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DUES ESCALADES
ALS ALPS

La directa Americana al Petit Drú
i el Pilar Gervassutti

al Morit Blanc de Tacul

Anar als Alps no és gens
complicat, però triar l'activitat
adeqüada i realitzar-la costa una
mica més. Aquest any, crec que
hem encertat i hem tingut bas
tanta sort.

Quan me n'adono tornem a
ser caminant per la glacera que
hi ha sota dels Drus. Del coll
dels Grands Montets, on ens
deixa el telefèric, al ronyó del
Petit Dru, on pensem fer bivac,
estarem quasi bé dues hores

caminant per aquesta glacera
plena d'esquerdes.

Hem arribat a les pedres on
farem el bivac, preparem el
sopar i contemplem aquesta
impressionant agulla de mil
metres de roca vertical.

A l'endemà, ben esmorzats,
ens dirigim al començament de
la via i d'un clau deixem penja
des les botes, crampons i altres
eines que recollirem a la baixa-

da.

Els primers llargs es fan
bastant bé i anem pujant sense
aturar-nos a les reunions per
estalviar temps i ràpidament
arribem a les terrasses inferiors;
dos llargs més i som a sota del
famós 'dülfer' de 6è grau, on el
Moisès ens ensenyarà on hi ha
fusta d'alpinista pujant per tot
el dülfer sense tocar cap clau i
fent empotraments de mans.
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L...-__ Un aspecte del Petit Drú des de la Mer de Glace.

Foto: Jaume Soler.
'---_ El Pilar Gervasutti a l'esauerra del Super Couloir,

al Mont Blanc de Tacul (4284 m). Foto: Jaume Soler.



VESSANT OEST DEL PETIT DRU

DIRECTA AMERICANA
ED/INF/500 M
(1 a ascensió 1962)
Descens: rappels

I
di.drt
M.'lly/ '

PILAR GERVASUTTI
VESSANT OEST DEL
MONT BLANC DE TACUL (4248 M)
ED/800 M
(1 a ascensió 1951)
Itinerari molt elegant
Roca sòlida

i
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Els llargs que vénen ara són
bastant drets, però el granet és
super bo i posar assegurances
no és difícil.

Després de més d'unes sis
hores, arribem al bloc empatrat
a peu del diedre de 90 metres,
on s'acaba la DIRECTA AME
RICANA. Ara ens esperen 500

metres de rappels.

Baixem a la vall i descan
sem un parell de dies i el temps
es comença a enterbolir.

Anuncien una altra vegada
un parell de dies bons i una
altra vegada ens trobem plantant
la tenda a la Vallée Blanche,

per intentar l'endemà el pilar
Gervassutti i fer un "quatre
mil" escalant quasi 900 metres
de desnivell.

Dormim, creuem la rimaia,
pugem per un petit corredor i
trobem un clau on podem mun
tar reunió i canviar-nos les botes
pels peus de gat. Anem bastant
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ràpid i això que no estem
gaire acostumats a escalar
amb motxilla.

Més amunt coincidim
amb una cordada francesa
que diu que passem no
saltres al davant De
sobte, l'aspecte de la via
canvia, la neu dels últims
dies -aquí escassa- no
s 'ha fos i el que havia de
ser una escalada ràpida es
converteix en un terreny
mixte on l'Angel ens de
mostra com es fan els
mixtes sense botes ni
crampons i amb peus de
gat.

Arribem a un coll i
són les set de la tarda i
no veiem clar sortir de
dia, així doncs, que ens
busquem un replà i pre
parem un bivac.

Els francesos arriben
a l'estona i diuen que
també es queden, així que
ens hem d'apretar una
mica més i passar la nit
asseguts tot fent cap
cinades, esperant que

passi la nit i la tempesta
elèctrica que tenim a
sobre i que no ens agrada
gens.

Per fi, el sol. Avui ens
posem les .botes, con
tinuem per uns mixtes,
una aresta nevada i una
aresta cimera que ens
porta al cim del Mont
Blanc de Tacul. Unes
abraçades i la baixada per
la ruta normal.

A la tenda ens espera
menjar i els sacs en què
tant hem pensat la nit
passada. Dormim, agafem
el telefèric, baixem a
Chamonix. Sopar de
clausura i tomem a casa.

Jaume Soler
G.E.A.M.

Pujant pel "dulfer" de la Via Americana del Petit Drú.
Foto: Jaume Soler.

ACCIDENT
A CHAMONIX
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Fa uns dies ens assabentàrem per la premsa d'una notícia sobre un luctuós accident que tingué lloc
al massís del Mont Blanc i que implicà una colla de joves alpinistes de les comarques de Lleida amb
els quals també participava l'Aureli Camicer, soci nostre i actiu membre del GEAM, a més de dos
francesos que s'hi van afegir.'

Aquest grup estava fent la travessa coneguda com dels 4000 a Chamonix, és a dir, Mont Blanc 
Mont Maudit - Mont Blanc de Tacul, per davallar a continuació cap al Refugi de les Còsmiques, situat
sota de l'Aiguille du Midi.

Baixant del Tacul, prop de la rimaia, una allau coneguda com les de placa, d'uns 300 metres
d'amplada, arrossegà alguns companys del grup, dels quals tres no en sortiren amb vida. Per sort, el
nostre company en sortí totalment il.lès, i encara que molt afectat pel succès, ja l'hem pogut veure entre
nosaltres.



1JABADIES OCCITANES ( )~ I

Santa Maria d'Orbieu
(La Grassa)

Justificació

Alguna vegada, en les pàgi
nes d'aquest butlletí, he escrit ja
sobre Occitània, del seu passat i
de la seva realitat tan lligada en
altres temps a la nostra, relació
que esperem recuperar en el
futur.

Aquest país sorprenent on
l'excursionista pot trobar tot allò
que li cal per omplir els seus
anhels, que és tan a la vora de
casa i a la vegada és tan desco
negut per la gent del carrer. En
el meu afany d'apropar el lector
a la coneixença occitana, podria
haver escollit una multitud d'as
pectes; potser fins i tot alguna
vegada m'animi amb algun altre,
però m'he decidit a fer una
sèrie d'articles que sortiran
regularment a la nostra revista,
si res no ho impedeix, a l'en-

tom de les abadies.

Si durant l'Edat Mitjana les
relacions entre les dues vessants
del Pirineu foren molt estretes
en tots els aspectes -relacions i
intercanvis humans, culturals,
polítics, afinitat lingüística-, fou
també en l'aspecte religiós -i
sobretot en el monàstic- que
aquests foren molt intensos.
Molts monestirs occitans tenien
possessions a Catalunya, on fins
i tot la dependència directa
d'alguns cenobis era freqüent.
Sense anar més lluny, van de
pendre directament de la Gras
sa, en algun moment, Sant Feliu
de Guíxols, Sant Pere de Galli
gants, a Girona, Sant Andreu de
Sureda i Sant Martí del Canigó,
entre d'altres. L'únic monestir
penedesenc, Sant Sebastià dels
Gorgs, va acabar essent propie
tat de Sant Víctor de Marsella.

L'abat Garl, el reformador i
impulsor del gran monestir de
Sant Miquel de Cuixà, fou cri
dat per aquesta feina pel comte
de Cerdanya Sunifred quan era
abat de Lezat, monestir situat
entre Tolosa i Foix, avui desa
paregut, i que en aquella època
estava sota l'òrbita de Cluny.
Poblet, el nostre gran monestir
cistercenc, sense anar més lluny,
una fundació de Fontfreda,
abadia propera a Narbona.

Aquesta relació, que podria
fer-se molt més llarga i fins i
tot pesada, pot posar però una
mica de manifest que en parlar
sobre aquestes grans o petites
abadies occitanes parlem una
mica de casa nostra. La intenció
és, si més no, donar a conèixer
uns llocs de per si meravellosos
pel seu passat, pel seu entorn,
per les seves pedres. Història,

Paisatge i Arquitectura:
una barreja que jus
tificarà més d'un cop
un viatge.

Història

L'abadia de la Gras
sa, o Santa Maria
d'Orbieu, és una
fundació o refundació
carolíngia segons es
desprèn de la carta de
fundació que es con
serva a Carcassona. El
primer abat i fundador
fou Nebridius, arque
bisbe de Narbona, el
qual va fer-li adoptar
la regla de Sant Benet.
Ràpidament, i gràcies

El monestir de La Grassa, entremig de les vinyes de les Corberes. Foto: Salvador Butí. ---' 7



'-- Absis romànics que avui fonnen part del transepte. --------'
Foto: Salvador ButL
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a les donacions de magnats
veïns, incloent-hi els comtes
catalans, va adquirir una notable
prosperitat, les seves possessions
s'estenien per tota la comarca i
comarques veïnes arribant als
comtats d'Urgell, Pallars, Besa
lú, Girona. Durant els segles XI
i XII, la Grassa va anar absor
vint tots els altres monestirs de
les Corberes que es trobaven en
un estat d'abandó. Es l'època en
què Sant Pere de Galligants i
Sant Feliu de Guíxols cauen
sota la seva propietat (1118);
això compona la modificació
constant i l'eixamplement dels
edificis monàstics.

L'expansió econòmica porta
aparellada, però, una decadència
espiritual. Durant les lluites de
l'església i els francesos contra
els càtars, l'abat Benet d'Ali
gnan va prendre una pan activa
per recuperar a la fe romana les
ciutats de Carcassona i Besiers
i fou el representant del rei de
França qui va rebre la submissió
de Carcassona. A finals del
segle XIII sembla que la regla
de Sant Benet estava força
oblidada pels monjos, ja que hi
va haver intents dereforma per
tomar a la primitiva regla. Amb

tot, però, durant el segle XIV, i
una mica a conseqüència de la
inseguretat política en què es
vivia, el respecte a les regles
monàstiques no era gaire fre
qüent.

Al segle XV van haver-hi
imponants reformes en els edifi
cis, però la Grassa va acabar
essent lligada a Sant Maur a
mitjan segle XVII.

El 20 d'octubre de 1792,
durant la revolució, l'abadia fou
venuda en dos lots, l'un com
prenia el monestir pròpiament
dit i l'altre els allotjaments de
l'abat. Aquesta divisió -que
encara perdura als nostres dies
fa que la primera part sigui
propietat d'una comunitat de la
Théophanie i l'altra sigui de
l'ajuntament de la vila.

El lloc

L'abadia de la Grassa es
troba a la part nord de les Cor
beres, a la vora del riu Orbieu,
afluent de l'Aude, just on les
vinyes, tan abundants a la terra
més baixa, comencen a escasse
jar per donar pas a un paisatge

més dur i muntanyós.
El conjunt, format per '
les restes de l'antiga
abadia i la vila -que
són separades pel riu i
unides per un pont-,
constitueix un d'a
quests llocs increibles
on sembla que el
temps no hi hagi pas
sat, i si no fos per
algun cotxe que hi ha
aparcat pels carrers,
hom podria fàcilment
recular uns quants
segles.

La vila, amb moltes
cases antigues en uns
carrerons estrets i
empedrats, rodejada en
molts llocs de restes
de forúficacions i
pones, disposa sobretot
d'una plaça del mercat

amb una porxada central cons
truïda el 1315 realment impres
sionant.

L'abadia està formada per
un conjunt de dependències de
diverses èpoques que evidencien
la llarga vida que des de la seva
fundació ha tingut, sempre amb
plena activitat fins a la revolu
ció.

La VISIta comença en un
claustre del segle XVIII, des
d'on es van distribuint totes les
altres dependències. Així per
una escala s'accedeix a la part
més antiga conservada, una torre
pre-romànica del segle X, en
què es poden observar, tapiades,
unes portes amb arc de ferradu
ra.

Posteriorment es pot VISItar
el dormitori gòtic del segle XITI
de notables proporcions i ele
gància (50x8m) amb 8 arcs
diafragmàtics que aguanten una
encavallada moderna i que posa
en evidència l'elevat nombre de
monjos que habitaven el cenobi
en les èpoques de màxima es
plendor.

La capella de l'abat, cons-



Excursió

Salvador Butí i Papiol

De l'època romànica, i cons
truïdes al segle XI, en queden
tres absidioles que formen part
del transepte sud i que comuni
quen amb la torre, construïda al
segle XVI per Felip de Levis,
abat de la Grasse i bisbe de
Mirepoix, que va voler construir
una rèplica, de la torre de la
seva catedral. Una atrevida
escala de cargol ens porta fins
al replà superior d'aquesta torre,
que avui té una alçada de 42 m
i que ens permetrà de veure el
conjunt dels edificis i la propera
vila des d'un angle diferent.

gòtic, construïda entre els segles
XITI i XV, no és -al meu parer
la part més interessant del con
junt, encara que l'ambient que
s'hi respira està molt aconseguit
i imposa un cert respecte.

d'estil

La visita de l'abadia
de Santa Maria
d'Orbieu o La Gras
sa és suficientment
interessant com per ser
en si mateixa mereixe
dora d'un viatge, en
cara que per la seva
situació es pot incloure
dintre d'un trajecte
més ampli, ja sigui
formant part d'una
excursió per les Cor
beres, la comarca del
minervès o simplement
a la ciutat de Carcas
sona. El camí més
fàcil per accedir-hi és

},,_'+"_IIIt'__"_f""""_', del poble de Lézignan
Donnitori dels monjos del segle XIll amb unes magnífiques arcades. Foto: Salvador Butí. les Corberes, poble per

on passa la carretera
N113 de Narbona a Carcassona
i que a la vegada disposa d'una
sortida a l'autopista dels dos
mars que va cap a Tolosa i
Burdeus; d'allà cal agafar la
D6ll en direcció a Fabrezan i
Sant Llorenç de la Cabresisse i
posteriorment per la D3 fms a
Lagrasse, que és la grafia que
actualment consta en els mapes
i els cartells de les carreteres,
tot plegat uns 25 quilòmetres
escassos de la sortida de l' auto
pista.

L'església abacial,

Sota del dormitori hi ha els
cellers i el forn amb una super
fície de 300 m2 actualment
adaptats com a sala per a confe
rències i espectacles.

truïda el 1296 per l'abat Auger
de Cogens, és una peça força
interessant de la qual destacarí
em el paviment de l'època, que
es conserva en un acceptable
estat, i per culpa del qual s'ha
de veure la capella des d'una
finestreta. Entre el dormitori i la
capella hi ha un petit claustre
del segle XIII, en el qual, una
mica deixades per terra, podem
veure restes d'escultures i re
lleus romànics amb un estil molt
proper al del mestre de Cabes
tany.

ELS ESTABLIMENTS l MARQUES QUE TENIM ANUNCIATS EN AQUEST BUT
LLETÍ CO~LABOREN EN LA SEV~ FINANCIACrÓ. A6RAÏR1EM LA COOPERA
CIÓ DE TOTS ELS SOCIS EN L'ADQUISICIÓ DELS PRODUCTES DELS NOS
TRES ANUNCIANTS.
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IV CAMINADA POPULAR
DE LA VALL DE GOSOL

Diumenge 21 de juliol.
Sense tenir por de la forta calor
que estàvem passant per aquí a
Vilanova i conscients que també
a G6sol en faria, no podíem,
amb tot, deixar de participar en
una de les més clàssiques cami-
nades populars. .

I amb aquest ànim ens dis
posem, a les cinc del matí i
amb el mateix autocar que l'any
passat ens deixà penjats, però
amb xofer diferent, a gaudir dels
contorns de G6sol.

Hi arribem a dos quarts de
vuit del matí. Som 42 els com
ponents que, juntament amb set
més que pujaren amb vehicles
propis, iniciàrem la caminada a
les vuit en punt.

Un total de quasi 800 perso
nes sortíem de la plaça Major

del poble camí del coll de Josa
per la clotada de la Llacuna i,
resseguint la vall, vàrem pujar
cap a l'antic camí de Josa, fins
al seu coll (1625 m) on era
situat el primer control.

Continuem pujant al Costa
Freda des d'on podem gaudir
de l'esplèndida visi6 de la vall
de Josa, el Cadinell, la Serra del
Cadí. Des del control de l'es
morzar, instal.lat al coll de les
Tores (1990 m) i on vàrem
descansar de la forta pujada, es
podia contemplar el Pedraforca,
Serra Pedregosa, el Collell i el
coll Teuler. Després d'esperar
una bona estona, ja que a l'or
ganització se'ls havia acabat el
pa, continuem la caminada per
dins del bosc, amb una forta
baixada fins a trobar el coll de
Josa. Després, una forta pujada
seguida d'una altra baixada, ens

portarà a Font Terrers, últim
control on vàrem ser obsequiats
amb uns préssecs veritablement
deliciosos per la seva frescor. I
continuem el camí que ens
portarà a fmalitzar la caminada
a la plaça Major de G6sol.

Repartiment de medalles
commemoratives i després gaire
bé tots dinàrem a la vora del riu
on no hi va faltar de res. Va
haver-hi fins i tot un que es
banyà.

Després, i com ja és costum,
vàrem fer gresca i ballar al so
de les notes musicals a la plaça.

Resumint, un dia molt apro
fitat en què vàrem fruir de les
esplèndides belleses de la vall
de Gósol i de l'ambient d'una
de les caminades més populars.

Arribada a Vilanova a
dos quarts de nou del
vespre, cansats però
contents i esperant ja
el proper any per
tomar-hi.

Manel Vidal

10 '---------- Arribada a Gósol abans d'iniciar la Marxa. ------------'
Foto: Oscar Forgas.



VALAIS, SIMFONIA
EN QUATREMIL

Pels que estem acos
tumats a escalar per aquestes
contrades, o com a molt arribar
nos al Pirineu, anar als Alps
normalment t'imposa un respecte
per tot allò que ens és des
conegut. Les glaceres són verita
bles glaceres, envoltades per
pics immensos que doblen sob
tadament tots els que tenim per
aquí. Trobar-se allà enmig et fa
sentir especialment diferent.
Dormir vora els 4000 metres i
contemplar un paisatge tan bonic
i a la vegada tan salvatge des
d'un punt extraordinàriament

privilegiat et sedueix per tomar
hi cada any.

I aquest any hi hem tor
nat. Feia temps que ens preparà
vem i estàvem molt animats.
Durant la primavera i els pri
mers mesos d'estiu havíem pujat
contínuament al Pirineu, havíem
escalat força crestes de dificultat
i a alçades superiors als 3000
metres, que et donen moral per
començar amb optimisme el
repte dels Alps. L'únic problema
era encertar el bon temps i no
haver de malgastar l'ajustadíssim

pressupost que ens havíem fet.
Per això vam omplir tot el
rebost al Sabeco i vam comprar
el material que ens faltava a
Andorra. Després només queda
ven les setze hores que vam
passar-nos a dins del cotxe
patint els 40QC que tothom que
travessa França per l'autopista i
sense aire condicionat coneix
inevitablement bé. Després, a
Suïssa, tot es relaxa, menys el
que té a veure amb la butxaca,
és clar.

Ja era fosc quan vam

La immensitat de la muntanya abans d'arribar al Weisshom. Al fons el Dom, el T1ischhom i l'Alphubel. Foto: Marcel.lí Ferrer. 11



No sé per què em
fascina tant aquest pic,
però des que el vaig
veure ara fa quatre
anys des del Cervino
em va enamorar. El
tenia fotografiat des de
totes bandes, només
em faltava pujar-hi.
Tot i que amb els seus
4505 metres, és de les
muntanyes més altes
dels Alps, és força
desconeguda. Qual
sevol de les seves
arestes té els seus

del Schonbielhütte, però és
preferible fer-ho des del Hornli·
hütte, 600 metres més amunt,
encara que s'hagi de travessar el
glaciar que hi ha al peu de la
paret nord del Cervino. La Me
teo preveia tempestes a la tarda,
però semblava que tindríem
temps suficient. Vam arribar al
refugi vora les vuit de la tarda.
Aquí ja van començar els pro
blemes. Estava tot ple i no
teníem plaça, i a sobre, després
d 'haver comprovat en tots els
refugis suïssos que no cal portar
sac, aquests els havíem deixat a
baix. Així vam passar tota la
nit, asseguts, tremolant de fred i
mirant com encara anava arri
bant la gent que baixava de la
Hornli, sense poder dormir més
de mitja hora. A ;c~ dues del
matí va començar a sortir el
ramat d'excursionistes i turistes
que intentaven pujar :l1 Cervino.
Llavors vam dr;:scobrir que haví
em perdut la ressenya de la
Zmutt i V~ decidir que per
repetir la normal enmig d'aque
lla gentada era millor aprofitar
una plaça seva al refugi i anar a
dormir còmodament. Aquesta és
la història de l'intent més des
graciat de la meV3 vida.

L'endemà no va parar de
ploure, va ser un altre dia de
"pànxing", que ja començaven a

sovintejar, i de lectura.
Només al vespre vam
comf'n~;:lr ~ preparar el
material per pujar al
Weisshorn.

Aquesta travessa va durar
tres dies, més el quart de des
cans. Un dia de "pànxing" sense
moure't del càmping sempre va
bé, t'ajuda a recuperar les for
ces, a assaborir el que ja has fet
i a mantenir relacions socials
amb els veïns temporals. Així
coneixes rutes interessants que
algun dia també podem fer, o et
pots informar de l'estat de la
roca i de la neu en altres pics.
Molts cops, però, comencen a
córrer rumors sobre el temps
que desconcerten força.

L'altre objectiu era provar la
Zmuttgrat del Matterhorn. Mai
no havia intentat cap cim amb
uns resultats tan nefastos. Per
fer la Zmuttgrat es pot sortir des

Passat el Domjoch, la boira
ens va tapar, impedint-nos veure
l'espectacle que pot oferir la
tercera muntanya dels Alps, a
4545 m. Eren les sis de la tarda
quan fèiem cim i encara ens
faltaven 1500 metres de descens
fins al Domhütte.

molt polides i dretes, i la major
part cobertes de neu. Una gran
cornisa acostuma a tapar sempre
el Domjoch, i com en aquest
punt s'hi· arriba quan el sol ja
és molt alt, la neu és en molt
males condicions.

El primer tram de la cresta
fins al Taschhorn no és molt
difícil, però sí molt aeri i s 'han
de vigilar les cornises de neu,
que són molt espectaculars. Del
cim del Taschhorn fins al Dom
joch, és el tram on vam trobar
més dificultat, potser perquè era
un descens per unes plaques

El primer objectiu que
teníem era fer la travessa des
del Taschhorn fins al Dom,
seguint tota la cresta. Per arribar
al Mischabeljoch, on hi ha un
bivac per passar la nit, se surt
de Taschalp, i es puja fins al
Taschhütte, des d'on es va a
buscar la vessant dreta del gla
ciar del Weingarten, que es
remunta fms al coll dels Mis
chabel o Mischabeljoch; a 3870
m. Des d'allà es té una impres
sionant vista sobre les valls de
Saas i Zermatt, sobretot al
matí, quan les llums dels pobles
contrasten amb la foscor del
fons de les valls, mentre a les
crestes ja veus sortir el sol.

El Marcel.lí i el Pere Jover al cim del Weisshom. ---'
Foto: Marcel.lí Ferrer.

arribar al càmping de Randa. La
recepció tancada i un silenci
sepulcral. Això, però, no ens va
servir per poder-nos estalviar el
preu d'una nit i sortir victorio
sos de la discussió que vam
tenir amb el recepcionista. Un
bon suís, pel que vam veure!



problemes i per això només
atrau a pocs alpinistes. A sobre,
la nevada que hi havia caigut
encara la feia més difícil. En
l'aproximació ja necessites tot
un dia, són 1500 metres de
desnivell, encara que per un
camí molt bo, és com una pas
sejada molt llarga i cansada. Al
refugi, abans de posar-se a
dormir, és recomanable inspecci
onar la ruta per travessar tot el
glaciar, i així al mati i de nit no
perdre's pel laberint d'esquerdes.

L'endemà ens vam aixecar a les
dues del mati. L'ascensió del
Weisshorn és maquíssima, és
un cim en què comences traves
sant un glaciar, després hi ha
una grimpada de pocs metres
per accedir a un glaciar superior
que s'ha de remuntar fins al
final, on s'ha de saltar la rimaia.
Allà s'agafa un couloir molt
dret i descompost que et puja
fins a a la cresta. La primera
part d'aquesta és rocosa o mix
ta, segons les condicions, i la

segona de neu. Es una ascensió
on et trobes de tot i per això la
fa tan interessant.

D'incidències durant l'ascens
no en vam tenir gaires. Només
un piolet que ens va caure a
mitja cresta i ens va fer perdre
una bona estona per recuperar
lo. Al cim, igual que al Dom, hi

.vam arribar amb boira, però
això no ens va fer perdre la
illusió de coronar-lo. El descens
va ser tot d'una tirada fins al

càmping. Havíem estat
20 hores caminant.

L.- El Pere Jover a la cornisa de neu abans del Tiischhorn. -'
Foto: Marcel.1í Ferrer.

El Cerví, la Dent d'Herens i la Dent Blanche des de la cresta
del Tiischhom al Dom. A darrer terme el Mont Blanc. Foto: M·-:-ar-ce71."'"'lí'"""F=-e-rr-er-._-J

Després d'això, el
"pànxing" es va im
posar, ens costava
moltíssim aixecar el
cul i ens vam dedicar
al turisme. Vam anar a
Grindenwal, al peu de
l'Eiger, a gastar-nos
els pocs francs suïssos
que ens quedaven i a
tirar unes fotos més.
França la vam traves
sar a 100 km/h per
estalviar benzina i
poder pagar els peat
ges. Aquest cop, com
que era de nit, es va
fer més suportable.
Només quedava revelar
les diapos...

Marcel.lí Ferrer P.
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UN ITINERARI PER LA
RIBERA DE CARDOS

Tavascan - Aineto
- Lleret - Lladorre

I, tanmateix, som un bon
grapat de socis que hem decidit
dedicar una part del període
vacacional en conèixer millor la
vall de Cardós. Ara no cal
ressenyar els al.licients d'aquesta
ribera, només esmentar l'encert
d'en Vicenç Carbonell que,
sense proposar-s'ho, n'ha propi
ciat la difusió. Tots els· racons
són atractius i posseeixen l'en
cant d'un reconeixement, de
manera que és fàcil lligar qual
sevol trajecte excursionista.

Gairebé tothom s'hi apunta,
a la proposició de l'itinerari:
Tavascan-Aineto-L1eret-L1ador
re, que en bona part segueix el
sender GR-ll. Així, doncs, i
sense matinar gaire, el proppas
sat dia 10 d'agost. una dotzena
de marxadors comencem a cami
nar pels carrers costeruts de

Tavascan (1116 m), vorejant
alguna casa ensulsiada i alguna
altra refeta de nou, abans de
passar sota l'arcada d'una casa
que ens mena als afores del
poble. Immediatament ens tro
bem seguint un corriol que
guanya alçada a poc a poc amb
bones vistes sobre l'embassa
ment. A frec de camí, una font
ens convida a beure massa
d'hora i defugim l'ocasió; en
canvi, es fa plaent de veure les
teulades del poble que acabem
de deixar.

Arribem a Aineto (1120 m)
des d'on dominem la resclosa
de l'embassament. Poques cases
es disposen al costat de l'esglé
sia romànica i, encara, algunes
d'elles romanen esfondrades si
bé d'altres han sofert millores.
Poca gent s'hi queda tot l'any;

de fet, no tenim ocasió de parlar
amb ningú.

L'església de Sant Romà
destaca inicialment per la rusti
citat de l'absis semicircular.
Hom se sorprèn, després, per
l'existència de dos campana
rets... Manté la porta orientada a
migdia, sense ornamentació,
però de faisó recol.lecta i justa
de proporcions.

No és fàcil que Aineto rebi
visitants, ja que resta massa
allunyat i enlairat respecte a la
vall. Malgrat tot, l'Ajuntament
de Lladorre està condicionant el
pis dels carrers, fet que obre
noves perspectives per a un
futur més favorable. Deixem
Aineto amb el bon regust de
pensar que, ara per ara, té la
continuïtat assegurada d'ésser

habitat; opinió
personal que
contrasta amb la
que vaig copsar
amb motiu de la
primera visita.

Al cap d'una
estona el camí
s'esborra i gua
nya pendent en
direcció a un
pedriscall . i al
bosc que li fa
costat. En Vi
cenç recorda
l'excursió que
varen fer per un
camí de l'altre
vessant quan
provenien de
Boldís Sobirà...
La visió de la
vall és molt
ampla, tant de
cara avall com

14 El grup de marxadors davant l'església d'Aineto. ------------'
Foto: Toni Sagarra.



si la remuntem cap a les
de Boavi i Tavascan.
Assolit un cert nivell,
retrobem un viarany pla
ner, estret, aeri, en
ocasions consolidat
sobre margedes, que va
resseguint els tombants
de la muntanya. De cop
ens sobta la proximitat
.d'un isard que no s'en
treté pas en fugir rost
amunt. Tampoc hi· man
ca la precarietat d'un
pas on l'esllavissament
s 'ha endut el camí.
Contemplant la fondala
da quedem admirats per
la bellà imatge d'un
pont medieval integrat
plenament en l'entorn;
més enllà, les teulades
de Lladorre i els cotxes
que prèviament hi hem
deixat.

Vista aèria del poble de Lladorre. Foto: Toni Sagarra. , --'---------l

L'antic camí de bast
es manté just de mida i poc
variable de nivell; a voltes s'en
tafora en el bosc però sovint
continua aeri oferint al marxador
un paisatge tan magnífic com
divers i canviant, que comprèn,
alhora, les agrestes altituds de
l'alta muntanya així com el
mosaic de partides dibuixades
pel treball dels homes a l'entorn
de la ribera. A frec de camí,
una petita cabana de pastors
serviria com a únic i provisional
aixopluc en cas de mal temps.

Travessem el barranc de
L1eret, que porta aigua abundo
sa, en una raconada ombrívola i
ferèstega. Passem unes esplana
des apropiades per a l'acampada
tot just abans d'arribar al poble
(1381 m). A diferència d'Aineto,
Lleret, afectat pel despoblament
de l'alta muntanya, sembla
abandonat, deixat de la mà de
Déu. S'aixeca dominant la No
guera de Cardós, per damunt del
camí mil.lenari que anava d'Es
taon a Ribera de Cardós pel coll
de Lleret. Ara l 'herbatge tapa
els carrers entre cases ensulsia
des. Buscant la font del poble,
uns quants descobrim una more
ra . formidable que ofereix el

fruit madur i deliciós; hom
queda sorprès per les taques a
les mans i de com no volen
sortir amb aigua abundant, com
si es tractés del malefici d'una
malifeta. Ja sol, faig una visita
a l'església dedicada a Sant
Corneli: la porta esventrada em
facilita l'accés a un recinte
desatès i esmorteït on romanen
encara l'altar i les imatges del
sant esmentat i del seu company
màrtir sant Cebrià; també el
confessionari de fusta, amb uns
fulls esparsos del que fou un
gran missal amb lletra que im
pressiona. La inspecció del lloc
em convida a la meditació d'uns
actes vandàlics, un cop més
innecessaris i irreversibles. Quan
em reuneixo amb el grup, m'as
sabento que una casa del poble
és habitada per un grup de joves
que han volgut trobar en aquest
llogarret una vida millor que no
pas a ciutat.

Ara, en lloc de seguir les
giragonses de la inacabable
pista, el Vicenç opta per fer-nos
seguir l'antic camí de pastors
que davalla dreturerament cap a
Lladorre. El sender és bonic
malgrat l'escassa vegetació; a

voltes marcat en curtes zigues
zagues, segueix per l'esquenall
d'un contrafort de la serra.
Dejús nostre~~ ruïnes del
castell de Lladorre, per bé que
defugim de visitar-lo en aquesta
ocasió. En suavitzar-se el pen
dent, el camí, ara més ample i
encaixonat entre marges, resta
sota la cobertura arbòria. Es fa
evident que ja no l'empra ningú,
ni el pastor que accedia a les
prades que l'envolten. Hom tem
que en pocs anys esdevingui del
tot embardissat i es lamenta que
la deixadesa no deixi fruir a
altres excursionistes d'aquest
plaer de poder-hi transitar.

Ben seguit el camí fa cap a
la carretera, just en el punt on
hem deixat els cotxes de bon
matí.

Per fer-ne un balanç caldria
afegir que ha resultat una excur
sió atractiva, fàcil, no gaire
llarga, amical i, en definitiva,
plaent; que deixa la satisfacció i
el desig de poder repetir-la en
una altra ocasió.

Antoni Sagarra i Mas



CAMPAMENT
D'ESTIU 91

PRADO DE SAN ROQUE
(MARAÑA). LEON

Com haureu vist, aquest any
hem anat una mica lluny a
plantar el campament, ja que
des de Vilanova hi havia 740
km. El lloc era a la província
de Lleó tocant a la d'Astúries,
prop del poblet de Maraña i a
uns 20 km de Riañò. Erem
envoltats de muntanyes no gaire
altes, la més alta era la Punta
de la Cruz, amb 2190 m d'al
çada, i teníem al costat, a la
sortida del campament mateix,
la Penya Hoguera, una paret
que tenia 300 m d'alçada.

El paratge era meravellós,
els que hi han estat ho poden
dir. El terra era d'herba com de
gespa. El terreny l'envoltava el
riu Maraña amb una aigua
molt fresca que a 1'hora de
banyar-se t'ho feia rumiar una
mica, ja que l'aigua era a 7QC.

El temps que hem tingut ha
estat bo en general, ens ha
plogut tres dies i ens ha fet vent
també tres dies més. La tempe
ratura ha estat també en general
bona, de dia es podia anar amb
banyador, però en arribar el

vespre t'havies de tapar.

Com en altres anys, dins els
actes del campament s'han fet
sortides turístiques i de munta
nya. També s'han fet concursos
per als grans i per a la canalla.

Com a sortides turístiques es
va anar a Oviedo, a Cangas de
Onís, Covadonga, Llacs d'Enol,
Potes, Fuente De, Coves de
Valporquero i Lleó.

Com a sortides de muntanya
es van pujar quasi totes les que

16 El Campament vist des de la Peña Hoguera a 1514 ffi. ----1

Foto: Josep Blanes.



El sopar col.lectiu de tot el Campament el Dia de l'Acampador. Foto: Josep Blanes.

'--______ El lleure dels acampadors convertit en -J

espectaculars partides de botxes. Foto: Josep Blanes.

Una espectacular columna estalagITÚtica a la Cova de Valporquero. ·Foto arxiu.

envoltaven el campament: Punta
Hoguera, Punta de. la Cruz,
Valcerrao, Peñas del Medio
dia, Polinosa, també es va anar
a la garganta del Cares.

Mereix especial menció la
Cova de Valp()rquero, les
seves grutes impressionants són
una meravella. Es a uns 70 krn
de Lleó en direcció Nord, entre
Vegacervera i La Viñ.a. Els
altres llocs que cal anomenar,
però ja més coneguts, són: els
llacs d'Enol, la catedral de
Lleó, amb els seus vitralls i la
garganta del Cares, amb els
seus 12 Iem de longitud.

Corn és normal, a les sorti
des de muntanya hi anàvem els
de sempre, entre vuit i dotze
persones, i en canvi, a les turís
tiques hi anava quasi tothom i
es quedava el campament buit.

Als concursos, corn ja hem
pogut comprovar els darrers
anys, en els de la canalla hi ha
una gran participació, però en
els del grans, fins que no se
n'han fet un parell, la gent no
es comença a animar i s'hi
apunta.

Aquest any s'han fet concur
sos o jocs de petanca, parxís,
domino, fang, dibuix, pedra
curiosa, rams de flors boscanes,
postres, truites, paelles, plastili
na. Hi ha hagut premis per a
tothom.

Incidències greus no n'hem
tingut cap d'important, fora de
dos lesionats dels lligaments, un
dels tormells i l'altre del genoll;
avancés estripats pel vent i
alguna tenda i cuina tombades
també pel vent. Per la resta, tot
correcte.

Enguany, a l'anar tan lluny,
havíem fet unes previsions de
gent de la meitat de l'any pas
sat, i amb això ens vàrem equi
vocar de ple, ja que hem estat
quasi bé la mateixa quantitat.
En números ha anat aixf: 164
persones, 24 tendes, 26 carava-

17



..... en

1
~
¿
7

'd
t



Les cigonyes tradicionals als campanars, a Lleó.
Foto: Josep Blanes.

Folklore autèntic asturià, a la Romeria
de Riosol, al Port de Tama. Foto: Josep Blanes.

Una panoràmica des del Balcon de Lloroza, a Fuente De.
Fo.to: Josep Blanes.

Un altre lloc on s'anà d'excursió fou
la Garganta del Cares i Cain: Fo'to: Josep BlaneS.
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Burgos i Lleó, les dues catedrals gòtiques més importants de tot l'Estat, foren visitades aprofitant el pas per aquestes
.ciutats. Foto: Josep Blanes.

20

La Basílica de Covadonga, lloc visitat
r--- pels nostres acampadors. Foto: Josep Blan~s.·- ----,

nes i 13 remolcs convertibles.

Esperem que al campament
d'estiu de l'any vinent siguem molts més, encara
que sigui l'any de les Olimpíades.

Mercès per l'assistència dels
que vàreu venir a Marañ.a i els que no van venir
que s'animin.

Ramon Martí

President de la
Secció de Muntanya



LA COVA-AVENC
DE LES GARCES

(La Llacuna)

Introducció

L'estudi d'aquesta formació
té el propòsit d'afegir una dada
més al coneixement d'una zona
molt freqüentada per excursio
nistes i espeleòlegs. No sols per
l'interès que representa afegir un
element més a l'inventari de
conjunt, sinó que pot servir per
reafirmar l'estructura i formació

d'altres cavitats similars del lloc,
com la cova de les Rondes, que
han nascut d'un element tectònic
comú.

Geomorfologia

Les serralades de La Llacu
na, situades a l'extrem N-E del
massís del Gaià, són marcades
per un seguit d'anticlinals, sin-

clinals i falles paral.leles que
segueixen una direcció NE-SW.
Tota aquesta estructura, provoca
da en la seva major part per
l'enlairament de l'''horst del
Gaià", ha fet sorgir nombroses
esquerdes en els massissos cal
caris en direcció perpendicular
al seu eix.

Si la majoria del terme està
formada per sediments de l'Eocè
i del Keuper, les serralades de
Rocamur i Puigfred són forma
des pels únics afloraments del
Muschelkalk que, seguint l'anti
clinal cap a Sant Joan de Medi
ona, forma una massa dolomíti
ca paral.lela a l'anticlinal triàsic
Pontons-Mediona, separats per
un sinclinal reomplert per sedi
ments del Keuper.

La forta erosió regressiva
que sofreixen els nivells triàsics
propers al pla del Penedès mos
tra amb tota claretat els tres
nivells característics del Mus
chelkalk en les valls que obren
els corrents d'aigua, afavorits
per l'alt desnivell que han de
recórrer fins al pla.

En contra, a La Llacuna, el
Muschelkalk superior (M3) s'ha
mantingut més sencer, apareixent
petites taques del pis mitjà (M2)
en algunes petites valls com la
de can Marquet.

Si agafem com a referència
els jaciments típics de Mas
Fonoll (pontons) i ia Cuitora
(La Llacuna), podem veure sota
el Keuper com se segueixen, de
dalt a baix, uns nivells estrati
gràfics que són bàsics per enten-

Boca d'entrada de la Cova-Avenc de les Garces, núm. 5. __-'
Foto: 1. Ràfols. 21
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dre l'evoluci6 del Muschelka1k
superior de la nostra àrea en
estudi.

Encara que s6n bastant difi
cultosos de diferenciar mitjan
çant l'observaci6 directa, ja que
s6n afectats per una forta dolo
mititzaci6 que esborra moltes
vegades els planells d'estratifica
ci6, es poden diferenciar els
següents pisos: 8 m de calcària
gris argilosa, 25 m de calcària
blanca argilosa i desfeta, 10 m
de calcària grisa dura i densa,
12 m de dolomia bretxosa ben
estratificada, 5 m de dolomia
negra massiva i cavernosa, i
d'altres nivells més prims que
van passant a argiles grises i
vermelles semblants a les del
M2.

La cova-avenc de les Gar
ces s'obre en el Muschelkalk
superior, al mig d'un nivell de
calcàries grises, dures i denses
que se situen en el centre sedi
mentari de la seqüència típica
estratigràfica; els seus 16 m
coneguts de fondària travessen
els nivells de dolomies bretxoses
i els de dolomies negres i dei
xen a l'exterior els nivells supe
riors de calcàries blanques que
es poden reconèixer a la Roca

del Frare i als nivells alts de
l'escarpat que s'enlaire majestu
osament al seu darrere fms a la
cota dels 820 m.

D'aquesta cinglera sembla
que procedeix el bloc sedimenta
ri on es troben la cova de les
Garces, la Roca deI Frare i la
cova de les Rondes. Forma una
alineaci6 paral.lela que es deuria
desencaixar per un moviment de
falla, o simplement gravimètric
i deixa tot un bloc unificat que
s'ha anat fracturant i en què
encara s'observa un baSCulament
intermitent.

Totes les algues procedents
de la infiltraci6 d'aquestes frac
turacioñs i d'altres esquerdes de
la zona sembla que s6n recolli
des en els nivells argilosos del
M2 i que alimenten diverses
fonts de la rodalia com les de
Can Marquet, Font dels Horts i
Font de la Berra.

Situació

Pensem que la cova-avenc
de les Garces i l'avenc del
Llumí són la mateixa cavitat per
les seves característiques, però
ens manca més informaci6, ja
que no hem pogut obtenir amb

més exactitud cap mena de
ressenya sobre el darrer. Per
arribar-hi cal agafar el camí que
porta de La Llacuna al càmping
de Can Marquet. A uns 300 m
abans d'arribar-hi, se segueix un
camí a la dreta que puja bastant
i que passa pel costat de la
masia de Cal Gallec. Seguint el
mateix camí, s'arriba a un camp
anomenat "Camp del Deu"; des
d'aquest punt cal dirigir-se a la
cinglera que queda per sobre del
camp, anomenat "les Roques
Vermelles". També es veu, sepa~

rada de la paret, la "Roca del
Frare". Pujant pel pedriscall, la
cavitat queda a uns 20 m abans
d'arribar a la Roca del Frare i
cal anar uns 50 m en direcci6
S.E.

Espeleogènesi

L'entrada de l'avenc té una
amplada d'un metre, però queda
bastant amagada per la vegetaci6
i l'escalonament dels estrats que
baixen de la Roca del Frare.

La cavitat és una esquerda
situada a un lateral de la falla.
A l'interior les parets es conser
ven bastant sòlides i sense cap
concreci6 important a causa del
sistema tectònic del terreny. La



boca és un pou d'uns 6 m amb
un replà als 3 m format per uns
petits blocs caiguts. La llargada
de la cova-avenc és d'uns 28 m
i l'alçada des del punt de més
fondària és entre els 10 i els 12
m. L'amplada de l'esquerda
oscil.la entre els 60 i 90 cm. La
profunditat màxima accessible,
actualment, és d'uns 16 m, però
existeixen moltes possibilitats de
continuació. La temperatura als
16 m de profunditat és de 8QC i
la humitat de 84 per 100. Coor
denades: X = 5Q 14' 32" ; y =
41 Q 28' 18" ; Z = 740 m.s.n.m.
del Mapa ANCOSA-BRUFAGA
NYA de l'ATLES MUNTA
NYENC.

Vegetació

A la part exterior hi ha
criptògames, com són els: lí-
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quens grocs, algues i molses que
formen una coberta més o
menys extensa sobre les parets
rocoses, els arbres o la terra.
Quant a les plantes superiors o
fanerògames, hi hem trobat:
"llex aquifolium", boix grèvol;
"Juniperus phonicea", savina;
"Rosmarinus officinalis", romaní;
"Thymus vulgaris", farigola;
"Amelanchier", rosàcia; "Rubia
peregrina", rubiàcia.

Zoologia

S'han vist rat-penats en
presència de guano, dins la
cova. Es van recollir les se
güents mostres zoològiques: un
insecte apterigogen, quatre mos
ques, tres mosquits i una aranya,
és a dir, tres classes d'insectes i
un aràcnid.

L'aranya es classifica així:
Tipus artròpodes. Subtipus queli
cerats. Classe aràcnids. Ordre
aranèids. Subordre aranomorfes.
Família disdèrids. Cos blanc
grisós de 7 mm de llargada, una
línia marró ampla en la part del
ventre, membres ambulatoris
amb tricomes i segments mar
rons. La disposició dels ulls és
la següent:

Les mosques són de color
marró fosc, tenen uns 7 mm de
llargada i es classifiquen així:
Tipus artròpodes. Classe insec
tes. Subtipus antenats. Subclasse
pterigògens o amb ales. Ordre
dípters. Subordre braquícers.
Família múscids. És molt abun
dant en les parets d'avencs i
coves.

Els mosquits són de la clas
se insectes, de l'ordre dípters i
subordre nematòcers. De 8 mm
de llargada, color marr6 clar,
amb bandes de color blanc.
Força abundants en parets de
coves i avencs.

El tercer tipus d'insectes
recollits pertany a la subclasse
dels apterigògens o insectes
sense ales, per ser primitius o
bé per adaptació al subsòl, llocs
humits, en coves, sota les pedres
i sota l'humus o "mantillo" dels
boscos.

Pertany a l'ordre dels tisa
nurs, caracteritzats per: color
gris plom, tres parelles de potes,
un parell d'antenes, 1,3 cm de
llargada o longitud, aparell
mastegador, abdomen amb 11
segments i una furca amb dues
projeccions finals de l'abdomen.
Es semblant al Lepisma o insec
te platejat que podem veure a
les nostres cases.
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Durant els mesos de juliol i iitIlr Pel que fa a les I aquests foren els darrers ¡¡¡I¡I¡
agost, hi ha hagut molta activitat m:r::· dels divendres al nostre local, en ¡:t¡ftt actes dels divendres culturills. A I¡¡¡~¡¡¡¡¡:¡

de muntanya i de turisme. De ¡r :~ aquest darrer trimestre la cosa :¡t¡::r······· partir d'aquell ja fou el campi ¡I:¡:¡:¡:¡
.............. les diverses colles de què tenim .:.:::::::¡¡l ha anat relaxant-se escandalosa- (::.:. qui pugui i la desertització del ::¡Il¡

revIsta. QUI més qUI menys, Ja ¡mt~¡::::::l Montgrony I ruta literària del ::::::ttt l 'ha portada finalment a la mort, ittt

11' veieu, ha fet Mguna es~padeta'l F.i~g:~1~§!g~i;1 , rl~~i::~ét~~E~~I
~~~~~~~~~M ¡tHt~~~~~! reVIUre moments entranyables ...:.:. sar tant al Pitu Blanes com a la bt~



MOUNTAIN WILDERNESS
No cal dir que va celebrar-

El Josep Julià i la seva se amb força gresca i animació, El nostre president Salvador
dona, l'Enriqueta Castanyer, van amb discurs inelós del President .Butf, en nom de tota la junta
participar el passat juliol a la i lectura per diversos i improvit- directiva, ha fet una visita al
trobada del Mountain Wi1der- zats "rapsodes" d'algunes de les nou alcalde Josep GonzaIez on
ness, l'associació de voluntaris poesies que constituien els petits va exposar-li les nostres ac- ,<.:.:.:.:.

muntanyencs per mantenir neta.. .:.: Jocs Florals del GR, i que foren tivitats i les nostres aspiracions, ~¡~j¡¡¡j¡¡
l'alta muntanya de tot el món, I::....J¡j~ molt aplaudits. El recull de centrades sobretot en tenir un !~~¡¡¡¡~¡

<, , que va tenir lloc enguany a la ¡::I:¡::¡::~::::'I:.:..j..~.~::~::.::.:r:.I.::.:.I::: pooPUemSceles qfiuOeU eesdtàitaat leandl.unSpoSpel'ctl.iót local adient a les nostres neces- InH
~¡¡j~m zona de Mulleres, prop de la !pSirotants

un
· LCl.'aral_Csale,diaabeansncaras,nhoa podet t:.,::::.j:..:~;:.:.::¡~:;..::j::.:·.::¡;:.::.,:j

tt::jj! boca sud del túnel de Viella. ¡¡t¡:¡r:j¡j¡:j de qui vulgui llegir-los. :

11111111111 Van ésser traslladats en ,:,:':¡:¡:¡¡t:¡: J¡ :in:tii:orm'\eamsebqñu;e~apopad~e~nnaO~fidennre~:x_'IHI' ~e~ls~ :~.I:..I.:..:.:::.I:.:.·.,~.:.::.¡.::·.:::1.;.::':..:1

::~~::j¡¡¡:¡ helicòpter fins a 'la cota 2400, \ EL TEMA DEL .
¡t::::¡¡¡ on, juntament amb altres excur- nSOCIAL serveis tècnics de l'Ajuntament. ~j¡:¡¡¡:¡I:

!:¡:¡::::¡ sionistes, recolliren una gran Tnoanmes apoteidxI.aVafarodnirtarqUceapenpguro,:mecY_ t-::..;:::j:.~;:.~.;::..;:.:.::.::::'~:.:~::';:~.
~jf:j:j! quantitat de deixalles que enllet- A resultes de les J :

I.;¡:.~·.¡¡~..:¡!.~ gien la muntanya. I;t: .,:::,. amb els veïns de l'immoble, on te que ens proporcionés un ¡:jjtt:

. . ¡¡:¡¡t:j¡~¡¡::i es van encarregar diverses gesti- espai, puix el pressupost de m¡:::¡:I tind~àa lo~~~. ;"''''!:,~iC::S.neteja • ons a advocats i arquitectes per l'ajuntament ja tenia totes les ili

li de nento (Itàlia). propI ~:~i;:~S~E~~~~~?i ** ::::;~;~;:~ ~~~~I
II!I!!I;II ACTIVITAT SARDANISTA j:t:¡ la reparació immediata de les parlar del tema. ,::::,:::,:::

¡::f@ ...:múltiplesavariesquetél'estruc- ..."l..:~.:..:¡.:..:I.....::....:I....:¡.....:j.....::....::.....::.:..::..:.:¡i.'.:'.'j.::.':.::.'~.':.::.':.:,.\.: Amb gran èxit se celebrà ". ::::< tura de l' dïi . .
, :t.:::.::~.: e I CI.
¡~@:~: prop de l'ermita de Sant Cristò- . , .

I ~:~·::~~~~:~:~7~~ I ~~~t:;r;:~::~::~;~~~I~~ I
I:ú:~. :a~e~~ ~":f~~I~~~i~ _ gl~~~:~~~~~~:~IDn; I
~¡¡j¡i pal, davant la Gran Penya, va :·:·:··tff Patronat si l'oferta era en ferm. LO!ORNEzNEADE FLSEOTERMBALRE DE¡!:,.!...¡.~..:.:.¡.~;::::~:.~.:¡:,:!:.:.j;:;
Hf:¡; tenir lloc la XI NIT DE LA Com que el Patronat ha canviat
mm SARDANA amb les cobles .:.:.:." la presidència, a causa del canvi ::j:j:::j:j:

Itm Principal del Llobregat i Ciutat tr" de l'Alcaldia, havien de reunir- Com cada any i junt amb ¡¡¡~~¡:¡¡¡¡¡
iiK~ de Cornellà, amb l'estrena d 'una se i, entre moltes altres coses d'altres entitats ciutadanes i .~~@¡@¡
mil sardana' d'en Janio Martí. La tractar del tema del nostre local: polítiques, la Talaia va fer 1'0- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡::

~~l~ vetllada fou molt reeixida i No avancem xifres, ja que prè- .frena floral al monument a :jI::I¡j

illi~] omplí de gom .a gom aquell ::j:¡¡ viament s'haurà de fer una Francesc Macià al final de la ljjj¡:¡:¡

il sector de la Rambla. 1¡::t@Il divisió horitzontal de la finca i Ram?la . Pri.ncipa1 en ~n acte I¡¡~¡¡~¡~¡~

t;~.1:I.::..¡:.:::1:::.:¡:.::::I:::.:,",,:,,:·~.::::¡..:",:~:,,:,:":¡..,.:: SOPAR DE CLAUSURA DE ¡;:.::::::::.:t..:i:.:::.:..::::.:::..:¡:.:::~:::..:~:.::.~:::'::::'::::;:::'>"::':':::'::":'::"~:::'::;:.:::~::::.::¡:..,::.'.:.: c:openac.rfreC~tCe~s:~s~lea~Juunan.Valta~~e~sCtui~dmiard:àifrellees~ ;~~~~dman de celebraCIÓ de la I¡¡I¡¡¡¡¡¡¡II

¡~~;~~ CURS DE LA SECCIÜ DE r::jt:¡r~ possibles solUCIOns financeres i També els Amics de la ::IIIIII¡I'

ilI. SENDERS ~~l;I¡I~¡~¡ es fa~à la pr?posta. més adient, Sardana van retre el seu home- j~¡¡~::jj¡
w:i '}:~,:",¡,,= que s haurà d escollir en Assem- ~ natge floral conjuntament amb la i¡j¡:::~:I1 de ~R~~t~~ j~l'~:r~~c:~ ~¡¡~'¡I¡:I¡~II blea de socis. :~.,'¡. Talaia. I
@@ cloure la temporada amb un '::;:.
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EL COLOR DEL CEL

Què hi feia un fotògraf a la
Lluna?

Recordeu aquelles fotografies
de quan els primers homes trepit
jaren la Lluna? En elles hi havia
quelcom d'espectacular i inquie
tant alhora, un detall que ens
indicava clarament que aquell no
era el nostre món. I no em refe
reixo a l'estrafolària vestimenta
dels astronautes, no; ni tampoc a
l'estranya naturalesa de les roques
del sòl. M'estic referint 'al marc, a
l'entorn de la figura fotografiada:
era negre, absolutament negre i la
figura es retallava d'una manera
perfectament nítida i esfereïdora
en aquesta negror. Aquest detall
ens deia explícitament i gràfica,
mai millor dit, que el personatge
fotografiat es trobava en un món
sense atmosfera, que al seu voltant
només hi havia el buit! La Lluna,
tots ho sabem, és un lloc inhòspit,
però no ho és perquè tingui una
atmosfera de gasos letals -per als
humans, ho és perquè no en té
cap en absolut

De totes maneres no és de
l'absència d'atmosfera al nostre
satèl.lit de què voldria parlar-vos
avui, aquest potser serà el tema
d'un altre escrit. Avui us parlaré
del perquè nosaltres, a la Terra,
no veiem el cel negre sinó de
color i del perquè aquest color,
.normalment és el blau, tot i que
de vegades es torni rogenc.

Sense saber res de Física, a
partir únicament del text anterior,
podríem formular la següent hipò
tesi: "Hi ha una estreta relació
entre [' existència o no d'atmosfera

28 i el color .del cel". Està clar que

aquesta hipòtesi té, ara per ara, un
fonament molt feble car es basa
només en dos fets: 1) A la Lluna,
on no hi ha atmosfera, el cel es
veu negre. 2) A la Terra, on sí hi
ha atmosfera, el cel es veu de
color, en concret de color blau.

És quan dormo que hi veig clar

Per tal de justificar amb més
solidesa la hipòtesi anterior s'hau
ran d'analitzar amb una mica de
detall algunes qüestions. En pri
mer lloc ens podem plantejar què
volem dir quan afirmem que vei
em. Sense entrar en la descripció
del procés biològic de la visió,
que s'escapa de l'objectiu d'aquest
escrit, podem dir que nosaltres
veiem quan la llum que incideix
en el nostre ull excita els teixits
de la retina. Així doncs, per veu
re-hi és imprescindible tenir els
ulls oberts i que hi arribi llum.

I què hi diu el bruixot ?

D'acord amb això que acabem
de dir, és del tot coherent que les
preguntes que ens formulem a
continuació siguin del tipus: Què

, és la llum? Quina és la seva natu
ralesa? Si les plantegem a un
físic, la seva resposta seria més o
menys: "La llum, en concret la
llum visible, és radiació electro
magnètica de longitud d'ona com
presa entre els 380 nm i 760 nm".

D'entrada, la tirallonga sembla
un galimaties incomprensible, però
si l'analitzem a poc a poc potser
en treurem l'entrellat. Se 'ns diu
que la llum és radiació electro
magnètica; així doncs, té la matei
xa naturalesa que les ones de

radio, les ones de TV o bé els
raigs X. Però sembla evident que
tot i tenir la mateixa naturalesa no
són iguals; està clar que no veiem
les ones de radio, ni les de TV ni
els raigs X. Quina és aquesta
diferència?

D'ones, no només n'hi ha al
mar

Per a poder contestar de mane
ra satisfactòria a aquesta pregunta
cal dir quatre paraules sobre les
ones. Tothom s'ha entretingut al
guna vegada contemplant l' espec
tacular cadència de les onades
dins del mar. La superfície de les
aigües oscil.la, pujant i baixant, i
tot i que les aigües no' es despla
cen, el moviment oscil.latori si
que ho fa; el resultat és una ona
que avança.

Una ona es caracteritza especi
ficant la seva velocitat de despla-'
çament, la seva amplitud i uns
paràmetres que s'anomenen longi
tud d'ona i freqüència. En el cas
de les ones del mar, l'amplitUd és,
senzillament, la màxima alçada de

J'ona, referida a la posició d'equi
libri, és a dir, referida a la super
fície plana que tindria el mar en
calma.

La longitud d'ona és la distàn
cia entre les crestes de dues ones
successives. La freqüència, és el
nombre de vegades que, en un
punt qualsevol i per unitat de
temps, l'ona arriba a la seva alça
da màxima. Per aclarir aquests
conceptes vegèu la figura 1.

La freqüència i la longitud
d'ona són dues variables que estan



Longitud
(

relacionades: quan una d'elles
augmenta de valor l'altra disminu
eix i a l'inrevés. Quan existeix
una relació d'aquest tipus, els
matemàtics diuen que són varia
bles inversament proporcionals. La
raó d'aquest comportament és ben
simple: quan més separats estiguin
els màxims, es a dir quan més
gran sigui la longitud d'ona, més
estona haurà de transcórrer perquè
en un punt donat es repeteixi un
màxim d'amplitud i per tant la
freqüència serà menor.

Fixada la naturalesa de l'ona,
la seva velocitat depèn del medi
en què es propaga. En una bassa
d'oli, les ones es propagararien
amb una velocitat diferent de com
ho fan en una d'aigua.

Tot i que les ones superficials
en líquids potser són les més co
negudes no són pas les úniques.
Tothom ha sentit parlar de les
ones de so; en aquest cas el què
es propaga no és l'oscil.lació d'u
na superfície sinó la compressió i
descompressió del medi.

I també hi ha les ones electro
magnètiques que potser són les
més enigmàtiques. En elles la
magnitud q~e varia ja no és l'al
çada d'una superfície o bé la pres
sió de l'aire, magnituds més o
menys aprehensibles d'una manera
intuïtiva. Ara el què oscil.la són
camps elèctrics i magnètics que
tot i ser magnituds tan reals com

Figura 1

les anteriors, en general no es
poden sentir directament i és per
això que ens resulten estranyes(l).

Qui empaita un raig de llum ?

Les ones electromagnètiques es
desplacen seguint una trajectòria
rectilínia i tenen una velocitat de
propagació molt més gran que les
ones superficials en un líquid o
les ones sonores. A més a més, a
diferència d'aquestes que necessi
ten d'un medi material per a po
der propagar-se, les ones electro
magnètiques poden fer-ho sense
cap suport, en el buit.

La seva velocitat de propaga
ció en el buit és, aproximadament,
de 300.000 kmls (viatjant a aques
ta velocitat, en un segon es podri
en donar uns vuit tombs a la
Terra!). Segons la Teoria de la
Relativitat d'Einstein, aquesta és la
velocitat límit que es pot aconse
guir.

Per altra banda, tot i que es
propaguen a la mateixa velocitat,
no totes les ones electromagnèti
ques tenen la mateixa longitud
d'ona. N'hi ha que són molt llar
gues; per exemple les que corres
ponen a les ones de ràdio poden
tenir longituds d'ona que van des
d'un metre fins a més d'un quilò
metre. Les ones dels canals nor-

(1) Això no és del tot cert perquè l'ull sí
que és capaç de detectar algunes d'aques
tes oscil.lacions i la pell també.

mals de TV estan compreses entre
uns 1.5 m i 5.5 m, i les d'UHF,
entre 30 cm i 80 cm.

Passejant per l'Arc de Sant
Martí

L'ull humà només és sensible
a ones electromagnètiques de lon
gitud d'ona compresa entre 380
nm i 760 iun (1 nm = 1 nanome
tre = 1 mi1milionèsima part del
metre). Aquest interval correspon
a l'anomenat espectre visible.

Segons la seva longitud d'ona,
les ones electromagnètiques de
l'espectre visible corresponen a
colors diferents: el violeta està a
l'extrem de les longituds d'ona
curtes (380-450 nm) i el vermell,
a l'extrem de les longituds d'ona
llargues (700-760 nm). Entre
aquestes longituds tenim, en l'or
dre de l'espectre, és a dir, en l'or
dre en què apareixen al'arc de
Sant Martí, els diversos colors:
blau (450-500 nm), verd (500-550
nm), groc (550-600 nm), taronja
(600-700 nm).

Quan es barregen tots els co
lors alhora, és a dir, quan la llum
és una mescla de totes les longi
tuds d'ona compreses entre els
380 nm i 760 nm, el resultat és la
llum blanca.

En els extrems de la zona de
longituds visibles hi ha les ones
infraroges, de longitud d'ona més
gran que 760 nm, i les ultraviola
des, de longitud menor que 380
nm. Més enllà de les ones ultravi
olades, amb longituds encara més
curtes, hi ha els raigs X i els
raigs Gamma.

De tota aquesta explicació
sobre les ones -convé recordar que
el color de la llum depèn de la
seva longitud tf ona, i que el blau
i el violeta corresponen a longi
tuds d'ona més curtes que no pas
el taronja o el vermell.

Tots els colors del verd

Passem ara a comentar el
perquè veiem els objectes de 29



En resum i a tall de conclusió:
Hem vist que la hipòtesi que haví
em fet és del tot certa, sense at
mosfera veuríem el cel negre i
gràcies a ella el veiem blau. Per
altra banda hem explicat el color
groc del Sol i fins i tot la seva
tendència a envermellir per la
matinada o el capvespre.

En canvi, l'observador B està
mirant directament al Sol; a ell li
arriba, majoritàriament, la llum
que ha seguit la trajectòria rectilí
nia, sense dispersar-se. Aquesta
llum estarà empobrida en els colrs
corresponents a les longituds d'o
na petites, que han estat dispersa
des, i per tant, en ella dominaran
els grocs i els vermells.

A més a més, aquest efecte
s'incrementarà quan el Sol es tro
bi prop de l'horitzó, pel matí o bé
per la tarda, perquè aleshores el
recorregut que ha de fer la llum a
través de l'atmosfera és més gran.

El mantell és blau però el cap
vermell

I si plou, què passa ?

A més a més, si mirem la
figura 2 podrem veure que a l'ob
servador A que està mirant el cel
i veu la llum dispersada, li arriba
més llum blava que no pas verme

lla. Això significa que veurà el

cel de color blau.

directament del Sol o bé reflectida
pel sòl o algun objecte, però no
del cel, aquest es veuria negre
com passa a la Lluna.

A

Figura 2

Però, quan mirem el cel què
veiem? Allí no hi ha ni arbres, ni
rajoles; què hi veiem, doncs?
Abans de respondre hem d'expli
car que l'aire atmosfèric està
format per unes entitats elementals
molt petites denominades molècu

les. Aquestes molècules tenen unes
dimensions molt més petites que
la longitud d'ona de la radiació
electromagnètica corresponent a
l'espectre visible.

Quan un raig de llum de deter
minat color incideix sobre una
molècula d'aire, part d'ell es
dispersat(3) i part segueix el seu
camí rectilíni. La relació entre la
proporció dispersada i la que no
ho és depèn de la longitud d'ona
de la llum. Es pot demostrar, cosa
que no farem pas ací, que la
proporció dispersada augmenta en
disminuir la longitud d'ona de la

llum. Això significa que les molè
cules d'aire dispersaran més llum

AI cel, àngels i molècules

En principi, la llum natural
que ens il.lumina, és a dir la llum
procedent del Sol és llum blanca.
Aquesta llum incideix sobre els
objectes i part d'ella es reflecteix
i part es absorbida; ara bé, aquesta
reflexió i absorció és selectiva,
depèn de la longitud d'ona de la
radiació incident

.Així, la neu es veu blanca

perquè reflecteix totes les longi
tuds d'ona per igual, sense absor
bir gairebé res de radiació. En
canvi, a l'altre extrem tindríem la
Rambla de Vilanova; es veu
negra perquè absorbeix quasi totes
les radiacions sense reflectir-ne
pràcticament cap(2).

Entre aquests dos casos ex
trems hi ha totes les possibilitats
i això origina la immensa varietat
de combinacions i tonalitats que

colors diferents; com és que les
fulles dels arbres són verdes o bé
la Rambla de Vilanova és negra?

es troben a la naturalesa. Per
exemple, la fulla d'un arbre es
veu verda perquè reflecteix majo
ritàriament el color verd i en
canvi absorbeix tots els altres.
Però a mesura que va envellint, la
seva composició canvia i per això
el seu color també, passant del
verd al groc .....

blava que no pas la vermella. La
figura 2 intenta il.lustrar aquest
efecte.

Així doncs, quan mirem el Cel
veiem la llum dispersada perles
molècules d'aire. Si no hi hagués
atmosfera no hi hauria llum dis
persada i per tant, als nostres ulls
només arribaria la llum procedent

Les argumentacions anteriors
s'han fet considerant que a l'at
mosfera només hi ha aire però, a
l'atmosfera també hi ha partícules
de pols, gotes d'aigua, núvols,
algun ocellot i molta contamina
ció, elements tots ells que també
participen en els joc dels colors.
D'això, però, en parlarem un altre
dia.
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(2) Un cos n~gre. en sentit estricte, seria

aquell que absorbís totes les radiacions.
(3) La molècula actua com a cenJre

dispersor, la qual cosa significa que emet

llum del mateix color en totes direccions.

Agustí Poch



CAMPANYA INTERNACIONAL
PER A LA

PROTECCIO DELS
HERBEIS SUBMARINS

El passat dia 17 de juny
quedàvem astorats en veure al
port de Barcelona un veler
excepcional, l'Amerigo Vespuc
ci, missatger incansable que ens
cridava l'atenció per protegir
una de les plantes més amenaça-

des que contribueix a garantir
l'oxigenació de l'aigua del mar,
així com a donar suport i habi
tatge a diferents espècies i a
defensar les platges de l'erosió.
Aquesta espècie endèmica del
Mediterrani és la Posidonia

oceanica, coneguda vulgarment
a les nostres costes amb el nom
de "galiot".

Vàrem tenir l'oportunitat
d'assistir a la taula rodona a
bord de la nau Amerigo Ves
pucci, que sota el tema "La
deforestació del Mediterrani;
realitats i perspectives", tractaren
representants de les Administra
cions i científics experts en
gestió ambiental.

La Posidonia oceanica sol
viure des de la superfície fins a
30-40 m de profunditat. Es for
mada per unes tiges arrossega
disses o rectes enfonsades al
substrat, acabades per grups de
fulles que s'anomenen feixos.
Cada feix té de 4 a 8 fulles,
d'aproximadament 1 cm d'am
plada i de 20-30 cm de llargada.

A diferencia de les algues,
que Són vegetals sense flors i
sense arrels, les posidònies són
plantes amb flor.

A finals d'estiu, entre els
mesos d'agost i setembre o a
començaments de tardor, aques
tes plantes floreixen. Els seus
fruits, anomenats "olives de
mar" per le seva forma i dimen
sió, suren per l'aigua i la llavor
cau al fons; i si les condicions
li ho permeten germina. Aquests
fruits solen trobar-se a la platja
a finals d'hivern o a comença
ments de primavera.

També són degudes a les
posidònies les anomenades "pilo-
tes de mar", que són acumulaci- 31



Col.lecció de "Llibres de motxilla"

LA BIBLIOTECA
DE LA TALAIA

ons de fibres, rizomes que pel
moviment de les ones agafen
aquesta forma tan característica.
A causa de la contaminaci6 que
pateix el Mediterrani, aquesta
espècie va desapareixent.

A prop de la nostra costa hi
ha una zona coneguda amb el
nom de "El Brut", zona on
aquesta planta era abundant.

De la col.lecció "Llibres de
motxilla" de Publicacions de
l'Abadia de Montserrat, la bibli
0teca de l'Entitat en disposa
d'una trentena de títols. Són
llibres de petit fmIDat (1l0 x
180) amb un centenar de pàgi
nes escrites per als excursionis
tes i per excursionistes.

Aquests llibres tracten de
donar una informació general
sobre un tema concret lligat al
món excursionista. Oferim la
llista de títols, tot recordant que
són a la biblioteca de la Talaia
i a disposició de tots els asso
ciats.

FE D'ERRATES

En el darrer butlletí, entre
els ordinadors, la redacci6 i els
follets de l'impremta se'ns van
colar un munt d'errades a diver
ses pàgines, de les quals segura
ment ja us vàreu adonar i que
ara us esmentarem:

El peu de foto superior de la
pàgina 5 hauria de dir "els
cabussets estan nedant a La
Massona" i no "a La Massana",
mentre que a la pàgina 31 volí
em dir "el flamant Conseller del
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Actualment, i per les condicions
que acabem d'esmentar, va
disminuint i per tant l'aigua és
més tèrbola i en conseqüència
disminueixen els animals i al
gues d'aquesta zona.

Hem d'agrair, doncs, a l'as
sociaci6 MAREVIVO que, en
col.labüraci6 amb la Marina
italiana i la CEE, va endegar la

El massís del Pedraforca
Arqueologia per a excursionistes
Del Bruc a l'extraplom
Indrets de Catalunya/l
Els arbres del nostre paisatge
La vall del Bac
Qui va a la muntanya
Indrets de Catalunya/2
Excursionisme i franquisme
Art romànic per a excursionistes
Paratges del País Valencià
Al vent dels 4CXXL.
Vegetació de Montserrat
L'esquí dels grans espais
Geologia pas a pas
De l'Alt Camp al Priorat

ta" i no "el Consell...", i "patri
moni natural" i no "cultural".
També el peu de foto de la
mateixa pàgina diu "... amb el
Castellet al fons", mentre que el
nom correcte seria "el Castellot".
A la pàgina 47 la foto inferior
no correspon al que diu al peu,
sin6 que està canviada per la
foto de la part superior de la
pàgina 49, que hauria d'anar al
seu lloc.

Al capítol de Notícies i
Comentaris, dèiem que l'aboca
dor del Garraf acolliria la brossa
fins el 1944, doncs és clar que

campanya per la Posidonia
oceanica-creuer ecològic en la
Mediterrània. Les naus Amerigo
Vespucci, cap a l'oest i Palinu
ro, cap a l'est; sortiren des de
Roma a començaments d'abril
per cridar-nos l'atenci6 en la
salvaguarda d'aquesta planta en
el Mediterrani.

M. Carme Barceló i Martí

Històries de camí
-Fauna de les muntanyes
Amb les cames i amb el cor
Què és l'escalada
El riu Anoia
Dates i dades excursionistes
Rapinyaires de Catalunya
Catalans als 8000..
Els camins irresolts
El romànic de Collserola
Ensonyaments i escalades en
solitari
Grans personatges de la

.muntanya
Que bonica és la muntanya
Homes i refugis

volíem dir 1994. Les notícies
"El carrer de l'Aigua ja arriba a
la Masia en Ser6" i "Desaparei
xen marges centenaris" han
resultat amb paràgrafs sencers
creuats d'un lloc a l'altre. I
segurament -tot i que la Redac
ci6 fila molt prim en la correc
ci6 ortogràfica- se'ns haurà
escapat alguna qüesti6 més que
no hem sabut veure. Esperem la
vostra comprensi6 per aquests
petits desgavells.

* * * * * * * * * * * *



EL "HOBBY" D'AQUEST ESTIU

De turisme pel Ripollès
El "hobby" d'aquest estiu no

serà precisament del tot original,
però crec que li escau prou a la
nostra revista, aquesta excursió
que vàrem fer.

Amb quatre dies vàrem
recórrer alguns cims, els pobles
i les esglésies romàniques que
hi ha escampats des d'Ull de
Ter fins Beget, per valls i mun
tanyes del Ripollès i la Garrot
xa.

Aquesta sortida fou prepara
da amb cura. El diari AVUI,
cada divendres, porta la descrip
ció d'una possible excursió a fer
i aquesta va acompanyada d'una
fotografia del lloc, que moltes
vegades és una església romàni-

ca i d'altres pot ésser un castell.

D'aquest sector del Ripollès
en tenia una bona col.lecció i
ens les vàrem endur amb nosal
tres.

La "base" d'aquesta excursió
es va situar a Vilallonga de
Ter, a 1067 m alt. Aquest és un
poble en expansió amb alguns
hostals i restaurants, ja que es
troba en el camí de les pistes
d'esquí VALLTER 2000.

Seguint, doncs, la pista del
romànic, vàrem visitar tots els
pobles. Cal tenir present que, en
aquests sectors de muntanya, els
pobles no han crescut massa o
gens en molts anys i per tant no

s'han vist en la necessitat d'am
pliar les seves esglésies.

La Roca del Palencà és un
nucli escalonat situat a redós
d'una roca que l'amaga total
ment de ser vist des de la carre
tera, que passa a 200 metres. La
seva capella, dedicada a la Ver
ge de la Pietat, és la més petita
que hem vist, d'uns 15 m qua
drats i en un lateral la roca es
posa dins l'església fent de
pedestal a una imatge.

D'aquestes joies del romànic,
s 'ha de destacar el conjunt de
l'obra, a més dels seus interiors
ben restaurats, rics en retaules i
talles, com les de Beget; també
les portalades són una peça de
museu, amb els ferros fOljats,
veritables treballs d'artesans, i
els campanars d'espadanya situ
ats sobre l'església a la façana.

Rocabruna, petit nucli situat
al vessant sud del Montfalgars i
a la carretera de pas a Beget,
església romànica dedicada a
Sant Feliu.

Reget, isolat al fons de la
vall i travessat pel riu del ma
teix nom. Val la pena arribar-se
al poble, és quasi com de pesse
bre, i l'església ja es porta la
fama. Fent tertúlia al poble, ens
vàrem assabentar de com van
aconseguir de salvar d'ésser
cremats, els retaules i altres
joies el juliol del 1936.

Els habitants de Beget, en
començar la guerra civil, es van
assabentar que hi anaven d'un
altre poble per cremar l'església.
Ells, aleshores, cremen els bancs
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i alguna
altra cosa
al davant
de l'esglé
sia. Així
que els
altres
arriben, els
ensenyen
la pila cre
mada i els
forasters
dubten, no
s'ho aca-
ben de
creure i
vol e n
entrar-hi
de totes
maneres.
Al final
els van
capgirar
perquè des
de dife
rents punts
estratègics
els rodeja
ven i ame
naçaven
de dispa
rar-los.
Així ha
arribat fms
als nostres
dies.

El poble
de Carn
prodon,
de fama
turística, té
també, a
més de
l'antic
monestir
de Sant
Pere, el
pont romà
nic sobre
el riu Ter,
que és un
dels pocs
que que
den al
nostre
país.

Teníem
també el

projecte de fer un cim important
de la comarca, i així va ser. El
Costabona, de 2464 m, va ser
l'elegit. La pista forestal que va
de Setcases a Espinavell ens va
apropar al punt més alt per on
circula i en arribar al coll Verd,
a 1928, hi aparquem. Queden
ara més de 500 metres de desni
vell, pujant.

Som al punt del migdia. El
sol campa a l'ample, encara que
un xic d'aire l'esmorteeix. Co
menço l'ascensió en solitari,
aquí no hi ha pas perill de
perdre's. La idea és de fer l'ex
cursió al més ràpidament possi
ble. Per la muntanya algun
ramat de vaques pasturant Ja
amunt enllaço amb un senderol
fins arribar a les primeres ro
ques que ja no deixo en tota la
carena fins al cim.

El dia és completament clar
i el cel d'un blau que no enga
nya, cap floc de núvol per en
lloc. La vista no té frontera, cap
al nord, les muntanyes de la
Catalunya francesa, cap al sud,
les valls dels rius Ter i Ritort i
molts dels pobles del Ripollès.

Com jo, a dalt hi ha altres
excursionistes i d'altres que
encara pugen. La meva estada al
cim és breu i en baixar penso
que és un cim més que m'apun
to tot i estar per sota de la
meva màxima que fou la Pica
d'Estats.

El paisatge d'aquestes co
marques és fabulós, els boscos
són força verds i ajuden a fer
que la temperatura, tot. i ser
força calurosa a ple sol, sigui
un relax en comparació amb les
xafogors de Vilanova.

Ha estat una sortida força
rica en cultura, esport i també
en gastronomia, ja que a l 'hostal
tenen un tracte força agradable,
molt casolà i menjar abundant.

Joan Lluís Sivill i Vergès



UNA GRIMPADA
AL MAMPODRE

Tenint com a base el Cam
pament Social d'Estiu que haví
em muntant a Maraña, calia
complir almenys amb alguna
ascensió per aquella zona. Tot i
que no teníem grans cims a
l'abast com al Pirineu, sí que
disposàvem d'alguns que modes
tament sobrepassaven els 2100
metres, això sí, pràcticament
damunt del Campament, és a
dir, amb un desnivell d'uns 900
metres, ja que teníem les rulots
situades a 1253 m alt. No haví
em tingut ni temps d'entretar
nos, només ens havíem enfilat

dalt de la Peña Hoguera, una
protuberància calissa de 1514 m
tallada en cingle just sobre el
campament, i alguna caminada
ocasional per aquells rodals.

I pensat i fet. La sortida 
prevista en la programació d' ac
tes- s'havia comunicat la tarda
anterior per a qui volgués pujar
hi. A les vuit del matí, només
havent-nos tret les lleganyes
amb la glaçada aigua del riuet
de La Fuentona i empassar-nos
un glop de cafè amb llet, ens
trobem una colla davant la rulot

del Siscu.

Comptem i som deu inclosos
els tocatardans. El Ramon, la
Maria, el Paco, els germans
Josep M. i Ramon, el Juli, el
Siscu, el Francesc, la Pili i jo.
Motxilles al coll i amunt. El sol,
que ha sortit no fa gaire, co
mença a desvetllar les boires a
la vall en un espectacular con
trallum. Fem via dirigint-nos cap
a la vall de Valverde. Hem
deixat enrera el naixement de l.a
Fuentona, que abasteix d'aigua
el poble de Maraña i amb l'ai-

La vall de Maraña i la vall de l'Esla, amb els Pics d'Europa al fons. Foto: Josep Blanes. ---------' 35



Però, ai las! Passat el
coll començava una
aèria grimpada a la
qual no tots estaven
acostumats. Un seguit
de roques que confor
maven la carena ens
oferí una sèrie de
passos on calia posar
hi atenció, puix la
timba era a banda i

Finalment, després de
passar per un collet i
sense cap dificultat
però amb un fort pen

dent, arribem al cim que resulta
ser el Pic del Mediodia de
2148 m d'alçada. Però corn
crèiem que aniríem a parar al
cim més alt, resultà que no era
aquell, sinó el que teníem al
davant en direcció Nord. "Bé,
doncs, hi anirem, però cal ali
mentar-nos primer". Un inefable
entrepà s'encarregà de res
cabalar-nos les energies per
dudes, mentrestrant fem petar la
xerrada i ens en fotem de tot el

que calgui. Fotos,
vídeo, una cantimplora
d'aigua, els prismàtics,
connexió amb walk.y
talk.y al Campament,
quatre ametlles i bé,
ara que fem? Doncs
carena avall, cap al
coll i cap a l'altre cim,
que és el més alt.

El pendent es redreça i
comencem a tirar pel dret, per
les terrasses d'herba. La direcció
que hem de seguir no és gens
clara, però decidim dirigir-nos

d'ovelles organitzades diligent
ment per un parell de gossos
també tirava cap a dalt; a l'altra
banda, nosaltres. Ens saludem
mútuament amb un beee! cordi
al. Ens miren de reüll pensant:
aquests estan sonats!

Cresta de la Peña del Mediodia al cim del Mampodre. ---'
Foto: Josep Blanes.

cap al coll de Val
verde i deixar el de
Cervunal, discutint
sobre una cartografia
rudimentària quin serà
el cim a assolir. "Ep!
Guaiteu allà dalt! Oh,
i allà també! A on? A
veure?" Els isards
havien aparegut a les
carenes d'ambdós
costats. Amb una
envejable agilitat fan
recorreguts que nos
altres trigaríem hores a
fer-ho. Amb els pris
màtics i el vídeo els
anem seguint, aparei
xent més vegades i
tomant-se a amagar.

Pel fons de la vall, a una
banda, un allargassat ramat

gua sobrant fonna un riu on
fins i tot podem capbussar-nos
els acampadors. Ja enlairats i
quan gairebé perdíem de vista el
campament, veiem que algú ens
ve al darrera. Quatre crits, l'es
perem i resulta que apareix el
Víètor, esbufegant, mig indispo
sat de la nit anterior, però supe
rat per les ganes de pujar.
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banda. Mentre alguns de nosal
tres vàrem entusiasmar-nos amb
aquella gimnàstica, altres prome
teren que no els enredarin mai
més. Una fita de vèrtex geodèsic
coronava un ample cim on per
l'altre vessant s'hi davallava
amb molta facilitat. Havíem
assolit el cim més alt d'aquelles
contrades, la Peña de la Cruz
o dit també de Mampodre, de
2190 malt.

Una immensa panoràmica de
valls cobertes per la calitja feien
ressaltar a la llunyania el massís
de Pics d'Europa, fms i tot
crèiem reconèixer els més altius
com la Peña Vieja i la Tabla de
Lechugales. Però no ens hi
estem massa estona, i després de
fer-nos la foto de rigor, avall,

que fa baixada!

I tant que feia baixada!
Calia anar amb compte de no
fer caure pedres, sobretot perquè
no els toqués el rebre als de
davant. A l'enèrgic crit de,
pedraaaa! vèiem rebotar algun
projectil que més avall s'integra
va a la tartera. Un davallar
continu en ziga-zaga cercant el
millor pas entremig dels cingles
ens portaria finalment damunt el
riuet de la Fuentona. Una estona
abans havíem divisat a sota
nostre el campament, que des
d'allà dalt es veia francament
minúscul. Amb l'eficàcia que el
caracteritza, el Ramon Casas
connectà el walky amb els
acampadors, indicant-los la
nostra posició i així ens van

localitzar visualment i ens dona
ren senyals d'haver-nos identifi
cat.

Acabada la baixada, arribà
rem als prats fins a plantar-nos
al Campament, saludant, això sí,
les darreres vaques que tot
pasturant tomaven a Maraña.
Acalorats per un sol esplèndid,
finalitzaríem la sortida submer
gint-nos a les fresquíssimes
aigües del gorg que feia de
piscina als acampadors. En
definitiva: una agradable i reei
xida ascensió.

Josep Blanes

"EN MEMORIA
D'EN FRANCESC
XAVIER RABAT

Els membres del GEAM volem
tenir en aquest butlletí un espe
cial record, per a qui va ésser
secretari i membre actiu del
nostre grup En Francesc Xavier
Rabat, amic i company que ara
fa 10 anys, a causa d'un acci
dent, ens va deixar mentre esca
lava a la cara sud-est del Midi
d'Osseau.
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Puigmoltó de Ribes
també és prou antic

guts sis indrets amb aquest nom,
a Castellet, Mediona, Ribes, El
Montmell i Begues, en el Pene
dès, i en· el municipi de Sant
Martí Sesgueioles a la Segarra
Calafina.

Puigmoltó de Castellet és
una antiga masia senyorial situa
da a frec del límit termenal amb
l'Arboç que va donar nom a les
Casetes de Puigrnoltó, agrupa
ment de cases dins el municipi
arbocenc, però encara parròquia
de Sant Marçal per haver estat
del terme del castell de Castellet
fins que l'Arboç se 'n separà.
D'aquesta vella masia es tenen
notícies històriques des de l'any
1186 i hi ha qui diu que fou
una quadra que passà al mones
tir .de Santes Creus en el segle
XIII, quan en realitat aquesta
quadra era Puigmoltó de Medi
ona, situada a migdia de Sant

Joan de Conilles, on es
té constància de la
torre de "Podio Mol
ton" l'any 1202.
Aquesta fortificació sí
que fou donada a
Santes Creus el 1241,
previ consentiment del
vescomte de Cabrera,
que era senyor del
castell de Mediona.
Aquest Puigrnoltó era
el senyoriu de més
importància que els
monjos tingueren en
tota la contrada i fou
el centre de recollida
dels fruits de diverses
pertinences properes.

Puigborrell (Pontons), Puig
camí (Mediona), Puigcedó o
Puigsedó (Subirats), Puigciuró
(Sant Cugat Sesgarrigues), Puig
cógul (Mediona), Puigdàlber,
Puigdassé (Els Monjos), Puig
despí (Castellví), Puigferrer
(Lavit i Olivella), PuigfIguera
(El Montmell), Puigfred (Medio
na), Puig-gomar (Mediona),
Puig-graner (Sant Marçal, Caste
llet), Puigpelat (Sitges), Puig
rodó (Avinyonet i Castellví),
Puig-roig (Ferran, Olèrdola),
Puigsadoll (El Montmell), Puig
vell (Torrelles), Puig-verdí (Cas
tellet) i Puigmoltó, que hem
deixat al darrera per dir-ne
alguna cosa, ja que tenim cone-

penedesenca observem la presèn
cia d'una bona quantitat de llocs
que duen els apel.latius "puig" i
"pujol". Entre els primers cal
remarcar els següents:

A part dels esmentats cas
tells roquers, en la depressió

,

'----------Carrers de Puigmoltó. Foto: Vicenç Carbonell.

El Penedès és una depressió
entre les muntanyes del Litoral
(massís de Garraf) i les del Pre
litoral (Ancosa-Brufaganya). En
canvi, la paraula Penedès vol dir
"lloc de castells roquers" i
aquesta defInició ve corroborada
per l'existència de diverses
roques i penyals fortifIcats, corn
són Gelida, Subirats, Olèrdola,
Castellví, Font-rubí, Foix i al
tres, quasi tots situats en els
contraforts de les citades munta
nyes. Però també hi ha castells
roquers no precisament elevats,
o menys elevats, per exemple
Castellet, Ribes, Sitges, Sant
Martí Sarroca, Garraf, Calafell,
Marmellar, Penyafort i Penafel,
que foren bastits sobre rocams
estratègics que vetllaven camins
i/o l 'horitzó marítim.
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(segles XII-XIII), però el docu
ment més conegut és la Carta
de Població de l'any 1333 que
concedí el comte a Bernat Gui
llem de Ribes. Per altra banda,
així com del pertanyent a Medi
ona hi ha coneixement de diver
ses troballes arqueològiques, del
caseriu de Ribes podem c;lir que
s'han descobert sepultures de
"tegulae" i ceràmica romana.

Puigmoltó de Begues està
situat en un collet a sota mateix
del puig Castellar, al peu del
camí a La Plana Novella. Actu
alment és una masia en runes
on es poden veure pedres treba
llades. No disposem de dades
documentals, però el seu aspecte
extern és d'una construcció molt
antiga. De l'aigua de la seva
font, se'n devien servir els pro
bables veïns del recinte ibèric
fortificat del Castellar.

El Puigmoltó del Montmell
és sols una muntanya que fa de
límit amb l'actual terme de
Vila-rodona i pertany a la ma
teixa serra del Montmell, a la
part de ponent de La Joncosa.
No tenim esment de cap pobla
ment. Per cert, en el mapa de la
nostra XII Marxa d'Orientació,
aquest pujol el situàvem més a
llevant, en el puig del Migdia,
de 688 m d'altura, però ja fou
esmenat en un plànol posterior
editat per l'Institut d'Estudis
Penedesencs el mateix any 1985.
Ambdós mapes són del nostre
amic Toni Sagarra.

Puigmoltó de fora comarca
era una antiga quadra situada a

ponent dels Prats de Rei, docu
mentada des de l'any 1068 amb
el nom de. quadra del Galf i
coneguda ara per can Codina de
la Quadra.

Passem a la part més delica
da. Què vol dir Puigmoltó? Tots
sabem que el moltó és el mascle
d'ovella castrat. L'etimologia
més fàcil el fa venir d'aquest
animal. Però el nostre apreciat
company Muntaner (1) creu que
hi ha una explicació més satis
factòria (almenys per Puigmoltó
de Ribes) i pensa que ve del
llatí "mutulone", 'fita', ja que de
"mutuló" derivaria per matàtesi
i dissimilació vocàlica "mulató".
l "mulató" hauria passat a mul
tó, per pèrdua de la a, aquesta
afavorida per l'existència de la
paraula moltó amb el significat
esmentat i d'ús corrent. Com
podem veure, l'argumentació
predisposa la presència d'una
hipotètica 'fita' en cada lloc que
actualment es digui Puigmoltó.
La veritat és que no hem sabut
trobar significat termenal on
estan situats els diversos Puig
moltó, fora del darrer, el del
Montmell, del qual ja hem dit
que és límit amb Vila-rodona,
però donant-se la circumstància
que a la mateixa ratlla de terme
i no gaire lluny del mateix hi
ha un altre vèrtex que porta el
nom del Muró, paraula que en
aquella contrada té l'equivà1en
cia de molló (sinònim de fita),
mot que sí que té origen en el
llatí "mutulone" i amb el seu
derivat llatí vulgar hispànic
"mutulo" (2).

Precisament els animals
bòvids són dels més representats
en la toponímia catalana, especi
alment els derivats de cabra,
però no deixa d 'haver-hi també
moltons, borrecs, bacives i ove
lles en els noms de lloc. En els
Puigmoltó de Castellet, Medio
na, Begues i Ribes, hi ha (o hi
havia) corrals ramaders que
podrien donar veracitat a l'eti
mologia pròpia del moltó i no
caldria cercar una altra ex
plicació.

La paraula moltó es troba
documentada des de l'any 907
amb la grafia "moltone" i el
molló des del 979, com "mollo
ne". Si bé tenim enregistrats
diversos Puig-moltó, no conei
xem cap Puig-molló, tot i que
molts d'aquests signes termenals
són dalt de les muntanyes. Re
sultaria prou estrany la desapari
ció en un puig del veritable
nom del molló i la seva substi
tució en diferents emplaçaments
pel de moltó. Serien moltes
coincidències.

Vicenç Carbonell i Virella

Notes:

(1) Ignasi M. MUNTANER I
PASCUAL, "Els noms de lloc
del terme de Sitges i de les
terres veïnes", pàg. 299, 1986.

(2) Joan COROMINES, "DE
CAt", Volum V, pàg. 755 i 848,
1985.

ELS ESTABLIMENTS I KARQUES QUE TENIM AJUNCIATS EN AQUEST BUT
LLETÍ. COtLABOREN EN LA SEVA FINANCIACI~. AGRAÏR1EM LA COOPERA
CI6 OE TOT S ELS S·O Cl'S Etl Lt AD QUl Sl eI 6 oEL. S PR OQU eTE s oELS NoS
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POZU TRAS
LA JAVADA

(Pics d'Europa)

Tras la Jayada, amb els
seus -306 m de vertical absolu
ta, és la 4! directa d'Espanya.
Per la informació que en teníem,
sabíem que solament hi havien
baixat dues vegades, i d'això ja
feia gairebé deu anys. Per tant,
no es tractava únicament de
realitzar l'exploració, sinó també
de cosir tot el pou i obrir una
fitxa tècnica nova, donat que
d'aleshores ençà les tècniques
s'han perfeccionat molt i pensà
vem que així milloraríem la
informació que ja teníem.

El "pozo de la Jayada" és
situat al massís del Cornión, a
Pics d'Europa, i la seva aproxi
mació es realitza des del llac de
la Encina per sobre de Cova
donga.

Després de tres hores de
caminar a pas lleuger, vam
arribar al refugi d' Ario, des
d'allà encara hi havia una hora
més fms a la boca del pou, això
si tens sort i no et perds.

La boca del pou s'obre dins
una dolina enfonsada i té unes
dimensions de 40 x 30 m apro
ximadament. Comencem el des
cens per la dolina i quan entrem
realment a la vertical ja hem
baixat uns 25 m. A -39 m vam
clavar el primer tac, operació.
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que repetim a -56 i a -76 m i
fins a -125 m, on hi ha una
gran "pala" de neu, però malgrat
això no la podem aprofitar per
aturar-nos una estoneta, és mas
sa inclinada i la neu és molt
dura.

En aquest mateix lloc clava
ríem dos tacs més per començar
una nova instal.lació. El meu
company Pere passa al davant
amb la corda de dos-cents me
tres i comença a davallar una
tirada de -104m totalment aeris
que representa la part més im
pressionant de la cavitat: les
parets són tan allunyades que no
es veuen i això et fa quedar
penjat en el buit dins de la
foscor...

A -229 m tomem a tocar
pared i col.loquem un tac per
evitar fregaments. Anem repetint
l'operació a -237, -244 i -253.
Arribats en aquest punt, única
ment ens resta una tirada aèria
de -93 m per "tocar terra fer
ma".

"Uf! Ja era hora!". Tota
aquesta feinada ens havia costat
tres hores. Teníem les cames
adormides de l'esforç després de
tant de temps penjats com boti
farres.

La planta és de 18 x 20 m
amb un petit llac en un racó.
Ràpidament busquem una fines
tra a uns 5 m del terra i l'esca
lem, però dóna a la gatera de
sota. Teníem la il.lusió que
pugués continuar, però no va
ésser així.

Vàrem comprovar que la
topografia d'aquest racó no era
correcta i la vam rectificar, a
més de la cota total, que passa
de -313 a -309 m.

La pujada, com en totes les
grans verticals, exigeix paciència
i "anar fent". Després de set
hores d'exploració, l'últim mem
bre de l'expedició i el que va
fer la feina de descosir el pou
va sortir a l'exterior.

Com que ja era de nit, vam
decidir d'anar cap al refugi a
descansar. El dia següent toma
ríem a recollir les cordes del
pou, ja que per raó de la gran
vertical tenien una llargada i un
pes considerables.

Josep Aguadé
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ALLA AKBAR
(el morisc)

DIVERTIM-NOS LLEGINT

FERRA, Miquel: Alia Akbar (el
morisc), L'eclètica, eds. Bromera,
Alzira, 1989, 191 pàgs.

ALLA AKBAR (el morisc) de
Miquel Ferrà és una de les poques
noveLles, en llengua cataiana, que
tracta un dels temes més punyents
de la Història de la Corona Caste~

llana del segle XVI: "l'expulsió
dels moriscs valencians".

El protagonista, Ahmed Al
Farrasí, ens explica les seves
aventures i vicissituds al llarg de
la seva vida. Miquel Ferrà ha fet
un exceLlent tractament del tema,
demostra ser un bon coneixedor
del període històric.

El jo-protagonista representa la
simbiosi de tot un poble maltractat
i bandejat de la seva terra, de la
terra dels seus avantpassats pel sol
fet de voler ser ells mateixos, pel
sol fet de pertànyer a una altra
religió, pel sol fet de mantenir-se
fidels a la seva pròpia identitat.

La noveLla està centrada en un
sol protagonista, però al seu vol
tant gira tot un rerafons històric
que treu a la llum la història
d'aquest llunyà segle XVI, que
sols coneixem pels llibres d 'histò-

ria, freds i amb simples dades
numèriques.

La Història d'Ahmed Al-Farra
sí provoca en el lector una mena
de malestar i d'enuig pel greu
genocidi que patí tot un poble i
que ens és pràcticament descone
gut. Es ben cert que a cops una
bona noveLla, i aquest n'és un
clar exemple, aporta molt més
coneixement que deu llibres d'his
tòria.

La tècnica literària utilitzada
per l'autor esperona la curiositat
lectora, ja que la noveLla es resol
a partir de dos moments temporals
diferents en la vida del protago
nista. Un temps present on Ahmed
Al-Farrasí, enrolat en un exèrcit
de mercenaris, va a fer la guerra
a l'Africa, essent l'única possibili
tat que li han deixat els de la
"creu justiciera". De fet tot aquest
temps present és un anar cap a
una mort digna.

I un temps passat, al qual hi
arribem a partir del Record, quan
el jo-narratiu recorda els moments
feliços a la seva València, amb la
seva dona, els primers anys d'a
mor, la llar paterna, ...

A mida que transcorre la no
veLla el lector va lligant caps i
aquests temps paral.lels van con
fluint i et van donant la clau de
l'obra fIns arribar al fInal.

Amb aquesta noveLla -premi
Ciutat d'Alzira 1989- Miquel
Ferrà ha volgut exemplificar, com
abans ja he dit, un dels períodes
més tristos de la història del Reg
ne de València. A partir de la
personificació noveLlada d'Ahmed
Al-Farrasí s'ha estructurat la fa
mosa lluita entre "els moros va
lencians" i els "cristians".

Penso que ALLA AKBAR (el
morisc) -ALLA ES GRAN- és
una noveLla d'aventures on es
planteja una exceLlent síntesi
històrica, però alhora és una no
veLla, és a dir, hi ha un relat
estructurat i resolt dins el propi
llibre i per tant, si el lector vol
llegir una aventura per ella matei
xa, l'obra que recomano és perfec
ta.

Angels Parés

Vilanova i la Geltrú, 27 juny 91
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PIRINEUS 91
Circs de Troumouse

- Néouvielle
- Gavarnie

No es pot dir que hem fet
una expedició, però sí que hem
fet una bona excursió al Pirineu,
d'onze dies i en tres zones molt
concretes i de característiques,
algunes, diferents; els companys
som: Marcel.lf Ferrer, Aureli
Carnicer, Josep M. Pujades i jo,
Joan Toledano.

Iniciem el nostre recorregut
el dia 7 de juliol, amb moltes
ganes de gaudir de les munta
nyes que ens hem proposat
coronar. El primer objectiu:

Cirque de . Troumouse.
S'arriba amb cotxe fins a un
bon aparcament a més de 2000
m d'alçada. Dormir no té difi
cultat perquè la cabana de la
verge ens sembla un llit magní
fic.

Sense esperar la claror del
dia ja ens adrecem al Col de la
Sede amb el propòsit de recórrer
tota la cresta que rodeja aquest
circ. La pujada al Col ja la fem
amb claror i ja podem fer-nos
una idea del que ens espera fins
arribar a la Munia. No és molt

dificultós, però no m'atreveixo a
dir que no en tingui de dificul
tats, zones molt aèries amb
ocasions de més de 400 i 500
m de parets quasi verticals i
molt llises; la fàcil escalada del
Serre Mourene la vaig fer com
plicada, perquè al primer pas era
obligat posar el "cul" sobre un
buit de 300 o 400 m, però amb
l'ajuda dels companys tot se
supera.

Van fer falta nou hores per
recórrer tot el circ amb els cims
següents: Pic Heid (3022 m),

El Circ de Gavamie des del Casc, al fons el Marboré, amb l'aresta dels Druides i la Passet. Foto: Joan Toledano. __--' 43
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El Circ de Troumouse des del Pic Heid. Foto: Joan Toledano.

Al cim de la Munia. Foto: Joan Toledano.

L.- Els Astazou, amb l'aresta SO del Petit Astazou a la dreta ----'
Foto: Joan Toledano.

Punta d'Aires (3028 m), Pic
Troumouse (3085 m), Serre
Mourene (3090 m), Petita
Munia (3096 m) i la Munia
(3133 m).

Ens traslladem a Gavamie i
de passada portem dos bascos
fins a la vila que serà el nostre
punt de sortida i arribada durant
els propers dies.

El temps ha canviat, arribem
amb pluja i la boira no ens
permet de veure els cims del
circ; quan ens informem del
temps, veiem que no hem de
patir, a la tarda, amb tot ''l'ar
mari de lluna" a l'esquena,
pugem a la Cabana Pailla, lloc
on dormirem, als peus dels
Astazous, objectiu del dia se
güent. La idea és escalar la
cresta nord-oest de l'Astazou
Petit. Es una cresta molt clàssi
ca amb dotze "resaltes" i que
t'obre tota la panoràmica de la
vall de Gavarnie, com la verti
calitat del circ, coronat al cim.
Iniciem el descens per encarar
les geleres amb la intenció de
fer tot el circ, però un accident
ens fa tomar a Gavarnie.

La previsió del temps són
pluges i això ens refreda una
mica; per sorpresa nostra s'han
equivocat i al dia següent fa un
dia bo. Com que encara queden
força dies, anem de turista fms
a la Gran Cascada, i sota les
cascades els plans sofreixen una
transformació. El Marcel.lí i
l'Aureli pujaran per la cresta
dels Druides i la Passet fins al
Marboré. El Pujades i jo ho
farem al contrari: anirem amb
cotxe fins al coll de Bujaruelo i
pujarem per l'aresta de la cara
nord del Taillon, la Bretxa de
Roland, la Gruta Casteret. Jo
agafo un "ocellot". Parem sota
el Casco i el Pujades corona a
més la Torre, i els companys
no apareixen. La situació del
temps transcorregut és normal
donat que hem sortit de Gavar
nie amb llamps i trons, i no
sabem què han decidit Reculem
i baixem al Refugi de Sarra-



'-- Baixant del Taillon, a prop de la Bretxa de Roland. ---'
Foto: Joan Toledano.

Després de tot això
les cames ja fan
figa, però ens adre
cem a la zona de
Néouvielle a buscar

Joan Toledano

17 de juliol, dia de tomada,
desmuntem el campament de la
vora del llac on hem viscut
durant tres nits. La veritat, tots
tenim ganes d'arribar a Vilanova
i poder explicar això que ha
estat' el Pirineu de l'estiu de
1991.

el Pic Long. Les
cames i tot el cos ens
flaquegen i el que fem,
amb l'excusa d'anar a
fer unes fotos, és pujar
sense voler al Camp
biel de 3173 m, és
una ascensió terrible
ment "dominguera",
amb "wambes" i la
màquina de fotos, però
gaudim del magnífic
balcó panoràmic que
se 'ns ofereix. Des del
Balaitous fms a la
Pica d'Estats, veiem
d'un cop d'ull tot el
que hem fet aquests
dies. Veiem uns isards
i fem un magnífic
esprint a més de 3100
m d'alçada, deixant
bocabadat un alemany
que hem trobat a dalt
del Campbiel. El re

torn a la tenda és molt ràpid i a
la vegada alegre. Aquests dies
ens hem omplert de joia tant de
muntanyes com de conviure
dues generacions.

pujar a Bujaruelo i esperem fms
les 11 de la nit, baixem a Ga
vamie i anem a preguntar al
centre d'auxili si saben alguna
cosa del refugi; el guarda ja
dorm i l'emissora és desconnec

tada. A les 7 del
matí ja estic fent
cua al C.I.R. per
tenir notícies, al
final. Pugen uns
guies i ens donen
l'encàrrec que espe
rem a Bujaruelo.
Hem estat separats
30 hores, hem patit
intranquil.litat, però
tots hem aconseguit
l'objectiu, des del
peu de la Cascada
fins al Marboré,
aproximadament
1800 metres d'una
ferma escalada,
Marboré (3248 m),
La Taillon (3144
m), El Casc (3006
m), La Torre
(3009 m).

dets; com que vaig lent, els
dubtes fan pensar' de tot: han
reculat si ja han passat; deixem
encàrrec al refugi i baixem;
arribem al càmping i tot segueix
igual com al matí. Tomem a

L'Aureli en un pas de l'aresta SO del Petit Astazou.
Foto: Joan Toledana. 45



CRONICA LITERARIA

Les nostres muntanyes

Autor: Josep Barberà i Siqué

Quin llibre puc recomanar
millor si no el que descriu
literàriament i fotogràfica les
nostres muntanyes, si no aquest
que porta per títol "LES NOS
TRES MUNTANYES" !
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El volum que tinc ara a les
mans és el primer dels dos
llibres en els quals es recullen
els cims més alts de les nostres
comarques. En aquest es descriu
la Catalunya Pirinenca, petita en
extensió, però que és on s'hi
concentren els cims més alts del
nostre país.

El llibre és dividit per zones:
de cada zona porta un plànol,
amb les carenes, les serralades,
els cims, els rius i rierols, els
pobles, poblets i els despoblats
que hi ha.

A les pàgines que seguei
xen' hi trobem l'explicació
corresponent a cada cim, i en
molts d'ells la fotografia, la
manera de pujar-hi, si és possi
ble l'aproximació amb vehicle o
l'estat de les pistes forestals, i el
temps necessari per a cada as
censió.

El muntanyenc que ja cone
gui el sector descrit reviu des de
casa seva aquell dia memorable,
i el que no ho coneix, ben segur
que se 'n delirà. Fa un any que
tinc aquest llibre a la meva
biblioteca i puc dir que el tinc
sempre a mà, té l'avantatge que
no passarà mai de moda ja que
les muntanyes sempre seran allà.

La nostra entitat té aquest
llibre a la seva biblioteca, per a
ús dels socis que el sol.licitin.
ValIa pena que no pari i que
passi de mà en mà. Es una joia
muntanyenca.

Joan Lluís Sivill i Vergès



ANANT D' "IBILTARI"
PELS GRs DE

NAFARROA
El dia 8 de setembre, a les

vuit del matí, ens reunim a la
gasolinera de Coresua-l, nou
components de la Secció de
Senders de l'Entitat per anar a
fer una "excursió de set dies pels
GR navarresos. Aquests nou
som: Manel Vidal, Marcel.lina
Simon, Blanca Forgas, Neus
Solé, Artur Montaner, Isabel
Ortiz, Joan Serra, Tina Moya i
el que subscriu. Ens encofurnem
tots il.lusionats en els tres vehi
cles, i cap a Navarra hi falta
gent.

Arribem a Isaba a l'hora de
dinar i anem a ca "la Lola" a
recuperar forces entaulats davant
d'un bon "chuleton". A la tarda,
i per aprofitar el dia, ens diri
gim fins a Zuriza i Ansó amb
els cotxes. L'endemà comencem
el trajecte del GR que ens ha de
portar d'Isaba a Otxagabia, tot
passant per l'ennita de la Mare
de Déu d'Idoia. Aquest trajecte,
que és molt bonic, l 'havíem de
fer en cinc hores i a l'hora de
la veritat es varen convertir en
deu a causa de la pèssima se
nyalització dels camins. En els

primers trams, de forta pujada 
val a dir-, ens vàrem equivocar
infinitat de vegades, fent i des
fent camí per veritables selves
de falgueres que amagaven com
pletament els més remenuts de
la colla ... Els senyals de GR
quasi bé es pot dir que no exis
tien i de passos barrats no en
vam saber veure cap ni un. Els
altres trams, que ja eren més
planers, es varen convertir en
"una ampla i nova pista de pedra
petita i cantelluda que al llarg
de tres pesades hores ens van
deixar els peus llagats i escal-

L- -- Panorama de la vall de Belagua amb la vall del Roncal al fons. Foto: Artur Montaner. ______--' 47



L'endemà sortim de
Burguete amb la inten
ció d'anar a pujar al
pic d'Orhi, tot fent un
recorregut per territori
francès. Passem pel
port d'Ibañeta, on ens
parem per visitar el
monument a Roland,
Valcarlos, Saint Jean
pied-Ie-Port, Monleon,
Larrou i port de
Larrou. En aquest
port, que és la base
d'ascensió al cim de

A la nit ens va ploure
molt i al maú encara
continuava. La intenció
nostra era anar fins a
Roncesvalles seguint

un PR que ens havia aconsellat
la gent del poble, però veient el
temps ens ho rumiàrem. Per allà
les onze del matí es va anar
aclarint una mica el temps i ens
vàrem decidir a emprendre la
caminada. El camí va ésser molt
bonic, i passant pel port de
Navala vam arribar a Ronces
valles en quatre hores. Després
de dinar visitàrem aquells mag
nífics recintes mentre tomava a
caure un aiguat descomunal.

Sort que estàvem a
recer. Vam anar a
sopar i dormir a Bur
guete, poble per cert
totalment invadit de
soldats en maniobres.

dedicar a fer turisme i algun
cimet de tant en tant. El dimarts
vam sortir d'Otxagabia amb els
cotxes en direcció al bosc d'I
rati, passant pel port d'Abodi.
En aquest port vam aturar-nos i
vam pujar al cim d'Idorrokia,
de 1492 m. Des de dalt del cim,
on regnava un vent bastant fort,
es pot admirar una magnífica
panoràmica i també un record
dels "aizkolaris" o talladors de
troncs.

Els següents dies, a la vista
de l'estat dels GR, ens vam

Baixem amb els cotxes
cap al bosc (per cert,
una fageda més que
esplèndida i molt reco-
manable) i el pantà
d'Irabia, aquest se
quíssim. En un raconet
vora la frontera amb
França ens remullem
una mica i dinem.
Veient com anava
evolucionant el temps,
que s'emboirava, op
tem per dirigir-nos cap
a Orbaizeta per una
pista forestal. Pel camí
ens cauen algunes
gotes d'aigua.

dats. Tot això, i a més la manca
d'aigua, va fer que les nostres
il.lusions s'anessien en orris.
Sort que al final, i quasi bé de
nit, vam arribar a Otxagabia,
que per cert celebrava la seva
festa major. Aquí vàrem sopar i
dOlmir i alguns de nosaltres
encara vàrem tenir forces per
anar al ball a moure l'esquelet.

'---------__ Envoltats per la boira dalt del cim d'Arlas. --'
Foto: Artur Montaner.

48 L.- Baixant del pic d'Arlàs fent canú cap al port de Belagua.----------'
Foto: Artur Montaner.



L...- Els Gr-istes dalt del cim de Idorrokia, a 1492 ffi. -J

Foto: Artur Montaner.

l'Orhi, el cel era molt negre i
vàrem decidir no pujar-hi, i
vàrem davallar cap al port de
Naborre tomant cap a Isaba.

Des d'Isaba, al dia següent,
remuntem la vall de Belagua,
pujant cap al port de la Pierre
Saint Martin. En aquest port
deixem els cotxes i pugem cap
al cim de Pic d'Arlès, enmig de
la boira que ens permetè, amb
tot, veure la magnífica panoràm
ica. Quan baixem una altra
vegada al port, veiem una caseta
on venien uns formatges d'ove
lla, molt bons per cert, i vinga,
som-hi, a comprar s'ha dit!
Quan tomem a Isaba ens els

trobem en plena Festa Major i a
ballar toquen.

El dissabte ens dediquem a
anar a visitar les valls d'Echo
(els "autèntics" ho escriuen
sense "h" i nosaltres som res
pectuosos amb les minories
ètniques...) i la Selva de Oza.
Al final d'aquesta vall iniciem
una passejada a peu fins a un
coll; a partir d'aquest la vall
s'eixampla molt i esdevé una
prada magnífica on el bestiar hi
campa mandrosament.

El diumenge iniciem la
tomada cap a casa tot passant
pel coll de la Pierre Saint Mar-

tin, Arette, Llac de Fàbregues,
Coll de Portalet, Sallent de
aillego (on parem a dinar),
Osca i Lleida. Arribem a Vila
nova a dos quarts de deu del
vespre.

Corn a final de l'escrit po
dem dir que tot i menjant-ne
cada dia encara ens queda una
mica de formatge d'aquell tan
bo del Roncal. Llàstima que no
n'hi hagi prou per convidar-vos
a tots els que ens llegiu.

Jani Ferrer
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EL PAISATGE ALS MUSEUS
DE VILANOVA I LA GELTRU

Paisatge del pintor Jaume Mercadé. Foto: Josep M. Also.

Autor: Jaume Mercadé (Valls
1887-Barcelona 1967)

Pintor i orfebre. Tot i que al
llarg de la seva vida rebé im
portants guardons per la seva
obra d'orfebre, és més important
el seu treball en el camp de la
pintura. Fou un pintor fonamen
talment paisatgista i tenia el
Camp de Tarragona com escena-
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ri de les seves teles. Va anar
evolucionant a través dels anys
i segons els crítics d'art la seva
pintura és dintre d'una mesurada
modernitat.

D'aquest pintor, el Museu de
la Geltrú té penjats tres quadres,
dos a la col.lecci6 Plandiura
(notes) i un a la col.lecci6 d'Art
Contemporani. Aquest últim,

titulat Paisatge, té unes mides
de 116 x 89 cm i fou ingressat
al museu el 1967. Es tracta de
la representaci6 d'una soca
d'arbre i és interessant de veure
les textures de la tela fetes amb
sorra. Igualment és important
veure l' evoluci6 d'aquesta obra
respecte a les notes esmentades
fetes 25 anys abans.

L'obra que comentem té
com a data d'execuci6 el 1959,
que és l'any que posa al costat
de la firma. Es pot catalogar
l'obra de fauvista (pels colors
vius) i expressionista per les
línies aturmentades i les textures
que sobresurten de la tela.

Les tres obres foren exposa
des a les jornades catalanes a
Graz, al Stradmuseum, el 1985.

BIBLIOGRAFIA:

Catàleg Joaquim Mir al Camp
de Tarragona (1906-1914).
Fundaci6 "la Caixa". Barcelona
1991.

Jaume Mercadé. Enric Jardí,
ed. La Polígrafa, Barcelona.

Josep M. Also



PERSEGUINT EL
COMTE ARNAU

A primer cop d'ull, sembla
complicat relacionar la literatura
amb l'excursionisme, si no és a
costa de les descripcions d'itine
raris i viatges o paisatges. Fa
uns anys, per commemorar el
centenari del poema "Canigó",
vam fer un primer intent donant
una volta per la Plana de Vic
per conèixer els llocs que en
una o altra època foren familiars
a l'autor. Però ara la intenció ha
estat totalment diferent.

No es tracta de cap ésser
real, ni tenim un autor que
pugui apropiar-se en exclusiva

del relat prosaic o poètic de la
seva història. No obstant això, i
potser per això, el personatge i
la seva llegenda estan profunda
ment arrelats a un paisatge, un
ambient i a una contrada, en els
seus relleus i els seus habitants.

Es un personatge etern com
el seu destí, que està per sobre
de totes les cultures, ja que
totes, d'una fonna o altra, l'in
corporen al seu bagatge de
mites, i a la vegada és un ésser
totalment emmarcat en la nostra
cultura.

El Comte Amau ha inspirat
a molts poetes que han escrit
magnífics versos sobre la seva
història, però també ens ha
inspirat a nosaltres, que hem
volgut respirar els aires que han
fet possible. que el Comte es fes
una mica real i ens deixés
aquell dubte de si ha existit mai
o si en realitat .ha existit tantes
vegades que ja no sabem qui és.

Resulta .a més que aquestes
contrades del Ripollès, Gom
brén, Montgrony, Mataplana,
etc. tenen un encant especial per
ésser caminades, i constitueixen

El Santuari de Montgrony des del coll de Jou. Foto Arxiu. 51



La colla de caminaires, pel camí cap al Montgrony.
Foto: Manel Vidal.

En aquests bos
cos mai pots
sentir-ti sol, són
llocs on s'hi ha
viscut tant. .. !
Pastors, pagesos,
religiosos, sol
dats, caçadors,
cavallers, bole
taires, caminai
res... , que s'hi
respira humani
tat. Quantes
fugides deses-
perades han
cercat la seva
protecció perquè
el comte de tom
no oprimís!
Quantes hores

pista primer i
pel camí entre el
bosc després,
ens ha conduït a
les dependències
del Santuari.

La pujada
feixuga, per la

Tampoc
aquí calia ser
massa sensible
per notar la
seva presència.
Però ja al
lluny veiem el
santuari del
Montgrony i
l'església de
Sant Pere,
centre de tota
la contrada i
que seria la
nostra propera
etapa.

sia romànica
encantado
rament situada
i castell recen
tment redesco
bert que havia
estat residència
dels senyors
de Mataplana
on sembla que
el Comte va
viure en altre
temps.

Després de visitar la cresta del Gall, dirigint-se cap a Montgrony. Foto: Manel Vidal. ------'

Amb una mica de pluja com
a càstig, hem pujat a l'església
de Sant Joan de Mataplana i
al castell de Mataplana. Esglé-

en si mateixes un indret atraient
per organitzar les nostres sorti
des.

Amb aquesta excursió hem
volgut, tal com diu l'encapçala
ment, perseguir el Comte Amau,
anar a trobar-lo en els gorgs i
raconades del seu riu, en les
foscors dels seus boscos, en els
castells de les seves disbauxes,
en les esglésies de les seves
pregàries i en els camins de les
seves glòries i misèries.

Hem sortit de Gombrén fent
una mica de carretera per dei
xar-la a prop del molí del
Comte, per on hem passat a
frec i hem arribat al Gorg dels
Banyuts per intentar sentir en
les seves profunditats alguna
remor i contemplar reflectida la
cresta del gall, estrat de pedra
quasi vertical, que segurament
ha avisat el fonedís comte de la
nostra presència i ha pogut fugir
a temps.
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---------------------------------------------------------------------------------

mig camí dels cingles, la Cova de la Mare de Déu de Montgrony. Foto: Arxiu.

Organització: Secció de Cultura
Cicle: Coneguem Catalunya
Dia: 16 de juny
Nombre de participants: 72

Hem baixat una altra vegada
a Gombrén i ens hem retrobat
amb un altre grup dels nostres
que han estat a Castellar de
n 'Hug. Després de dinar, tot
anant cap a casa, li hem dit:
"La propera vegada t'atraparem".

Salvador Butí

de meditació del monjo cercant
el camí diví! Quants pastors i
pastores hi han trobat la protec
ció per amagar-hi els seus an
hels amorosos! Quants càtars
perseguits per la Inquisició hi
han girat la vista enrera tot cor
rent cap endavant.

Sant Pere de Montgrony,
bellíssima construcció romànica
situada en un replà de la munta
nya, lloc idoni en altra època
per meditar i entrar al cel abans
d'hora.

Hem pujat a Sant Pere per
una escala que diuen que el
Comte encara la deu als cons
tructors.

I per fi. el Santuari del
Montgrony, molt ben arranjat,
que ens acull. El mal temps,
però, no vol que ens arribem
fins al forat de sant Ou. Diem
el mal temps perquè la nostra
mentalitat empirista no ens deixa
cap més alternativa, però més
d'un ha vist clar que ha estat el
propi Amau de Mataplana que
no ha volgut que ens arribéssim
fins al forat que ens portaria a
casa seva i poder sentir les
lamentacions de les seves vícti
mes.

53







ó1l-

*
VILANOVA lLA GELTRU

...... . .. .--- " .-".....

- - ... ...... ••• w.w ..
~ 'r -"1 Y ~ f"- ~

• -- ~

~
~

~ ..l ~

¡ - '\ t,¡ ~ ·~ta r~ .-a r~~r.; lat ~ ~ 'í• •
"informatica

-

RAMBLA-DE LA PAU, 67
,

- 08800 VILANOVA I LA GELTRU
------------, . -. . .- -.- . . -.- . . .- .... . . . . I ..... ..... .. I ."'. ........



BOlSOS

Avda. Francesc Macià, 65 / Sant Gregori, 4
Tel. 81 5 18 44

08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

VIDRES VILANOVA CRISTALLS I VIDRES PLANS
DE TOTA CLASSEr « »e , r e'¡a- fUSTERIA D'ALUMINI

VEiV77KL¿I®

,~ Cesanaspa

B<POSIClO
PARE GAR', 26
TEL 8938707



MOTOR: monocilíndrico . 2t¡empos. Refrigeración por aire forzado.
CILINDRADA: 49 C.C.
POTENCIA.: 3CV.

PESO: 70 kg. COLOR: Blanco, Negro.

SUSUKI VILANOVA
JAUME PUJANTE IGLESIAS

Rbla. Ventosa, 29
Telèfon 815 41 86

08800 Vi lanova i 'la Geltrú

Motocicletes - Ciclo'motors - Bicicletes

T'HO MIRIS COM T'HO MIRIS

EMISSIÓ CADA DIA, A PARTIR DE LES 20,30 h.
DILLUNS: INFORMACIÓ ESPORTIVA
DIMECRES: DEBATS CIUTADANS
DIVENDRES: INFORMACIÓ LOCAL l COMARCAL

Canal Blau - Televisió de Vilanova




