre), seguit pel décret de «Represión del 

Separatismo» (18 de setembre), en què es castigaven 

HISTORIES DEL CEC 
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A L S L E C T O R S . 

O u i s o i n y a b o u t a n e n i ? 

Joan Ruiz i Porta fou cap de cerimonia! i arxiver de la Mancomunitat. En la 

foto, davant de la porta de la capella de Sani Jordi del Palau de la Generalitat. 
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els atacs a la «unidad de la patria» i es prohibia Tus 

de la bandera catalana i del cátala a les corporacions 

publiques de Catalunya, iniciant-se alhora la perse-

cució sistemàtica de les entitats catalanistes. En 

aquest clima enrarit, s'anuncia la convocatoria de la 

Junta General Extraordinària per al 12 d'octubre per 

Ruiz i Porta, representant genui 

de l'excursionisme clàssic, patriota 

català de soca-rel, va promoure 

el coneixement sistemàtic de les 

contrades tarragonines mitjancant 

l'excursionisme. Alhora també 

va formar part d'aquell estol audac 

d'excursionistes catalans empeltats 

de grans viatgers que recorren 

sobretot el nord d'Africa 

amb una evident crítica entre línies. Les coses ana-

ven empitjorant cada vegada mes, «desaparegué» la 

bandera barrada del Centre, es va haver de canviar el 

nom del nostre Butlleti i també «desaparegué» de la 

Mancomunitat de Catalunya - d e la qual era arxiver 

el mateix Ruiz— l'ensenya barrada, ofrena deis cata

lans d'America. 

Va ser mantenidor deis Jocs Floráis de la Llengua 

Catalana (1924) celebrats a l'exili aquest any a Tolo

sa del Llenguadoc, ja que Ruiz i Porta pertanyia 

també al felibritge. 

Els discursos de la festa de Sant Jordi del 1925 

son censurats en el Butlleti de maig del mateix any; 

hi diu textualment «aquest número ha passat per la 

censura governativa» i s'hi afegeix un enquadra-

ment, «per causes estranyes a la nostra voluntat, no 

publiquem els parlaments que varen pronunciar-se 

en aquesta festa». 

Cessa estatutàtiament del carree i el 25 de juny tin

gué Hoc la Junta General Ordinària, en qué Francese 

de P. Maspons i Anglasell fou nomenat president, 

figura que afavoria mes el corrent esportiu que el cul

tural. Per altra part, però, sempre era present al C E C , 

tot i l'ambient oficial que es respirava en el país. 

Ruiz i la represalia 
Un cop dissolta la Mancomunitat (juliol del 1925), 

Ruiz segueix en el carree d'arxiver, ara de la Diputa

d o de Barcelona; però una denuncia feta amb motiu 

d'una frase escrita en el llibre de signatures del 

monestir de Santes Creus, l 'obligà a dimitir del 

carree, ja que si no ho feia seria empresonat. Sembla 

que un militar d'alta graduado li solucionava l'afer 

si pujava les escales de Capitania tot i que «el habet 

sido presidente del llamado Centro Excursionista de 

Cataluña» es considerava un agreujant, però Ruiz 

rebutjà l'oferiment amb dignitat, actitud que li 

suposà una forta pèrdua de l'economia familiar. Pro-

videncialment, l'editorial Salvat li encarregà la direc-

ció del diccionari enciclopedie del mateix nom. 

escollir el nou president del 

Centre, i és nomenat per al 

càrrec Ruiz i Porta, tot i 

haver-hi carrées estatutaris 

al seu davant. Ruiz i Porta, 

valentment i per patriotis

me, accepta les règnes del 

Centre en uns temps que ja 

intuïa plens de dificultats i 

d'entrebancs aliens. 

En el diseurs de cloenda 

de la festa de Sant Jordi del 

1924 descriu metafòrica-

ment l'amargor que li pro-

duïa tot el que passava, 

Restitutio del càrrec 
Amb l'adveniment de la República (1931), torna a 

ocupar el càrrec d'arxiver i cap de protocol, ara de la 

Generalität, i la nostra ensenya torna a onejar lliure 

com sempre al carrer del Paradis. 

Mori l'any 1934. Francese Blasi i Vallespinosa li 

féu un abraonat homenatge que fou publicat en el 

Butlleti d'abril del mateix any, en qué es glossa la 

seva obra cultural i excursionista. 

Creiem que és de justicia enaltir encara avui dia 

el seu record, la seva obra i la seva valenta actitud 

patriótica, ja que en algunes obres d'història excur

sionista (posteriors al 1975) se'n parla amb la boca 

petita, de puntetes... El fet curios és que en aqüestes 

obres el que va passar a l'Estat entre el 1923 i el 

1930 no existeix -potser per un excés de prudencia 

o per allò de «el nostre mal no voi soroll». 

Només resta agrair l'ajuda rebuda del seu nét, 

mossèn Albert Ruiz i Elias; de Francese Olivé, i de 

Rosa M. Sarabia, bibliotecàtia de la Reial Academia 

de Ciéncies i Arts de Barcelona. 

Addenda 

Tot just entrar en premsa aquest article, ens 

plau donar noticia de la traballa feta per 

Francese Olive. Es tracta del nùm. 2 del Butlleti 

mensual (febrer de 1884) éditât per la dele

g a c i de Tarragona de l'AEC. 

Els treballs de selecció i classificació dels mate-

rials gràfics destinats al nou estatge de l'Arxiu 

Històric del C E C , en permetran en un futur la 

consulta ràpida, complétant aixi l'obra d'infor-

matització de la biblioteca i cartoteca del CEC. 
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ELS DIBUIXOS D'EN JORDI SOLA 

El pont del Diable de Martorell 

P ont d'origen romà damunt el riu 

Uobregat al seu pas per Marto

rell. Corresponia a una de les 

branques de l'antiga via Augusta, la 

carretera romana que enllaçava Roma 

amb la zona de l'estret de Gibraltar. 

En una de les entrades d'aquest pont 

es conserva un arc triomfal, semblant al 

de Berà, però mes petit i simple, amb 

una pilastra d'ordre corinti a cada costat 

de l'arc, que soste l'entaulament. Hom 

creu que hi hauria hagut un altre arc 

igual a l'altra banda del pont. 

L'arc va ser refet totalment l'any 

1283, i ha estât reconstruit després de 

la guerra civil espanyola. És monument 

naclonal des del 1931. 
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VIES D'ESCALAD A cura d 'Armand Ballart 

D e tant en tant, dona gust veure corn el cicle de l'escalada retorna ais orí-

gens pel que fa a la selectiva elecció deis seus objectius. De primer van 

ser les agulles i roques aïllades, les preferèncles d'un personal captivât 

pels cims verges. Mes tard, arestes i espérons serien el nou repte d'assolir les 

muntanyes mes célebres, de la forma mes assequible i élégant. I per últim, la 

dinámica d'escalar per escalar, superant les parets mes Intrépides i gaudint del 

plaer de la dificultat, d'acord amb l'evolució técnica que resol tots els passatges 

sensé limitacions. En aquesta breu crónica, hi queden molt ben reflectits aquests 

tres conceptes, aparentment divergents, atemporals i encara fonamentals a l'hora 

d'entendre cronolôgicament la historia de les nostres escoles mes carismàtiques. 

PALLARS J U S S A 

Ara fa 47 anys que la llegendàrla Picor-

ra del Racó a la vali de Serradell fou 

escalada pels emblemàtics membres 

del centre, en Kildo Carrete i Tony Nie-

mann. Una atrevida gesta, per sempre 

valorada, que suposá l'escalada de l'a-

resta sud d'aquesta esvelta águila, per 

un terreny molt exposat i amb trams 

torga trencats i de difícil protecció. 

PALLARS JUSSA / La Picorra del Racó 

Via Original (170 m MD+ expo) 

OSCA / PENYA RUABA 

Via atracció instintiva (220 m M D + ) 

Punta Cavali Bernât 
"930 

Aquesta compromesa via, que de tant 

en tant la repeteix algún altre romàntic 

col leccionista, dona una lleugera idea 

del que es feia abans amb una bona 

dosi de valor, d'enginy i d'un material 

de museu. Ara, però, podem afirmar de 

bon tros que aquella pionera gesta va 

ser, a mes. la línla mes exigent, ja que 

podrien haver resoli la jugada per una 

cara mes afable de la roca. La vía ori

ginal de l'agulla -l'Itinerari a priori mes 

fácil- ha estat tot un misteri fins ara. 

Son Remi Brescó i A. Ballart els afortu-

nats a desvetllar tal incògnita el 8 de 

juny del 2007, amb una ascensió una 

mica mes senzllla, compacta, íntegra-

ment en llíure I amb tots els allicients 

per anar-hí sobrats en V". després d'e-

xaminar exhaustivament el vessant NW. 

Hi destaquen uns bons trams d'énor

mes codais corn melons tipies de la 

regió, on trobarem puntuáis foradets 

per colocar-hi aliens i camalots (fins al 

nom. 3), fins i tôt en les reunions. Aixi 

i tôt, es tracta d'una via delicada i rele

gada ais fascinats per les roques exoti

ques en llocs perduts, la gracia del 

assumpte. 
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VIES D'ESCALADA 

MOTSEC / El peladet CASTELLÒ / PENYAGOLOSA 

Via Reis d'orient (210 m M D ~ ) 1. Via Green Day (140 m ED") 
2. Via Fissura Murciana (170 m E D ~ ) 

OSCA 
A Penya Ruaba (o Rueba), un altre ¡ndret 

molt pue visitât éclipsât pels famosos 

Mallos de Riglos, Santi Puig i Maria Vila 

obren la via Atracció Instintiva (8-4-

2007). un suggestiu Itinerari que culmina 

en l'agulla característica adossada al ves-

sant E anomenada Punta Cavali Bernal. 

Sis tirades en lliure semiequipat conviden 

a navegar per un sinuós mar de conglo

mérat bo en conjunt -excepte l'últim 

llarg-, on alguns parabolts asse-

nyalen l'itinerari en qüestió. Cal dur un 

universal, tascons, aliens i friends 1 i 2. 

El descens es fa en ràpel per la mateixa 

via -cal dur cordinos per si convé aban

donar-, o es pot continuar per l'esperò 

Fuertes fins al cim de la Penya A causa 

de la notable població de voltors que fes

teja aquest vessant, es recomana no 

escalarlo en època de nidificado, per si 

de cas. L'aproximació i altres escalades 

intéressants d'aquesta paret són resse-

nyades en la revista Muntanya núm. 861. 

M O N T S E C 
Al Peladet més oriental, sobre els domi-

nis del poblé de Rúbies, Joan Jover rea

ta tot sol ia via Reis d'Orient (6-1-

2007), évident traçât que aprofita els 

retaiIs d'un esperò despenjat de la cin

glera principal. És un Itinerari amb roca 

delicada i poc équipât -amb alguns 

espits-, en que seran utils els cordinos 

per a ponts de roca i un joc de friends. 

Resta situât molt més a la dreta de la 

via del Trepant Solitari (vegeu la revista 

Muntanya nom. 866), i es fins ara l'al

ternativa més assequible de tota la 

paret. Té l'accès des de Viianova de 

Meià per la pista de Rûbies. amb vehl-

cle tot terreny. Passât el poble. la pista 

davalla i esdevé dolenta, i en un revolt 

caracterîstlc molt marcai es deixa el 

cotxe i es continua per un caminet -hl 

ha fîtes- que en poc més de trenta 

minuts porta al peu de la cinglera. 

CASTELLÒ 
On d'aquells ilocs que sens dubte con

vé visitar és la paret sud del Penyagolo-

sa, un Indret privilégiât que oferelx una 

formidable panoràmica sobre la plana 

dels països valenclans. gracies a la 

considérable cota que assoleix sobre el 

niveìl dei mar (1,814 m). Una «penta 

gran paret» en qué l'estética verticalitat 

predomina en ¡a gran part dels itinera-

ris, resignáis a festejar les puntuáis fis

sures que presenta el solellat vessant 

Una d'aquestes fissures, la clàssica 

Murciana, oberta al final de marc del 

1983 per Carlos García Gallego I Félix 

Gómez de León, ha estât reequiparJa 

amb parabolts i mereix el guardó d'im-

prescindlble. Cal dur tascons i friends 

fins al núm. 3,5. Immediatament a [es

querra, Josep M. Castán i Luis Alfonso 

•bren per dalt la via Green Day (prima

vera del 2006), que ofereix una escala

da molt variada i recomanable que pre

senta les dificultáis més exlgents del 

sector (6b obliga!). Hi destaca el gran 

mur de forats del tercer llarg (7a) i les 

següents tirades amb fissures i plaques 

fins a 6c*. Cal portar tascons i friends 

fins al núm. 3. Corn dèiem al prlncipl, 

ja no hl ha limitacions quan les dificul

táis esdevenen un problema: n'hi ha 

que tiren peí dret équipant per dalt i n'hi 

ha que prefereixen estar-se'n. El grau 

real duna escalada sempre sera el 

máxím aconseguit obrint des de sota, 

en lliure i sense mltjans artificiáis. 
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LLIBRES I MAPES A cura de Francese Beato 

Una cordada avançada 
en el temps 

E n el món de l'escalada, al llarg dels 

anys, hi ha una sèrie de noms que 

han esdevingut un mite. Aquest és el cas 

d'Alberto Rabada i Ernesto Navarro, dos 

escaladors que al final de la década dels 

cinquanta I al principi dels seixanta, amb 

un escàs coneixement de la tècnica i un 

material rudimentari -aixô si, amb un 

estil propi en qué la imaginado supera

va les dificultáis que sorglen-, arribaren 

a concebre una manera d'escalar fins 

aleshores desconeguda. 

Socis de Montañeros de Aragón, en 

aquella època formaven una de les 

poques cordades punteras, aconsegulnt 

primeres al Pirineu i ais Picos de Europa. 

L'estlu del 1963, als Alps, en un 

intent per assolir la mitica paret nord de 

l'Eiger, perderen la vida, fet que envoltà 

aquests dos joves aragonesos d'una 

aura que els convertí en dos dels grans 

mites de l'escalada a l'Estat espanyol, 

Aquest magnifie llibre, il-lustrat amb 

fotografíes I documents de l'època, 

consta de set capítols: la presentado 

dels dos escaladors, les sèves escala

des a Riglos i a la resta del Pirineu, l'o-

bertura l'any 1962 de la via per la 

paret oest del Naranco, les ascensions 

hivernais i la sèves actlvitats en les 

competicions d'esqui, el tràgic acci

dent a la paret nord de l'Eiger i el res-

cat posterior... 

Es pot afirmar, dones, que és una 

obra fruit d'una exhaustiva investigado 

i que és la definitiva d'aquests dos 

escaladors, que constituïren una cor-

dada avançada en el seu temps. 

Rabada y Navarro. La cordada imposible 
S i m ó n E l i a s 

Ediciones Desnivel. Madrid (2007) 

199 pagines, amb illustracions 

Les muntanyes 
que envolten 
la Cerdanya 

A questa guia és la més actualitzada 

i completa que ha estât publicada 

fins ara de la Cerdanya. Compren la 

totalltat de la comarca i inclou també 

algunes ascensions a muntanyes pro

peres, sltuades a les comarques vei

nes o a Andorra. 

Hi trobareu dos-cents vint-i-quatre 

itineraris, a setanta cims, dels conjunts 

muntanyosos que envolten la plana 

cerdana. Les serres del Cadí i de Moi-

xeró, el massís del Puigmal, el del Car-

lit i els relleus a l'entorn del Puigpedrós 

i de la Tossa Plana de Lies. 

Uns Itineraris descrits amb tôt detall, 

que seguelxen tant les rutes classiques 

com les més desconegudes. Hi ha pro

postes de caminades senzilles, a l'a-

bast d'una majorla, i també d'altres 

amb passos d'escalada de fins a IVo. 

L'objectiu d'aquesta guia és donar a 

conèixer a l'excursionista débutant o 

d'un nivell tècnic mitjà les vies normáis 

a totes les muntanyes cerdanes I aitres 

rutes d'accès més atrevides, algunes 

de les quais demanen experiencia i 

coneixements d'escalada. També hi ha 

una relació de tots el refugls -guardats 

i lliures- i de les cabanes que es poden 

trabar a la comarca. 

Cerdanya 
ii-Moiicis • Puljmal - C*rHl • Puigpetfroi - Tom Pljnj de L 

Cerdanya 
M a n e l F i g u e r a i A l f o n s B r ö s e l 

Col-leccio Guies Muntanyenques 

SUA Edizioak. Bilbao (2007) 

352 pagines, amb i 

Pels camins 
histories 
de les Guilleries 
A quest llibre d'itineraris per les Gui

lleries és una segona part. La pri

mera, també de la mateixa col-lecció 

Guies del Centre Excursionista de 

Catalunya, amb el títol Les Guilleries. 

L'esplendor d'una natura primitiva, ens 

oferia una sèrie d'itineraris, que pre-

sentaven, sobretot, una visló geogràfi

ca de la comarca. En aquesta segona 

part, l'autor ens ofereix unes rutes que 

transcorren generalment per camins 

que han tingut relació amb el seu pas-

sat historie. Els itineraris que hi descriu 

ens portaran per camins rais, de bast, i 

per les rutes que comunicaven pobles, 

veinat I masies, on foren protagonistes 

les partides carllstes i bandolers, com 

en Joan de Serrallonga. 

Al llarg de la descripció dels itinera

ris, situa els Indrets on tingueren Hoc 

aeelons o fets relacionats amb els per-

sonatges que hi transitaren o que s'hi 

amagaven, fets que ens faran reviure 

la historia d'aquestes muntanyes que 

s'alcen entre les comarques de la Sel

va I d'Osona, unes muntanyes que 

encara avui dia guarden indrets on la 

natura es mostra esplendorosa. 
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El present d'un passat 
Les Guilleries 
X a v i e r J u n q u e r a i S e g a r r a 

Col-lecció Guies del Centre Excursiooista 

de Catalunya, 24 

Publicacions de 1 Abad i a de Montserrat 

Barcelona (2007) 

171 pagines,amb illustracions 



LLIBRES I MAPES 

Un valor afegit 
a les sortides 
al Montseny 
r~ I Montseny ha estât durant anys, i 

L encara avui dia, una de les munta

nyes més visitades pels excursionistes. 

D'aquest massis, se n'han publicat 

guies excursionistes i estudis geogrà-

fics, geolôgics, botànics, faunistics... En 

definitiva, hi ha una Marga Mista de publi

cations que informen amb tot detall dels 

aspectes naturalistes del Montseny. 

Ara, amb la publicació d'aquest 

extens treball, es descobreix el Montseny 

de la cultura popular de les plantes, les 

seves propietats i usos tradicionals. 

A l'inlci del llibre, hi ha una introduc-

ció geogràfica i, tot seguit, l'apartat més 

extens del llibre, que és el catàleg etno-

botànic de les plantes que es traben en 

el Montseny. Aquest apartat consta de 

cinc-centes vuitanta-quatre fitxes, on 

s'expliquen les caractéristiques de cada 

planta, els noms populars, els usos 

medicináis i el moment més ¡ndicat de 

recollir-les, entre altres aspectes. 

A contlnuació, segueix un catàleg 

en qué s'explica l'elaboració dels 

reméis, amb la barraja de diferents 

plantes, l'elaboració de licors i d'altres 

begudes. I flnalment hi ha una valora-

ció sobre alguns aspectes de l'etnobo

tànica del Montseny. 

Plan tes , r e m é i s i cu l tura popu la r 

de l M o n t s e n y . E tnobotàn ica d'una 

Reserva de la Biosfera 

M . À n g e l s B o n e t i J o a n V a l l è s 

Brau Editions. Figueres - Museu 

de Granollers—Ciencies Naturels (2006) 

771 pagines, amb illustracions 

Els GR i PR 
del Sistema 
Ibèric 

A quest llibre d'itineraris proposa el 

seguiment dels senders del Pare 

Cultural del Maestrat. Aquest sector de 

les serralades del Sistema Ibèric és tra-

vessat pel GR 8, que unelx les pobla-

cions de Beseit amb la de Vi Ilei. En 

aquest territori, però, hi ha un conjunt 

de camins, senyalltzats com a senders 

de petit recorregut, que uneixen pobles 

o porten fins a indrets d'interès naturai. 

Són un total de trenta-sis propostes de 

caminades amb la descripció detallada 

de la ruta que cal seguir, la distancia, 

l'horari aproximat, el perfil i el mapa. 

S'hi explica també el patrimoni natura

lista i arquitectònlc dels llocs per on 

transcorren els senders. 

Són, dones, unes propostes per 

caminar per una comarca plena 

d'al-licients palsatgístics i fins ara poc 

freqüentats. 

Acompanyen la guia catorze mapes 

dels recorreguts a escala 1:40.000. 

M a e s t r a z g o (GR - P R ) . Paseos 

y excurs iones por el S i s t e m a Ibér ico 

D i e g o M a l l é n , A r x i u P r a m e s 

i R u t a s C A Í 

Prames. Saragossa (2007) 

168 pagines, amb illustracions i 14 mapes 

a escala 1:40.000 

Homenatge 
a la Molina 
A quest llibre va sortir a les lllbreries fa 

pocs mesos per retre un petit home

natge a l'emblemàtica estació d'esquí 

i de muntanya, un dels més destacáis 

símbols de l'excursionisme cátala. 

La valí de la Molina està estructurat 

en dues parts ben diferenciades. La 

primera d'elles, a càrrec de Josep-Jor-

di Queraltó comença fent un recorregut 

en el temps i ens explica mitjançant la 

mà del seu pare, Pere Queraltó i Nou 

els primers temps de Testado, abans 

fins tot i que hi arribes el ferrocarril 

Transpirlnenc. La construcció del Xalet i 

el seu impacte en el desenvolupament 

de la práctica de Tesqui també ho és 

destacat en el seu curt relat. 

La segona part és un recull concis 

d'articles sobre fets més destacats de 

Testado. A partir de trenta-quatre 

apartats ens podem fer una idea de 

Tevolucló de lavali, des del primer ves

tigi de l'home fins a la construcció del 

barri de l'estadó. 

La vali de la Molina és un llibre de 

divulgació i es val d'un recull de mlg 

centenar de fotografíes que ens ajuden 

en aquest recorregut historie. És també 

un petit crit de protesta l'abassegadora 

transformado que, especialment, des de 

Tany 2000 enea, està patint aquell beli 

racó del Pirineu per culpa de l'insaciable 

urbanisme demolidor i, en molts casos, 

partícipe mirada de les administrations 

publiques responsables de tan desorl. 

LA V A L L DE 

LA MOLINA 

La val i de la M o l i n a 

J o s e p - J o r d i Q u e r a l t ó , 

G e r a r d R o g e r 

Editions JGB-EI Mirador 

96 pagines 

Altres novetats 
éditorials 
A peu per les c o m a r q u e s de Tarragona 

2 5 p a s s e j a d e s i excurs ions (vol . IV) 

R a f a e l L ó p e z - M o n n é 

Aróla Editors. Tarragona (2007) 

167 pagines, amb Illustracions 

Guia de na tura de B a r d a n a 

A p r o x i m a c i ó a l a h i s t o r i a 

d e l a n a t u r a a l a c i u t a t 

M a r g a r i t a P a r é s i Rifa 

Ajuntament de Barcelona i Lynx Editions 

Barcelona (2006) 

269 pagines, amb illustracions 

El s é p t i m o sent ido 

K u r t D i e m b e r g e r 

Ediciones Desnivel. Madrid (2007) 

380 pagines, amb illustracions 

GR 19 . Sendero del S o b r a r b e 

M i g u e l Á n g e l A c í n , P a s c u a l 

M i g u e l i A n t o n i o T u r m o 

Prames. Saragossa (2007) 

83 pagines, amb illustracions 

i 6 mapes a escala 1:40.000 

Esca lada en M o n t a n e j o s 

E r n e s t o L ó p e z 

Editât pel mateix autor. Valencia (2007) 

300 pagines, amb illustrations 

C a m i n o de S a n t i a g o p o r t u g u é s 

P a c o N a d a l 

El País-Agullar. Madrid (2007) 

220 pagines, amb illustrations 
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Espeleología 

Més detalls sobre el nou rècord 
mundial a Krubera-Voronya 2007, 
l'avene més profund de la Terra 
P ntre eis dies 4 I 22 de gener es va 
Cdesenvolupar a l'avene Krúbera-
Voronya (Geòrgia) l'expedició hivernal 

del CAVEX Team. En aquesta ocasió 

Voronya-2007. Entrada a l'avene. 

Voronya-2007. Transport del material. 

l'objectiu principal va ser el busselg del 

sifó S-5, situât a -2.140 m. Els résul

tats principáis de l'expedlció van ser la 

preparació d'un nou bivac permanent a 

-700 m (Pti-Dryu); a -1.400 m (Sandy 

Beach) també es va instal-lar un bivac 

permanent, amb capacitat per a dotze 

espeleôlegs. Aquest darrer bivac va ser 

un punt clau, ja que es considera el 

darrer lloc «civilitzat» abans del sifó de 

-1.440 m i les galeries postsifó. 

Els bussejadors de punta, Oleg 

Klimchuk i Yuriy Bazllevskly, van acon-

seguir superar el sifó de -1.775 m, I 

van descobrir una galería per la qual 

circula algua en abundancia, que s'en-

goleix en un nou sifó a -1.800 m, I'ex

plorado del qual queda pendent per a 

futures expedicions. 

Finalment, el punt culminant de l'ex

pedlció va arribar el 16 de gener, quan 

Oleg Klimchuk aconsegula endinsar-se 

al sifó S-5 fins a una profunditat de 

- 3 0 m, en una longitud de 80 m, des-

prés de superar el bloc que tancava el 

pas a l'expedició de la Ukr.SA al setem-

bre del 2006, de manera que s'ha esta-

blert un nou récord mundial. La cota de 

Krúbera-Voronya queda en -2.170 m. 

( I n f o r m a c i ó p r o v i n e n t 
d e Subterránea 2 7 , j u l i o l 2 0 0 7 ) 

Projecte Ukhupacha 2007: 
Nous descobriments de la cultura 
inca al Machu-Picchu 

E l 21 de juny passat vafinalitzar el 

projecte Ukhupacha 2007, una 

expedido que es va desenvolupar al 

Perú per sete any consecutiu amb 

l'objectiu d'explorar llocs arqueològlcs 

de difícil accés i poder formar arqueó-

legs peruans en tècniques espeleolò-

giques de progressió vertical. 

Els resultats d'aquesta expedició 

han estat els següents: 

• Accés i presa de fotografíes al Tunu-

pa, Ollantaytambo, una poblado pro

pera al Machu-Picchu. El Tunupa és un 

rastre gegantí que hi ha en una paret 

de roca que hom creu que va ser tallat 

pels inques. 

• 2n Curs de postgrau de la Unlversi-

tat Jaume I de Castellò de Tècniques 

espeleológiques de progressió vertical 

al Machu-Picchu. 

• Recerca d'indicis d'activitat inca al 

cimai del Waynapicchu, l'aresta I les 

chinkanas (coves) properes. 

• Retorn al Wayraqtampu -construc-

ció localitzada pel projecte Ukhupacha 

fa dos anys- per a la realització d'un 

reportatge fotografie. Els tambos (tam-

pu en quítxua) eren construccions rea-

lltzades per hostatjar els passants deis 

camins inques. Aquest tambo es va 

localitzar durant l'exploració de la paret 

que hi ha més enllà del pont Inka del 

Machu-Picchu, per on es creu que 

continuava aquesta important ruta. 

• Exploració de la paret oest de la for-

talesa de Kuélap. Localització de cons

truccions funerárles i enterraments 

desconeguts fins a la data, i també 

accés fins a la Barreta, una estaca 

mítica clavada en la paret a la qual no 

s'havia pogut arribar fins ara. La forta-

lesa de Kuélap va ser construida fa 

més de mil anys pels Chapapoyas, i es 

traba dalt d'un turó de 3.100 m situat 

sobre el riu Utcubamba, al districte de 

Tingo (provincia de l'Amazònla). 

En aquesta expedició, hi van partici

par Salva Guinot, Javl Sanz, Jordi Pulg, 

Ferran Espadas i Valenti Zapater, coor

dináis per la Universität Jaume I de 

Castellò. 

M é s d e t a l l s d e l ' e x p e d i c i ó a : 
www. ukhupachaonline. blogspot. com 

www. ukhupacha. uji. es 

V a l e n t i Z a p a t e r 

Exploració del carni inca descobert recentment 

més enllà del pont Inka del Machu-Picchu. 
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Descobert el segon avene 
mes profund de Mallorca: l'avene 
del Puig Caragoler (-280 m) 

E ls trebails de prospecció realltzats 
pel G Nord de Mallorca (Pollenga) a 

la serra de Tramuntana han donat com 
a resultat el descobriment de l'avene 
del Puig Caragoler, al terme municipal 
d'Escorca. La cavitat constra de tres 
verticals encadenades, la segona de 
140 m. En la base, I després d'una sèrie 
de gateres, s'arriba fins a una gran sala 
de gairebé 800 nf, on hi ha un engoll-

dor amb possibilitats de desobstrucció. 
L'avene assoleix una profunditat de 
-280 m, i situa, el juny del 2007, 
aquesta nova cavitat com la segona 
més profunda de les liles Ba- lears; la 
primera és l'avene de sa Campana 
(-317 m), també al mateix municipi. 

( I n f o r m a c i ó e x t r e t a 
d e Subterránea 2 7 , j u l i o l 2 0 0 7 ) 

Curses de muntanya 

8 a edició de la Cursa Alpina 
de la Molina 

r~ I Centre Excursionista de Catalunya 
Gorganitza un any més, amb la 
coHaboració de l'Ajuniament d'Alp, la 
Cursa Alpina de la Molina, que se cele
bra el primer diumenge d'octubre. Es 
tracta d'una cursa a peu de 24 km 
aproximadament amb un desnivell 
positiu de 1.116 m, i que forma pari de 
la Copa Catalana de curses d'alta 
muntanya de la Federació d'Entitats 
Excursionistes de Catalunya. 

Ja fa vuit anys que el CEC comme
mora el mitic recorregutTosa d'Alp -
Puigllangada organitzant una cursa 
alpina que recorre aquests dos cims, 
sortint del telecabina de la Tosa i arri-
bant al mateix punt. La cursa s'ha 
establert com una prova clàssica del 
calendari de competició amb una par

ticipado esperada al voltant dels 300 
corredors. 

Enguany el CEC, a més d'obseqular 
a tots els participants amb una samar-
reta tècnica, voi premiar els corredors 
de la Cerdanya amb un premi especial. 
Es guardonarà la primera corredora i el 
primer corredor cerdans que acabin la 
cursa. 

ParalTelament, a la cursa es desen-
volupa la Passejada Popular, que està 
destinada a tots aquells que vulguin 
veure la cursa de prop i vulguin fer una 
petita passejada per l'entorn natural de 
l'estació d'esquí de la Molina. 

Us animem a tots, tant corredors com 
amants de la natura, a participar-hl. 

Més informació a: 
www. cec. cat/competitíons/lamolina 

Cartografia excursionista 

«La Porta al territori», exposició de 
mapes de muntanya a Granollers 

E s pot veure al Museu de Granollers, 
del 10 de maig al 30 de setembre 

del 2007. Aquesta exposició és una 
coproducció del Museu de Granollers i 
de l'Editorial Alpina, I compta amb el 
suport de l'Institut Cartografie de Cata
lunya, de la Xarxa de Parcs Naturals i 
del Servei de Cartografia de la Diputa
do de Barcelona. 

«La Porta al territori» és una mirada 
retrospectiva i actual del que ha repré
sentât l'aportació dels mapes excur
sionistes en el marc de la cartografia a 
Catalunya. L'exposició està estructura
da en quatre àmbits que mostren, en 
primer Hoc, l'evolució histórica d'a-
quests mapes, amb exemples d'obres 
origináis com la Carte du Mont-Perdu 
(1874), obra de Schrader, que, malgrat 
ser de fora de l'àmblt català, s'ha vol-
gut destacar per la seva transcenden
cia; I mapes ploners com els de Léo 
Aegerter, del Cadi (1922) o del Mont-
seny (1924), aquest darrer encarregat 
directament pel CEC. Aquest apartat 
culmina amb l'aparició, l'any 1946, de 
l'Editorial Alpina, i segueix fins ais nos-
tres dies, amb la incorporado d'altres 
éditorials, com Piolet o el mateix ICC. 

Els apartats seguents tracten aspee-
tes tècnics que fan referencia al con-
tingut I ais components dels mapes 
(escales, colors, corbes de nivell), fent 
especial èmfasi en el recull de dades i 
en el treball de camp, amb testimonis 
del présent i del passât, que ajuden a 
entendre l'evolució d'aquesta tasca 
fonamental per a la qualitat d'un bon 

La porta 
al territori 
Cartografia excursionista 
a Catalunya 

IO de maig al 30 de setembre de 2007 

mapa excursionista. 

El darrer apartat està dedicai a les 
noves tecnologies, com beneficien l'u
suari i com ha canviat la seva percepció 
del territori, gràcies a instruments com 
el GPS o els mapes dlgitals. 

L'exposició romandrà al museu de 
Granollers fins al setembre, i després 
sera itinerant. 
M é s i n f o r m a c i ó : 
www. museugranollers. org 
www. editorìa/alpina, com 

L a C a 
B B 

V i e - S a b a t t o n a - t a n t P e r e d e C a s e t t e * 

2 av i tua l laments a m b coca i e s m o r z a r de pages a m b pa 

a m b tomàquet i boti farra de Vie a la b rasa . 

De regal una s a m a r r e t a c o m m e m o r a t i v a . 

Tornada a V ie (punt de sort ida) en autobus. Per a més informació: a www.kangurvic.net 

Kangur Vic - Associació Esportiva 

Tel. (tardes) 93 812 23 59 - Fax 93 889 17 81 

Mobil: 647 68 29 00 
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Barranquisme 

Gorgs 2007, IV Trobada 
Internacional de Descens 
de Barrancs, Canyons i Engorjats 

D e l'1 al 3 de juny s'ha celebrat a 

Tremp la IV Trobada Internacional 

de Descens de Barrancs, Canyons I Engor

jats GORGS 2007, organitzada conjun-

tament per la Federado d'Entitats 

Excursionistes de Catalunya (FEEC) i la 

Federado Catalana d'Espeleologla 

(FCE). De forma paral-lela es va oferir el 

I Congrès Internacional de Descens de 

Barrancs, Canyons i Engorjats. 

Prop de 340 participants s'hi han 

donat cita per gaudir dels barrancs de 

la zona i del programa d'activitats. 

Durant aquests dies les conditions cli-

matológlques van ser idónies per a la 

práctica de la modalitat -molt de sol I 

abundancia d'algua, gracies a les plu-

ges caigudes recentment. 

Els inscrits, arribats d'arreu (Cata

lunya, Aragó, País Base, Madrid, Ala-

cant, Valencia, Múrela, Andalusia, Fran

ca, Alemanya i Brasil), han realitzat, 

principalment, els barrancs de Viu de 

Llevata, de les Espones, de Sant Genis i 

el Diable, de Llenguadera, de Moró, de 

Serradell, de l'lnfern, de Sant Pere i de 

Gurb. La informació d'aquests barrancs 

podia trobar-se a la guia editada espe-

clalment per a l'ocasió, realitzada con-

juntament per la FEEC I la FCE. 

El centre neuràlgic de la trobada ha 

estât el Museu de les Ciències Natu

rels de Tremp, on s'ha pogut veure un 

extens programa de projeccions. La 

valoració per part dels organitzadors 

ha estât molt positiva, que han desta-

cat el nou récord d'inscripcions. 

En l'acte inaugural, celebrat el diven-

dres 1 de juny, tant el président de la 

FCE, Hilari Moreno, com el président de 

la FEEC, Anton Fontdevila, van expres-

sar la seva satisfacció per la col-labora-

ció entre les dues federacions. 

Un dels moments de major transcen

dencia d'aquesta edició de GORGS 

2007 va tenir Hoc durant la taula rodona 

dedicada ais sistemes de classlficacló 

técnica del descens de barrancs, ca

nyons I engorjats. En els primers com-

passos de la reunió Joan Lluís Haro i 

Xavier Arregui van anunciar l'acord de 

la FEEC i la FCE per acollir-se al sistema 

francés de classlficació técnica, que es 

regeix pels paramètres de caractéristi

ques verticals, aquatiques i nivell de 

compromis I envergadura del barrane, 

canyó o engorjat. 

GORGS 2007 va tenir el privilegi de 

comptar amb la presencia del presi

dent de la Comissió Internacional de 

Canyons (CIC), Steffan Hofmann, que 

va baixar, entre d'altres, el barrane de 

Viu de Llevata. 

El dissabte 2 de juny al vespre, des

prés d'un dia intens de descens de 

barrancs, xerrades i projeccions, va 

tenir Hoc l'acte més multitudinari de 

GORGS, que va aplegar tots els partici

pants al sopar que va oferir l'organlt-

zació. Es van lliurar les mencions 

especiáis, acte que es va iniciar amb 

un reconeixement ais pares que havien 

acudit a totes les trobades de GORGS 

amb els seus filis. La resta de men

cions especiáis van ser les següents: 

1 . A la d i v u l g a d o : Enrique Salamero. 

2 . V e t e r à 2 0 0 6 I n t e r n a c i o n a l : Jac

ques Cohen. 

3 . C l u b m é s d e s t a c a t e n f o r m a c i ó : 

Espeleo Grup Anoia (EGAN). 

4. P r o j e c c i ó : Waterforce, Juan Car

los Romera, per la seva qualitat. 

5 . A l ' o r g a n i s m e q u e m é s h a c o n 

t r ibu i r a la d i v u l g a d o : Barrabás. 

6 . A les i n s t i t u c i o n s d e l a z o n a : 

Ajuntament de Tremp i Conseil 

Comarcal del Pallars Jussá. 

( N o t a d e p r e m s a F E E C - F C E ) 

w w w . f a c l 

C E N T R E M E D I C 

/F ís ic 
Muntaner 2 3 1 2n 
0 8 0 2 1 Barcelona 
Fax 932 022 435 
info@factorfisic.com 

Treballem amb mútues 

Condicions especiáis per ais soels del CEC 

o r f i s i c . c o m 
T e l . 9 3 2 0 2 3 1 9 7 

M e d i c i n a d e l ' e s p o r t 
i m u n t a n y a 

R e v i s i o n s m e d i q u e s 
i e s p o r t i v e s 

M e d i c i n a g e n e r a l 
i p e d i a t r i a 

T r a u m a t o l o g i a 
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Escalada de blocs 

Se celebra la 6a Competició 
Internacional cFEscalada de Blocs 
Rodellar 2007 

D urant els ales 23 i 24 de juny es va 

disputar a Pescóla de Rodellar, a la 

serra de Guara (Osea), la 6a edició de 

la Competido Internacional d'Escalada 

de Blocs en format Open mes impor-

tant de la península Ibérica. Organiza

da peí Club Peña Guara, aquest any el 

principal patrocinador ha estat Petzl. 

Cal destacar la presencia de competi-

dors catalans com Edu Marín (equip 

Petzl-Beal), Ramón Julián (Grup Excta., 

Manlleu), Marcos Jubes (Unió Excta., 

Vic) i Álex Granados (Centre Muntan-

yenc Sant Lloreng), i amerlcans com 

Dave Graham i Chris Sharma (equip 

Petzl internacional), Bruno Macías 

(actual campíó d'Espanya) o Marco 

Jubes (equip Petzl-Beal). Pel que fa a 

les noies, va destacar la campiona de 

l'any passat Ruth Planells i Tactual 

campiona d'Espanya Sara Alcart (totes 

dues de l'equip Petzl-Beal). 

Aquesta presencia d'alt nivell va afa

vorir, l'espectacle, i el public de Rodel

lar va gaudir forga veient en acciò el 

millor del panorama mundial. Final-

ment, la victoria va ser per a Bruno 

Macías, seguit per Edu Marín i Chris 

Sharma. Mentre que en la categoria 

femenina, Ruth Planells no va donar 

opció a les seves rivals i va dominar la 

competició per segon any consecutiu. 

L'escenari de la competició va ser el 

camping Mascún de la localitat. Diss-

abte es van dur a terme les rondes 

classificatóries i les semifinals, per a 

les quais es va fer servir un nou sis

tema, que donava ais participants una 

hora i quart per solucionar tots els 

problèmes sense que comptessin els 

intents emprats per fer-ho. 

A les semifinals es va produir una 

de les décisions mes polémiques d'un 

deis jutges, que no va donar per vàlid 

el topassolit per Ramón Julián. L'es

calador de Manlleu, disconforme, va 

decidir abandonar la competició. 

Aquest mateix jutge va tornar a tenir 

proble-mes diumenge amb l'americà 

Chris Sharma, al qual tampoc no va 

reconéixer el seu top. Finalment, 

aquest incident va passar sense mes 

transcendencia i els catalans que van 

passar a la final van ser Edu Marín i 

Marcos Jubes, en absoluta masculina, 

i Alex Granados, en juvenil masculí. 

A la nit es va celebrar una competi

ció de llangaments, en qué el toledá 

Eric López i Marcos Jubes van empatar 

al capdavant de la classificació i es van 

repartir el premi en metal-lie. 

Les finals de diumenge van ser molt 

ajustades. Edu Marin, tercer en l'abso-

luta, i Alex Granados, segon a la juve

nil, van ser els millors catalans. 

Cal destacar també el bon ambient 

que es va viure a Rodellar durant tot el 

cap de setmana i la generositat deis 

premis que es van atorgar-en metal-lie 

a les catégories absolûtes i molt gen

erosos en material divers a les caté

gories inferiors. 

També es va donar un premi al par

ticipant mes jove, que en aquest cas va 

ser Joel Granados, del Centre Munta-

nyenc Sant Lloreng. 

( I n f o r m a d o p r o v i n e n t d e V e r t i c a l 
S p o r t s , S . L . i la FEEC) 

M e s i n f o r m a c i ô a : 
www.desnivel.com/object.php?o=15924 

www. feec. org/Noticies/noticia. php ?not 

¡=3596 

N. b.: L'escalada de blocs és un esport que 

es practlca sense corda sobre blocs de 

pedra i parets de poca altura. 

CLASSIFICACIÓ: 

A b s o l u t a M a s c u l i n a WÊÊÊÊ 
Bruno Macías (Fed. Valenciana) 

Chris Sharma (America) 

Edu Marín (Foment Excta. de Barce

lona) 

A b s o l u t a F e m e n i n a 

Ruth Planells (Fed. Balear) 

Andrea Chlebova (Fed. Aragó) 

Laurent Lee (Americana) 

J u v e n i l M a s c u l i n a 

Ángel Espinosa (Fed. Madrilenya) 

Álex Granados (Centre Muntanyenc 

Sant Lloreng) 

Manuel Murcia (Fed. Madrilenya) 

J u v e n i l F e m e n i n a 

Elisa Iturriagagoitia (Fed. Madrilenya) 

Paula Viejo (Fed. Castellano Leonesa) 

Marina Expósito (Fed. Madrilenya) 

La competició d'escalada de blocs 

de Rodellar ha esdevingut una vega 

da mes un espectacle d'alt nivell, i 

s'ha afermat com una trabada d'alt 

nivell en el terreny internacional per 

a aquest tipus d'escalada. 
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ITI N ERAR IS EXCURSIONISTES cura de Alexandre Cos ta 

De Colera al cap de Cervera 
Colera 
Punta de l'Escala 
Puig del Claper 
Portbou 
Platja del Pi 
Puig de les Fresses 
Cap de Cervera 

L) Itinerari que us proposem resse-
gueix la costa del municipi de Cole

ra fins al cap de Cervera, una caminada 
pel tram més septentrional de la Costa 
Brava -conegut com el mar d'Amunt-, 
on té el limit l'Empordà amb el Rossella 
Aquest sector mante encara Intacta una 
bona part de les formes naturals, fet que 

permet la possibilitat de gaudir d'un 
dels sectors de la Costa Brava més 
impressionants. 

0:00 h Colera (0 m) La caminada s'ini-
cia a la platja dels Pescadors, en una 
plaça on hi ha una font, a prop del petit 
port de Colera. Se segueix cap a la plat
ja dels Morts I, a continuacló, per la d'en 
Goixa. S'inicia una curia pujada arran de 
les tanques dels xalets, per la punta del 
Pescador, la platja dels Capellans, la 
Roca Bianca, l'Elxugador, la punta del PI 
i la cala Rovellada, fins a arribar a la 
punta de l'Escala. Aqui s'acaba la urba-
nització La Rovellada. 
0:20 h Punta de l'Escala (8 m) Es puja 
per un corriol, des d'on es veu la Veta 
Bianca i el clm del puig del Claper, junt 
amb unes antenes. El precari corriol que 
se segueix, abans de travessar el ree 
d'en Pixavaques, es perd. Aqui cal tirar 
pel dret i sense carni pel vessant sud del 
puig del Claper, molt rocós i pobre de 
vegetació amb figueres de moro i herbes 
aromatiques. Abans d'arribar al clm, en 
un revolt, es passa durant uns mètres per 
la carretera national (N-260), i es puja, 
sense carni, al proper puig del Claper. 
1:15 h Puig del Claper (258 m) 
Aquest puig fa de limit del terme muni
cipal de Colera amb el de Portbou, i ofe-
reix una bona visió del sector costaner i 
del muntanyam que l'envolta, com el 
Querroig. Cai prosseguir, ara de baixa-
da, pel vessant nord i de cara a Portbou, 
sense carni -per on fa uns anys es va 
fer una repoblacló forestal- fins a un 
revolt de la carretera. Aqui s'inicia una 
escala que baixa a la platja del Claper, a 
prop de la punta de Gatillepls, limit sud 

de la badia de Portbou. Des d'aquest 
indret es veu el poble de Portbou molt 
proper, I a sota nostre, el port. Se 
segueix la carretera, de baixada, uns 
500 m -ara poc freqùentada després de 
l'obertura deis tunéis sota la carena del 
coll del Frare. Quan es troba la carretera 
nova cal segulr-la uns 50 m i pujar el 
talús de l'esquerra, on hi ha un corriol 
que poc després enllaça amb una pista 
que arriba fins al cementiri de Portbou. 
1:50 h Cementiri de Portbou (16 m) 
A l'entrada, es recomana fer una visita al 
memorial de Walter Benjamin, anomenat 
Passatges, una obra de caire ambiental 
de l'escultor israellà Dani Karavan, inau
gurât el 15 de maig del 1994. 
En Walter Benjamin, poeta, escriptor, 
pensador i filôsof alemany de familia jue-
va (Berlin, 1892 - Portbou, 1940), és consi
dérât un mestre i un crític del segle xx. 
Morí el 26 de setembre del 1940, a la 
fonda de Portbou, per una sobredosl de 
morfina, després de travessar la frontera 
francoespanyola per fugir dels nazis. En 
la seva tomba, hi ha gravada la inscripció 
«No hi ha cap document de la cultura que 
no ho sigui també de la barbarie.» 
Situats davant de l'Ajuntament de Port
bou, al passeig de la Sardana, que res-
segueix la platja Gran, cal continuar per 
la Petita fins a trabar el camí de ronda; 
després, per les Tres Platgetes -on raja 
una font d'aigua dolça- i la cala de les 
Rates, on hi ha una cova marina. Final-
ment, s'arriba a la resguardada platja 
del Pi, envoltada de penya-segats. 
2:05 h Platja del Pi El camí puja 
i assolelx el puig de les Fresses delxant 
a ia dreta les puntes de la Pedrera I la 

Llaminada. Cal travessar dos petits recs 
que van a parar la cova del Bou Mari, un 
topònlm que recorda l'existència de la 
desapareguda foca mediterrània. En tra
vessar el segon ree, el corriol emprèn 
una forta pujada a tocar del penya-
segat. L'espectacle sobre el mar i les 
grans parets de pissarra és reaiment 
espectacular. A mitja pujada, a la dreta, 
es deixa un atrevit corriol que baixa fins 
a la platja de les Fresses, que veureu a 
vol d'ocell. El carni segueix ben dret i 
sobre roca. Finalment, s'assoleix el puig 
de les Fresses. 

3:00 h Puig de les Fresses (207 m) 
En molts mapes és anomenat puig de 
Cervera. HI ha una caseta de vigilancia, 
ara en ruines, El piló del vértex geodesic 
comparteix espai amb la fita fronterera 
número 601 ; per tant, és el limit dels 
termes municipals de Portbou i Cervera, 
i de les comarques de l'Alt Empordà I 
del Rosselló. 

La vista s'eixampla, cap al nord, vers la 
costa de la Marenda, també coneguda 
corn a Vermella. En primer terme, es veu 
la poblado de Cervera i les muntanyes 
de l'Albera, i mirant en direcció sud, la 
serra de Rodes I el cap de Creus. 
A partir del puig de les Fresses, un 
corriol baixa pel vessant nord, entre 
estepa negra i pins, vers el cap de Cer
vera. A riniti de la baixada, i a prop dei 
cim, es deixa un petit rellelx on hi ha uns 
dipòsits i una pista a l'esquerra. Tot bal-
xant es veu, a la dreta, l'impresslonant 
penya-segat de pissarra, que cau sobre 
el mar amb la punta de l'Aucelleta, on hi 
ha l'ultima fita fronterera, la 602. 
El corriol deixa a l'esquerra el cementiri 
de Cervera, passant per sota d'una 
antena, i arriba al relleix on es troba el 
far del cap de Cervera. 
3:20 h Cap de Cervera (20 m) 

T e s t d e l ' i t i n e r a r i : 

Francese Beato 

T e m p s d e c a r n i : 4 h 20 min 

D e s n i v e l i a cumi l i a r : 

465 m de pujada 
445 m de baixada 

D i f ì c u l t a t : mitjana 

B i b l i o g r a f ì a : 

Plujà i Canals, Arnald. Estudi del cap 
de Creus - La costa. Girona: editat 
pel mateix autor I Gràfiques Alzamo-
ra, 1996. 

Plujà I Canals, Arnald. El cap de 
Creus. 60 itineraris de Portbou a 
fìoses. Girona: editat pel mateix 
autor i Gràfiques Alzamora, 2000. 

C a r t o g r a f i a : 

Mapa comarcal de Catalunya, nùm. 

14. ICC (Escala 1:50.000). 



Companyia de guies 
d e l C e n t r e E x c u r s i o n i s t a d e C a t a l u n y a 

SERVÉIS DE PROFESSIONALS 

PER A TOTA MENA D'ACTIVITATS DE MUNTANYA 
CALENDARI ESTABLE D'ACTIVITATS 

E x c u r s i o n i s m e d ' e s t i u i d ' h i v e r n ( r a q u e t e s d e n e u ) 

' A l p i n i s m e i e s c a l a d a ( r o c a , n e u , c a s c a d i s m e ) 

' E s q u í fo ra de p i s t a , e s q u í d e m u n t a n y a 

' D e s c e n s d e g l a c e r e s 
1 V ies f e r r a d e s 
1 A c t i v i t a t s per a n e n s i n e n e s 
1 E x p e d i c i o n s 

B a t e i g d ' e s c a l a d a en roca a M o n t s e r r a t (14 de maíg) 

I n i c i a c i ó a l ' a l p i n i s m e a C h a m o n i x (3-7 de jul iol) 

M o n t e R o s a . P u n t a G n i f e t t i (26-30 d'agost) 
1 M o n t B l a n c (1-5 de setembre) 

' V ia f e r r a d a (29 d'octubre) 

ACTIVITATS A LA CARTA 
^LWA 1 i MUNTANYES DEL MON 

^*Mr Per t e r q u a l s e v o l t i p u s d ' a s c e n s i ó a una m u n t a n y a , la mi l lo r P r e p a r a d o , a c o m p a n y a m e n t i g u i a t g e a t r e s e s , a s c e n s i o n s 

f ò r m u l a és la c o n t r a c t a c i ó p a r t i c u l a r d 'un g u i a , p e r d u r 

a t e r m e e ls t e u s p r o j e c t e s , s e g o n s les t e v e s e x p e c t a t i v e s . 

i e x p e d i c i o n s d ' a r r e u de l m ó n . 

PER A MES INFORMACIO: 

Centre Excursionista de Catalunya 
Paradís. 10 i 12 / 0 8 0 0 2 Barcelona 
Tel. 933 152 311 
www.cec.cat 
companyiaguies@cec.cat 

Joan Jover 
Tel. 933 470 2 6 9 
www.geocities.com/joanjovergarcia 
jjover@mesvilaweb.cat 

http://www.cec.cat
mailto:companyiaguies@cec.cat
http://www.geocities.com/joanjovergarcia
mailto:jjover@mesvilaweb.cat


ndosol 
e / à i e 

Lents solars graduades d'alta resistència 

i protecció total a la radiacio solar (UV) 

Si vius el sol intensament... 

protegeix la teva mirada al maxim 

Avda. Alcalde Barnils, 72 
08174 Sant Cugat 
Barcelona, Spain 

tel. +34 93 298 2600 
fax +34 93 422 7618 

www.indo.es 
indo@indo.es inde» 

your eyes, our world 

http://www.indo.es
mailto:indo@indo.es

