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Q E E E ECOR
SADO LI EL

VELLS CA I

\ ~

Fent camí seguint a
contracorrent fèiem esment
que en llegir a la guia la
frase (passar a gual) ens
havíem de treure el calçat
per anar d'un ribatge a l'altre
segons la configuració del
terreny. Aleshores desconei
xíem el seu significat i com
que .no ens ho havien alliço
nat en el període escolar
haguérem d'aprendre-ho
mullant-nos els peus.

I la cova de Roca d'Abelles,
cavitat prehistòrica en la qual ens
vam perdre... I el mas d'en Toni i el

Havent acampat ja ben bé de
nit al dessobre de la població de la
Riba, al dia següent encetàrem el
camí de la vall. Primerament
trobàrem la Font Gran i el molí de
les Truites. Després ahres més
malmesos molins paperers a les

voreres del riu, plens d'heura
i abandó, com a vestigis
d'antany entre les tupides
riberes de matolls i vimete
res, arbredes, exuberants de
verdor en l'esclat primaveral.
Poc a poc la vall s'engorjava
i la vegetació augmentava en
ufanor a cada retomb. La
Font Grossa ens va delectar
amb les fredoses aigües i tot
seguit creuàrem una vegada
més el riu per una rústega
palanca.

gent. La setmana següent, essent la
Pasqua granada del cinquanta-u,
s'afegiren dos amics més i tots
quatre, amb el guiatge d'un tractat
de les Muntanyes de Prades, ens
internàrem definitivament per
aquells bells indrets desconeguts.

Vessament d'entranyables
records... Foren tantes les excur
sions de què gaudírem ambdós!

Junts vam· "descobrir' en un
dia de primavera la vall del riu Bru-

Més endavant, en
travessar el congost de l'Es
queix, el paisatge propiciava
a exclamar paraules d'admi

El Ramon al cim de l'AnetoJunt amb el Julià II'Ordovàs. Agost 1958. Foto: J. Blanes ració. Aigües amunt vingué

després l'aspriva Roca Mune
ra i l'encisador poblet de Farena
que encara estava habitat per algu
na de la seva gent.

En l'esdevenir de tot
hora anem forjant propen
sions meritòries amb l'ajut
enriquidor de sincers afectes
els quals enfortiran el nostre
capteniment.

L'estimat Ramon Loza
da Galofré va ésser un d'a
quests inapreciables ajuts
que afermaven la noble avi
nença bastida en l'afecció
que compartíem. Feia tant de
temps, quasi des de la 'nfan-...--,-----
tesa, que ens conelxlem.\..

El benvolgut Ramon,
excursionista des de sempre, ens
ha deixat. D'un temps ençà lluitava
en silenciosa pugna i sofrença amb
tenaç voluntat de viure. Qui pot,
però, defugir del fet que pertoca a
cadascun quan s'esdevè el suprem
instant?

Hem perdut un
excel.lent company i la seva
partença ha revifat, als qui
l'hem conegut, un devessall
d'emocions punyents que ens
han torbat l'ànim. ¿Es
possible exposar en un breu
espai tota una semblança
personal i traslluk-Ia en uns
maldestres mots
expressats...?

La diada de la Imma
culada del quaranta-cinc, un
matí de fred intens, coincidí
rem en el cim del Montgròs
on altres companys i el seu germà
Carles anaven a buscar molsa per
al pessebre nadalenc. D'aleshores,
una consonància clarivident ens va
conjunyir en un fratern pacte de
·secret fervor envers les suggestives
muntanyes.
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El seu caràcter tolerant i
desprès li permetia adaptar-se a
qualsevol situació i servei, incloent
una significativa temporada en què
va tenir curar de la incipient bibliote
ca.

captaven les activitats excursionis
tes d'aquell grup de jovent estaven
tirades per en Ramon.

Essent un dels socis funda
dors de l'Agrupació va integrar-se
com a vocal en la Junta Directiva
constituent i de llavors exercí dife
rents càrrecs col.laborant dins el
mandat dels tres o quatre primers
presidents.

Creuant a gual el riu Brugent (Serra de Prades). 13 maig 1951. Foto: Ramon Lozada.

Posseïa un reverent sentit
envers la bellesa descoberta en
cada horitzó que fèiem nostre i
posava el cor en tot nou propòsit
idealitzat. La major part de les pri
merenques i escasses fotos que

Ell fou un excursionista com
plet, sense estridències, perseverant
des del "preu i principi, picapedrer
infatigable en les comeses que
sorgien al cas, sense desmai.

tar-se com un delerós apassiona
ment per les dèries que ens duien
de cap, xerrades sobre presumpti
ves excursions i projectes futurs que
qui sap quan s'haurien de plasmar.

En Ramon Lozada va ésser
un dels joves fonamentals d'aquell
grup que als anys quaranta es re
unia al banc de pedra al capdamunt
de la Rambla Principal, fent aplica
ció en tota ocasió de la seva enve
jable puntualitat que ostentava com
un codi d'honor. Bé podria interpre-

Havíem cremat tantes hores
fent camí, "rappelant", descendint a
modestos avencs i practicant l'es

, ,
qul. ...

Més d'una vegada anàrem a
peu a Montserrat seguint un vell
itinerari, carregats com rucs i dor
mint al terra sota les porxades.
Anys més tard tindríem l'avinentesa
-ai!, la sempre manca de temps del
que haguéssim volgut disposar
d'assaborir uns dies resplendents
entre les neus perpètues de la Ma
ladeta i tanmateix sentir la brofega
da del torb inquietant pels cims del
Pirineu Oriental.

Arribant a la capçalera de la
vall passàrem d'esquitllada per
Capafonts i ascendint entre un ex-
quisit bosc de castanyers atenyíem Plaça porticada de Prades. 14 de maig de 1951. Foto: Arxiu Ramon Lozada.

l'ermita de l'Abellera amb la vespra
da concloent. A l'entrar a la vila
vermella de Prades la foscant era
quasi total.

Un reparador descans en un
llit camperol, autèntic, i l'endemà
ens esperava la sorpresa de la
plaça porticada amb la besllum
matinera i la màgia de la seva font.
Després vingué l'ascensió a la Bal
tasana i a continuació la davallada
per l'esplèndid bosc de Poblet fins
al reial monestir cistercenc.

Pas de l'Infern... El joganer Bru
gent, sempre sol.lícit i proper, re
muntant el seu curs fent quasi de
camí. La cantarella de les cristal.li
nes aigües, a trets un xic allunya
des, o a frec, amansides i tot sovint
sorolloses, com un rondinós apre
nent de riu obrint-se pas entre el
rocam fent-ne galeig al seu nom. La
fragància que desprenia l'esponero
sa fronda i el refilat dels ocells era
un regal a l'oïda i la percepció vi
sual; un magnificat embriagador que
exultava l'esperit. Pràcticament vora
de casa nostra havíem fet, com
aquell qui diu, la descoberta d'un
insòlit racó pirinenc.
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La seva darrera excursió al cim de la Talaia. Caminada Popular gener 1993. Foto: 8. Forgas

Antoni Ordovàs

Uns mesos després, en sabe
el seu desmillorament, em va fe
recança de no haver-lo acompany
en el regrés. Com hom podia creu
re, lloable amic, que seria el darre
cim que aconseguíem junts?

Que la .teva memòria en~

agermani en el cant harmoniós d4
la natura, perdurant eternament el

l'essència dels homes venidors.

La corrua de gent, mentr
havia engegat de nou la cursa qu
s'anava allargassant pel llom cara
nero Llavors en Ramon va fer-m
saber que no es veia prou decid
d'anar més lluny i que davallaria p
mateix lloc amb algun altre camina
re que també se'n tornava.

Erem a punt de prosseguir I
travessada en direcció al Pla de le
Palmeres i el mas de l'Artís en u
dia grisós però agradable quan vai
veure en Ramon Lozada. Ignorav
la seva presència en aquella sortid
i em va plaure que estigués animó
per pujar a dita muntanya. En u
abreujat comentari vam evocar I
plantada de la creu i les acampad
efectuades en aquells entorns, fai
ment que ens va posar malenconi
sos tot recordant temps passats.
seu sensitiu ingènit, procliu a l'em
tivitat, ho exterioritzà amb un espu
neig en l'esguard que em va co
moure.

hagut, però, el conhort dels seu
fills qu~ han heretat la saba i prE
disposició per la natura.

Durant la darrera caminad
popular de finals de gener hi hagu
una aturada de repòs al cim de I
Talaia. En el transcurs de la ma
des de Vilanova fins allà dalt, I
gran afl~ència de participants priva
va de veure moltes persones conE
gudes.

d'Olèrdola, cooperant en les marxes
socials, campaments o bé al refugi
Baldric.

Les adversitats que depara
l'existència el van privar fa uns anys
de la seva esposa Dolors, igualment
disposada excursionista, dissort que
va comportar amb enteresa. Hi ha

Voluntariós innat, el seu es
forç sempre mirava de tenir-lo dis
ponible per endagar activitats i fei
nes que es distribuien entre els
membres de la Junta i que a vega
des ell mateix es conferia. En la
plantada dé la creu en el cim de la
Talaia i el cocó proper en la carena
da, en els problemàtics aplecs

RAMON LOZADA I GALOFRE

DESCANSA EN PAU, RAMON

Soci fundador d'aquesta Agrupació, membre diverses vegades de la Junta Directiva
i de les Seccions, actiu excursionista i company infatigable, emprengué la seva
darrera excursió cap al descans etern el 19 de juliol de 1993 quan tenia 62 anys. Des
de les planes d'aquesta Revista oferim el nostre més sentit condol 'a tots els seus
familiars.
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E AD S
TRILOGIA DEL 'PELADET'

La primera escalada la Via
Destellos, l'obra mestra del Pela
det.

El Jaume i jo ja en teníem
ganes i un dia vam enredar el Jordi
Lozada i ens posem a la tàpia. El
primer pas és molt bo, ja que des
de dalt d'un bloc t'has de deixar
caure fins a la paret.

Magnífica escalada, plaques
molt llises de caliça molt bona. La
via és tota equipada a base de
parabols, les reunions són molt
segures i preparades per rapelar.

Ens repartim la via entre els
tres i al Jaume li toca la paret de
dalt, extremadament vertical i difícil.

Per fi un crit: la reunió. I la darrera
tirada: "Cim!1I Valia la pena la Des
tellos. Cinc rapels i ens situem al
peu de la paret.

Quedo amb el Joanet del
Vendrell per pujar a escalar a Terra
dets. U-n cop al Hostal del Llac, un
bon esmorzar i l'enredo i pugem al
Peladet, a la Via Empacho de
Garnacho. La primera tirada és la
mateixa que la de la Via Destellos,
però s'empalma en la segona tirada
i queda una senyora tirada fins als
Masters. La pedra també és bastant
bona, les assegurances són una
passada: dues xapes amb un cable
d'accés en els passos difícils, les
tirades són molt verticals i estèti
ques, la part de dalt és la més difí-

cil, algun IIpitonetll
, però, dóna mo

ral. L'última placa i ens situem al
cim. La via és equipada per a rape
lar, però ens anem cap a la Via
Destellos ja que està millor. Des del
cim del Peladet es divisa la Roca
Regina i tota la Paret de Terradets,
que sembla la seva guaita.

Em queda la Via Maragda.
Aquesta vegada li toca al Pepito del
Vendrell. Aquesta via no es fa gaire,
no coneixem ningú que l'hagi esca
lada i les assegurances són a Pe
quín... Es diferent de les altres du
es. La primera tirada esquiva una
barrera de sostres, alguns pitons
per donar moral, dues o tres tirades
i de seguida cremes tota l'adrenali
na.

El Joan Soler (del VendrelQ a la Via Empacho de Garnacho. Foto: Angel Vedo El Pep Furès a la Via Maragda. Foto: Angel Vedo
7



A S
T LOG A DEL 'PELADET'

Via Maragda

Via Empacho de Garnacho

Via Destellos

Cordada: Angel Vedo - Joan Soler
185 m, 7a

Cordada: Jaume Soler, Jordi
Lozada i Angel Vedo.

200 m, 7b
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Via Destellos

Via Em~cho

de Gamaèho ®
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L'Angel Vedo al començament de la VIa Empacho de Gamacoo. Foto: Joan Soler

Després vénen els 6a. No
caiguis que és pitjor! Ja tenim mitja
paret, vénen dos llargs bastant
difícils. Molt de por però a la fi es
deixa fer. Ve el 7a, el Pepito es
recorda de mi i de la meva família...
Es una passada, una placa de pel.
lícula amb les assegurances a Pe
quín...

L'últim llarg és comú amb la
Via Destellos. Per fi el cim. Ens ha
costat però s'ho valia, la primera i
l'última Maragda!

El Peladet és el futur de Ter
radets, sempre solitària, sense nin
gú.

El tram de Paret de la Trilogia
és la millor pedra de la vall. Hi tor
narem!

Via Destellos

Cordada: Jaume Soler, Jordi
Lozada i Angel Vedo.
200 m, 7b

Via Empacho de Garnacho

Cordada: Angel Vedo - Joan Soler
185 m, 7a

Via Maragda

Cordada: Angel Vedo - Pep Fures
200 m, 7a alpí.

AngelVedo

DE LA RIFA DE NADAL JA TENIM LA IIGROSSAII A PUNT, SERA EL

46.278
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.ITrescant per les carenes de la Comarca de Pinares (Sòria)
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Es evident que si no ha
gués estat per l'oportunitat que
ens oferia tenir com a base el
Campament local d'Estiu un xic
més amunt de Vinuesa, a la
comarca de Pinares-EI Valle,
dins la província de Sòria, no
se'ns hagués ocorregut anar a
trescar per aquelles muntanyes
que, sense desmerèixer-les, no
resisteixen la comparació amb el
nostre Pirineu. Cal, això sí, des
tacar la seva singularitat: el fet
d'estar envoltades per un im
mens mantell de boscos de pi
roig, alts i drets, nets de sota
bosc, que forneixen de fusta
quasi tot el país i que, alhora, es
constitueixen en la principal font
d'ingressos d'aquella comarca.

Alternant amb algunes
visites culturals i amb altres
jornades de pur descans vaca
cional, volguérem enfilar-nos a
les serres que envolten l'Urbion.

tot plegat a pocs metres d'un
aparcament farcit de vehicles.
Per sort, quan vàrem arribar
nosaltres, prop de les vuit del
matí, allò era desert i poguérem
deixar el cotxe amb tota tran
quil.litat. Amb la família Jorba
com a companys d'excursió,
enfilaríem camí amunt per endin
sar-nos en el bosc de pi roig,
espècie que serà punt de
referència en gairebé totes les
sortides ·d'aquella comarca, tret
d'uns imponents savinars amb
exemplars gegantins que guar
neixen durant uns quants quilò
metres la carretera que en una
altra sortida ens portaria cap a
Calatañazor i el Burgo de Osma.

Però tornem on érem,
perquè a primera. hora del matí
donava goig seguir les fites tot
trepitjant el tapís de pinassa.
Fou una veritable delícia seguir
corriols i alguna clariana encati-

fada de bruc i flanquejada per
omnipresents troncs de color
marró que quan més s'acostava
a la capçada més vermellós es
tornava, fins agafar un càlid
color groc taronja. Llàstima que
la majoria d'aquells magnífics
pins eren condemnats a conver
tir-se en llates i taulons.

Després de diverses gira
gonses i la visita d'unes especta
culars roques, arribaríem a una
esplanada verda on pasturaven
cavalls. Una estona més tard,
entre alguns pins monumentals,
faríem cap a la zona coneguda
com el Pi' del Cardenal. Amb la
carena davant nostre i el sol a
contrallum, albirem el fondo' por
on baixa l'incipient Duero. Una
decidida pujada ens porta a la
punta més alta presidida per un
vèrtex geodèsic i pel molló pro
vincial MP218. A l'esquerra que
da la província de Burgos, darre
ra tenim la de Sòria i davant,

10

Pico de las Tres Provincias

La primera sortida la
dedicàrem al Pico de las Tres
Provincias, cim no massa allun
yat de l'Urbión i que es comença
a pujar des de Castroviejo, des
prés d'haver-nos acostat per
carretera des de Duruelo de la
Sierra. Nosaltres, en principi,
pensàvem que Castroviejo era
un poble petit, però no, és un
lloc enlairat i interessant per les
seves espectaculars penyes,
convertit en lloc d'esplai per a
visitants dominicals, amb una
font d'aigua glaçada i amb les
seves corresponents barbacoes,

Dalt del elm del Pic de les Tres Provlnclas. Sorla-Logrolio-Burgos. Foto: J. Blanes



L'Urblón des del cIm secundari bessó, a 2229 m. Foto: J. Blanes
11
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Ens retratem tota la
colla per a la posteritat. I
l'esmorzar que no falti. I a la
que te'n descuides ja tot
hom comença a davallar.
Mentrestant el cim es veu
ocupat per una altra nom
brosa colla. Fins llavors
només se sentia parlar
català, ara només se sent
parlar euskera. Ens acomia
dem. Adéu! Abur! I decidim
seguir per la plana i ampla
carena de Los Llanos de la
Sierra, pelada i sense cap

vegetació i marcada per una
pista que ve des de Covaleda. A
la vista de Laguna Helada,
gairebé seca i molt fangosa en
abeurar-hi el bestiar, tirem pel
dret deixant el camí i saltant de
pedra en pedra ens presentem

elevació rocallosa dins la matei
xa carena. Darrere queda el
Pico del Hornillo i Los Llanos
de la Sierra, mentre que a la
dreta baix.en les primeres aigües
del riu Revinuesa davant del
pic de Zorraquín.

sequera d'enguany l'ha deixat
escarransida i amb pocs centí
metres d'aigua. Deixant de cos
tat el llac i una estona més tard,
en un descans dalt d'un· petit
collet, contemplem plenament
l'Urbión, que no és més que una

L'Urbion

La segona excursió ja
fou més multitudinària, puix
constituïa la principal activi
tat muntanyenca des del
Campament. Vint-i-quatre
campistes (i un gos) ens
proposàrem assolir el cim
que caracteritza tota la
regió: El Pico de Urbión, de
2229 m alt. Des de la base
de Laguna Negra on deixa
ríem els vehicles, donaríem
el tomb al cercle glaciar que
conforma aquest especta
cular llac tancat per altes
cingleres de roca de conglo
merat, fins a ficar-nos dins
d'una canal que ens portaria . ~

a la part superior dels cin- ,~ ~. ~ "
, . . Dalt del cIm del Rasón, a 2100 m. Al fons, /'Urblón

gles, des d on es diVisa en I el naIxement del Duero. Foto: J. Blanes

tota la seva magnitud l'ai-
gua quieta i de fons verd, gaire
bé negre, on s'emmirallaven el
cel i els pins que l'envolten i que
en aquelles primeres hores del
matí destil.lava silenci i quietud.
Malauradament aquesta solitud
quedaria ben aviat trencada per

l'allau de turistes que visiten
aquell lloc periòdicament i que
estan malmeten l'entorn natural
fins arribar a l'extrem que, des
prés de les festes de Vinuesa, hi

Llàstima que la boira ens havia convocada una manifesta-
cobria tota la vessant riojana i ció d'ecologistes i naturalistes
bona part de la burgalesa. L'Ur- sota el lema de IISalvemos Lagu-
bión ens quedava enlairat a la na Negrall. El sender ja no el deixa-
dreta, guarnit per unes llepasses rem fins a sota mateix de l'Ur-
de boira aferrades a la mateixa Hem deixat la pujada per bión. Un descans prop d'un
carena que ens unia al nostre la canal, on gairebé tothom ha espectacular roquissar en forma
cim. A l'altra banda, entremig bufat i ha rondinat de valent; d e pon t s e r v e ix d e
d'aquell mar de núvols de coto- però ara ja camí de Laguna reagrupament, i tot seguit ens
fluix, únicament sobresortia la Larga, una llarga corrua de gent enfilem al primer cim, mentre la
punxa del Pico Herrera, cim que cridanera va explicant acudits resta salva el coll i assoleix el
domina la vall de Neila. Després mentre va guanyant alçada sen- cim principal gairebé sense ne-
d'esmorzar i de fer-nos les fotos se defallir. Laguna Larga hauria cessitat de fer grimpada. No és
de rigor, calia, ni que fos xino- de canviar de nom, ja que la un cim ni alt ni complicat, ni s'ha
xano, tirar avall. I tornaríem de lluitar gaire per conque-
enrere gairebé pel mateix ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~Io, però ~suija un ~m

camí encara que fent lIeu- agradable i amb una vista
geres variacions i xerrant panoràmica espectacular
tota l'estona. Arribaríem sobre les properes serres
altre cop a Castroviejo en de Cebollera, Neila i deia
menys de cinc hores des- Demanda, els cims de les
prés d'haver-ne sortit. quals desconeixíem total

ment i que en tot cas identi
fiquem en uns croquis rudi
mentaris que ens proporcio
na una guia de l'Urbión, ja
que pel que es veu no exis
teix altra cartografia excur
sionista que no sigui la
militar.

cap a la dreta, la de Logroño, ja
pertanyent a La Rioja. Erem al
cim del Pico de Las Tres Pro
vincias, a 2049 m.
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L'Urblón, de 2229 m, des de los Llanos de la SIerra. Foto: J. Blanes
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El Pftu Blanes daft del cIm de Castlllo de Vlnuesa. Foto: Erlc

en un tres i no res, un altre cop,
a Laguna Negra, on ens trobem
amb alguns familiars i amics que
han pujat des del Campament.

Els vehicles ens retorna
rien a la llar, és a dir, a la cara
vana i al Campament. Una ex
cursió que ha valgut la pena.

EL naixement del Duero

El propòsit de la tercera
sortida fou conèixer l'indret on
neix el riu Duero, que en l'ex-

cursió anterior a l'Urbión no ens
hagués costat gaire descobrir-lo
només davallant uns metres.
Però havíem decidit, junt amb la
famnia Jorba, el Jaume Ubia i
l'Eric, que faríem el recorregut
clàssic des de Puente Donato,
a la carretera que ve de Duruelo.
I ja hi som de bon matí camí
amunt entremig de pins. Després
d'una bona estona la qüestió no
és gaire clara, puix hem anat a
parar a una gran pista forestal
on unes descomunals màquines
transportaven i acumulaven
troncs tallats amb una desfeta
total de vestigis de camins.

Decidim tirar enrere recuperant.
el vehicle i escollint un itinerari
diferent que també ens portarà
al Duero. Entrem pel camí de la
Fuente del Berro fins que el
vehicle ens deixarà al final de la
difícil pista, en el lloc dit de Pe
ñas Blancas, i que agafa el nom
dels propers cingles de la coma
de sota l'Urbión.

Tot i que el camí es com
plica per les restes d'una bona
estassada, fem cap al bon camí.
En sortir del bosc la panoràmica
s'obre i de seguida, resseguint el
fondo, fem cap a un minso co
rrent d'aigua, gairebé una pixara
deta, que va saltant de pedra en
pedra i que durant alguna estona
desapareix engolit entre els
còdols, fent-nos dubtar si érem
al lloc exacte o si havíem errat el
camí. Comprenguérem de segui
da que la sequera d'enguany
comportava que l'aqüífer de
l'Urbión fos a les acaballes i que
on no n'hi havia no en podia
rajar. Segurament, a la primave
ra, els eixuts brolladors laterals
que s'afegien al corrent principal
farien que allò semblés un riu de
veritat. Esmorzàrem un xic dece
buts per la troballa, però
almenys férem el tast d'aquella
aigua que ens demostrava que
allí naixia'el Duero.

Com que a l'esquerra te
níem les Peñas Blancas i al
davant la carena del Portillon,
decidírem arribar-nos fins a la
part més alta d'aquest darrer, és
a dir, El Rason, a 2100 m, una
ampla carena només tallada per
la cinglera que contempla la vall
del Duero, presidida per la in
confusible silueta de l'Urbión.
Ens férem les fotos de rigor dalt
de les espectaculars roques que
conformen el cingle, fent senyals
i cridant al Jaume que s'havia
quedat a esperar-nos al costat
del Duero. Poca estona més tard
ens reuníem de nou i ens en
dinsàvem al bosc pel camí que
ens porta~a al vehicle.



Immensos boscos de PI roig (Plnus sylvestrls) que ocupen tota la comarca. Foto: J. Blanes

Cerro Buey i
Castillo de Vinuesa

Ja a les acaballes del
Campament, l'Eric em va propo
sar una sortida per 'fer cames'.
Mirant-nos la guia acordàrem
arribar-nos al pic del Castillo de
Vinuesa. I ja hi som, dalt del
vehicle, carretera en direcció a
Montenegro de Cameros, amunt,
cap al port de Santa Inés. Just
aparquem a l'esplanada del port
i en un no res, bufant de valent,
remuntem per un ample tallafocs
fins que, després d'una llarga
estona, arribem al vèrtex
geodèsic de 2029 m conegut
com el Cerro Buey. Una
panoràmica de carenes pelades
que emergeixen d'una contínua
catifa de bosc i que cobreixen
totes les valls ens dóna la ben
vinguda amb l'omnipresent Ur
bión com a teló de fons. L'esto
na justa de fer un parell de fotos
i seguim camí. A l'extrem de la
carena divisem un conjunt de
roques que per la seva semblan
ça a un castell donen nom a
aquell cim. Per una cresta senzi
lla i més tard donant el tomb,
assolim la fita més alta del Cas
tillo de Vinuesa, a 2069 m.
Dalt, fins i tot hi ha una bústia

per als que volen deixar testimo
ni del seu pas. A la llunyania
veiem Vinuesa, el poble que ens
ha acollit aquestes vacances i
una panoràmica idèntica .a les
anteriors, on només hi hem d'a
fegir el senyal de l'embassament
de La Cuerda del Pozo. Des
prés de les fotos, desgrimpem
fins arrecerar-nos per esmorzar
i tot seguit, sense aturar-nos,
engeguem la davallada, havent
escurçat el temps de quatre
hores que marca la guia en una

hora menys. Des del coll, l'Eric
s'acomiada d'aquestes muntan
yes, ja que l'endemà se n'ha
d'anar a treballar.

Nosaltres seguiríem encara
uns quants dies més, però fent
altres sortides turístiques i cultu
rals.

Josep Blanes
Vinuesa, agost de 1993

*y
VILANOVA ILA GElTRU
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ABADIES OCCITANES (9)

SAINT NECTAIRE

Es no massa lluny
de Clarmont on trobem
l'abadia de Sant Nec
taire, que avui centra la
nostra atenció.

No obstant, una de
les majors riqueses a part
de les naturals de què
disposa l'Alvèrnia és sens
dubte el patrimoni romà
nic. Una gran quantitat
d'edificacions sorgiren
durant els segles XI i XII
en aquestes terres, refugi
de molts i pas de pere
grins en un esclat del qual
costa trobar parior en
altres regions europees,
fora potser de Catalunya.
No oblidem que fou preci
sament a Clarmont on el
papa Urbà II va predicar,
a la fi del segle XI, la pri
mera croada que va tras
balsar la vida d'Occident.

País d'estructura
complicada, cul de sac
per a molts, resguardat
per inhòspites muntanyes,
és replet de castells que
guardaven en altres
temps belicosos feudals i
que mantenen un aspecte
il'!lposant (Manzun, Murol
o Tournoêl).

Saint Nectaire és una esglé
sia de dimensions reduïdes. De fet
té uns 37 m de llarg i 10,9 m d'am
ple, però la seva construcció és

rei de França, la va incorporar a la
corona encara que poc després la
donà a Alfons de Poitiers, comte de
Tolosa, i posteriorment va anar a
parar a la Casa de Borbó fins el
1696 en què va passar definitiva
ment a la corona francesa.

l'Alta Alvèmia en són una altra.
Però no cal oblidar el Livradois i el
Forez, zones de baixa muntanya
però molt interessants paisatgística
ment, repletes de solitàries valls
amb nombroses sorpreses en forma
de ~stells i poblets amb algun
monestir o altre.

L'Alvèrnia és un
gran país, digne de la
nostra atenció com a
excursionistes i amics
d'aquesta occitana veïna.

Disposa de molts
atractius per al visitant. A
l'Alvèrnia hi ha la zona
volcànica millor d'Europa
i els cons dits 'pueis' (puy
en francès) formen unes
altes carenes nevades

Abadia de Sant Nectalre. Foto: S. Butíque ens criden a recórrer-
les. El Puei de Doma,
que dóna nom a l'actual departa-
ment de la Baixa Alvèrnia, n'és una La història de l'Alvèrnia està
mostra. Les muntanyes de Cantal, íntimament lligada a l'antiga
amb els seus excel.lents formatges Aquitània de la qual formava part
que donen nom al departament de fins que, el 1213, Felip 11 l'August,

La capital, Clarmont
d'Alvèrnia (Clarmont-Fer
rand), situada molt al nord
del país, quasi en la línia
de divisió lingüística, és
una important ciutat tant
pel que fa al seu passat
com al seu brillant pre
sent.

Actualment existeix
una regió francesa que
respon a aquest nom,
encara que hi té incorpo
rats trossos del Llengua
doc al sud (el Velai) i
terres al nord com el
Borbonès, que no és
occità i mai no ha parlat
l'occità.

L'Alvèrnia (Auvernha en
occità, Auvergne en francès) és una
regió occitana situada al bell mig del
Massís Central, en la vessant
atlàntica. Es un país molt
muntanyós, amb importants valls
com la de l'Alier, afluent del Loira,
que és el riu més important.
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d'una harmonia total, no és monu
mentalment gran però és monumen
tal. Les seves proporcions, la distri
bució de les masses de pedra, les
proporcions dels diferents elements
que la componen donen una sensa
ció de monumentalitat que no acon
segueixen moltes vegades les grans
dimensions; la seva planta, com
d'una catedral, és d'una homoge
neïtat evident.

Però quan parlàvem d'harmo
nia total no ens referíem únicament
a l'arquitectura, sinó, sobretot, a la
seva inserció en el marc natural en
què és troba, perquè a part de la
contemplació directa de l'edifici és
molt recomanable pujar a algun turó
veí per poder contemplar el genial
enquadrament del conjunt. L'esglé
sia, dalt d'un turonet, rodejada d'al
gunes cases, i tot una sèrie de
muntanyetes; en segon terme, més
lluny, el castell de Murol com posat
de forma expressa per fer la foto, i
tot amb el teló de fons dels cons
volcànics de la carena dels 'pueis',
altes muntanyes amb neu a l'hivern.

L'església de Saint Nectaire
produeix una sensació de benestar,

Sant Nectalre, la vila alta I el monestIr. Foto: S. Butí

Sant Nectalre. Detall de la decoració de l'absis. Foto: S. Butí

és com contemplar el mar al cap
vespre. Si bé ha estat força res
taurada al segle passat, són d'un alt
interès escultòric el conjunt de capi
tells interiors a la nau i el deambula
tori, que es poden contemplar però
-estranyament- no fotografiar, cosa
no ~It freqüent a l'estat francès.

A l'interior es pot contemplar
una verge romànica a l'estil de les
majestats catalanes, que és força
similar a d'altres que hi ha per l'en
torn. Sembla ser que al segle X, un
bisbe d'Alvèrnia anomenat Esteve 11
va fer construir per a la seva cate
dral una verge d'or que fou l'admira
ció de la contrada. Tant és així que
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Plànol amb planta de forma crucIforme de l'abadIa. ArxIu. Imatge de la verge romànIca a l'interior de fabadla. Foto: S. Butí

molts monestirs i esglésies van
voler-ne fer una còpia per admirar
Ia i recordar-la. L'original, ves a
saber, però moltes de les còpies
han quedat com a mostra d'a
quest art romànic que avui tant ens
agrada.

El monestir en si té poca
història. Sant Nectaire, a qui està
dedicat, fou un dels primer evange
litzadors de la zona i és possible
que en la seva posició hi hagués
hagut algun temple des de temps

immemorials, potser fins i tot pagà.
No oblidem que l'Alvèrnia, com tota
regió volcànica, és rica en aigües
minerals i termals i Sant Nactaire
encara avui disposa d'un dels bal
nearis més reputats a pocs quilòme
tres de l'església.

Històricament sabem de for
ma documental que fou Guillem VII
d'Alvèrnia qui, a mitjan segle XII
(1146), va regalar als monjos de la
Chaise-Dieu un monestir amb molt
de prestigi al Velai, uns terrenys per

construir un priorat. No és fins el
1178 -en un document del papa
Alexandre III que enumera els béns
de la casa mare- que surt la pos
sessió de Saint Nactaire i és de
suposar, doncs, que fou entre
aquestes dues dates quan es va
produir l'ocupació i posterior cons
trucció de l'edifici, que amb algunes
modificacions i restauracions ens ha
arribat a nosaltres.

S'alvador Butí i Papiol

18

RECORDEU! 28 DE NOVEMBRE
TARDORAL A ROCACORBA
CICLE "CONEGUEM CATALUNYA"



o ZE DE SETEMBRE:
A 'DIADA'

A UL DETER
No fa ni quatre dies que

vàrem acabar les vacances i les
cames ja ens demanen umarxau. I
què millor que la Diada per fer una
excursió a les nostres muntanyes,
en aquest cas, Ulldeter?

En principi havíem de ser
tres o quatre però al final vam ser
dotze. I mig adormits (alguns ni
tan sols havien dormit), ja que
eren les quatre del matí quan
derxàvem Vilanova, emprenem la
sortida.

Durant el viatge el temps
era d'allò més depriment: vam
sortir de casa amb llamps, per
l'~utopista se'ns va posar a ploure
i a l'alçada de Vic queia un aiguat.
Després ja no tornaríem a veure la
pluja.

Vàrem aparcar els cotxes en
un revolt de la carretera, tot just
on comença un senderol que duu

fins al refugi d'Ulldeter. Per
aquest sender hi ha passa el GR
11. En poc menys d'un quart
arribem al refugi, després, seguint
el càmí ben marcat, vam anar fins
al coll de la Marrana (2550 m).
Tot aquest trajecte, però, no el
vàrem fer sols, ja que ens vam
trobar amb dos autocars de
Girona que, segons ens van dir,
tal dia com aquell, cada any, fan
la travessa Ulldeter-Núria.

Arribats al coll, doncs, i a
causa del fred, vam decidir seguir
endavant i buscar un lloc més
arrecerat per poder esmorzar. Així
ho vam fer. I després de reparar
forces, dos dels nostres van
desistir i varen fer-se enrere, pel
fred i per no ana.r prou equipats.
Així que vàrem quedar deu, que
vam continuar enfilant-nos cap a
una
cabana i d'allà al Portell, coll que
ens va deixar veure els llacs de

Carançà. Vam seguir amunt fins
al Pic de l'Infern (2860 m). La
panoràmica era esplèndida gràcies
a la situació estratègica del cim i a
la bonança climatològica. Ja no
feia fred ni vent i el sol escalfava,
sense cremar. Des del cim vàrem
veure un ramat d'isards. Després
d'una estona de descans, vam fer
fotos del grup amb senyera.

Reprenent la marxa,
davallàrem lleugerament per tornar
a enfilar-nos cap al Pic de Freser
(2723 m). Assolit aquest cim, nova
foto de grup. I baixem cap a un
coll que ens portarà fins al Pic de
Bastiments (2881 m), alçada
màxima dels tres cims que ens
havíem proposat assolir.

La pujada fins a dalt és
llarga i es fa pesada, però un cop
al capdamunt penses que ha
valgut la pena. Ens vam posar
dins d'un gran paravents rodó, on
vam reposar una estona; mentre,
el Ramon López i el Xavier
Salleras ens van regalar l'oïda
amb el Cant dels Segadors per
commemorar la Diada. Després
dels aplaudiments i la foto de
rigor, ens deixàrem caure per un
pedriscall fins arribar novament al
coll de la Marrana. I d'allà al
refugi d'Ulldeter on dinaríem,
després de set hores de caminar.

En resum, va ser una Diada
memorable que no oblidarem
fàcilment.

Pilar Bertran

Cim del Bastiments, 1'11 de setembre de 1993. Foto: Pilar Bertran
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RIBES ROGES

La platja de Ribes Roges
és la,que comença a la part dreta
del torrent de Sant Joan o de la
Ramusa i acaba al peu del turó de
Sant Gervasi. El nom de Ribes
Roges té etimologia ben senzilla,
ja que constava de terrenys argilo
sos de color vermell al llarg de
tota la platja, que tenyien les ai
gües de la mar en espetegar les
ones quan hi havia temporal. AI
bell mig d'aquesta platja, sobresor
tia una punta rocosa coneguda pel
Morro de Gos, on bastiren una
casamata durant la darrera guerra
civil.

Ribes Roges és actualitat
per raó de les obres que es fan en
el passeig del seu nom i també
per les i'nundacions d'aquest estiu
passat. Però Ribes Roges ja fa
unes dècades que és notícia, més

o menys de quan es va acordar la
restauració de l'emblemàtica torre
de defensa (l'any 1953), passant
per la construcció de l'espigó i dic
paral.lel a la ribera del mar (el
1984) i acabant amb l'inici del
Parc (1988). Es una zona darre
rament privilegiada "d'actuacions"
que.han donat peu a un seguit de
polèmiques ben documentades.

Fins fa ben poc, la denomi
nació popular de Ribes Roges la
fèiem del segle passat i hem de
confessar que anàvem ben errats.
En el registre de la Cort de Batlle
que es guarda a l'Arxiu Municipal,
s'ha pogut esbrinar que les Ribes
Roges són més que centenàries,
ja que hi ha constància que l'abril
de 1551, Vicenç Mollet, donzell i
senyor de la quadra de Cunit,
posseïa en delme i a la quadra

d'Adarró un "tros de terra en lo
lloc anomenat les Ribes Roges",
obligant Guillem Escardó per la
seva terra (AMV,Reg.2980). Així
mateix, el juliol de 1570, el rector
de Sant Antoni de Vilanova de
manava diners a Pere Gassó per
una peça que tenia a la quadra
d'Adarró, 'en la part "nomenada
las Ribas Rojas", la qual verita
blement era de Bernat Escardó,
mentre que Gassó al.legava que
el seu pare l'havia comprat a
Montserrat Busquets, franca en
alou (AMV,Reg.2985). Els Escard6
posseïen terres a Adarró datades
de l'any 1486 (AMV,Reg.2970) i
avui encara hi queda el molí de
l'Escardó.

Les referències del segle
passat comencen quan, tot just
travessat el torrent de Sant Joan i
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sobre la vora de les Ribes Roges,
l'any 1874 es va erigir la torre
defensiva, bessona d'altres que
envoltaven la vila i de les quals,
només en queden un parell més,
la del Plats i Olles i la del darrera
els Josepets. Aleshores a Vilano
va i la Geltrú no eren més de
12.000 habitants. Pocs anys des
prés, el 1880, s'estava treballant
en la via del ferrocarril i es forada
va la muntanya de Sant Gervasi
per sota mateix de la torre d'A
darró. Les obres ocasionaren la
represa de troballes arqueològi
ques, amb grans quantitats de
restes ibero-romanes a la zona
compresa entre el molí de l'Escar
dó i les Ribes Roges, tocant al
camí de Sant Gervasi. El ferrocar
ril, inaugurat cap al final del 1881,
discorria paral.lel a la platja, sepa
rant els camps de conreu i sínies
que hi havia a la partida. La vila
creixia, però només ho feia en
direcció cap a mar i a ponent del
torrent de Sant Joan tot quedava
igual que feia centúries, amb les
sínies arribant arran de mar. Fins
i tot, a l'hor? d'instal.lar un "balne
arili, es va construir l'any 1887 el
de liLa Caridad" en el que fou
passeig del Carme. Així, a l'altra
banda del torrent sols hi havia la
torre de Ribes Roges i, lluny,
l'ermita de Sant Gervasi (a més
de la torre d'Adarró i el molí de
l'Escardó ja esmentats). En el
mapa 11 Fondeaderosll , aixecat l'any
1883, editat a Madrid el 1885 i

Torre de RIbes Roges. 23-4-1967. Foto: V. Carbonell

revisat posteriorment, es veu el
Morro de Gos en el centre de la
platja de IIRibas Rotjasll , un IIfortinll

(la torre) i a l'altre costat del tor
rent de IISt. Juanll un edifici que
porta el nom de "Salvamento de
Naufragos", que fou construït en el
lloc on tenim la piscina inhabilitada
un parell d'anys després de III'any
dels negats" (1886).

La urbanització del passeig
del Carme s'inicià el 1906 i el
passeig de Ribes Roges es va
començar a partir del 1910, gràci
es a la cessió de terrenys per
urbanitzar que féu la senyora
Marcel.lina Jacas. El 1912 es va
construir el primer pont que con
nectava els dos vials, salvant el
torrent de Sant Joan. Llavors so
vintegen les informacions sobre
Ribes Roges, amb obres del pri
mer xalet i l'avantprojecte de tota
la demarcació. El mateix any 1912
era demanada l'autorització per
utilitzar la torre aixecada l'any
1874 i s'hi posava un restaurant.
Mentrestant, a l'altre extrem de la
platja i sobre el turó de Sant Ger
vasi s'edificava el xalet de Mira
mar. El 1914, l'ampliació de la via
del tren obligava a enderrocar la
torre d'Adarró, canviant molt de
presa la perspectiva de Ribes
Roges. El 1915 era desmuntat el
balneari de liLa Caridad" per mun
tar-ne un de nou a la platja de
Ribes Roges. El passeig quedava
conformat el 1916 i era declarat

d'utilitat pública l'any següent,
aprovant-se els plànols de l'arqui
tecte Miró.i Guibernau. Una Reial
Ordre autoritzava el passeig el
1919. El balneari obrf el 1920 i el
passeig era prolongat fins a Adar
ró. Amb la inauguració de la ram
bla Pirelli (l'any 1924), un impor
tant accés a la platja facilitava les
comunicacions amb Ribes Roges
als 16.000 habitants de la ciutat,
quan els banys marítims ja eren
bons per a la salut. El passeig del
Carme va quedar totalment urba
nitzat el 1928, completant-se amb
la millora del pont de Ribes Ro
ges del 1912.

Anys de rebombori polític, la
República i la guerra civil. Tot va
anar en orri. En tota la costa apa
regueren fortificacions defensives
i durant més d'una dècada no es
té notícies de Ribes Roges ni de
la seva ciutat-jardí.

Es l'any 1943 que fou lloga
da la torre i s'hi instal.lava liLa
Pèrgola". Molts de nosaltres recor
dem les vetflades a la sala de ball
de liLa Pèrgola", només substituï
des -i potser superades- per les
revetlles de liLa Bolerall

• Per l'a
gost de 1946 es tornava a bellugar
una part de la urbanització de
Ribes Roges, prop d'Adarró, ha
vent-hi cessió de terrenys afectats.
El 1948 era pavimentat el passeig
i el 1949 un temporal arrencava
les escales que donaven a la
platja, donant a entendre que calia
defensar el bulevard dels atacs de
la mar. La immediata construcció
del port afavorí l'aportació de sorra
fins a mig passeig del Carme,
però la resta de la ribera de po
nent continuava patint l'impacte de
les ones. El 1952 foren desviades
uns quantes camionades de pe
dres del port i abocades davant de
les Riges Roges per preservar el
passeig de futurs temporals, com
el que l'any 1954 va posar al des
cobert romanalles d'Adarró, sota
Sant Gervasi, que foren l'origen.
d'una nova campanya d'excavaci
ons.

Fou el 1952 quan s'encetà
una forta polèmi~a a Ribes Roges
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EspIgó de RIbes Roges. 31·3·85. Foto: y. Carbonell

per l'enderroc o la conservació de
la torre. El febrer de 1953 va ser
aprovada la demolició de "La Pèr
gola", que va desaparèixer el juny
següent i el juliol començava la
reparació de la torre. La traca final
fou encesa després de la inaugu
ració del nou passeig de la Ribera
(1960) i de l'eixample del passeig
del Carme (1963), ja que coincidia
la resta del futur traçat marítim
amb la torre de Ribes Roges, que
feia nosa. Mentre durava el bati
bull, es construïa un nou pont
sobre el torrent de Sant Joan,
enfront mateix de la torre, senten
ciant-la a mort. A causa de la
controvèrsia que generà la qüesti
ó, pel febrer de 1965 l'Ajuntament
va resoldre reconstruir-la. La res
tauració s'executà l'agost de 1966,
quedant un xic més alta que d'ori
gen, afer que també va provocar
comentaris de tots els gustos. A la
darreria del mateix any, es volia
bastir una piscina a Ribes Roges,
però va guanyar la tesi de cons
truir-la a la part de llevant del
torrent, en el passeig del Carme
(1968).

El 1969 l'Ajuntament acor
dava donar el nom de l'ex-alcalde
Antoni Ferrer Pi al fins aleshores
passeig de Ribes Roges, as
sumpte que també fou causa
d'una dura polèmica i trencadissa
d'algunes plaques. Penseu que
encara érem "Villanueva y Geltrú"

i es realitzaven genialitats com la
de plantar tres columnes romanes
de Berà a la "plaza Churruca"
(1973), . assegurant que volien
explicar on havia existit la primitiva
colònia marítima d'Adarró.. Una
altra pensada fou la de posar el
nom de "plaza de los Héroes de la
Armada Española" (1974), colo
cant-hi un monument ben signifi
catiu. Finalitzada la dictadura
(1975), el juliol de 1976 ens tornà
vem a dir "Vilanova i la Geltrú",
érem més de 43.000 ciutadans i
celebraven eleccions (1977). No
van trigar massa a desmantellar el
fortí del Morro de Gos i en canviar
els noms de cert nombre de car
rers, restablint-se el del passeig
de Ribes Roges i substituint el de
"plaza Churruca" per plaça d'A
darró (1978), lloc on en aquella
època es feien troballes arqueolò
giques en quantitat i qualitat.

Quan l'any 1980 volen situar
espigons per defensar la platja de
Ribes Roges dels embats de les
onades, s'aviva un nou debat que
durarà cinc anys més per discutir
la utilitat dels molls perpendiculars
a la costa. Es va cloure amb unes
"Obres de Regeneració" que com
portaren la construcció d'un espigó
i un dic paral.lel a la platja (1984)
i un altre espigó a Sant Gervasi
(1986).

Des de 1982, la torre de

Ribes Roges allotja l'oficina del
Patronat Municipal de Turisme
(ara ja no es diu així), i el 1983 es
va fer la presentació del "Parc de
Ribes Roges", la primera fase del
qual no és pas a Ribes Roges,
sinó que és entre el dic de ponent
del port i el torrent de Sant Joan,
és a dir, davant del passeig del
Carme. En canvi, la segona fase
(mostrada l'any 1986) va passar el
torrent i encerclà la torre de Ribes
Roges el dia de Sant Joan de
1988. Acabada la canalització i la
cobertura del torrent de la Ramu
sa, la platja té un nou accés des
de la vila. Aquest passeig i la
ronda d'Europa serveixen per
massificar les nostres sorres de
gent famolenca de sol procedent
de les comarques veïnes.

L'abril del 1990 es va apro
var el projecte d'urbanització del
passeig de Ribes Roges fins a la
plaça d'Adarró, és a dir, la tercera
fase, obres que no foren comen
çades fins el novembre de 1992 i
que devien acabar-se per Sant
Joan del- 93. La resta d'aquesta
recent història ja la sap tothom:
poca condícia, inundacions, pal
meres caigudes... Un llarg etcète
ra. Ribes Roges ha estat notícia,
però les Ribes Roges han des
aparegut definitivament sota el
modern passeig per esdevenir un
topònim conegut arreu del món
turístic i estiuejant, on pocs sabran
el seu significat. EI.nom ha quedat
per a la posteritat després de més
de quatre segles d'història.

Vicenç Carbonell i Vlrella
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Crònica del "catarro" talaienc

~~~~~~~~; CA ILLAMINAKO ATEAK - ~~~~~~~~ inscripció (14500 pts) comprèn ~~~~~~~~1 nes, com a sots-president eco- ¡~~~~~~~~~

lill G.E.T. 111111 ~~~~~~~t~ r~;te~i~~eC~~.~:~{¡~ 1~~~1 ~~~~~t~é~~ p;~~~s~~~~~:~~~6 III'¡',I

~~~~~~~~j Si bé l'expedició no va ¡~~~~~~~ d'exploració, i la inscripció a la ¡~~~~~~~¡ de l'immoble com per a les ¡~U~~~~
~~~~~~~~¡ reeixir en assolir la cota de - ~¡~~¡~¡¡ Talaia i el GET fins a final ¡¡~~~~~~¡ obres de rehabilitació i consoli- ¡~¡~¡¡¡~¡~~

IIII :~r~~~5~íp~~: ~~~e~~~a~r~~~ IIIII¡ d'any. 111111 ~aac~~s~: l'~~ifi~i;o~~e~~r~~ ~~~ 11.11

~~~~~~~~~ accidents deixaren minvats de ¡~¡I~ El Curset constarà, a ¡~~~~~~~¡ darrera despesa, que és la ¡~1~~~~~~~
~~~~~~~~~ força dos membres de l'equip ~~~~~~~~ més, de la presentació i la :~~~~~~¡~ d'adequació de l'interior del ¡~~~~¡~~¡
~~~~~~~~~~ que no pogueren realitzar bona ¡~~~~~~~ cloenda, cinc sortides de pràcti- ¡~~~~~~~j local a les necessitats socials j~~~~~~~~~~

1.111111 ~~~td~r~~~s~:,qUa~~~~~~~~:~ II¡I·II ~:~ is~~i~~r~~t:~è~~~~~=sd~ ¡lllllll' de l'Agrupació · 111.11111'

~~~~~~~~~~ les dificultats que per si soles ~~~~~~~~ l'èxit del Curset. Visca! ¡~~~~~~~j Després de diverses ~~~~~~~~~~~

1111.1: ~s~~~:b~~:Vi~~~re:I~~~:t E:: 111111 I1I1III ~~:rv~~~~~~b~:a v~o~~~a~:~ 11111.11

~~~~~~~~~~ tasca d'ajuda com a portadors ¡~~~~~~~ ASSEMBLEA GENERAL EX- ~~~~~¡~~1 autoritzacions necessàries per ¡~~~U~~~
~I~~~~~~~~ d'una colla de socis que desin- ¡I~~~ TRAORDINARIA DE SOCIS ¡~¡~¡~¡~¡ realitzar tots aquests projectes, ~~~U~~~~
~~~~~1~~~ teressadament es van oferi r ¡~~~~~~~ PER A L'ADQUISICIO DEL ~~~~~j~jj destacant que els acords -que :~~~~~~~~~~

II·j[lll, fe~~a~r~~~~ I~a~à;~~:n~~::~ ¡I[IIII LOCAL 1
1
11.1111 ~o~~~~e:;r~:n~~¿~~~a~~~~:n~ 11111:1¡'

~~~~~~~~~~ prop de la boca d'entrada. Tan- ¡~~~~~~~ Resumirem en quatre rat- ~~~~~j~j¡ del local social a partir de 3000 :~~~~~j~jj~
~~~jj~~~l mateix cal esmentar que s'ha j~j~jj~j lles per als que no van assistir ¡jtj~j pessetes per any i soci, ajus- ;I~jjjj~
~~jjj~j~j[ cobert el pressupost amb un j~¡j~~jj a l'Assemblea ni s'han llegit la ¡~~jjI tables proporcionalment a les '~j~j~j~~~~
~~~~~j~~~~: dèficit insignificant. j¡~~j~~¡ carta que a final de juliol vam ~~~j~t quotes actuals, a més d'emetre :~~~~~¡~~~~

~~~~~~j~~~~ 5è CURSET D'INICIACIO ¡~~~~¡~~ sa calor a la sala d'Actes-, la ~~~¡~~~~~ està disposada a' escoltar a ~~¡~~~~~~~
~~~~~~~~~~j A L'ESPELEOLOGIA ORGA- ~~~~~~~~ tarda del 3 de juliol d'enguany, ¡~~~~~~~~ tothom i que aquesta tardor ~¡¡~~¡~¡~~

~~~~~~~~~~¡ realització d'un Curset d'lnicia- ~~~jt ven les negociacions amb el ¡~~~~~~~j ASSEMBLEA DE LA FEEC ~~~~~~~~~~
~~~~jjjjjj¡ ció a l'Espeleo, que té el reco- ¡jj~j~~j Patronat de l'Hospital i els :~jjjjjjj ~~~j~~j~j~
~~~~~~j~~~j neixement de l'Escola Catalana ~~~~j~~~ veïns, amb totes les vicissituds ~j~~~~j~~ El passat dia 4 de juliol ~jj~~¡~~~~

~~~j¡~~~~~j ques de l'exploració de cavitats ~~~~j~~~ la Comissió d'Obres, a més de :~~~~~j~~ Si bé el punt principal de ¡I~¡¡~j
j~~~~~I~ i de les diverses branques ~~~I~ sots-president, informà gràfica- :~I~~~ l'Assemblea era prendre l'acord It~~
~~~jj~~~j~~ científiques i esportives que la jI~~~ ment de l'avant-projecte de res- !~j¡~j~jj de crear una societat limitada ¡Ijj~j~
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Crònica del "catarro" talaienc

¡~~~~~~ problemes legals i econòmics :~~~~~~~~~~ PRESENTACIO DEL NOU ~~~~~~~~~j Cabanyes, que reuneix bones j~~~~j~~~
~~~~~~~ que fins ara patia l'Associació i :~~~~~~~~~1 CURS DE LA SECCIO DE ~~~~~~~~~~ condicions d'espai i d'accés i ¡~~~~~~~~

~~~~~~~~~ per reclamar la subvenció que :~~~~~~~~~ temporada de la Secció de ¡~~n~~j Vista la recança d'alguns ~~~~~~~~~
~~~~~~~~¡ ens deu la FEEC per haver or- :~~~~~~~~¡ Senders, durant la qual s'anirà ¡~t~~~j membres d'Amics de la Sarda- ¡~~~~l~~
~~~~~~~~¡ ganitzat la Marxa de 'Regulari- :~~~~~~~~¡ seguint el GR-7-2, que va des ¡~~~~~~~~~ na en organitzar un nou aplec, ~~~~~~~~~
~~~~~~~~j tat de Catalunya de l'any pas- ~~~~~~~~¡ de Bellprat fins a la Musara. ~~~~~~~~~j la Junta de la Talaia ha tornat ~~~~~~~~~

IIII sal. liiiiiil celeb~~~n;,ot~~s~~:s n~~~:: iiiiiiiiii ~~~;:~=~~~ ~~¿n~~:i~~~ Iii
~~~~~~~~¡ CONVENI AMB EL CONSELL :~~I~~1 paraules d'encoratjament del ~~~~~~~~~¡ d'Amics de la Sardana i de la ~~~~~~~~~

liiiiil COM:::A~ignat el conveniiiiliill ~?r~~~:~~~~~~::l:;~~:~l tiliiilll secci:::ti:::~~:· els actes illill!i!
~~~~~~~¡¡ amb el Consell Comarcal, tal \¡¡~~~~~~1 caminaires liquidaren en un ~¡¡¡~~~~~¡ tradicionals de sardanes i cas- :¡~¡~~~~~~
~~~~~~~~¡ com us comentàvem en la :I¡~~~~ tres i no res unes plàteres ple- ~~I~~~j tells, carrera de cross (que ~~~¡~~~~~
~~~~~¡~~¡ passada edició de la Revista. ¡~~¡¡~~~~! nes de pastes i un munt d'am- :~~~~~~~~~¡ continuarà pujant al cim de la :¡¡¡I~~
~~¡~¡~~~¡ La qüestió està enfocada a la ¡I~~¡~~ polles de cava, que ajudaren a :~~~~~j~~¡~ Talaia) i cursa de BTT, mentre ~~~~~~~~~
~~~¡~j~~¡ promoció de la nostra comarca, ¡I~~~~¡ augmentar el caliu GR-ístic de :~~j~jjj~¡ que la novetat serà la realit- ~~~~~~~~~
ft¡ sobretot en la confecció i publi- ¡~¡~¡~~¡¡ tots els assistents. ¡~II¡ zació d'un acte cultural a la m~I~

els

~~~I¡~ Social o la Caminada Popular. II~¡ Finalment s'ha pres una ¡¡~¡~~~~¡~¡ diumenge d'octubre, enguany ~~~~~~~~~

liiiiil teme2~~qd~~s{~~n:~~~~o~~~ liiliilll ~:::~:·~~~:~:':~~~i~;~~~ iiiiiiilii recau ::S:ilb~~:::~ quan rebeu liiiili!
~~~~t deix amb projectes que la nos- ~~~~~~~~~~ d'organitzar l'Aplec a l'ermita I~~~~~~~ aquesta Revista l'Aplec ja :~~~~~~~~~
~~~¡~~~¡ tra entitat ja tenia en cartera, ¡jI~~~¡ de Lurdes, i malgrat els acords I~~~~~~¡ s'haura celebrat, però per a ¡~~I~~~
~~~~~~~\ com són la publicació de guies- ~~~~~~~~~j de dues assemblees, encara ¡~~~~~~~~~¡ aquesta edició i per a totes les ¡~~~j~~~~~
~~tj¡ itineraris, però que ara s'hau- j~¡~j¡I s'ha continuat imtentant orga- ¡I~~~~~¡ properes ,cal demanar el màxim ¡jI~~~~
~~~~~~~~¡ ran de posar en comú' amb ¡~~¡¡¡¡~~~ nitzar-Io on s'havia fet sempre. ~¡~¡I~¡¡ de col.laboració de socis i ¡~¡¡¡~I
~~~~~~~~¡ altres col.lectius que també han ~~~~~~¡~~¡ Però una sèrie de circumstànci- ~~¡~j¡~¡¡¡j simpatitzants perquè el Nou ¡¡I~~~~
~~~jjj~~~ elaborat itineraris i que aniran ~~~~~~j~~~ es han fet que l'Aplec a Lur- ¡~~~~~Ij Aplec de Tardor a la Masia ¡~~~~~~~~~
~~~~~~~~¡ destinades al públic en general. ~~~~~~t des, malgrat la seva història, ¡~~~~~~~~¡~ Cabanyes sigui una esplèndida ¡~¡~~I¡



VOllA
lE SEIGNEUR

DE l'ARIEGE!!!

Tres quarts de vuit del
matí del segon dissabte de juliol.
Peatge de Martorell. El Salvador
descobreix amb consternació
que ha oblidat diners i
documents. Uns moments de
dubte i. .. tornem a Vilanova!

Mal començament, podreu
pensar, però cal saber encaixar
els revessos i transformar els
inconvenients en motiu de
conya. Almenys aquesta va ser
l'actitud de la Nati Salvadó, del
Jordi Martí, del Salvador Butí i
del que signa aquestes ratlles.

En un tres i no res ja tor
nem a ésser a Martorell. Molt
poc després superem el port de
Pimorent i ens endinsem a l'Arie
ja. Lentament el temps empitjo
ra. Arribant a Foix (per què insis
teixen els francesos en el seu
'Fuà'?) ja plou i quan arribem a
la vall del Riberot, punt final del
recorregut en cotxe, la pluja ja
ha esdevingut diluvi. La primera
temptativa seriosa d'assolir el
MONT VALlER (2838 metres, fe
Seigneur de l'Ariège, malgrat
que està ben bé en Couserans)
després d'anys de projectes

frustrats sembla abocada al
fracàs.

Retrocedim. Decidim visitar
Sl. Girons i acampar tot esperant
una improbable millora del
temps. Ja es diumenge i, mal
grat un cel sospitós, ara mateix
no plou. Determinem dirigir-nos
al refugi dels Estagnous i provar
sort. La vall del Riberot és espo
nerosa. La vegetació té molt poc
a veure amb les valls del ves
sant mediterrani del Pirineu que
nosaltres estem acostumats a

El Mont Valler, de 2838 m. Foto: S. Butí
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RefugI des Estagnous. Foto: S. Butí
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visitar. Els salts d'aigua que ens
envolten contribueixen al fet que
l'estuari de la Gironda superi
àmpliament el nostre modest
Ebre al seu pas per Amposta.

El desnivell a guanyar és
considerable. Hem deixat el
cotxe a 1000 metres d'altitud i el
refugi el trobarem a 2245 me
tres. El temps continua embolicat
i els núvols no ens deixen veure
bé les crestes que ens envolten.
Quan ja som a prop del refugi
comença a nevar: a meitats de
julion

El Refuge des Estagnous
(2245 m) no és cap meravella,
però és més que suficient. Rep
aquest nom per estar situat al
costat mateix d'un grup d'es
tanyols. La vista sobre l'estany
Llong i l'estany Rodó (quants
estanys IIl10ngsll i II rodonsll o
II redonsll hi haurà en tot el Piri-

neu? I quants estanys IInegresll?)
i sobre la cresta que ens separa
de la Vall de Montgarri és de
categoria. La piràmide terminal
del Mont Valier es veu aquí
mateix, quan els núvols i la boira
ho permeten, i el trajecte és
evident però la nul.la visibilitat i
les previsions de millora del
temps ens fan decidir de fer nit
al refugi i pujar al cim l'endemà.
Els vigilants del refugi ens fan un
dinar d'aquells que entren tan bé
tot contemplant com darrera la
finestra continua nevant i el fred
és viu. La tarda s'allargassa tot
xerrant amb francesos que no
paren d'arribar i amb els quals
ens disputem amicalment la
calor de la llar de foc.

Ja som a dilluns i comença
a clarejar. El temps és igual o
pitjor que a la tarda anterior.
Què decidim? Doncs amunt!

La pujada és senzilla però
el fred (aquesta nit hem arribat a
tres graus sota zero), el vent i la
neu compliquen les coses. El
camí és sovint un corriol excavat
artificialment a la cinglera. Un
cop arribats al coll Faustin (2653
m) el temps encara empitjora.
Sabem que hem arribat al cim
perquè entre la boira podem
advertir la presència de la creu
que segons la guia ALPINA
corona el Mont Valier. (Atenció:
la llegenda atribueix la primera
ascensió a sant Valier en el
decurs del segle V). Llegim a la
mateixa guia: 1I ••• des del Mont
Valier es domina una gran pa-

.... 11 (???"')noramlca... . .

La baixada fins a retrobar
el cotxe esdevé duríssima. El
desnivell és fort (són gairebé
2000 metres) i els genolls aca
ben un pèl tocats. Mentre anem
baixant el temps millora conside-



rablement i quan ja pugem al
cotxe el dia és de ple estiu.

Malgrat el mal temps efec
tuem un balanç positiu de la
sortida i us la recomanem. Com
que es tracta d'un pic plenament
situat en territori francès, a 1200
metres de la frontera, ens pot
semblar una mica llunyà i poc
assequible. Res d'això! Les ca
rreteres d'accés són prou bones
i el paisatge és d'un verd encès.
I si encara preferiu caminar un
xic més podeu sortir de Mont
garri. Us hi apunteu?

Miquel Bernadó

Dan del cIm del Mont Valler. Foto: S. Butí

Baixant del Mont Valler, els Estagnous, el RefugI I els Estanys Rodo I Llarg. Foto: S. Butí

SECCIO DE SENDERS. PROPERES SORTIDES:
24 octubre, 21 novembre i 19 desembre
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El passat dia 29 de juliol
deixàvem preparades les últimes
coses abans d'emprendre el
viatge definitiu de la nostra
expedició. Ens esperaven deu
dies de feina intensa, durant els
quals s'havia de reflectir l'esforç
de totes les persones que fins
aleshores havien treballat i
col. laborat en aquesta empresa.

Us recordaré que, com

expedició espeleològica, els
nostres objectius eren assolir la
cota màxima de profunditat de 
1000 m (-1198 m). Per aquesta
fita ens havíem preparat quatre
persones del nostre grup -GET
com equip punta que instal.laria
la cavitat i assoliria la cota
desitjada. A més a més
d'aquestes persones, havien
estat convidades en aquesta
expedició tres companys de la

República Txeca amb els quals
mantenim una cordial relació.

Després d'una feina
realitzada en molt poc espai de
temps (6 mesos i escaig),
entrenaments, venda de
samarretes, preparació de tot el
material, alimentació, coordinació
de tot el transport, etc., amb
dues baixes inesperades de dos
companys, després de tot això,

28
Foto col.lectlva de portadors I expedició al campament d'alçada (2100 j. Foto: V. Lara



El Mam entrant al pou de 37 m, a la cota aproxImada de -220 m. Foto: X. Segura

ja havíem arribat a la recta final.

El dia 30 marxàvem de
Vilanova en direcció a Zuriza,
lloc de trobada amb la resta de
membres de l'expedició i
portadors, socis de l'entitat que
ens ajudarien en el transport de
tot el material al campament
d'alçada.

El dia 31, el gruix de
l'expedició vàrem realitzar una
traginada prèvia del material
personal i dues tendes. Amb
aquesta ascensió es va localitzar
la ubicació definitiva del
campament d'alçada on vàrem
deixar ja muntada una tenda iglú
amb el primer dipòsit de
material.

El dia 1 d'agost, a les 7 del
matí, ens trobàvem tots al refugi
de Linza, punt de sortida on,
després de repartir totes les
càrregues, començava el
portament de tot el material.
Després de cinc hores i un
esmorzar, s'arribava al
campament d'alçada, on amb
quatre tendes romandríem
durant sis dies. A uns vint-i-cinc
minuts . del campament,
trobaríem l'entrada de la cavitat.

El dia 2, dilluns, iniciàvem
la instal.lació prèvia dels 400
metres de pous d'entrada el meu
company Toni i jo mateix, sense
l'ajuda del Mam i e.1 Xavi, donat
que tots dos van tenir lesions als
genolls durant l'aproximació. Per

aquest motiu només vàrem
poder instal.lar la meitat, fins a la
cota de -200 m aproximadament.
Aquest fet ens retardaria tot el
programa d'atac de la cavitat.
Després sortírem a dormir a
l'exterior.

El dia 3, dimarts, després
d'haver recuperat forces i el
Mam i el Xavi mínimament
millorats dels seus genolls, ens
disposàrem a la incursió final on
faríem dues nits de permanència
dins la cavitat. A l'exterior
deixàvem tres companys que
vetllarien per nosaltres. Després
de baixar fins a -200 m,
continuar la instal.lació de la
resta dels 400 m i superar el
fatídic 'Meandro del Caos
Reptante', el qual se'ns va fer
terriblement esgotador,
arribàvem al campament de -500
m, on realitzàrem la primera
pernoctació.

El dia 4, dimecres, després
d'esmorzar uns liofilitzats
realment . repelents, iniciàvem
l'atac final a la cota de -1000 m.
Tal descens el realitzàrem al
màxim de lleugers, tot fent
fotografies. La progressió és
distreta donat que ho fem
seguint el curs del riu Budogia,
el qual produeix uns ambients
sorprenents. Després de superar
la Sala Paquiza, arribem al final
de la Sala Roncal, on faríem un
petit mos. Aquí és on ens
adonem que hi ha expedicions
que esgoten molt l'esforç físic.

En aquest campament hi
trobem de tot: estoretes,
càrregues de fogonet, vestits de
neoprè, mantes tèrmiques,
cordes, menjar... Hi ha
expedicions que, per no sortir
carregats,' abandonen material.
Més tard entendríem el per què
d'aquestes barbaritats.

Havent menjat continuàrem
el descens fins a la cota que
vàrem assolir de -875 m, d'on
ens vam haver de retirar
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Interior del meandre de 90 m a la profunditat de -80 m. En primer pla el Xavier Segura I
el Toni Massana. AI fons, el Mam. Foto: Ramon Camacho

El Mam I el Ramon a l'interior del meandre del Caos Reptante. Foto: X. Segura
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principalment per falta de carbur
per a la il.luminació.

Havent realitzat una
jornada de més de quinze hores,
cansats, retornem al campament
de -500 m on passem la nit
després d'un lleuger sopar, per
emprendre, l'endemà, el retorn
de sortida.

El dia 5, dijous, tenim els
ànims recuperats tot i no haver
assolit la cota desitjada ja que
aquest dia sabíem que
dormiríem a l'exterior. Un·
meandre maleït per tots, els 400
metres de pous amb els seus
corresponents passos estrets i el
cansament acumulat que dúiem,
complicaria molt la tornada.

Una vegada a l'exterior, el
feliç retrobament amb els
nostres companys a la
superfície. Juntament amb ells i
els nostres companys txecs,

després d'haver descansat
aquella nit, el dia 6, divendres,
realitzem un sobreesforç,
carreguem tot el material i amb
un penós descens arribem fins al
refugi de Linza, on agafem els
cotxes i ens traslladem fins al
càmping de Zuriza. Després
d'una bona dutxa i un bon sopar,
passem la nit a l'alberg de
l'anomenat càmping. L'endemà
retornàvem a casa.

Després de tot l'esforç
col. lectiu que s'ha realitzat,
podríem pensar que aquesta
expedició ha estat un fracàs,
però jo penso que no. Hem
aconseguit per primera vegada
que una expedició espeleològica
sigui totalment subvencionada,
sense cap mena de dèficit. Hem
tingut una àmplia col.laboració
per part dels socis de l'entitat,
que ha estat indispensable. Amt
tot això i les lesions produïdes

durant el transcurs de l'activitat i
les baixes d'última hora de dos
companys, crec que la cota
assolida de -875 m ha estat un
gran èxit.

No voldria acabar sense
donar les gràcies a dues
persones sense les quals aquest
projecte no hauria arribat a la
seva fi: Núria i Jordi, GRACIES!

No vull ser tòpic, però, hi
tornarem.

Ramon Camacho Olivella

*************************************
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6!! CAMI ADA POP LAR
DE LA VALL DE GOSOL

Font Terrers - Vall de Cerneres 
Josa de Cadí - Coll de Josa - Gósol

Com cada any cap a mit
jan juliol, la nostra entitat té una
licita obligadall a la Caminada
Popular de la Vall de Gósol,
aquesta ja en la seva 65! edició,
i evidentment, no els podíem pas
decebre... Així és com, malgrat
la calor de l'època i la mandra
que suposa haver de matinar
tant per arribar a l'hora, la colla
IId'incondicionalsll de Gósol i de
la seva Caminada Popular, Illa
més alta de Catalunyall com ells
l'anomenen, ens posàvem en
ruta el diumenge 18 de juliol i
deixàvem Vilanova a les cinc del
matí, mentre la ciutat encara
reposava.

Erem un total de trenta-dos
caminaires i encara se n'hi afegi
rien un parell més a Gósol ma
teix, ja que havien marxat el dia
anterior neguitosos per 'fer' el
Pedraforca junt amb d'altres
companys.

vella font dels fanals ha estat
substituïda per una altra amb
una escultura en homenatge a la
dona gosolana, d'arrels picassia
nes i molt bonica per cert. I qui
na sorpresa no tenim quan a
més· descobrim, astorats, que
ens han enderrocat un dels bars
més entranyables de Gósol, el
que antigament havia estat Cal
Cinto, que recordem encara -i no
fa pas quatre dies d'això- amb
aquella 'vella estufa al mig que
caldejava l'ambient i els ànims i
al voltant de la qual ens arrau
líem després d'alguna esbojarra
da travessa per la neu, precària
ment calçats -no com ara- amb
unes modestes (però autènti
ques) xiruques que havíem de
complementar amb papers de
diari i bosses de plàstic. Tal era
la mullena que arreplegàvem. Un
bar d'ambient càlid i pintoresc
com no en coneixíem d'altre.
Quants records! Com han pogut
passar tants anys...?

L'estridència d'un coet que
esclata puntualment a les 8 del
matí ens fa tornar a la realitat i
encara estàvem a mitges amb
els tràmits. A corre-cuita, una
bona colla de vilanovins ens
col.loquem a la reraguarda d'una
immensa allau de caminaires (i
no exagerem, aquest any érem
mil dos-cents i escaig els ins
crits) que, sortint de la plaça
Major enfila l'antic camí de la
Cerdanya en direcció a Font
Terrers, on trobarem el primer
control.

Aquest any la Caminada
ens endinsa en terres de l'Urge
llet. Deixarem la vall de Gósol
per entrar en la de Josa, això
ens donarà ocasió d'admirar a
cor què vols el Cadí per la ves
sant de migdia -no tant peculiar
i coneguda com la que es veu
des dels poblets de la Cerdanya
i també el Cadinell, contrafort
meridional de la serra de Cadí,

Poc abans de les 8 del
matí, el nostre autocar (cal dir
que ja no som els únics que
arribem en massa) es presenta a
la plaça del poble on és impossi
ble aparcar de tant de vehicles
com hi ha i cal deixar-lo enrera,
a l'entrada del poble. A la plaça
hi ha una bullícia que fa feredat:
inscripcions, repartiment de do
cumentació i bosses i ja ens
teniu a tots plegats amb la but
lleta de control penjada al coll
("Igual que vedelletsll -remuga
una veu d'un vilatà a vora nos
tre), atents al coet que ha de
petar per indicar la sortida.
Amb això ens adonem que la
plaça ha canviat de fesomia, la
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La colla de caminaires a la vall de Cerneres I al fons el poble de Josa de Cadí. Foto: R. Farrlol
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de la qual es separada pel coll
de Jovell i que domina l'encim
bellat poble de Josa de Cadí.

A Font Terrers comença
l'avituallament de la jornada
acompanyat de la fresca aigua
que neix a ran de terra, en el
pla. Després l'itinerari continua
per l'àmplia collada de Font
Terrers i baixa cap a la vall de
Cerneres. El corriol és estret i
allà es forma un amuntegament
de marxadors que, rieu-vos de
les autopistes i carreteres a
l'entrada de Barcelona un diu
menge a la tarda qualsevol!
Alguns joves s'impacienten i
tallen via passant pel dret tot
baixant temeràriament per llocs
abruptes. A la fi, quan ens toca
el torn, aconseguim fer cap a
l'àmplia i àrida vall de Cerneres,
al davant de les ruïnes de les
cases que formaven el poble
d'aquest nom. A la vall hi ha tant
d'espai com de sol abrusador,
un sol sufocant que no ens dei
xarà ja gairebé fins que acabi la
Caminada.

A la sortida de la Vall de
Cerneres trobem el segon con
trol. Sort que en aquestes Cami
nades l'organització és generosa
amb aigua i fruita. Però quan
ens faran esmorzar, aquesta
gent? -tothom es comença a
preguntar. Ja veiem Josa de
Cadí ben a prop, tan bonica i
pintoresca com sempre, però
abans d'anar-hi, ens fan pujar
cap a l'ermita de Santa Maria,
romànica i datada entre el 998 i
1082 i que fou l'antiga parròquia
de Josa. Prop de l'ermita trobem
el tercer control. Ara sí que bai
xem decididament cap a Josa
de Cadí i la gana que arrosse
guem ens hi fa arribar sense
trigar. Els carrers del poble es
veuen materialment invadits per
gent de tota edat i procedència,
estirats per les escales del carre
ró que porta a ia plaça Major i a
la font i t'has de fer pas gairebé
a cops de colze per arribar-hi.
Allà ens esperen uns entrepans

d'antologia i val a dir que l'orga
nització no hi escatima material.
Amb la fam que portàvem de
seguida ho enllestim i deixem
Josa de Cadí, que nosaltres
coneixíem solitària de sempre,
fent-se companyia mútua, davant
per davant, amb el Cadinell,
animada com mai i observem
amb satisfacció que s'hi han
anat arrenjant algunes casetes.

D'aquí agaf~m l'antic camí
de Gósol a Josa, que ens han
dit els organitzadors que ha
estat recuperat íntegrament per
aquesta Caminada. El sol bat de
valent i alguns caminaires co
mencen a fer figa i es decideixen
a reposar a estones a la primera
ombra que veuen. Xino-xano
anem a fer cap al coll de Josa,
que ja coneixem d'anteriors
Caminades i on gaudim de bona
fruita per refrescar la gola. I ja
sense rumiar-ho massa ens
anem arribant tranquil.lament a
Gósol tot passant per un corrio
let baixador entremig del bosc i
les feixes de conreu.

Arribem a la plaça Major
on ens espera com cada any
l'obsequi de la medalla recorda
tori i l'aigua fresca de la font. Un
cop reagrupats tota la colla de
Vilanova, la majoria anem cap a

l'ombrívol i recollit indret del Molí
d'en Güell per dinar i abans
refrescar-nos (millor diríem ga
rratibar-nos) a les aigües del
Torrent Senta.

De.sprés de dinar, i com
que no ens han assegurat que
aquest any hi hagi ball a la plaça
com altres vegades perquè s'ha
via mort alguna persona molt
coneguda del poble, decidim tirar
avall amb l'autocar i procurar
arribar encara d'hora a Vilanova.
Pensem que potser ha estat una
Caminada un pèl dura per ser
una Popular, molt de recorregut
de pista per zona àrida i l'hora
d'esmorzar massa tardana per al
nostre gust. El sol, fort com
queia, també ha ajudat a fer-la
una mica més pesada que no
hagués estat segurament en una
altra circumstància. Amb tot,
però, comprenem que als orga
nitzadors els ha de costar trobar
nous itineraris cada any i no
sempre resulten òptims. I com
que no som maniàtics ni ranco
rosos, i a més, ens encanta
Gósol, pensem decididament
que l'any que ve hi tornarem. No
pensin que ens perderan de
vista tan fàcilment. .. !

Blanca



EL PAISATGE
A S MUSEUS DE

VILANOVA I LA GELTRU

Autor: Santiago Rusiñol
(Barcelona 1861 - Aranjuez
1931)

AI Museu de la Geltrú hi ha
penjats cinc quadres de Rusiñol.
Totes aquestes obres són
signades i porten per títol
"paisatge". Tot i que foren
realitzades en la mateixa tècnica,
oli sobre fusta, ofereixen notables

diferències quant a mida, concep
te i execució. Bàsicament són
diferents per haver estat realit
zades en diversos moments de la
vida pictòrica del pintor.

D'aquestes obres destaca
per la seva mida (60x39) la que
ens mostra un paisatge urbà de
l'època. No es tracta d'una simple
nota o apunt com les altres obres

sinó de tot un quadre amb una
marcada perspectiva i una compo
sició en forma de X. El quadre, fet
amb tonalitats vaporoses, cobra
vida gràcies a una petita taca
vermellosa situada al creuament
de les diagonals de la composició.
Fou pintat a París, on Rusiñol
passà llargues temporades al
costat d'en Ramon Casas. L'obra
pertany a una de les millors èpo
ques artístiques del pintor.

Paisatge urbà. Santiago RusJflol. Museu del CasteJl de la Geftrú.

Santiago Rusiñol fou també
autor d'una extensa obra literària.
Va escriure sobretot novel.la i tea
tre. En aquest últim gènere té més
de seixanta obres, algunes de les
quals es van estrenar amb notable
èxit.

Rusiñol arribà a Sitges l'any
1891 i convertí la vila en la meca
del Modernisme. Entre 1892 i
1899 organitzà cinc festes moder
nistes on hi havia concerts, teatre,
exposicions i altres activitats. En
la tercera d'aquestes manifesta
cions, el 1894, s'instal.laren a
Sitges els dos Grecos que Rusiñol
havia comprat a París i promogué
la construcció del monument al
pintor al Passeig de la Ribera, que
seria el primer erigit a la memòria
de Domenikos Theotokópoulos.

Igualment important fou la
faceta de col.leccionista d'en Rusi
ñol. Entre les seves col.leccions
destaca la de ferros forjats que es
guarda al museu del Cau Ferrat
de Sitges.

Josep M. Also
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24 de juny, després d'una
revetlla d'aquelles que fan histò
ria i de dormir algunes hores
(poques), sento el telèfon que
truca. Tot a punt? No sabia pas
què dir... D'aquí a uns minuts
passo per la plaça de Catalunya.
D'acord i felicitats, Joan! Estic a
punt.

Així, doncs, prop del migdi
a, emprenem camí cap al Piri
neu. Volíem assolir el Pic d'Es
pijeolès
escalant el diedre est. Aquest
gran diedre, ja feia alguns anys
que el tenia al cap; per altre

costat, assolir un cim de 3065 m
tot escalant era una fita força
interessant.

Després de dinar a sota
uns pins amb unes bones 'ga
rimbes', ens endinsem per la
Vall d'Aran, travessem el port del
Portalet i en poques hores ens
trobem a la Vall d'Espingo.

Preparem les eines i, car
regats amb unes bones motxi
lles, emprenem el camí cap al
refugi on ja havíem encarregat
allotjament. Quasi bé dues hores
de pujar i pujar encara més,

primer fins al llac 0'00, després
fins al ref~gi, cobert tot per una
espessa boira. De sobte un
cartell: 'Refugi a 2 minuts', i no
el veiem! Així que caminem uns
metres apareix una paret davant
nostre, per fi ja hi som. Ara a
sopar i després a jeure. La me
teo del refugi assenyalava pluja,
però teníem temps, si no cau
demà, serà demà passat.

A cap hora de la matinada
alcem el cap de la llitera. Tot el
personal ja es posava en movi
ment. El dia semblava bo. Ens
cruspim un esmorzar de munta-
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El Tale després de superar el pas més dlfícJJ. Foto: TonI Castelló VIsta del gran dIedre des del camíd'aproxImacIó. Foto: J. Toledana

nya (sense carajillo), preparem
el material i, a caminar. '

Després de més de dues
hores molt llargues, travessem la
rimaia, grimpem per unes roques

·i tornem a passar una esquerda .
més. Ara sí, som al peu de les
xemeneies, ens vestim d'escala
dors i comença el ball.

Carregat de ferralla, suant
com un pernil, començo a esca
lar un diedre molt bonic i fàcil,
després en Joan es marca un
llarg dels més bonics de la via,
dret amb flanqueig i tot (això que
a ell no li agraden). Seguim
remuntant per un diedre obert,
quasi bé esdevé xemeneia fins a
unes terrasses al costat de les
quals fem les reunions.

De sobte el sol s'amaga i
la boira comença a envoltar-nos.
Ja pensàvem que no s'acabaria
bé el dia, ens abriguem i seguim

remuntant, primer una mena de
xemeneia despl9mada una mica
amb cara de podrida, més amunt
un pas pensat expressament
perquè s'hi enganxi la motxilla.
Un tros més i reunió. Una xeme
neia més, una altra i ja som al
peu del diedre; aquest és im
mens i la boira li dóna un cert
aire especial.

Escalem els tres primers
llargs, primer per unes fissures
verticals, després el diedre perd
verticalitat però esdevé humit,
cada cop més humit fins al punt
que el passatge més difícil que
quedava estava totalment mullat,
l'aigua regalimava per tota la
paret procedent de les cornises
de neu que hi havia al capda
munt del diedre.

Superem aquesta dificultat
amb resignació i amb les mans
molles. Per fi la reunió. AI se-

güent llarg topem amb l'última
dificultat (se'ns havia humitejat el
cervell) i se'ns enreden les cor
des de tal manera que per des
fer els embolics perdem una
bona estona: -Ara posa't aquí al
mig de la paret, ara segueix,
així, fins a poder sortir del diedre
i muntar ~na reunió prou segu
ra...

Mentre em deslligo en
Joan ara també aconsegueix
desfer l'embrollada. Per fi crida:
liTiba-li 11 , arriba i segueix fins al
cim. IICUMBRE!II Ho hem acon
seguit, ens abracem.

Fem les fotografies de
reglament, piquem alguna cosa
i a recollir les cordes abans que
sentim Illes puputsll

•

Així, doncs, emprenem el
penós descens des del cim per
unes roques dretes fins a una
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tartera tot esquivant les pales de
neu, després una desgrimpada
"heavy" i continuem baixant per
les pales de neu que voregen
l'agulla Jeannel.

Amb els peus xops arribem
al refugi; una mica cansats, ens
deixem caure al voltant de la
taula per celebrar l'èxit amb un
bon sopar (amb garimbes), des
prés de sopar, els guardes del
refugi ens conviden a beure
aigua d'Espingo. Renoi, com
passa! Semblava una mena
d'orujo molt fort.

Poc vàrem trigar a ser dins
la piltra rendits per tot l'esforç de
la jornada. L'endemà, després
de clapar fins que el cor ens va
dir prou, ens miràvem contents
el cim que havíem assolit. Haví
em gaudit d'una jornada ferma
tot escalant per aquell granet
compacte i vertical, havíem fet
realitat aquelles ressenyes que
tant ens agradaven llegir del
llibre dels Pirineus.

Preparem les motxilles i
diem a'déu a la muralla. Mentre
ens allunyem anem recordant les
aventures passades en aquella
meravellosa paret.

Ascensió portada a terme
per Joan Toledano i Antoni Cas
telló el 25 d'agost de 1993.

Antoni Castelló En Joan superant un dels passatges més bonics. Foto: Toni Castelló
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1r premi

FRANCESC MASPONS I LABROS
d'estudis sobre l'excursionisme

LIAgrupació Excursionista de Granollers, per tal de promoure el coneixement sobre el fet excursionista a casa
nostra, convoca per primera vegada aquest premi, que serà atorgat al millor treball dlestudi sobre Ilexcursionisme
català en qualsevol de les seves facetes (història, filosofia, sociologia, antropologia, etc.) SIhi podran presentar obres
referents al conjunt de Catalunya, o bé monografies locals o estudis sobre personatges, entitats, institucions o fets
relacionats amb Ilexcursionisme.

Els treballs, originals i inèdits, tindran una extensió dlentre 40 i 60 pàgines i podran contenir il.lustracions fora
de paginació. Slhauran de presentar mecanografiats en fulls DIN A-4, a doble espai i per una sola cara. Seln
presentaran tres exemplars. Hauran de ser redactats en català i portaran el títol i un lema, però no cap indicació de
qui niés Ilautor. Aquest premi tindrà una dotació de 100.000 pessetes. Els originals sladreçaran personalment a la
seu social de IIAgrupació Excursionista de Granollers, carrer de Corró, núm. 10, o per correu certificat a Ilapartat
núm. 207 de (08400) Granollers, abans de 111 de març de 1994.

(Per a més informació: tel. 879 46 04 o a la secretaria de IIAgrupació Excursionista de Granollers.)
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El Centre Excursionista del
Solsonès organitzà el passat dia 3
d'octubre una nova edició d'aquesta
Marxa, amb sortida i arribada en
una cèntrica plaça de la seva pobla
ció. Hi participaren 86 equips, es
sent l'entitat més ben representada
el Club Muntanyenc Sant Cugat,
amb 30 equips. La climatologia fou
agradable.

La sortida d_els marxadors es
resolgué en poca estona, ja que a
partir de les vuit donaren la consig
na a tres equips cada minut, sense
tenir en compte l'ordre del sorteig ni
l'agrupament d'equips d'una mateixa
entitat. L'itinerari fou llarguíssim
(24502 metres sense afegir algun
tram neutralitzat), fet que permeté la
implantació de nombrosos controls.
La seva situació no era massa acu
rada, ja que, bé sigui per la presèn
cia dels vehicles o per la seva visi
bilitat, els marxadors n'intuïen la
presència. Tampoc es considerà
l'apreciació del mig punt que nosal
tres havíem introduït en la darrera
edició. Malgrat aquests aspectes
puntuals, l'organització fou correcte,
si bé donà la impressió que senzilla
ment estaven disposats a complir
l'expedient. Cal recordar que el C.E.
Ripoll també va organitzar la Marxa
(1990) amb sortida i arribada a la
mateixa plaça del monestir de la
seva vila, i que no tothom està
disposat a organitzar una marxa tan
lluny de casa com ho vàrem fer
nosaltres... No obstant, és sabut
que la propera edició es farà en un
marc més interessant: el C.M. Sant
Cugat ha preparat un itinerari a Lles
de Cerdanya per al proper 12 de
juny, on tenen dipositades moltes
il.lusions.

Els marxadors foren atesos
diverses vegades amb begudes,

fruita i xocolatines; a l'arribada se'ls
va obsequiar amb un ganivet ofert
per una indústria ganivetera de
Solsona. AI cap de poca estona es
feren públiques les classificacions i
es procedí al repartiment de premis,
per cert una mica migrat; tot i això,
la bona classificació d'alguns equips
talaiencs permeté endur-se algun
trofeu cap a Vilanova.

La sortida es donà davant el
portal del Castell, per traspassar tot
el nucli antic de Solsona. La pobla
ció dormia, només l'aroma d'alguna
pastisseria velava la mansuetud
d'aquella hora primerenca, fet que
algun vilanoví aprofità per complau
re la seva companya... Després
arribarien tres minuts tard al primer
control! Travessem el pont donant
l'esquena als absis de la catedral i
encetem el sender qel GR per una
pista de suau pendent que puja fins
al cementiri, des d'on gairebé plane
jant ens anirem acostant a Olius a
través d'una extensa plana de con
reus de secà. L'ermita de Sant

Honorat ens recorda vivament la
primera visita que hi dedicàrem amb
motiu de l'itinerari GR-7 que seguia
el curs ascendent del riu Cardener.
La primera parada de l'esmorzar es
féu a Olius, on poguérem visitar
l'església de Sant Esteve amb la
seva interessant cripta pre-romàni
ca. Tot seguit, a través d'ombrívols
boscos, ens anàrem apropant al
turó de Sant Bartomeu, al qual
accedírem tot flanquejant la seva
cara sud. En arribar al cim de sant
Bartomeu, el punt més enlairat de la
marxa, hi hagué una estona de
merescut descans; d'aquí hom po
gué observar una extensa panorà
mica de Solsona i gaudir d'una
espectacular visió del relleu català.
A partir d'aquí, el recorregut ens
permet albirar les serres del Port de
Comte i de Busa, fins arribar a les
codineres de la Llera, per assolir,
poc després, l'espectacular pont de
l'Afrau, al bell mig del bosc; en
realitat es tracta d'un aqüeducte del
s. XVIII que portava l'aigua des de
les fonts de Lladurs a Solsona. Una
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vegada passada la masia de Cal
Billot, ens enfilàrem per un corriol
enmig dels pins i sortírem a la Bor
da, un altre dels turons des d'on es
domina àmpliament Solsona i la
seva rodalia, per baixar tot seguit,
decididament, fins a la Mare de Déu
de la Font, un ampli i acurat parc on
hom havia previst que dinessin els
marxadors. Qui més qui menys ja
va arribar una mica tocat a aquest
punt, ja que portàvem un grapat de
quilòmetres a les cames. Aquí ens
poguérem agrupar els cinc equips
talaiencs, de manera que aprofità
rem l'estona per mantenir una enri
quidora tertúlia. Encara, havent
dinat, ens feren pujar fins al Ca
tellvell, autèntic símbol dels solso
nencs, ja que la seva presència
domina tota la ciutat i la rodalia; una
darrera baixada per tornar a entrar
a Solsona i acabar la prova en un
lloc molt proper on l'havíem iniciada
de bon matí.

Un itinerari bonic, esporàdica

El Castellvell, autèntic símbol de Solsona. Foto: C.E. Solsona

ment interessant per bé que repeti
tiu i· amb vistes massa sovint inscri
tes en la rodalia de Solsona. Amb
tot, compensat, donat que en trac-

Classificació per entitats

tar-se d'un. recorregut llarg no podia
incloure forts desnivells.

Antoni Sagarra

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

C.E. Ripoll
A.E. Talaia
Club Muntanyenc Sant Cugat
U.E. Sant Joan de les Abadesses
C.E. Serralada Mollerussa
Secció Exc. C.F. Reddis
Centre Exc. Súria
Foment Exc. de Barcelona
Els Blaus
V.E.S.M.A. Sant Martí
U.E.C. de Sants
Centre Excursionista de Cataluny~

Classificació individual:

64 punts
71 &I

86 11

88 11

91 11

114 11

129 11

129 11

144 11

181 11

197 11

203 11
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1
2
3
4
5

22
28
40

Barí, Joan
Canals, Ramon
Butí, Salvador·
Sagarra, Toni
Martínez, Carles
Casas, Ramon
Montaner, Artur 
Vidal, Manel

Vinyes, Josep
Isert, Jose.p
Barceló, M. Carme
Castro, Virtut
Carrasco, Eulàlia
Gómez, Carles
Cendra, Montserrat
Simón, Marcel.lina

C.E. Ripoll
C.E. Ripoll
A.E. Talaia
A.E. Talaia
C.M. Sant Cugat
A.E. Talaia
A.E. Talaia
A.E. Talaia

15 punts
17
19
19
20
33
36
41



LES DOLOMITES
SOMNI O REALITAT ?

Fa alguns dies que hem tor
nat de les Dolomites i encara hi ha
moments en què, pensant-hi, se'ns
fa difícil distingir si tot allò era un
somni o ha estat una realitat. Feia
gairebé un any que en parlàvem,
d'anar-hi. Després de les darreres
vacances que havíem passat als
Alps suïssos, s'havien plantejat
dues opcions per aquest setembre:
les Dolomites a Itàlia o el massís de
les Tatra a Eslovàquia, les dues en
plan senderista. I ens vam inclinar
per les primeres. Cap de nosaltres
se n'ha penedit ni un moment, de la
decisió presa, ni creiem possible
que hi hagi una sola persona ave
sada a la muntanya en qualsevol de
les seves facetes: excursionisme,
alpinisme, esquí, senderisme, per
mínima afició que hi tingui que, en
veure la regió de les Dolomites, no
en quedi profundament trasbalsat i

enamorat. Es diferent de tot. No té
res a veure amb els clàssics Alps,
les grans geleres d'un Mont Blanc,
Monte Rosa o la Jungfrau i especta
culars arestes de neu del Breithorn,
per anomenar-ne alguns. No hi ha
extremes alçades, no en coneixem
cap de quatre mil. Però tenen una
bellesa especial que les fa fasci
nants. Es un paradís per als esqui
ador~, s'hi pot esquiar fins i tot a
l'estiu, a la Marmolada; és un para
dís, no hi ha dubte, per als escala
dors, i ha estat un veritable paradís
per a nosaltres, empedreïts practi
cants del senderisme i ~namorats
del paisatge. Hi hem trobat una
gran i ben senyalitzada xarxa de
senders connectats amb molts i
bons refugis en la majoria dels
quals hi pots menjar i dormir. Pràcti
cament et pots passar totes les
vacances només trescant per les

muntanyes i fent nits de refugi en
refugi, lluny del que coneixem per
civilització.

Hi ha, a més, camins per a
tots els gustos, estrets senderons al
peu d'una paret imposant, pel costat
d'un idíl.lic llac o entremig de bos
cos frondo~os i immensos, fins i tot
amples pistes. Hi ha també les
peculiars "vie ferrate", que entre
estaques, esglaons i cables, ins
taLlats uns cops al bell mig de les
parets, d'altres al fil de les arestes o
a l'interior de galeries excavades a
la roca (Monte Paterno, un d'ells),
fan possible l'accés a llocs que
d'entrada creus inaccessibles. (Nos
altres aquests darrers, tot s'ha de
dir, no els hem provat). Unes galeri
es que s'obriren de fet, la majoria,
durant la primera guerra europea,
enfrontats com estaven els italians

El grup davant el refugI Auronzo amb les agulles del Grup de Cadlnl al fons, mig tapades per Ja boira. Foto: R. Farf/oI
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Baixant de la Tofana dI Mezzo, el bonic llac Ghedlna. Foto: R. Farrlol

Tot el grup davant el refugI Locatelll. Foto ArxIu Farrlol

De la Llombardia, un ràpid
ens condueix cap al Trentina i l'Alto
Adige, les regions més septrentio
nais entre les que formen l'arc alpí.
Abans, però, ens acostarem a la
regió vèneta. Canvi de tren a Vero
na i empalmem tot seguit amb el
que ens portarà ja definitivament a
Bolzano. Un recorregut a través
d'un país magnífic, rodejat i traves
sat per cadenes muntanyoses i
l'àrea del Garda, un dels llacs més
grans del nord d'Itàlia, amb clima i
vegetació mediterranis. I més enda
vant la gran vall de l'Adigio, riu que
travessa la regió del Trentino de
nord a sud, amb una quilomètrica
extensió de vinya de parra i arbres
fruiters només tancada per les altes
muntanyes i els engorjats. Trento i
Bolzano, capitals d'una regió polè
mica: germànica, italiana, tirolesa...

Vilanova a Barcelona per
agafar el Talgo Pau Casals cap a
Milan, on arribem l'endemà, puntu
alment, a les nou del matí. El tren
cap a Bolzano no surt fins dintre 3
hores i les aprofitem per visitar el
Duomo i les cèlebres i elegants
galeries a la mateixa plaça. El
temps no dóna per a més i tornem
ràpids a l'estació ja que a les onze
surt el nostre tren.

Però deixem enrere els re
cords tristos. Per sort la nostra
estada allà no va ser gens dramàti
ca, ni de bon tros! Tot va començar
el divendres dia 1O de setembre
quan una bona colla (només 15!)
ens embarquem cap a l'aventura.
Anem informats d'itineraris i asses
sorats per gent que hi ha estat,
però ens han parlat molt de passos Del Refugi Lavaredo al Refugi Locatelll, flanquejant el Monte Paterna. Foto: R. Farrlol

difícils i quantitat de "vie ferrate" i
pel que pugui ser, hem decidit anar
preparats amb fogonets, estris de
cuina i roba adequada per passar,
si convé, alguna nit en refugis tot
seguint alguna ruta llarga.

alpins i els austríacs. Una zona on
trobes molt sovint records d'aquell
sagnant enfrontament entre les
nacions, ja sigui per les galeries
excavades, refugis o monuments
que s'han dedicat als caiguts. A la
vista d'aquells paratges tan ferés
tecs i petris, se t'encongeix el cor
de pensar com devien passar la
guerra els pobres soldats que s'hi
trobaven.
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El 1927 el territori va ser dividit en
les províncies de Trento i Bolzano.
Després de la 2~ guerra mundial es
va constituir la Regió Autònoma
Trentino-Alto Adige amb estatut del
26 de febrer de 1948. El 1972, una
variant constitucional va ampliar
radicalment l'autonomia especial de
les dues províncies donant-los auto
nomia com a províncies dins una
regió autònoma.

I de Trento a Bolzano, nom
italià de Bozen, ciutat del Tirol del
Sud, capital de l'Alto Adige. La
ciutat fou annexada a Itàlia el 1919.
El règim feixista hi va crear un cen
tre industrial per atreure obrers
italians i així contrarestar la influèn
cia de la poblaciò de parla alema
nya. Amb tot, pel que vam veure, la
parla alemanya hi predomina i a tot
arreu es veuen rètols en les dues
llengües.

Arribem a Bolzano a mitja
tarda i allà esperàvem trobar una
nodrida flota d'autobusos de línia
que ens havien de portar a Auron
zo, població on passaríem les pri
meres nits. Pobres il.lusos! Pels
pèls vam agafar el darrer autobús
que sortia cap a Dobbiaco (a 20 km

de la frontera amb Austria) i arribà
vem a Auronzo di Cadore quan ja
era negra nit i gràcies a les gestions
de l'amable lIautistall del pullman i a
un particular que va fer-nos dos
viatges amb un cotxe de 9 places
des de Dobbiaco.

L'endemà al matí no perdem
estona. Motxilla amb roba i menjar,
fogonets i aparell fotogràfic seran
els acompanyants inseparables a
partir d'ara i, després de situar-nos,
emprenem camí de Villagrande i
Valsalega. Havíem fet el viatge
gairebé de nit i només havíem po
gut intuir, vagament, que allò havia
de ser una meravella. Ara amb una
simple mirada pels voltants no ens
en queda cap dubte. Banyat per
aigües tranquil. les i d'un verd blavós
del llac del mateix nom, Auronzo és
una delícia de poble, en un vessant
del "monte Ajarnola ll

• Típicament
tirolès, no té res a veure amb la
resta d'Itàlia que coneixem. Infinitat
de flors i fusta treballada guarneixen
les façanes, netes, immaculades...
Com a teló de fons no massa llu
nyanes les cèlebres 'Tre Cime di
Lavaredo', i el grup Cadini. Comen
cen a disparar-se el objectius... No
tenim temps de refer-nos de l'emo-

ció de la panoràmica i encetem un
'sentiero' senyalitzat amb el núm. 3,
davant mateix del pont de Villagran
de, amb una pujada de les de lIaquí
te esperoll

, que l'animós de la colla
la bateja - amb molt d'encert- com
el 'camí del funicular'. Però quin
camí! Entremig d'un bosc d'avets
que t'hi perds. Esbufegant de va
lent, ja que no hem parat de pujar
contínuament i el nostre xerpa parti
cular no perdona, arribarem al cap
d'una bona estona al coll de Villa
grande (1675 ml, entre panoràmi
ques esplèndides dels voltants de la
Marmarola i infinitat de puntes
rocoses de formes fantasioses.
Entre esbufecs i xerrameques hem
fet 706 metres de desnivell! D'aquí,
una ràpida i agraïda baixada per
l'ombrívola i feréstega vall de Valsa
lega ens tornarà a Auronzo. Per
tractar-se de la sortida d'aclimataci
ó, pensem, Déu-n'hi do! Més val
que no cremem totes les bateries el
primer dia.

A partir d'aleshores ens espe
raven unes jornades intenses de
muntanyisme, excepció feta d'un dia
que vam perdre entre espera i
aguarda l'autobús que no arriba! Un
dia de turisme urbà, però que ens

Una vista d'Auronzo di Cadore I el seu l/ac. Foto: R. Farr/ol La vall de Contrln amb la paret de la Marmolada al davant. Foto: R. Farrlol
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La cara nord de les "Tre CIme dI Lavaredo" embolcallades per la boIra. Foto: R. Farrlol

El grup del Catlnacclo d'Antermola des del refugi de Clamplè. Foto: R. Farrlol



portà a conèixer la casa natal del
gran Tiziano, a Pieve di Cadore.
Realment havíem fet un disbarat
anant-hi en tren. En cotxe propi
hauríem aprofitat encara més, per si
allò no era prou! Refugi Carducci,
a 2297 m, pel sender 103 a través
de la frondosa, humida i esplèndida
vall de Giralba pintada amb els pri
mers colors de la tardor. Boira, vent,
plogim i calamarsa. Fumarades
espesses de boira que vénen i van
ens fan descobrir finalment el refugi
davant d'unes parets d'una bellesa
pètria, salvatge. Som veritablement
a les Dolomites! Un crit d'alegria
retruny vall enllà i una emoció pot
ser mai sentida tan intensament a la
muntanya fa que ens abracem tots
plegats en arribar a dalt.

D'Auronzo a Misurina, amb
llac de fàbula i vistes als liTres
Cims". Refugi Auronzo (2330 ml,
al peu de les liTre Cime di Lavare
do", dins el Parc Natural de les
Dolomites orientals de Sesto, on
pensem fer el recorregut al seu
voltant. Imponents! Un grup com
pacte i magníficament treballat per
l'erosió de l'aigua, el vent i el gel.
Un volum i una harmonia de formes
i de colors que els fan únics. Sobre
aquestes majestuoses parets s'hi ha
escrit tota la història de l'alpinisme
dolomític. Refugi Lavaredo, coll del
mateix nom i Refugi Locatelli
(2454 m) per uns senderons a mig
vessant del monte Paterno que fan
posar la pell de gallina a més d'un
de la colla! Nit al refugi i l'endemà el
tomb complet al voltant dels Tres
Cims. Sublim! Estanys i Plans de
Cengia i refugi del mateix nom
(2529 ml, preciosa i turmentada vall
de Sassovecchio amb els estanys
del Pla, novament refugi Locatelli,
vall de Rinbon, esplèndides vistes
de la cara nord dels litres cims",
sempre amb la boira al damunt, coll
de Mezzo i novament al Refugi
Auronzo. Havíem fet realitat un dels
nostres somnis: el circuït complet de
les liTre Cime di Lavaredo".

De camí, en cotxe, cap a
Cortina d'Ampezzo fem el nostre
primer contacte amb la Marmolada
la reina per excel.lència de les Dolo
mites occidentals, dins la vall de
Gardena e Fassa, espectacular
massís de pedra i gel etern, amb
els punts culminants de la Punta

\

El llac de Mlsurlna on es reflecteixen els elms de Lavaredo. Foto: R. Farrlol

Vall ~ VaJoJet des del refugi VaJolet al~ Passo Pr/nclpe. Foto: R. Farr/oI

Vista del Grup del Catlnacclo des del coll d'Antennola. Foto: R. Farrlol
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Rocca (3309 m) i la Punta Penia
(3342 ml. Cortina és, dins les Dolo
mites d'Ampezzo, a part d'una esta
ció d'esquí de renom mundial, un
punt excel.lent per sortides de mun
tanya. Le Tofane, el monte Crista
Ilo, ... No estem de sort, però, i la
nostra anada a la Tofana di Mezzo
(3244 m) ens serveix gairebé no
més per veure un mar de boira i als
nostres peus la neu del cim. No es
veia res més. Sort que la pujada
fins al coll Drusciè (1675 m) on hi
ha l'estació de la 'funivia' i la conse
güent baixada i descobriment del
meravellós i idíl.lic llac de Ghedina
ens van compensar sobradament la
decepció del cim.

De Cortina a Canazei pel
Passo Falzarego (210S m) i llac i
Passo Fedaia. Allà coneixeríem de
prop el coll Rossi i el cèlebre Passo
Pordoi (parleu-ne, si no, als afecci
onats al ciclisme i seguidors del
'giro'), amb vistes esplèndides de
cara al retallat grup del Sella (2220
m) i Sassolungo. A Canazei, hi
passaríem els tres darrers dies de
la nostra estada a les Dolomites.
Una part de la colla ja havia tornat
a Vilanova i nosaltres tinguérem la
sort de poder-nos-hi quedar. Allò ja
no va ser passar-s'ho bé a la mun
tanya, allò va ser una disbauxa de
felicitat a vessar. Per sort, finalment,
havia sortit el sol sense reserves i

això ens va permetre conèixer una
cara nova (entre boires tenia un
encant especial) de les Dolomites,
amb aquelles obsessives parets
retallades netament sobre un fons
de cel blau, blavíssim, que gairebé
negrejava.

Una altra de les nostres il.lu
sions era la Marmolada, i ara, a
Canazei, la teníem tan a prop! Qui
s'hi resistia? Ja sabíem que no
havíem de fer el cim, ni bojos, però
arribaríem allà on podríem i ens
proposàrem d'anar de moment al
refugi Contrin. I allà, el neguit de
pujar i de veure ens portà encara
fins a prop de la forcella Marmola
da després de superar un desnivell
de _més de 1300 m de pujada. No
ens pregunteu pas què sentíem en
aquells moments perquè per més
que diguéssim no seria la veritat
exacta: valls amplíssimes de boscos
d'avetoses, torrents, pedra, geL ..
Una meravella, sense exagerar. I
l'endemà, com a comiat d'aquelles
caminades, ens esperava la sorpre
sa final i total: el grup del Catinac
cio, recomanable cent per cent:
refugis Ciampediè (1986 m), Cati
naccio (1900 m), vall de Vajolet i
refugi (2243 ml. L'altitud anava en
augment proporcionalment -i supe
rant-la- al nostre gaudi. Refugi
Passo Príncipe (2601 m), precaris
i estretíssims senderons per sota

d'una esglaiadora "via ferrata" ens
porten finalment al Passo Antermo
ia (2769 m) després de l'esglai
produït per l'estrepitós esclat del vol
d'un reactor, talment com si la mun
tanya es trenqués i caigués al da
munt! I d'aquí al llac i refugi d'An
termoia (a 2490 m) ja va ser el
deliri... Realment podem assegurar
que no hem vist res com les Dolo
mites, la seva bellesa forta, àrida i
salvatge, gosaríem dir, és incom
parable al que hem vist fins ara...
Passo Donna i la vall del seu nom.
Sembla per un moment que t'allu
nyis del país, una vall dolça i daura
da, banyada pel sol de mitja tarda,
on pasturen tranquil.lament els
cavalls, rossos com el paisatge, i
més avall, una extensa pinzellada
de cromatisme tardorenc. Un somni!

El dolor de genolls per la
dura i llarga baixada fins a Fonta
nazzo, final de la caminada i dels
dies de vacances, ens fa sentir,
però, que estem realment vius, que
allò és real i no és un somni. I ara,
ja novament a casa, tomem a rumi
ar encara si és real tot el que hem
vist. Com és possible tanta bellesa
al món i com som capaços de viure
sense arribar-la a conèixer tota...
Algú en sap la resposta?

Blanca

46

Llac d'Antermola camí del refugi, dins el grup del Catlnacclo. Foto. R. Farr/oI



G e
Aviat farà dos anys que

em vaig fer càrrec del Refugi, tot
i que quan l'amic Julià el duia ja
compartíem moltes feines.
Aquests dos anys els he dedicat
a fer realitat una sèrie de millo
res, millores que han estat desti
nades a l'acondicionament del
refugi perquè l'estada sigui més
confortable.

També durant aquest espai
de temps es va dur a terme la
celebració de la I TROBADA
DEL BALDRIC amb una festa.
Aquest any s'ha aconseguit
arranjar els serveis amb la col.lo
cació de dos nous sanitaris, dos
plats de dutxa, dos lavabos i la
instal.lacio d'aigua corrent, amb
la consegüent comoditat que
totes aquestes millores compor
ten.

També s'ha canviat l'esca
la que puja a la segona planta,
on hi ha els dormitoris. A causa
de problemes de temps, ja que

El nostre Refugi Baldric a Nevà (Ripollès). Foto Arxiu

les obres esmentades no s'han
pogut acabar en el termini que
s'havia previst, ens ha estat
totalment impossible poder dur a
terme la projectada segona tro
bada del Baldric.

Dins d'aquestes millores
també s'han començat a renovar
els estris de cuina, amb la incor
poració d'una nevera de gas
butà que ha estat donada ama
blement per una persona total
ment desvinculada de l'entitat.
Aquesta nevera ha estat part
fonamental en aquest estiu de
calor que hem passat per a la
conservació dels productes ali
mentaris.

Aquest estiu, una trentena
de persones van gaudir d'una nit
de pluja d'estrelles esplèndida
que trigarem temps a oblidar.

Encara que sigui una mica
tard per referir-m'hi, voldria fer
esment sobre un' fet que va

I

Pilar de Quatre dels Bordegassos de Vilanova, nevant.
Foto: Damià Pérez

esdevenir en les vacances de
Setmana Santa. La Colla de
Bordegassos de Vilanova, dintre
els actes de la Festa de les,
Truites, van improvisar dos pilars
de quatre, un d'ells aixecat per
sota i ni les inclemències del
temps no' van impedir que es
realitzés, ja que durant l'~ctuació
ens van caure calamarsa i neu.

I no us vull destorbar més
amb les històries de Can Baldric,
només que us convidem a pujar
hi per gaudir d'aquell espai de
natura que tenim al Ripollès.

Us esperem pel 30è Ani
versari, que pensem celebrar-lo
amb la II Trobada del Baldric.

Damià
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CAMPAME
'ES 93

Vinuesa, a la província
de Sòria, ha estat on hem
plantat el campament d'en
guany. Lloc molt boscós i molt
gran, però amb poc espai útil
per poder instal.lar els nostres
remolcs, caravanes· i tendes.
Encara que amb molt de paci
ència i ara tomba per aquí!
compte amb aquestes
branques!, ens vam anar col.lo
cant tots en el lloc on havíem
de passar els nostres dies de
vacances.

Quan vam arribar els que
organitzem el cotarro, la nostra
preocupació era per on passa
ríem amb els cotxes per anar
nos col.locant i així és com
vam marcar amb cintes el que
serien els carrers principals.
Després venia el problema de
com muntaríem el WC ja que,
com a· novetat, ens quedava el
terreny més alt que el riu i
havíem de fer pujar l'aigua per
tirar al WC. Una altra novetat:
generador de corrent elèctric i
bomba per pujar l'aigua.

El dia 1 d'agost, a les
quatre de la matinada, ja arri
ben el primers, que amb el
xivarri ens desperten i és clar,
ja comença la feina per anar
los col.locant quan despunta la
claror del dia. I així tot el dia,
ara arriben uns ara arriben els
altres.

El dia 2 q.ueda inaugurat
el campament amb una xerra
da amb els acampadors, ja que
els havíem d'informar d'algunes
coses puntuals i a la vegada
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Vista parcial del Campament. Clariana de la plaça principal. Foto: J. Blanes



Catedral del Burgo de Osma (Sòria). Foto: J. Blanes

Roca espectacular a Castrovlejo (Sòria). Foto: J. Blanes

Cases de tàpia a Calataflazor (Sòria). Foto: J. Blanes

Festes de Vlnuesa. Aixecant el tronc de pi roig de 28 m.
Festa de "Plngar el mayo ". Foto: J. Blanes 49
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Santuari de San Saturlo • Sorla. Foto: J. Blanes

El Caftón de RIa Lobo (entre sr. Leonardo de Yagüe I el Burgo de Osma). Foto: J. Blanes

Una vIsta parcIal del Campament Els de la feIxa de baix, més a prop del riu. Foto: J. Blanes

Festes de Vlnuesa. La "Plnochada", on les dones, amb bonIcs mantons de Manila I una branca
de pI acaben estomacant els homes que es posIn al davant. Foto: J. Blanes

VIsItant les ruïnes de NumàncIa (Sòria). Foto: J. Blanes

Petjada de dInosaure a Sta. Cruz de Yanguas (Sòria). Foto: J. Blanes

Celebrant el Sopar de Germanor. Foto: R. Martí

Festes de Vlnuesa. L'Alcaldessa, el Rector I el Sargent de la G.C. fent el tast de la "caldereta"
de bou mentre el poble espera el repartIment. Foto: J. Blanes



donar-los la benvinguda.

En els dies següents es
van anar desenvolupant tots
els actes que s'havien previst:
visites turístiques a Sòria, Cala
tañazor, Burgo de Osma, San
Leonardo de Yagüe, Numancia,
el Cañón del Rio Lobo i Lagu
na Negra. Sortides amb bicicle
ta de muntanya per la rodalia.
Caminades populars, també,
pels voltants. Assistència als
actes de la Festa Major de
Vinuesa. N'hi havia per a tots
els gustos. A més es van cele
brar com cada any els concur
sos de dominó, parxís, rams de
flors, paelles d'arròs, postres,
dibuix, poesia, pedres rares,
bunyols i altres. També, com
cada any, el dia 14 vam cele
brar el Dia de l'Acampador,
amb un despertar sorollós de
plats i olles i també musical.
Després, una carrereta per
estirar les cames (quasi tothom
hi va córrer) i a esmorzar, que

aquí sí que no va fallar ningú.
AI migdia, concurs de ramells
de flors i abans de dinar ver
mut, on, naturalment, també
s'hi apunta tothom. A la tarda,
xocolatada per a la canalla i a
la nit, gran sopar de germanor,
amb foc de camp i actuacions
de tota mena. No hi va faltar
tampoc el concurs de poesies.

En l'apartat de sortides de
muntanya es va anar al Pico
de Urbión passant per la La
guna Negra i Laguna Larga,
tornant per Llanos de la Sierra
i Laguna Helada. Una sortida
prou concorreguda, ja que vam
anar-hi 24 acampadors.

Un altre dia vam anar al
naixement del riu Duero. Aquí
vam haver d'agafar el cotxe i
anar a Duruelo de la Sierra,
on una pista ens va portar fins
una mica més amunt de la
Fuente del Berro. I aparti r

d'aquí a peu cap a Peñas
Blancas i tot planejant fins
arribar a les fonts del riu Due
ro. Per ser més exactes, una
font d'on brollava una aigua
molt bona i fresca. Volíem
tornar per un altre camí però
ens despistem i hem de fer un
bon tros de muntanya a través
abans no localitzem el camí
per on havíem vingut. En aqu
esta sortida van participar 18
acampadors.

En general han estat
unes vacances molt ben aprofi
tades, on tothom ha pogut fer
de tot i força. Esperem que
l'any que ve es pugui millorar.

Ramon Martí i Salvany
President Secció de Muntanya

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



EL IIHOBBYII D'AQUEST ES IU

.c. C
p. to i Gravador

1r Cente ari del seu na-xemen
1893 - 1993
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asqué a Vila
nova, no el
dia 2 com
diuen la majo
ria' de les
publicacions
que hem
consultat per
a aquest

treball, slno com indica la seva
partida de naixement del registre
civil, llibre 56, núm. 230 (i de la qual
l'autor del present escrit en guarda
fotocòpia), "Que dicho niño nació en
la misma casa del declarante a la
una de la madrugada del dia tres
del corriente" novembre de 1893, a
la Plaça dels Cotxes i a la casa
Junqué, (avui col.legi de les religio
ses Concepcionistes). Fou el tercer
fill de la família, amb Josep Anton i
Pilar (que es casà amb el pintor A.
de Cabanyes). El seu naixement
s'avançà dos mesos al temps pre
vist i els seus primers anys de vida
varen ser un seguit de malalties i
convalescències. Del seu pare,
Francesc Ricart i Marrugat, que era
gerent de l'empresa subministradora
del gas a Vilanova, es diu que fou
artista en la seva vida, en els seus
comptats estudis pictòrics directes,
en la destresa d'algunes còpies de
mestres contemporanis i en la clari
vidència de conèixer les aptituds del
seu fill petit Enric. Així, doncs, l'En
ric malaltís pogué passar moltes
hores fullejant la revista "Blanco y
Negro" i també els luxosos volums
de la "lIustración Artística" que hi
havia a casa seva, ara al núm. 86
de la Rambla Principal.

El seu pas per les escoles de
primer ensenyament fou ràpid.
Passà pels Escolapis, per l'escola

del Mont D'Or de Palau-Vera i final
ment per l'Escola Industrial, fins que
portà al seu pare la primera papere
ta-de suspens. D'aquesta època, el
1911, diu Ricart: "La meva dèria pel
dibuix, especialment per la caricatu
ra personal, podia més que no pas
tots els llibres d'estudi que em feien
comprar".

Donaren doncs per acabada
l'etapa d'estudis acadèmics d'ordre
científic i el mes d'octubre de 1911,
als divuit anys i amb certa influència
dels artistes vilanovins Iu Pascual i
Joan Llaverias, ingressà a l'Escola
d'Art de Francesc Galí de Barcelo
na.

l'Escola Galí
contactà
amb una
gran quanti
tat de gent
de tot el
món de l'Art
i estudiants
de música,

d'arquitectura i de pintura, entre
d'altres en Joan Miró (també de
divuit anys), amb el qual tingué
amical franquesa abans que Ricart
prengués el vaixell, delerós de con
èixer les obres d'art de Florència., la
ciutat del "lliri roig".

A Florència, Ricart hi tenia un
amic i convilatà que l'esperava. Es
tractava de l'artista Rafael Sala, dos
anys més gran que ell i que feia
quinze dies que hi residia.

En les tertúlies que feien
cada tarda al café "La Giubbe Ros
se" els intel.lectuals i els artistes,
Ricart hi coneix entre d'altres Gio-

vanni Papini. Arribà a ser un devot
de Luca Signorelli, Giotto, Fra Ange
lico, Ghirlandaio i Andrea del Cas
tagno i freqüentà petites esglésies,
capelles i claustres. En aquest suau
ambient anà despertant-se artística
ment.

"Giubbe Rosse è quella cosa
che si vanno i futuristi
se discutonno non c'è tristi
non puoi pui giucare a dam"

'estada de
Ricart a
Florència
durà escas
sament sis
mesos du
rant els
quals va
concórrer a

l'acadèm"a lliure de Viale Milton. El
mateix Ricart ens diu: "L'Estada a
Florència em va fer un gran bé, vaig
·poder descobrir-ne la necessitat de
pintar a més de dibuixar que abans
no m'era imperiosa, i això em feia
sentir una certa il.lusió per a retor
nar a casa, muntar-hi un taller i
treballar-hi força".

Continuà, però, els estudis,
aquesta vegada a l'Escola Superior
de Bells Oficis de Barcelona on
coneixia Josep Llorens i Artigas, el
futur ceramista català. Es en aques
ta època que Ricart ven el seu
primer dibuix, per 25 pessetes, i fa
també la seva primera exposició a
les Galeries Dalmau de Barcelona.

Europa és en plena guerra
mundial, però a Barcelona l'activitat
artística no minvà pas; aixi el tro
bem a les tardes compartint un



estudi amb Joan Miró, al carrer de
Sant Pere més Baix núm. 43-45,
davant la casa del pintor Nonell.

L'any 1923, IIAPAII primer i
Junoy pocs dies després a la revista
"TRaçOS", sortiren a parlar d'una
Escola de Vilanova composta per
E.C. Ricart, Rafael Sala i Joan Miró
(que era de Barcelona), com a un
grup reduït però significatiu de la
"més" Jove Pintura Catalana.

PARIS

Ricart s'instal.la a París el,
mes de febrer de 1920; allà visita'
quotidianament el Louvre i pas a
pas es dedica a estudiar una sala
cada dia. Admira tant Renoir que
n'adquireix 63 olis i 13 pastels i
dibuixos. També treballa, ja que
diversos editors li encarreguen il.lus
tracions; alguns d'aquests encàrrecs
són per a edicions de luxe.

"La Rotonde" fou un impor
tant lloc de reunió d'artistes. Aquí
conegué picasso, Maurice Utrillo,
Pere Ynglada, Espinal i molts d'al
tres artistes estrangers. Des de
1920, Ricart passà sis temporades
d'hivern a París i a l'estiu tornava a
Vilanova. El motiu dels viatges a
París era sempre la pintura i acon
seguir el "doctorat artístic".

Des de Vilanova fa viatges
esporàdics per tot l'Estat i per l'es
tranger, i visita la National Gallery

de Londres, el Prado de Madrid,
l'Escorial i Sevilla, on l'impactaren la
seva llum "excessivall -diu- i la bla
vor del cel i on conegué Manuel de
Falla. El conjunt pictòric més impor
tant de Ricart són les quatre grans
pintures que féu el 1925 per a de
corar el Foment Vilanoví i que ara
es poden contemplar al Museu
Balaguer. Ricart va fer poques ex
posicions individuals, cinc en total,

"La Veremà", 1944. Boix d'en f.C. Rlcart

però participà en un total de 67
exposicions col.lectives d'arreu del
món.

LA GUERRA

La finura espiritual de Ricart
no va arribar a comprendre ni tole
rar el desastre de la guerra civil
espanyola. Durant aquells tres anys,
doncs, va treballar en la més estric
ta intimitat.

Diu: "Els tres anys de guerra
(tres? posem-n'hi més de quatre),
em van desfer el bagatge romàntic
que traginava molt a gust i ara si en
trobo una engruna no sabria refer
ne el conjunt."

Després de la guerra, Ricart
continuà visitant la casa del pintor
Joaquim Mir, que des del 1922
residia a Vilanova. Les relacions
foren molt amistoses tot i que Mir
era uns vint anys més gran que
Ricart. Aquesta represa durà, però,
poc ja que Mir moria el mateix any
1940.

Una gran amistat l'unia també
a l'Eugeni D'Ors, el qual l'elegí com
a membre fundador de l'Academia
del Faro de San Cristóbal.
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IL.LUSTRADOR

a il.lustració
fou una ves
sant important
i destacada
de Ricart.
Il.lustrar l'obra
d'un altre,
escoltar la
paraula o del

geni, només pot fer-ho un home
capaç d'expressar en el boix la seva
emoció i Ricart ho aconseguL Jau
me Pla comenta: "Com a xilògraf hi
ha molts pocs artistes que se li
puguin comparar".

I també Alexandre Cirici ens
diu: "En el terreny de la xilografia, la
labor de Ricart ha estat única".

Des de l'any 1915 fins a 1960
va iLlustrar un total de 87 obres
entre les quals s'hi troben: "El dia
blo cojuelo", "Antoni i Cleopatra",
"L'Odissea", "El Buscón", liLa Vida
de Sant Benet", "Llegendes i Tradi
cions de Montserrat" i "L'Antologia
Lírica de Poblet", etc.

"E.C. Rlcart", dIbuIx de FIdel Claramunt.

RICART GRAVADOR

E.C. Ricart és avui recordat
principalment com a gravador. A
questa és l'activitat artística que
més el caracteritza.

La primera notícia sobre el
gravat la va tenir Ricart a Florència
l'any 1914. (La xilografia o gravat
en fusta, al segle XVIII, va perdre la
seva funció bàsica en la il.lustració
de llibres i entre nosaltres no havia
tingut mai una tradició). El 1914,
doncs, a Florència, el d'escobreix i
el 1915, a Vilanova, s'hi va entregar
buscant trossos de boix, va comprar
gúbies i enformadors estrets, però
no anava a l'hora, fins al cap d'un
any de proves en què va trobar un
tractat de l'art de gravar on deia
que l'eina apropiada per gravar la
fusta era el burí.

El gener de 1917, a la seva
primera exposició pictòrica, també hi
presentà boixos.

L'any 1919 s'editen els dos
primers llibres iLlustrats amb boixos

d'ell, "Aleluyas" de Santiago Vinar
deli i "Trenta Poemes" de Millàs
Raurell.

El b9ix renaixia a Catalunya
de la mà de Ricart i tres gravadors
més: Dario de Regoyos, Raoul Dufy
i Obiols.

Auques, Estampes, Ex-libris,
Goigs, Publicacions il.lustrades o
Gravats decoratius d'ocasió, és la
classificació de l'extensa obra al
boix d'en Ricart i que és el que li ha
donat la fama.

Ricart, però, se sentia més
pintor que gravador. Ell deia que un
gravat el fas i ja està, i també, el
1924, escriu a Joaquim Folch i
Torres: "Em permeto recordar-li que
això de la xilografia és per a mi una
feina secundària per a refer-me del
meu treball de pintor".

L'any 1941, Ricart va tenir a
casa seva alguns deixebles interes
sats en l'art. Foren, però, uns deixe
bles escollits. Un d'ells era el jove
vilanoví Fidel Claramunt (citat al
Diccionario Ràfols de Artistas,
1951); un altre, el 1942, fou el vicari
de la parròquia de Sant Antoni Abat
de Vilanova mossèn Lluís Brassó
(després monjo de Montserrat),
també hi anà M. Rosa Castany i els
reusencs J. Calaf i E. Prats.

VI!ANOVISME
o>

":~ 'y ~ Ricart vis-
~~QJ.).r¡.. ·

que sempre a
Vilanova perquè
l'estimava. La
platja marinera,
els plàcids carrers
de la Geltrú, els
suburbis del nord.
El 1914 va escriu
re una carta des

de Florència i deia: "crec que l'amor
al vilanovés en sentit puríssim d'a
mor el tinc com el qui el pugui tenir
més".

Ricart no estalvià esforços en
el redreçament vilanoví després de
la guerra civil. Per això Ricart té
molt a veure en la recuperació de
les festes populars vilanovines:
carnaval, festa major, (amb els



vestits dels diables), (vestits dels
'manaies') i amb una colla de vitralls
en la reconstrucció del temple de
Sant Antoni Abat.

LA PLAÇA RíCART

Enric Cristòfol Ricart i Nin
moria a Vilanova el dia 11 de març
de 1960 i en l'acord municipal del
dia 2 d'octubre de 1978 es donava
el seu nom a la part central dels
terrenys que ocupaven l'antiga fàbri
ca Marquès.

ACTES AMB MOTIU
DEL CENTENARI

Aquesta tardor se celebraran
a Vilanova una colla d'actes per a
commemorar aquest 1r Centenari.
Dels que en tenim notícia fins ara
són: Exposició Antològica de l'obra
d'en Ricart al Museu Balaguer,

Conferències, una taula rodona
organitzada per la Galeria Prisma, i
al nostre local de la Talaia una
Projecció comentada de diapositives
sobre la seva obra, una Conferència
i una Exposició de Goigs amb gra
vats de l'artista.

Joan Lluís 5ivill i Vergés

Bibliografia:

E.C. Ricart, Josep F. Ràfols. Intro
ducció, epíleg i notes per F.X. Puig
Rovira, Edicions El Cep i La Nansa,
Vilanova i la Geltrú, 1981.

Setmanari Catalunya Cristiana,
F. Sanz Lou, 29 de juliol de 1993.

Els carrers de Vilanova i la Gel
trú, vol. 5, L'Expansió del segle XX,
V. Carbonell, A. Castells i J. Sabaté,
Centre de Normalització Lingüística
Alt Pen~ès-Garraf, 1991.

E.C. Ricart, Gravador del Noucen
tisme, M. Rosa Planas, Biblioteca
de Catalunya, 1988.
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lI.1ustracions originals cedides per
l'artista vilanoví Fidel Claramunt.
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Els proppassats 10 i 11 de
juliol, un nodrit grup de socis de la
Talaia vàrem sortir de Vilanova amb
la intenció de pujar al Montardo. El
dissabte vàrem arribar-nos fins al
Refugi Ventosa Calvell on, per cert,
trobàrem un temps 'magnífic': pluja,
pedra, neu. Total: a dins el refugi no
hi cabia ni una agulla i es va fer
força difícil de dormir amb tantes
"salsetes del Poble Sec".

L'endemà el- temps va ser,
amb tot, compassiu amb nosaltres.
Feia fred, però pujar al Montardo en
un dia tan clar fou un goig. Un
record inoblidable.

Ja de tornada, el cotxe dels
companys Carles Raventós i Rosa
M. Busquets, acompanyats d'en
Joan Sivill, va tenir un lamentable
accident del qual, en Joan en va
sortir amb un braç trencat.

Carles Gómez

A EXCURSIO
ALMO TARDO
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L'inici de l'estiu no podia
començar millor. Per Sant Joan,
amb el company Toni vam as
solir els Espijeoles, de 3065 m,
pel gran diedre. El cap de set
mana 3 i 4 de juliol, participem
en el Ral.li d'Alta Muntanya del
CEC, medalla d'argent, va bé la
cosa. Una setmana a Gavarnie
amb la família també ens dóna
l'oportunitat de coronar, en plan
"tranquil", el pic "du Taillon", de
3144 m. Arribem al final de Ju
liol, als companys del GET els
donarem un cop de mà per mun
tar el campament base de l'ex
pedició que tant de temps de

preparació els ha portat per
assolir una cavitat de -1000 m.
(Aquesta és una història que ja
l'explicaran ells). Com que el
transport de les càrregues es
programa per al primer d'agost,
els companys Angel Vedo, Jau
me Soler, Toni Castelló i jo,
marxem el dissabte 31 de juliol
de bon matí de cara al nord,
però la nostra activitat es desen
volupa a l'entrada del parc d'Or
desa, el Tozal del Mallo, una
magnífica paret de 400 metres
que sembla una torre de
vigilància del parc. La veritat, no
és la primera vegada que la

veia, però sempre la mirava amb
ulls d'impossibilitat de pujar per
aquella verticalitat plena de des
ploms i -com deien els meus
companys- armaris empotrats;
dóna la sensació que és un
seguit d'escales invertides.

La via que seguiríem és la
denominada Via Original o Via
Ravier.

Aparquem el magnífic
"carro" que ens havia portat a la
porta de l'oficina d'informació del
parc. Un forestal ens diu que no
podem aparcar, el convencem

56
El Jaume assegurant "l'avI Tale", Foto: TonI Castelló



E OZAL
Vall d'Ordesa

MALLO
Via Ravier

Ascensió realitzada
pels membres del GEAM
Angel Vedo i Jaume So
ler, Toni Castelló i
Joan Toledano el
31 de juliol de 1993
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Les l'pubilles" ens fan una foto al elm amb la màquina del Tole. El Tozal des del camíde baixada. Foto. Toni Castelló
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que anem ràpids, que escalem
el Tozal i marxem. (El tema del
parc, no sols el d'Ordesa, es
mereix un capítol o una revista.).
Ens veu pinta de "matxaques" i
ens accepta la raó.

Arranquem pel corriol de
cara a l'objectiu. En menys d'una
hora ja estem embarcats en el
contrafort i, superada aquesta
primera dificultat, iniciem pròpia
ment l'escalada. Els dos vete
rans, l'Angel i el Toni, que ja el
coneixien, van junts, i els dos
"novatillos", Jaume i jo, l'altra
cordada, tot seguint el 80 anys
que portem davant, donava la
sensació que se'n fotien, perquè
no paraven de dir: -Ja arribarem
al 'marbre'. Amb alegria i força
arribem a la 4~ reunió i ja vam
veure el 'marbre', una xemeneia
de 15 metres aproximadament.
Era més fàcil adherir-se a un
vidre que en aquell 'marbre'. Ja

no cal dir que em vaig agafar a
totes les assegurances fent un
Ao sense rumiar-ho dues vega
des. L'escalada ja entrava en
allò que deia abans, vertical i
armaris IIpa ellao que no molall .
Tots anem bé, tant de forces
com de "coco". A mida que
guanyem metres, el pati és més
immens, contrast de colors de
les parets veines, la magnitud de
la vall. .. li-Toni, no t'agraïré prou
el bon dia que em vas portar a
escalar." Les oportunitats de
gaudir d'angles, de panoràmi
ques, sols és comparable amb
els ocells que canvien de pers
pectiva. I reunió darrera reunió,
unes més aèries, altres més
empotrades a les xemeneies,
anem superant el Tozal. Quan
sortim pel cim, un grup de joves
que havien pujat pel camí que
ara ens tornaria on havíem dei
xat el "carro", ens van tirar IIpiro
pas.. , que sempre són ben rebuts

i més venint de IIpubillesll mun
tanyenques.

Preparem el sopar, que us
asseguro que ens l'havíem
guanyat: amanida, tortellini, fruita
i tot regat per un magnífic cava
que ja portava per l'ocasió. I
canya de cara a Navarra per
reunir-se amb els companys de
Vilanova. El diumenge a les 6
toquen matines; menjar, reparti
ment de 'càrregues i llcanya al
manoll. Algú ens va batejar amb
el qualificatiu de 4x4. La veritat
és que volíem complir amb els
nostres companys del GET, però
també volíem arribar aviat a
casa, perquè la "canya del dis
sabte" i la del diumenge no ha
via estat petita. Desitgem sort a
tots i fent a peu de cotxe un
bany i un bon dinar, zum! zum! a
casa.

J. Toledana








