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EDITORIAL _____ 
A p o l l o X I I I 

Ens hem adonat, ara, que a les pagines de la nostra revista no hem par
lât encara mai de la gesta de la conquesta de Vespai, que s'inicià l'any 1957 
amb el satèllit artificial Sputnik I, amb l'astronauta Gagarin l'any 1961 i amb 
l'arribada a la Lluna dels Apollo XI i XII d'Armstrong, Aldrin i Collins 
(juliol de 1969) i Conrad, Bean i Gordon (novembre de 1969). 

Tothom ha admirât l'alt nivell cientific o industriai de la U.R.S.S. i dels 
E.U., i la valentia dels seus astronautes. Nosaltres, els excursionistes, que 
cultivem l'amor a la natura i l'esperit d'aventura i de superació fisica i moral, 
estem en condicions de valorar l'esforç huma en aquesta nova etapa de la 
humanitat, que s'encara amb la conquesta de Vespai, com d'altres genera-
cions es llançaren a la conquesta de l'aire, de la muntanya, dels pois, de la 
mar i de continents ignots, del nostre propi pianeta. 
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Però no ens enganyem; la conquesta de Vespai és fruit d'uns equips 
cientifics que compi en amb fabulosos mitjans tècnics i économies, i d'uns 
homes escollits i entrenáis rìgorosament, per actuar com a robots, dintre 
de les astronaus. 

Aquesta considerado de visió fácil i ràpida, s'ha anat estenent pel 
món, i s'ha constatât una gran manca d'interès del public en general, just 
al començament, podríem dir, de l'astronàutica. 

No hem donat el seti just valor a la valentia deis E.V. de donar prèvia 
publicitat a la realització deis seus programes de llançaments i de televisar
los, per èsser cosa habitual i potser, a voltes, ho hem considérât pueril. 

Ha catgut el fracàs parcial, public, notori i a la vista de tot el món, 
que ha sofert el vol de l'Apollo XIII (abril 1970), en no poder baixar a la 
Lluna, perqué es pogués comprovar que eis científics son alguna cosa 
mes que un garbuix de formules matemàtiques, i que eis astronautes no 
son solament uns robots dòcils, incapaços d'actuar amb' idees pròpies. 

Sorgi Verror, l'imprevist, l'avaria de la nau a Vespai i a milers de 
quilòmetres de la terra; eis compiitadors de Vestació base, donaren segu-
rament la resposta en pocs segons, al problema en qiiestió, però eis ho
mes encarregats de dirigir el vol, davant un problema inédit, trobaren tot 
seguii la solució inèdita, i eis tres astronautes Lovell, Haise i Swigert, 
compliren les ordres no estudiades ni practicades mil vegades ais labora-
toris, mentre que per la seva part, amb enginy, salvaren dificultáis pe-
remptòries, i van aconseguir un retorn feliç a la terra i amb una moral 
enfortida per la prova a qué foren sotmesos. 

És encoratjador d'haver comprovai, que el fracàs técnic de ¡'arribada 
de l'Apollo XIII al nostre satèHit, s'ha convertit en un exit que ha superai 
feliçment un naufragi de Vespai, i que ha provocai una Solidarität de tota 
la humanitat, que se sentí vinculada per la sort deis homes de l'astronau. 
Aquesta Solidarität que nosaltres, eis muntanyenes, comprenem i vivim, 
perqué sempre estem a punì per a prestar ajuda, no sols en eis moments 
de periti, sino quan, formant cordada, estem units a través de la corda a 
un desti comú. 

Hem valorat també les décisions de caire huma deis científics, que 
deixant de banda tota considerado, cercaren només la fórmula de fer 
retornar la nau a casa, a la nostra terra, a aquest món tan dolent a voltes, 
que ens fa envermellir de vergonya, però que estimem perqué és nostre 
i perqué, com ara, ens dona també intimes satisfaccions espirituals, dig
nes d'engruixir eis Moments estelars de la humanitat, ressenyats per un 
Stefan Zweig. 

Entre computadors electrònics i escafandres sidérais, hem vist que 
bateguen eis cors d'uns homes que es fan mereixedors de la nostra admi
rado i que avui sentim mes units a nosaltres, mes nostres porqué ha pre-
valgut com sempre, el valor huma que és capaç de superar totes les difi
cultáis. 
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C L U B ALPI C Á T A L A 

M e m ò r i a d e la m i s s i ó c ient í f ica 

per Joan Senent i Joan Antoni Raventós 

El Centre Excursionista de Catalunya, f idel continuador de l'obra iniciada 
per l 'Associació Catalanista d'Excursions Cientí f iques de f inals del segle pas
sât, ha fet possible que s' inclogués un equip cient i f ic —bio log ie—, intégrât 
per un bioleg i un coHaborador, dins la t i tulada exped ido «Club A lp i Cátala als 
Andes Patagònics», per intentar de vencer el molt di f íci l Cerro Torre. 

En un país com el nostre on eis organismes cientí f ics (C.S.I.C. i Universi
tät) no disposen de mit jans per a organitzar campanyes o missions cientí f i 
ques (1) es dona la paradoxa que s'han pogut subvencionar importants expedi-
cions de carácter alpi esport iu, per part de la D.N.E.F.D. i d'altres estaments 
of ic iáis. Aqüestes campanyes alpines, en qué a mes de l'exit esport iu s'hagués 
pogut obtenir uns valuosos résultats c ientí f ics si h¡ hagués part icipât algún 
biòleg, geòleg o arqueòleg, etc., s'han l imitât , quasi exclusivament, a l 'objectiu 
alpiníst ic, i han desaprofi tat una ocasió sempre ùnica d'obtenir, posem per cas, 
material biologie de régions allunyades i sempre de di f íc i l accès. És en aquest 
sent i t que el CENTRE ha sentat un dels pr imers précédents (2 ) , en saber acor
dar el seu origen i la seva condicio d'associació esport ivo-cient i f ica a les néces
si ta is actuáis dins el camp de la invest igado a casa nostra. 

(1) Espanya dedica a la invest igació cientí f ica 0 , 2 % del Producte Nacional 
Brut (1 dòlar per habitant i any ) . Ref. «L'Observateur de l 'OCDE», n.° 30 (octubre 
1967). Igualment, al p ressupos t ' de l 'Estat per a l'any 1969 el percentatge per a la 
invest igació era un 0,2 % del to ta l . 

(2) A l t res exemples són l 'expedició a l 'Atlas en 1966 organitzada pel CENTRE; 
l 'equip c ient i f ic , intégrât per dos zoòlegs (R. Ver icad, J. Senent ) , un botànic (J. M. Ca-
marasa) , dos arqueòlegs (LI. Monrea l , R. V iñas) , un geòleg (J. Grac ia) . A mes hi 
part ic ipava un grup d 'espeleòlegs de l'ERE ( M . Ubach, E. Petit, C. Ribera i E. O l t ra ) . 
I l 'Expedició Barcelona als Andes peruans (1963), en qué part ic ipava un equip del 
Museu Etnologie de Barcelona (A. Panyella, E. Serra i A. Fo lch) . 1 
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Durant dos mesos, seguint un i t inerari préf ixât, i mentre eis escaladors 
intentaven de vencer el Cerro Torre, hem recorregut gairebé 3.000 Km a l'ex-
t rem sud d'America, a les immenses i desolades régions de Patagonia i Terra 
del Foc, argentina i xi lena, recollectant fauna d' invertebrats terrestres i aquà-
t ics i, com a espeleòlegs, explorant i estudiant les coves més australs del món. 
Aqüestes breus notes que segueixen volen èsser només uns apunts fets poc 
després de la tornada: seguirán d'altres informacions més àmplies a diverses 
revistes i diar is; d'altra banda no és possible, encara, de donar compte d'una 
manera exhaustiva deis résultats cientí f ics obt inguts, el material està encara 
en mans d'especial istes i llur publ icado es farà en revistes especial i tzades. 
El que sí que podem avançar és la noticia del descobriment de diverses es
pecies noves per a la ciencia, que están en vies d'esser descr i tes. 

Volem agrair d'una manera especial la collaboració i el suport moral que 
ens han donat en tot moment el doctor Francese Español, director del Museu 
de Zoologia de Barcelona, i el doctor Ramon Margalef, catedràtic d'Ecologia de 
la nostra Universität, membres de la Societat Catalana de Biologia de l'IEC. 
A l 'Argentina hem rebut la màxima collaboració i ajuda per part de nombrosos 
investigadors i inst i tucions c ient i f iques; de Buenos Aires esmentarem eis doc-
tors Boltovskoy, Maury, Ovando i Bianca, del Museo Argent ino de Ciencias 
Naturales «Bernardino Ribadavia» el doctor Künnelman, director del Centro de 
Investigaciones de Biologia Marina, i als amies, Luis Mont iel d'Ushuaia, i Ana 
i Ricardo Lagiard de Rio Gallegos, així com el senyors Eberhard de l'«estancia» 
Consuelo (Xile) i Braun propietari d'una «estancia» a la Patagonia argentina. 
Al doctor Oriol de Doménech, peoner cátala en aquella terra llunyana, i pro--
fund coneixedor del país, devem bona part de l 'exit de la campanya. 

I. — EL PAÍS. Dades geomorfològiques 

A l 'extrem meridional d 'America, entre eis parallels 48° i 56°, s'estenen 
uns vastos terr i tor is coneguts amb eis noms de Patagonia i de Terra del Foc, 
creuats de N. a S. per les darreres estr ibacions de la serralada dels Andes i 
emmarcats geopol i t icament sota l 'administració de les republiques de Xile i de 
l 'Argentina. 

L'estructura geològica és la t ipica del t ipus de plegament alpi que va origi
nar la serralada dels Andes: una zona axial formada per roques intrusives 
(granit, dior i ta, etc.) que const i tueix l 'anomenat batol i t de la serralada pa-
tagònico-fueguina, i una zona marginal formada per roques sedimentarles (cal-
caries, i conglomérats) pertanyents al Secundari (cretàcic) i al Terciari (1) 
en la quai en alguns punts hi ha mostres d'act ivi tat volcánica quaternària. 
L'orogènesi de la serralada ha t ingut Hoc en dues étapes, la pr imera, d'aixeca-
ment dels materials mesozoics i del basament cr is ta l l i , que s'esdevingué a 
començaments del Terciari i la segona, d'invasió dels materials secundaris per 
les roques eruptives granitoides, fenomen que es produí en el Terciari superior. 

A Patagonia, entre eis Macs San Mart in i Viedma i al W, es troben eis prin-

(1) Aquesta estructura fa dividir la Patagonia Austral i Terra del Foc en dues 
zones ben diferenciades: la cordillerana o andina i la pampeana, altiplà de tipus es-
tepari. 



Vores del llac Viedma, vers la zona del Fitz-Roy i el Cerro Torre. A primer terme, la "huella" 

o pista, via de penetrado de la regió, i una mata de "calafate", arbust característic de la 

Patagbnia. 

cipals relleus de la serralada patagònica, el Fitz Roy (3.375 m ) , Cerro Torre 
(3.128 m ) ; mes al sud s'eleven el Cerro Agassiz (3.170 m ) , Cerro Mayo 
(2.380 m ) , Monte Stokes (2.060 m ) , el Cerro Paine (3.050 m) i Monte Balma-
ceda (2.200 m ) . 

A Terra del Foc, l'anomenada serralada fueguina s'estén des del W. entre 
els parallels 54° 30' I 55° a través del llac Carni i el Canal del Beagle. L'élément 
orografie mes important és la serralada Darwin, amb pics com el Monte 
Darwin (2.330 m ) , Monte Bove (2.400 m ) , etc. 

Hidrogràf icament la zona és molt intéressant; els princlpals rius patagô-
nics son el Santa Cruz, de 382 km de recorregut, i els rius Deseado, Gallegos, 
Coyle, Chalia o Shehuen, Rio Chico, etc. A Terra del Foc el Rio Grande és el 
mes Important. Els Macs són abundants i algun d'ells tenen una superf ic ie con
sidérable, com el Lago Argent ino de 1.560 k m 2 i mes de 100 km de llargada. 

Un aspecte morfologie a assenyalar és el relleu glaciar, en un indret situât 
en una latitud semblant a la de Berl in, es troben els famosos Gels Continentals 
que s'estenen en una superf ic ie de mes de 17.500 k m 2 i d'on neixen les prin-
cipals geleres; una d'el les, el Giaciar Upsala, té una llargada de 80 km i un 
front de glaciar de vora de 7 km. Els efectes del glaciarisme quaternari i actual 
son molt v is ibles a Terra del Foc, sobretot a la zona dels canals fueguins on son 
nombroses les geleres en que la morrena frontal arriba al mar. 
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I I . —L'ELEMENT HUMA 

Els pr imit ius pobladors de la Patagonia i de Terra del Foc, els Indigènes 
ones I tehuelches, han estât gairebé tota lment exterminais després de més de 
cent anys d'expansionisme colonial . L'autor de L'Origen de les Especies, aquell 
jove Darwin que vis i ta aquests paratges l'any 1831 en el vaixell «Beagle» que 
capitaneava Fitz Roy, d i f íc l lment podia preveure que aquelles poblacions 
d' indigènes que eli descrivia al seu diari foren avui pràct icament ext ingides. 
La campaña del desierto del general Roca, destinada a obrir noves terres en 
ter r i tor i indígena, l 'exterminació deis ones de Terra del Foc dir igida entre 
altres pel lat i fundista Menéndez-Behety, que durant molts anys va pagar el 
preu d'un peso per orella d'indigena másele mort , aquests i altres fets que sl len-
c iem, són anelles d'una llarga cadena que ha portât a la si tuació actual en 
qué a penes queden uns quants centenars d' indigènes confinats en reserves 
(sobretot a la zona xi lena) que const i tueixen unes poblacions malalt isses de 
tuberculosl i de sí f i l is . 

Si «colonitzar vol dir poblar» segons l'esquema clàssic del colonial isme dels 
darrers segles, aquí sembla que s'hagi seguit el carni invers. Desapareguts els 
indigènes, el pais fou parcellat en vastos ter r i tor is (estancies), moites d'elles 
pertanyents a una sola persona o un pet i t nombre de propietar is. Llur extensió 
supera en molts casos les 75.000 Ha. A Xile una sola companyia, l'Explotadora 
Patagónica, S. A., té 1.100.000 Ha. i actualmente és objecte d'un intent de re
forma agrària per part del govern del senyor Frey. L'element economie essencial 
és l'ovella i l 'esquema operatiu de rentabi l i tat és el d'una ovella per Ha i un 
pastor (ovejero) per 1.000 ovelles. No és gens estrany, dones, que la densitat 
de població a Patagonia sigui de 0,2 hab i tan ts /km 2 i el t lpus de producció, 
una economia regional dépendent que no explota gairebé cap altra matèria 
prima que la Nana i, a Terra del Foc, la lenga o roure ' fueguí . En aqüestes Pa : 

tagònia i Terra del Foc tan geogràficament llunyanes com històr icament dis
tants dels temps de Magallanes i Bougainvil le, quan els indigènes recomen els 
canals fueguins amb les sèves canoës fêtes de troncs buidats, hom té la im-
pressió de trobar-se en un món estrany. Els colons europeus que han poblat 
aquests immensos terr i tor is han estât d'origen tan divers i vluen tan dispersos 
que conserven al cap de moites generaclons llurs Mengües, t radic ions i cos-
tums respectius. És un món on la gent està marcada per l'aí'llament, el desar-
realment, la ruptura amb qualsevol comunitat humana, la nécessitât d'adaptar-se 
a un cl ima dur i monòton, a un paisatge que no s'ha humanitzat. 

Paradoxalment, l 'hospital i tat de la gent és ¡Il imitada, d i f íc i lment ho oblida-
rem mai. Ens va sorprendre de trobar en aquet racó de món tanta amabi l i tat , 
comprensió i suport; sense aquest ajut, d i f íc i lment hauríem pogut portar a 
terme els nostres object ius cientí f ics. 

III. — FITOGEOGRAFIA 

Dins el recorregut que vam efectuar podem dist ingir dues grans divisions 
f i togeogràf iques, l'anomenada «provincia patagónica», pertanyent al «domini 
andí» i la «provincia subantàrt ica», subdivisió del «domini subantàrt ic». La pro
vincia patagónica s'estén al llarg i a l 'ampie de Santa Cruz, és a dir, de la 
Patagonia pròpiament di ta. És una regió de cl ima molt sec i f red : la tempera-
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tura mitjana anual a Rio Gallegos és de 6,6° C. Una de les caractér ist iques del 
cl ima patagònic és el vent de l'oest que bufa amb gran violencia durant l 'est iu. 
Els sòls són variats i hi predominen les régions arenoses, basalt iques, etc. Els 
t ipus de vegetado poden èsser agrupáis en dues zones; la primera subandina o 
precordil lerana que a manera de franja s'estén al peu de la serralada i penetra 
al N de Terra del Foc. Té un cl ima mes fred i humit que altres sectors regionals, 
amb precipitacions de 200 a 350 mm i temperatura mitjana inferior a 8° C. La 
segona zona patagónica central, ocupa gairebé tota la provincia de Santa Cruz, 
i el cl ima és molt més sec. 

A la zona subandina abunden els pasturatges xeròf i ls amb Festuca monti-
cola, Agrostis pyrogea, Deschampsia elegantula, Poa liguaris, Bromus macran-
thus, i altres especies; entre els arbustos abunda el neneo (Mulinum spino-
sum), el calafate (Berberís buxifolia), berberidàcia de tul les sempre verdes i 
amb uns fru i ts dolços que recorden l'aranyó de les nostres lat i tuds (1 ) ; t robem 
també d'altres plantes corn Géranium sessiliforum, Viola maculata, etc. 

A la zona patagónica central el t ipus de vegetado prédominant és l'estepa 
arbustiva molt xeròf i la. HI t robem el quilimbai (Chuquiraga avellanedae), el 
calafate esmentat, i també Verbena ligustrina, Pleurophora patagónica, etc. 

A la provincia f i togeogràf ica subantàrtica es troba una f lora summament 
intéressant, relacionada amb les f lores dAus t rà l ia i de Nova Zelanda. La regió 
s'estén des dels 37° de lat i tud sud f ins al Cap d'Hornos. La característ ica més 
remarcable és la presencia del gènere Notbphagus, afí ais nostres faigs i 
l'abundància i la varietat de les plantes existents. 

El bosc perennifol i que trobem a Terra del Foc té un aspecte selvàtic amb 
bambusàcies, Manes, etc. Els arbres més fréquents són el cohiue (Notophagus 
dombeyi), el ñire (Notophagus antárctica), la lenga (Notophagus pumilio), 
l'huinque (Lomatia ferruginea), la tiaca (Weinmannia trichosperma), l'huauan 
(Laurelia philippiana), el canelo (Drymis winteri) , etc. Hi ha fanerógames pa
rasites, endémiques d'aquesta zona així com diverses especies pertanyents al 
gènere Myzodendron. Són remarcables uns bolets paràsits que es coneixen 
amb el nom de llao-llao (Cyttaria darwinii) que produeixen hiperplàxies en el 
troncs i branques i que són aprofi tats per fer objectes art íst ics. Al t res plantes 
notables son les orquidees terrestres com la Codornochis lessoni, l'Asarca 
lutea, etc. A les dépressions pantanoses vam poder observar abundants tor-
beres, i s'hi han citât br iòf i tes i monocoti ledònies com la Sphagnum medium, 
la Carex atropica, la Rotskovia magellanica, etc. 

IV. —ZOOGEOGRAFIA 

Zoogeogràficament la zona visitada correspon a l 'anomenat subdistr icte 
central i al subdistr icte fuegui del d istr ic te patagònic. El pr imer compren gran 
part de Patagonia, el segon és l imi tât a la Terra del Foc. 

A Patagonia cal destacar, entre els mamífers carnívors, el puma o Meó, del 
quai hi ha dues subespècies di ferents: el Puma concolor patagónica, que viu 
a la serralada entre els 44" latitud sud f ins ais 48°, i el Puma concolor pearsoni, 
de la Patagonia extraandina que es troba des dels 42° f ins als 50° de lat i tud sud. 

(1) Entre els pobladors de la regió hi ha una dita que diu que qui ha tastai 
el fruit del calafate haurà de tornar forçosament a la Patagonia. 
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Al fons, el massís del Paine. 

Entre els rosegadors f iguren nombroses especies. Reithrodon cuniculoides 
cuniculoides, Euneomys petersoni, la mará o Hebra patagónica (Dolichotis 
australis australis), la llúdria (Myocastor coypus sanctacruzae), etc. El guanaco 
(Lama guanicoe) és força abundant; en vam poder veure grans ramats anant 
cap a la regió del Fitz Roy i també a la zona del Páine a Xi le ; els individus 
joves són mol t buscats per les pells (chulengos). L'huemul (Hippocamelus 
bisulcus), que viu a la zona cordillerana i que esta en vies d'ext inció a causa 
de la caca abusiva de qué ha estât objecte. 

Al t res especies intéressants de mamífers són el zorrino (Conepatus hum-
boldti), del qual vam veure exemplars a la zona de Parques Nacionales, al peu 
del Fitz Roy, el gat mesquer (Oncifelis geoffroyi) i els piches o armadillos 
com el Zaedyus pichy. 

Dels ocel ls, el mes remarcable es I'estruc o choique (Pleurocnemia pen-
nata) força abundant i que vam tenir ocasió de veure i fotografiar en nombros-
ses ocasions. Ocells propis d'aquest subdistr icte zoologie són, entre molts 
d'al tres, ja que la Mista fóra interminable, la perdiz chica (Nothura darwini 
darwini), viguas (Phalacrocorax magellanicus), la cerceta (Querquedula ver-
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sicolor), el pato vapor volador (Tachyeres patachonicus), l'agilucho rojo (Bu-
teo albicaudatus), etc. 

A Patagonia es troben els of id is més australs dArgen t ina , entre elles es-
mentarem el yararà nata (Bothrops ammodytoides). Dels peixos esmentarem 
la lamprea (Geotria australis) i t ru i tes com Percichtys trucha. 

Al subdistricte fuegui hi ha diversos mamffers endémies com els rosega-
dors: Reithrodon cuniculoides flammarum, Euneomys ultimus, etc. La llùdria 
(Lutra felina) és força abundant als canals fueguins. El que és especialment 
remarcable d'aquesta zona zoològica és l 'extraordinària varietat d'ocells, entre 
els quais en f iguren molts de marins com són ara els pingûins, que formen co
lonies de milers d' individus. 

De la fauna marina dels dos dist r ic tes (patagònic i fuegui) esmentarem 
entre els mamifers: el llop mari Otaria flavescens, i l'Arctocephalus australis, 
el lleopard mari (Hydrurga leotonyx), la foca cangrejera (Lobodon carcinopha-
gus) i l 'elefant mari (Mirounga leonina). Són abundants els delf inids i els 
balènids. 

I T I N E R A R I 

Era logie que l'equip c ient i f ic disposés d'una gran autonomia. Calia apro-
f i tar els dies disponibles al màxim, recorrent i recollectant fauna a com més 
llocs mil lor. Durant els preparatius, sobre el mapa i a part ir del material biblio
grafie de què disposàvem, vam fixar très zones a vis i tar amb pr ior i tat . Aquestes 
zones, cada una mot iu d'una fase de la nostra campanya, eren: Terra del Foc, 
Patagonia Xilena (Coves del Mylodon) i Patagonia Argent ina (zona Fitz Roy). 

El que si que va èsser una incògnita f ins als darrers moments era l 'ordre 
en què reali tzariem cada una de les fases de l 'expedició i els mitjans de què 
disposariem per a traslladar-nos d'un Hoc a l 'altre. Quan, en l'euforia dels pre
paratius, tot era de color de rosa, se'ns havia promès que hi disposariem d'un 
jeep que ens permetr ia efectuar el nostre i t inerari amb piena autonomia, i amb 
l'unie compromis d'esser prop del campament base del grup andi en una data 
que els permetés el retorn. 

Al lò del jeep no va passar d'esser un somni, i quan el dia 2 de gener vo-
làvem de nord a sud per tota l 'Argentina, recorrent els 3.000 km que separen 
Buenos Aires d'Ushuaia, ja sabiem que els nostres mit jans de locomoció, en 
el futur, dependrien de la sort o de la nostra habil i tât a guanyar-nos la con
fianca dels pocs automobi l istes o camioners que freqùenten les déf ic ients i 
llargues carreteres (huellas) d'aquelles régions. Ometem détails dels prepa
ratius i contactes amb civi ls i mi l i tars a Buenos Aires i comencem aquestes 
breus pinzellades del que vam fer i del nostre i t inerari per Ushuaia. Objecte 
d'altres art icles i comunicacions sera la narració, arribant al détail de l'anèc
dota, de les nostres vic issi tuds, treballs i coneixences en cada un dels llocs 
v is l tats. 

USHUAIA. — És la ciutat més austral del món; antiga seu d'un famós penai 
de condicions dur iss imes, actualment t ransformat en Base Naval; amb una po-
blació de 5.000 habitants i amb un peti t port al Canal del Beagle on fondegen 
els vaixells que duen a l 'Antàrdida i les diminutes embarcacions dels pescadors. 
El nom Ushuaia en idioma ona voi dir «Badia tranquil la». Actualment és la ca-
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pital de l'anomenat «Territorio Nacional de Tierra de Fuego, Antárt ida e Islas 
del At lánt ico Sur». Aquest era el marc del Hoc central de la nostra prime
ra fase. 

A la nostra arribada ens instaHàrem, mercès a la genti lesa del doctor Kün-
nelman, a l 'edif ici de l'Estació de Biologia Marina Austral i amb la companyia 
de Lluis Mont ie l , guarda i auxil iar del laboratori , vam recórrer amb el jeep de 
l ' Inst i tut els vol tants de la població fent sort ides de forma radiai. 

A i x i , durant la setmana d'estada a Terra del Foc vam recórrer i recoHectar 
material biologie a la zona del Lago Roca i a Lapataia («Llacuna peri l losa», en 
llengua ona) si tuats als confins de l 'Argentina; Montes Mart iales, on les di f i 
cul táis de l'ascensió per la seva gelerà foren compensades pel material ento
mologie recoHectat ( intéressants coleòpters caràbids), Paso Garibaldi; ves-
sants del Monte Ol iv ia; Ruta Zero, etc. Aprof i tant també la privi legiada situació 
geogràfica en qué ens trobàvem vam dedicar algunes jornades —terme que 
en aquelles lati tuds varia totalment del concepte nostre car a l 'estlu la nit 
sols dura 4 hores, cosa que produí que als pr imers dies, no avesats a aquesta 
si tuació, aprof i tàvem massa les hores de Hum i arr ibàvem a la nit to ta lment 
esgotats— a recórrer diverses zones de la costa durant la baixa mar i recol l i r 
mostres de la fauna marina. El nostre contacte amb els pescadors també fou 
mol t prof i tós en aquest aspecte, i així vam poder recoll ir material de fauna 
infral i toral (braquiòpods, e tc . ) . 
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Per tornar al Cont inent —cal no oblidar que Terra del Foc és un ter r i tor i 
insular— se'ns va ofer i r la 'possibil itat d'efectuar el viatge gratis amb avió, però 
vam prefer i r fer el recorregut per terra a l'atzar deis pocs vehicles que circulen 
per la zona. Aquesta decisió ens va èsser de gran prof i t , car no sois ens va 
possibi l i tar de conèixer detalladament gran part de la Terra del Foc sino que 
ens va acostumar a un sistema de locomoció —el viatjar «a d i t »— que després 
ut i l i tzaríem molt per la Patagonia. 

D'Ushuaia f ins a Rio Grande (240 km) ho vam fer amb una camioneta. La 
huella totalment sense asfaltar, discorre per paisatges variats i d'una bellesa 
Incomparable. De l'exuberància deis boscos de Notophagus que voregen la La
guna Escondida i el Lago Carni o Fagnano —de mes de 100 km de long i tud— 
i de les muntanyes i geleres de la mes meridional de les estr ibacions deis 
Andes, es pasa a l 'alt iplà estepari , on, prop del mar, els pocs arbres que resten 
están parasitats pels líquens. 

De la petita població de Rio Grande, segona ciutat de Terra del Foc, i on 
solament ens vam estar dues hores, vam traslladar-nos el mateix dia a Rio 
Gallegos dalt la plataforma d'un camió que transportava bombones de butà o 
d'oxigen. Empassant-nos la pois de la huella entràrem a Xile pel Hoc denominat 
San Sebastián, travessàrem els camps oetrol í fers de Cullen i Cerro Sombrero, 
on grans fumarades i f lames dels pous cremadors de residus trenquen, de 
tant en tant, la monotonia del paisatge. 

Al cap de 240 qui lòmetres vam arribar a Punta Espora, sobre l 'Estret de 
Magallanes, al Hoc on aquest forma la denominada Primera Angostura. És el pas 
més estret (uns 8 km) i actualment el mil lor comunicat. ja que dues barcasses 
de gran capacitat presten un complert servei com a transbordadors, unint a ix i 
Punta Espora amb Punta Delgada. Ja de nit, vam continuar en les mateixes 
condicions els 135 km que ens mancaven per arribar a Rio Gallegos. 

RIO GALLEGOS. — Capital de la provincia de Santa Cruz. Té una poblacló 
aproximada de prop de 28.000 habitants i dista de Buenos Aires uns 2.700 Km. 
Situada en la costa atlàntica a la vora dreta de la ría que forma el r iu Gallegos, 
el seu port és el segon del rfión quant a osci l lacions de les marees, ja que 
arriben a haver-hi di ferencies de nivell de 14 metres que obliguen els vaixells 
a navegar amb marea alta i restar totalment en sec durant la baixamar. A pocs 
qui lòmetres de la ciutat, a la desembocadura del riu Gallegos hi ha una petita 
illa denominada dels Pingüinos en la qual viuen uns quants mi lers d'aquests 
ocells que formen llurs nius en el sòl en forma de peti tes depressions o coves. 

Aquesta ciutat, centre comercial de la part sud de la provincia de Santa 
Cruz, va èsser per a nosaltres Hoc d'enllac i de noticies dels companys situats 
al peu del Cerro Torre, car a l 'emissora de ràdio LU-14 i a gendarmeria ens 
tenien al corrent de les seves v ic issi tuds, i també va èsser pas obligat nostre 
entre la primera, la segona i la tercera fases. 

Les nostres estades a Rio Gallegos, per tant, foren sempre curtes i sois 
en espera d'aconseguir mltjans per a traslladar-nos a un altre Hoc. A ix i , de 
tornada de Terra del Foc, solament hi vam passar catorze hores abans de pujar 
a un antic i desmanegat òmnibus que transportava xi lens, molts d'ells tre-
balladors ¡llegáis a l 'Argentina (no ens vam saber estar d'establir un parallel is-
me entre aquesta s i tuado i la dels obrers portuguesos i d'altres nacionali tats 
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que viuen ¡llegalment a Franca). Així , en gairebé deu hores ens va dur a 
Puerto Natales (X i le ) , separat 276 qui lòmetres de Rio Gallegos. 

Puerto Natales és una petita població situada a les costes de l'Oceà Pa
ci f ic en un f iord denominai Seno de la Ult ima Esperanza. Dista 29 Km de la 
frontera argentina i està comunicada també per carretera amb Punta Arenas 
—ciuta t xilena mes important de la Provincia de Magallanes—. Amb la resta 
de Xile sois té comunicado marít ima o aéria. 

Aquesta segona fase de la nostra exped ido, la realitzada en terres de 
Xi le, fou molt variada. Un dia vam visi tar i recollectar fauna a l'estancia Ana 
Maria situada a quatre hores d'embarcació de Puerto Natales i a l 'altre costat 
del Seno de la Ult ima Esperanza, molt a prop del Cerro Balmaceda, característ ic 
per la gèlera que arriba f ins al mar i hi deixa penques de glaç a la deriva. Quatre 
dies mes eis vam passar a l'estancia Puerto Consuelo, f ru int de l 'hospital i tat 
de la famil ia Eberhard. Foren els dies que vam dedicar a explorar, topografiar, 
posar trampes i recoll ir fauna cavernícola —d'ínterés per la lat i tud en qué va 
èsser t robada— de les tres Coves del Mylodon, les mes australs del món i 
excavades en conglomérats de t ipus montserratí . 
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També vam tenir ocasió de visi tar la zona del Paine. És un dels llocs de 
més bellesa de la Provincia de Magallanes. Situât a uns 125 Km. de Puerto Na
tales, prop dels llacs Paine, Sarmiento, Pehoe i Azul , el massís granític del 
Paine és, sens dubte, el més característ ic d'aquella regió xi lena. Les Torres del 
Paine i els Cuernos del Paine son un ret permanent ais escaladors. El paisatge 
en general, amb els r ius, els llacs i les cascades, és —sobretot en aquella épo
ca— ideal per acampar, cosa que ha fet que el govern xi lè hi const i tuís la 
zona de Pare Nacional. Per a nosaltres, a tots aquests atract ius, s'hi va afegir 
l ' interès cientí f ic, com ho demostren els résultats entomològics de la zona 
que han estât molt importants. 

El nostre i t inerari de tornada a Rio Gallegos va èsser molt s imi lar. Les uni
ques excepeions van èsser la visita a l'estancia Cerro Casti l lo —acoll int-nos al 
dret d'estancia propi de la regió— on vam dinar amb els ovejeros i la resta 
del personal, coincidint amb el dia en que aquesta estancia havia estât expro
piada després d'una vo tado dels obrers i d'acord amb la reforma agraria xi lena; 
i la curta estada a Rio Turbio, ciutat argentina on hi ha uns importants jaciments 
carbonifers. 

La tercera etapa de la nostra campanya era la que tenia com a objectiu la 
Patagonia Argentina, concretament la zona del Fitz Roy i el Cerro Torre. Durant 
el seu transcurs va èsser quan vam estar reunits tots els components de 
l 'èxpedició. 

De Rio Gallegos vam recorrer els 596 Km. f ins a Parques Nacionales, a la 
vora del riu las Vueltas, al nord del Mac Viedma, dalt la plataforma d'una ca
mioneta del Conseil Agrari argent i . El recorregut és variât, car travessa l'alti-
plà sud de la Patagonia argentina i la zona dels llacs i rius de la pre-serralada. 
Cal travessar tres cops el cabalós riu Santa Cruz i el r iu Leona en rai. Son els 
anomenats passos Charles Fuhr, Biggieri i Leona. Es voreja el Mac Argent i i el 
llac Viedma. Durant l 'últ ima part del recorregut es veuen per fectament els 
cims deis Andes Patagòhics. No descr iv im aquí l 'espectacle que presenten i 
els détails de les sèves caractérist iques car els nostres companys escaladors. 
que hi van estar més dies, els coneixen i els aprecien mil lor. 

Vam estar al campament-base dels andinistes, al campament d'alçada i 
gairebé f ins al peu de la pared del Cerro Torre per la qual els companys co-
mençaren a escalar. La fauna, especialment entomològica, aracnològica i carci-
nològica, del pis alpi , recoll ida als voltants del campament-base, del Mac Torre 
i en les zones glaciars va atraure el nostre principal interés. Ja de tornada, vam 
dedicar un dia a reconectar pels voltants de la caseta de Parques Nacionales i 
després per la poblado del Calafate, a la vora del llac Argent i i centre turíst ic 
dels Andes Patagònics —pas obligat per vis i tar la famosa gelerà Perito More
no, una de les dues uniques del món que no està en regressió— i vam tornar, 
novament «a dit», a Rio Gallegos. 

Finalment, aprof i tant encara dos dies que ens restaren per retard de l'avió, 
vam anar a 108 Km. de Rio Gallegos, a la zona volcánica de Bellavista i La Car
lota, situada prop de la carretera del Turbio. Malgrat que el dia no es prestava, 
car hi bufava l'huracanat vent patagònic, vam explorar diverses pet i tes cavitats 
volcaniques. També ho vam fer prop de l'estancia Las Buitreras on la cova volcá
nica d'aquest nom arriba gairebé als 300 metres de longitud. 
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VII.—RESULTATS CIENTIFICS 

1. Fauna terrestre 

De la fauna del medi terrestre recollectada hem de destacar, en primer 
Hoc, el material entomologie, especialment els coleôpters, dels quais s'ha 
recol l i t mes de mig centenar d'exemplars corresponents a les fami l ies: carà-
bids, curcul iônids, tenebriônids, cr isomèl ids, cerambicids, escarabeids, anôbids, 
cantàrids, etc., quasi tots en vies de determinado. A l'hora de redactar aqüestes 
notes podem citar la troballa duna especie i subgènere nou d'anobid descri t 
peí doctor Español amb el nom d'Anobius (Hemicoelus) raventosi Esp.; t robat 
a la zona del Seno de la Ult ima Esperanza, a la Patagônia xi lena. 

El material de caràbidae esta actualment confiât en estudi al senyor Nègre 
de París, especial ista en aquest grup de coleôpters i coneixedor de la fauna de 
caràbids de la regió andina. Aquest material ha résultat de gran interés i hi ha 
diverses especies noves per a la ciencia. El doctor Español ha déterminât el 
material de tenebrionidae, del quai s'han recollectat les següents especies: 

Nyctelia bremi Wat. Las Buitreras (Argent ina) . 
Nyctelia multicristata Blanch. Cerro Cruta, Pto Natales (X i le ) . 
Nyctelia corrugata Curt. Las Buitreras. 
Epipedonota willinki Kulz. Fitz Roy (Argent ina) . 
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Epipedonota monilis Lac. Rio Gallegos (Argent ina) . 
Platesthes nigra Kulz. Paine (X i le ) . 
Neopraocis reflexicollis Sol. Cerro Gruta, Pto. Natales. 
Praocis (Praonoda) blcarinata Burm. Rio Gallegos. 
Emmallodera multipunctata Curf. La Carlota, Las Buitreras, Pto. Consuelo, 

Río Gallegos, Paine. 
Emmallodera n. sp? Fitz Roy. 
Parahelops pubescens Wat. Ushuaia. 
Hydromedion anomocerus Fairm. Ushuaia. 

Es van recoll ir també alguns insectes hemípters heterópters. 

D'aràcnids citarem la important troballa de tres especies d'escorpins, dos 
d'elles noves per a la ciencia, i actualment en estudi per part del collega i amic 
doctor Maury, investigador argentí en stage al Muséum National d 'Histoire Na
turel le, de París. Entre el material terrestre f iguren també alguns pseudoescor-
pins, de la regió del Paine, i altres grups com ara son miriàpodes qui lópods, 
insectes ortópters de la zona del Fitz Roy. 

Una gran part del material entomologie i aracnolôgic ha estât recol l i t en 
local i tats situades en plena serralada deis Andes Patagónics i Fueguins, a 
l 'anomenat «pis alpí» o zona d'alçada, aspecte biologie important que ve a afegir-
se al gran interés bio- i paleogeogràfic de tota la zona visi tada. 

2. Fauna limnológica 

Al llarg del recorregut vam tenir ocasió de recollectar fauna de les zones 
l i torals de nombrosos Macs, així com éléments fauníst ics de torrents i r ierols 
del pis alpí. Hi ha exemplars de Hyalella (crustaci amfípoda) corresponent a 
diverses locali tats. Tot aquest material está en estudi en mans del doctor Mar-
galef, director del departament d'Ecologia de la nostra universi tat. 

3. Fauna marina 

A Ushuaia i zona del Canal de Beagle vam poder recoll ir material de la zona 
semil i toral (zona de marees) entre el qual f iguren moluses gastéropodes, lame-
l ibranquis, amfineures etc.; equinoderms (equínids i astérids) ; anélids poli-
quets i, dins els crustacis, abundants isopods i amfípods. 

Del pis infral i toral : braquiopodes, crustacis isopods i equinoderms. El ma
ter ial esta en estudi a l ' Inst i tut d' lnvestigacions Pesqueres del C.S.I.C., a Bar
celona. 

4. Fauna cavernícola 

És de destacar la troballa de fauna troglóbia en una de les cavitats visita-
des i estudiades per nosaltres: la Cueva Chica del Mylodon, a la regió de 
Puerto Natales, a la Patagónia Xilena. Aquesta cova, junt amb dues altres que 
li son próximes, son les cavitats mes australs del món, i teñen la part icular i tat 
d'estar excavades en conglomérats de t ipus montserratí . Entre el material reco
l l i t f iguren: Miriàpodes diplópods, araneids, colémbols, dípters i àcars. Tant 
l 'estudi d'aquest material com el de les cavitats visi tades, sera objecte de di
verses comunicacions. 
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El Saló Fotografíe de Muntanya, al cap de les trenta-sis edicions que ha 
conegut, pot ésser considérât que ja ha esdevingut tradicional per a tots els 
af ic ionáis de l'art de la l lum, tant els del nostre centre com el de fora que, 
atenent la nostra inv i tado , h¡ acudeixen cada any. Uns quants comentaris en 
forma de dades estadíst iques referents ál saló d'enguany, const i tu i rán, cre iem, 
un bon exponent de l 'arrelament d'aquest certamen. 

Hi han estât presentades 35 colleccions que sumen en total 175 obres en 
blanc i negre, i 7 colleccions en color sobre paper amb 38 obres. Les diaposi
t ives en color formen 64 colleccions que sumen en total 354 obres. 

En el conjunt d'obres presentades al saló, es pot observar una certa evo-
lució motivada per les noves tendèneies i les noves tècniques de la fotografía. 
Constatem que disminueixen les obres presentades en blanc i negre i, en canvi, 
augmenten les de color sobre paper. És intéressant de posar en rel leu, també, 
que les diaposit ives presentades a concurs, un any per l 'altre, han augmentât 
mes del doble. També ha augmentât el nombre de part icipants, el qual ha ultra-
passat ja la xifra del mig centenar. 

No fóra pas just de si lenciar que la valoració fotográf ica de les obres pre
sentades al saló, tant des del punt de vista art íst ic com técnic, és ben ref lect i t 
en el judici r igorós del jurat quali f icador, el quai ha déclarât déserts diversos 
premis. Tôt i que hi f iguren, sens dubte, mostres molt notables de l'art foto
grafíe, en una bona part del conjunt és de quali tat mes aviat mit jana. 

Primer premi 

Lema: Contrast 

Títol: La Pica del Cervi 

Presentada per Josep M. Sala Albareda 

Vali de Boi 

Premi especial "L'arbre a muntanya" 

Lema: Serra d'Or 

Títol: Tempesta 

Presentada per Serafí Marques Oller 

Valí de Benasc 

moni salí fotografie de 
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Divagacïons a l 'entorn 
del XXXVI Saló fo tograf ie de m u n t a n y a 

per J o s e p Llaudó i M a j o r a i 

Quan per encàrrec com a vocal de la Secció de Muntanya d'acord amb 
la de Fotografia hem laborat per a portar a bon terme I'Anual Saló de foto
grafíes i el Concurs de diaposit ives de color, no obl idem la gran di fusió que 
té aquest darrer procedimient, car les projeccions son imatge i color, i no hi 
ha res de més suggestiu per tal de donar a conèixer les act iv i tats i capacitat 
art íst ica dels excursionistes revest i ts de fotògrafs. 

Al Centre Excursionista de Catalunya, amb el seu afany de superació i 
de voluntat de fer conèixer a to thom, per mit jà d'aquest l lenguatge universal 
que és la tècnica fotogràfica, hem pogut anar veient, a través dels Salons 
anuals de Fotografia de Muntanya i Exposicions Monogràfiques, les diverses 
possibi l i tats i la gran quanti tat de temes que satisfarán el més variât gust 
art íst ic. Semblava que el tema del Saló —La Muntanya— és l imi tât i ho és 
solament en aparença. 

El fotògraf hi trobarà paisatges meravel losos, la vida dels muntanyenes 
( l 'home, la casa), aquesta vida que pren aspectes de gran calma i de gran 
dramatisme. Si ategim que trobarà, ultra aixó, arbres, f lors i fauna, tan inté
ressant per a les modernes técniques del color; fenómens naturals que pro
voquen admirado i, f inalment, també els esports de muntanya: alpinisme, 
esquí i encara tot aixó amb caractérist iques absolutament peculiars. 

Però, amies i desconeguts, excursionistes de muntanya, aficionats a l'art 
de la l lum, no us l imiteu pas a un paratge déterminât. El mateix és les co
marques de muntanya que les altures pir inenques. Son els ulls dels fi l is que 
troben insuperable la bellesa del nostre paisatge, és l'amor per la terra, 
amarai de sent iment. 

Pugem a la muntanya i constatarem com tota la bellesa s'hi mult ip l ica I 
la flora de les terres altes fa de més bon contemplar. De vegades hom ha 
estât descurat a conèixer-la en totes les sèves manifestacions I, sobretot, a 
través de totes les l lums de l'any. 

Fem aqüestes reflexions sobre el suggestiu mon de la muntanya pensant 
en el proper centenari del Centre, i creim que res més avinent, per con
memorar degudament aquesta data, que ens obliga a una superació constant 
i a confrontar les nostres possibi l i tats i capacitat, amb tothom que arreu del 
món sent les mateixes inquietuds i afanys, i fem remarcar la idea, que com-
part im entre diversos consocis, de convocar per 1976 un SALÓ INTERNACIO
NAL DE FOTOGRAFÍES I DIAPOSITIVES EN COLOR DE MUNTANYA. 

Sabem to i el que aixó suposa de treball i pressupost, pero afegiria un 
altre guardó a tants actes com es preparen amb aquesta f inal i tat . 

Comptem amb gent de valúa i amb una labor d'equip, i aixó creiem que 
seria el mi l lor exponent de la nostra maduresa i amor per les coses de la 
muntanya i fidel reflex de la capacitat del CENTRE en l'escaiença d'aquesta im
portant efemérides. 
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per ramon pujol i alsina 

Per iniciativa de la Secolo de Geografia i Ciències Naturals, ja fa temps 
que la Comissió de Publicacions del Centre, va editar dues obres interessan-
t fss imes: Guia per a conèixer els arbres ( 1 . " edició 1958, 2." edició 1966) i Guia 
per a conèixer els arbusts i les lianes (1963), de les quai és autor el doctor 
Francese Masclans i Girvés. Ens caldria, ara, la Guia per a conèixer les flors 
de muntanya, que esperem i desi tgem que un dia no massa llunyà pugui èsser 
una reali tat. Aquest nou volum, vindria a cloure la t r i logia descript iva del 
mantell vegetai de les nostres valls i muntanyes. No se'ns escapa la compl i -
cació i el treball enorme que comporta fer aquesta enyorada Guia per a conèixer 
les flors de muntanya, to t i l imitant-la als estatges munta, alpi i subalpî, alxò 
és, a part i r dels 500 m f ins als 3000 m, que és, pràct icament, el mon on es 
desenvolupen les nostres act iv i tats excursionistes. Ens imaginem aquesta nova 
guia, profusament i l lustrada, amb fotograf ies de color i amb dibuixos, i és el 
cost fabules de les reproduccions allò que, amb seguretat, en di f icul ta la 
realització. 

Mentre esperem que el senyor Masclans, amb to t el seu rigor c ientî f ic, 
vagi préparant la futura Guia per a conèixer les flors de muntanya, he fet aquest 
pet i t treball de divulgació. Avu i , comencem ja la publicació de quatre dibuixos 
de f lors d i ferents, amb dades i caractérist iques de cada una d'el les. A part 
de la notîcia personal que pugui donar sobre cada f ior, cal que digui que, per 
assessorar-me cientî f icament, he consultât pr incipalment la Flora de Catalunya, 
de Cadevall-Font i Quer. Pels noms vulgars, he fet ûs de Els noms vulgars de 
les plantes a les terres catalanes, del doctor Francese Masclans i Girvés. 

Voldria fer una recomanació als que em l legeixin: fora convenient d'acolo-
r ir to t seguit els dibuixos (si es té a mà una capsa d'aquarella, o llapis de 
color) 'd'acord amb els colors que s'indiquen per a cada f ior. Aquest pet i t exer-
c ic i , contr ibuirà una mica mes a f ixar l 'atenció i a retenir la imatge de la f ior , 
I en faci l i tare després, a les sort ides a muntanya, la identificac.ió. 

I ara, un prec adreçat als amies botànics professiorrals, que crée del to t 
indispensable: que vulguin excusar el meu atreviment, i que hi vegin tan sols 
l'afany de fer interessar el major nombre possible de companys excursionistes, 
en l'estudi i en l 'estima de les nostres f lors de muntanya. 
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Heus ací, dones, la descripció de quatre f lors del période vernal , de les 
quals donem el nom cientí f ic i el nom vulgar, així com un dlbuix de cadascuna 
d'elles a la pagina següent, amb un número de referencia a. f i de fer corres
pondre cada dibuix a la descripció respectiva. 

1 
ANEMONE HEPATICA (Ranunculacia). Norn vulgar: herba fetgera, viola de bosc. 
Flors de color blau'malva, rosades o blanques, de 6 a 9 petals. Les ful les son 
tr i lobulades d'un verd intens en el seu anvers, i d'un bru rogenc en el seu 
revers. Es troben habitualment al ll indar dels boscos, a les torrenteres, i als 
marges dels camins ombrivols de muntanya. Comenga la f lor ida pel marg, i 
I'acaba als pr imers dies de ju l io l . 

2 
CORYDALIS CAVA (Fumariacia). Norn vulgar: est isoretes. Flors purpurines, ro
sades, o blanques. Les ful les son d'un verd blanquinos. Es troba correntment 
als boscos, torrenteres, canals. El dibuix, reprodueix un exemplar de planta 
col l i t mol t a prop del c im de Les Agudes (Montseny Or . ) . L'he localitzada tambe 
a diversos indrets de la Vail d 'Aran, i prop del Pla d'Estanys (cami de La Ren-
c luda) . Comenca la f lor ida a I'abril i I'acaba a f inals de maig. 

3 
PRIMULA OFFICINALIS (Pr imulacia). Noms vulgars: f lor de cucut (a Setcases: 
cucuts ) , papagalls, matr imonis, etc. Les f loretes son menudes, d'un groc v lu , 
i fan bona olor. Es presenten en umbeHa portada per un peduncle robust d'un 
to de verd molt tendre, i que pot tenir una alcada de 10 f ins a 30 cm. Les ful les, 
son ovades, d'un verd tendre, mes da res de color per sota. Son mol t rugoses, 
ret iculades, i dentades molt desigualment. La seva area d'extensid es enorme, 
car la t robem a tots els Noes frescals de muntanya a part ir dels 600 m, f ins al 
cor del Pirineu prop dels 2000 m. Floreix des de I'abril f ins al ju l io l . 

4 
PRIMULA VULGARIS (Pr imulacia). Nom vulgar: primavera, cucuts, etc. Flors 
grans, d'un color groc esblaimat, i amb unes taques de color taronja al centre 
de la f lor. No son f lors oloroses, son sol i tar ies, cada una sobre el seu peduncle 
pi los. Les fulles son de color verd tendre per I'anvers, i l leument peludes i 
mes pallides de color pel revers. Molt rugoses i ret iculades. El dibuix correspon 
a una planta collida a prop del cim de Santa Margarida de Vinyoles (Bergueda). 
Es troba als boscos i prats de les altes vai ls. Florida en els meses de marg i 
abr i l . N'he trobat prop de Vilada, tot pujant a Picancel. Recentment (28-III-70) 
en gran abundor als marges emboscats de I'engorjat del r iu Matarranya. 
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Les modernes guies de muntanya teñen cura de detallar, a mes del con-
junt d' i t inerar is que formen el cont ingut de l'obra, unes referències bibl io-
gràfiques i dades histor iques, referents ais pr imers ascensionistes dels c ims, 
per les vies normáis i d'escalada, i de les vic issi tuds mes importants. 

Reunir aquests détails és una tasca apassionant, perô ensems ingrata, car 
s'han de fullejar molts but l let ins i revistes i no sempre s'han publicat les res-
senyes de les ascensions. 

A casa nostra, les famoses guies dels Osona, Juli Soler i César A. Torras 
no teñen en compte aquests détai ls, si bé hem de convenir que actualment, 
amb la importancia, quanti tat i populari tat de les vies dif ic i Is d'escalada, és 
de molt mes interés que abans, quan solament es coneixien les vies normáis 
d'ascensió. 

Les actuáis guies del Pirineu, editades peí CENTRE, han prestat atenció a 
aquest capítol , que és un véri table catàleg de les primeres ascensions, sus
ceptibles sempre d'ésser corregides i sobretot ampliades. 

Nosaltres, que ens proposàrem aquest treball en les guies pir inenques 
que iniciàrem en 1950, férem un intent serios de reunir les dates i noms de 
les persones que a les nostres muntanyes i a les d'arreu del mon feren les 
primeres ascensions absolûtes o primeres nacionals («La Conquista de la 
Montaña». Ed. Hispano Europea. Barcelona, 1954). 

Solament és possible d'abastar un camp tan vast disposant d'un fons bi-
bliogràfic molt important, classif icat i ordenat, corn és la bibl ioteca del CEN
TRE, d'on sempre surt la llum per a orientar i avançar en recerca d'aquella 
data o detall précis. En aquest esforç es mouen també d'una manera molt 
destacada Josep M. Guilera, José Antonio Odriozola i d'altres, que han treba-
llat en arxius i bibl ioteques, per tal de divulgar fets histories ' que restaven 
obl idats. 

Aquest escr i t , perô, va dedicat no solament a comentar aqüestes idees, 
sino a reconèixer la vàlua de les aportacions d'aquelles persones que tenen, 
o han descobert, un fet historie muntanyenc important i que saben fer a mans 
d'aquell arxiu, bibl ioteca o individu que en pot fer ús. Elis, el nom dels quais 
resta quasi sempre anonim, mereixen la nostra admi rado, per tal corn fan pos
sible aquesta fabulosa recopi lado de détai ls, que moites vegades els mateixos 
protagonistes han oblidat de publicar. 

Quantes pr imeres ascensions del pr imer quart d'aquest segle pel massis 
de la Maladeta hem divulgat, per exemple, del nostre Emili Juncadella, mercès 

les primeras ascensions 
per Agustí Jolis i Antonia Simo'de Jolis 



MUNTANYA 61 

Pique longue 

Croquis de la paret rtord del Vignemale, des de la valí de Gaube, 

publicat a la guia Vignemale-Monte Perdido, de Roben Ollivier. 

editada peí Centre (1969). 

a ful lejar el carnet del guia Hauri l lon, de Luchon, puix que en Juncadella fou 
com molts d'altres un si lencios de la muntanya. D'altres descobrírem la seva 
act iv i tat en unes signatures al l l ibre registre deis c ims. 

Els Harreta a l 'Aneto (1855) i al Mont Blanc (1864) foren els pr imers 
espanyols ais esmentats c ims; Vicenç Carrion (1924) al Naranjo de Bulnes és 
el pr imer excursionista, perqué els anter iors, Pere Pidal, Gregorio Pérez «El 
Cainejo» i després Schulze i Víctor Martínez de Camarmeña, iniciador de la 
dinastía deis Martínez, els hem de considerar descobridors (tots ells si lencia
ren les sèves importants aventures i els hem esmentat com a exemples mes 
sobresor t in ts) . 

El risc de possibles equivocacions o obl i ts és plenament compensât per 
la sat isfacció de fer conèixer uns fets histor ies, que teñen una gran valor, car 
aquells muntanyenes ens precediren per uns camins que nosaltres admirem, 
perqué representen l 'esforç duna constant superació, com demostren les suc
cessives promocions de joventut que, a les parets i c ims mes di f íc i ls , amb la 
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seva ¡maginació i esper i i d'aventura, han resolt els problèmes més di f íc i ls 
per a vencer les altes di f icul tats. 

Ve a tomb això ara, per tal de divulgar una gesta important portada a 
terme per escaladors francesos i espanyols, en vencer la paret de la Pique 
Longue en el Vignemale, pel seu esperó Nord. 

A la guia de Robert Oll iv ier, editada pel CENTRE l'any 1968, amb el t í to l 
de «Vignemale-Monte Perdido», consta en l ' i t inerari 137 e) la nova escalada 
pel dit Esperó N A més deis noms i data deis primers conqueridors francesos, 
fem constar al final que Jesús Banzo efectúa en 1966 aquesta escalada, alhora 
que J. Martí , J. Matas i S. Juanpere, el mateix any. 

Aqüestes informacions han estât recti f icades en part i ampliades per 
l'amie Pere Xaus, que ha cregut convenient de fer un resum de la gesta de la 
conquesta d'aquest esperó, demostrant amb això coneixement i apreciació per 
aquests problèmes i un gran esper i i de collaboració, que, com hem dit més 
amunt, és un deis punts fonamentals per a poder fer obra construct iva. 

Xaus ens explica el que va esdevenir: 
En primer Hoc, Jesús Banzo no va vis i tar el Vignemale fins a l 'estiu de 

1967, precisament amb Xaus, però fou eli qui dona la noticia que Mart í , 
Matas i Juanpere a l 'estiu de 1966 feren aquesta via, essent la real i tat que no 
la pogueren completar. 

Ens remuntem ara al 24 d'agost de 1965 i veiem que Patrice de Bellefon i 
altres francesos (vegi's «Vignemale-Monte Perdido», it. 137, e ) , pág. 156), 
escalen el sòcol d'aquesta via i a causa del mal temps es veuen obl igats a 
retirar-se. Al cap de poc temps, el 30 d'agost, tornen a l'atac i aconsegueixen 
d'escalar el sòcol i f ins la part mitjana de la paret. Restant solament el pie de 
l 'esperò final per vencer, de nou el mal temps els obliga a fer una dramática 
retirada. 

Ens trobem ara a l 'estiu de 1966, quan J. Mart í , J. Matas i S. Juanpere 
intenten de fer aquesta via d'escalada, però ais quatre llargs de corda equivo
quen l ' i t inerari i es veuen obligats a avançar per terrenys de gran dif icultat. 
Efectúen un pr imer bivac, just al l ímit que separa el sòcol de la paret mit jana. 

Després es dir igeixen a la coneguda xemeneia deis Austr íacs, suren per 
aquest i t inerari i arriben al c im de la Pique Longue.després d'un segon bivac. 

Bellefon té coneixement d'aquesta escalada i per tant es prepara a com
pletar la via per eli iniciada, abans que uns altres escaladors puguin fer-ho. 

Formant cordada amb Raymond Despiau, acaba l'escalada el 24 de setem-
bre de 1966. Més tard el mateix Despiau i F. Cassou fan la segona ascensió i 
pr imera integral. 

El jul iol de 1969, dos escaladors de Pamplona, Santaquiteria i Tapia, rea-
litzen la primera escalada nacional, que és el tercer recorregut integral. Dos 
dies després, es porta a terme la quarta ascensió i segona nacional per Eduard 
Lluís i Pere Xaus. 

Hem vist , dones, que de 1965 a 1969 s'han fet quatre escalades integráis, 
dues d'elles nacionals, mercés ais escaladors de Pamplona i Barcelona, que al 
costat deis francesos esmentats han trobat a la paret de la Pique Longue un 
atract iu esperó, que després de molts esforços ha estât vençut i ha estât 
escr i ta així una pàgina més de la conquesta de ta muntanya. 
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in memoriam 

JOSEP M. GUILERA I ALBIÑANA 

El dia 18 d'abril d'enguany, voltat deis seus, ha mort a Barcelona, on nasqué 
el 5 de desembre de 1899, l'antic I dinàmic soci del Centre, Josep Maria Gui-
lera i Albiñana, després de suportar estoicament una Marga malalt ia i un estât 
de salut l imitada, que no el privava, però, de les seves acustümades actuacions 
en una gamma extensa de panorames habituais amb la seva f igura o el seu 
nom. 

Les notables qual i tats de treballador, l luitador i organitzador, li obriren 
camins diversos que va recorrer, destacant-se sempre. Des de molt jove es 
troba enmig de les manifestacions pr imeries d'esports de neu al Montseny I a 
Ribes. Aprén amb avidesa la práctica de Tesqui abans deis anys vint . Aconse-
gueix aviat de fer-se destacar entre els estrangers i els nacionals que iniciaren 
aquest esport i espectacle public, obert al nostre país amb la penetració del 
ferrocarr i l transpirenenc, que pujava de Ripoll amunt seguint el r iu, amb diver
se* " tapes que coincideixen amb noves obertures de la muntanya i Tesqui, 
i arriba a campió d'Espanya. 

: orma part activa, com a secretar i , del comité iniciador del Xalet de la 
Mol ina, i era, abans de morir, el darrer représentant del grup de socis dist in-
gi ts, que portaren a terme l'aventura descomunal d'oferir-nos un Hoc d'estada 
confortable, amistós i obert a totes les iniciat ives, que han conduit a un es-
pléndid aprof i tament de la muntanya a Thivern, amb tota l 'empenta hotelera, de 
comunicacions, d'art icles esport ius, i, mes especialment, de les competic ions 
de totes les modali tats de Tesqui. 

De jove destaca tot seguit pel seu esper i i muntanyenc, i formava part de 
l'estol que donà un caire alpi al nostre excursionisme clàssic. Amb els homes 
de la Secció d'Esports de Muntanya, del Centre, cult iva l'alta muntanya i Tes-
calada, tant al Pirineu com ais Alps i a l 'estiu i a Thivern. 

Cadi, Andorra i Meranges; el Pedraforca en l'obra de la conquesta de la 
paret nord, junt amb Esteban, Puntas, Vi la, Rovira, Ol iveras, Feliu, Navarro i al-
t res, entre 1922 i 1929; el Pallars, Astós, Vignemale, Maladeta; la famosa Nit 
de la Renclusa de l'any 1922, la primera hivernal a la Maladeta occidental (abril 
1932) i la via inèdita a l 'Aneto per l'aresta sud o via Guilera (19 jul iol 1930, 

per albert oliveras i folch 
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amb Rovira ¡ Brune i ) , són les sèves mes destacades realitzacions pirenenques 
mentre que ais Alps, als Grands i Petits Charmoz, Grepon, Ag. Argent ière (1925), 
Nord des Cavales, Râteau, Les Bans, Neige Cordier (1926), Monte Cristal lo 
(1933), Annakogl (1934) i tans d'altres que la memòria no ens reté, fan un fa
bules conjunt d'act ivi tat de caire alpi de pr imer ordre. 

De Tesqui de muntanya passa també a Tesqui de compet ic ió, en que acon-
seguí t í to ls de campió social, de Catalunya i d'Espanya, i fou el principal promo
tor de Tobra deis telesquis, que s' inicià a la Molina l'any 1942. 

Com a excursionista i historiador, ens ha deixat relacions l i teràries de pri
mer ordre al Butl let i del Centre, que són la base del seu pr imer l l ibre Excursions 
pels Pirineus i pels Alps, que han segui i d'altres de carácter biografie com Car
net d'un esquiador. 1915-1930, o historie i l i terari Excursions pels Pirineus, El Pi-
rineu a trossos, Una historia d'Andorra, i Unitat histórica del Pirineu. 

Obtingué els premis l i teraris del Comité Ol impie Nacional d'Itàl ia, en el con-
curs de «La Montagna italiana», de 1960; el Premi Ciutat de Barcelona 1967, de 
Assaig, al seu estudi Jurg Jenatsch, patriota deis Grisons, i seleccionat el seu 
treball «Los conquistadores del Monte Perdido» al «Premio Ol impia», de la 
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, de 1970. 

Ha passât per totes les seccions del Centre, entre els éléments direct ius i 
dinàmics, i a la Junta Directiva. Ha format part de congressos i assemblées d'ex-
cursionisme, d'alpinisme i de tur isme, on ha mantingut sempre, cr i ter is parallels 
ais de l 'entitat, que representa contínuament. 

En especial, ha mantingut una comunicació amb l 'estranger. Per la seva in-
tervenció hem conegut campions d'esquí; l'escola de Mègéve, superació del 
Télémark; Hannes Schneider amb l'escola de TAIberg, el doctor Arnold Lunn, ja 
dintre de l'època del slalom i la veloci tat ; els saltadors noruegs amb en Sigmund 
Rund, i les glorioses jornades del t rampol i de la Molina, on vam veure els salts 
més llargs d'Espanya. 

Les f ruct i fères relacions entre el Club Alpino Español i Peñalara, de Madrid, 
i amb els d'altres régions d'Espanya, i les internacionals del Centre (FI.S i 
U.I.A.A.) han estât ben portades durant molts anys, per en Josep M. Guilera. 

Tota la seva tasca ha estât al vol tant del Centre. Hem d'admirar tant la seva 
voluntat de mantenir-se actiu, com la permanencia de la línia de contacte amb el 
Centre. Recordem que el nom de Club A lp i Cátala, que avui sustentem, va ini-
ciar-se amb les act iv i tats muntanyenques de la joventut de la seva època i que 
eli hi prenia una part pr incipal. 

Fa pocs anys va rebre l'ensenya d'or del Centre, després de 50 anys d'acti
v i tat social, que no va decaure més que amb la mort i la Federación Española 
de Montañismo el guardona l'any 1946, amb la Medalla de Mér i t de Plata. 

Els amies, els companys, els admiradors de les seves conferencies i lectu
res, conservaran el seu record com un exemple de servei , de línia progressiva, 
d'aferrissada voluntat i de deslg d'ésser úti l a la causa general de la quali tat en 
la muntanya. 

El Centre ha perdut un important élément, que ens deixa, però ens en queda 
un sole l luminós i el record deis seus escri ts intencionats i clars. 

Descansi en pau. Seguim l'exemple deis seus esforços. 
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Josep M. Guilera, veterà soc/ de/ Centre, peoner de l'alpinisme 

al nostre país i notable publicista, en ocas/ó del sopar del XXV 

aniversari del C.A.D.E. {foto: Carrete) 

N. de la R. 

L'obra de publ icista de Josep M. Guilera, a mes deis l l ibres esmentats, la 
podem veure ref lect ida pr incipalment en les següents publicacions, on la seva 
f i rma ha f igurat destacadament: 

«Butlletí» i «Montaña», del Centre Excursionista de Catalunya. «Peñalara», 
de la R.S.A. Peñalara, de Madr id. 

Diar is: «La Veu de Catalunya», «La Publicitat», «L' lnstant», «El Correo Cata
lán», «La Vanguardia». 

Revistes: «Stadium», «Sports», «La Gaceta Deport iva», «D'ací d'allá». 
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EDUARD FONTSERÈ I RIBA 
una vida centenaria 

per J o a n F. C a b e s t a n y 

El dia pr imer de marc de I any 1870, dones, ara fa cent anys, va néixer al nu
mero 24 del carrer Nou de la Rambla, Eduard Fontserè i Riba, una de les persona-
l i tats mes destacades en el món cientí f ic de la nostra ter ra, que ha arrodoni t una 
vida de trebal l I de dedicació a l 'estudi amb aquesta vel lesa, a la qual ha arr ibat 
sense minva de les seves facu l tá is inte l lectuals, i que ha doblat el seu mèr i t cien
tí f ic amb el centenar i de la seva edat. 

Va estudiar l 'especial i tat de Ciències Físiques i Matemàt iques a la facul ta t de 
Cièncles de la nostra Univers i tä t . Es va l l icenciar l'any 1891 i es va doctorar el 
dia 6 de novembre de 1894. Especial l tzat en eis estudis as t ronòmics, l 'Acadèmia 
de Ciències i A r t s , el mateix any 1894, to t just acabat de constru i r -se el seu obser-
vator i ast ronomie instal lât al seu edif ic i de la Rambla, li va encomanar-ne la direc-
ció. Per espai de 75 anys ha estât cap del servei de l'hora of icial de la ciutat . 

Prepara, amb la col laboració de l 'arquitecte Josep Domènech i Estapà, l'avant-
projecte de la const rucc ió d'un observator i al c im del Tibidabo. Es van tardar uns 
anys a aconseguir-ne la const rucc ió, i l 'observator i Fabra fou durant mol t de temps 
la pr incipal p reocupado del doctor Fontserè. Per ú l t ím, a l'any 1912, una vegada aca
bada la seva const rucc ió , fou nomenat cap de la secció de Meteoro log ia de Seismes. 

El 1899 va obteni r per oposic ió la cátedra de Geodesia de la Univers i tä t de 
Barcelona, però al cap d'any, una de les tantes re formes en eis plans d 'estudis fa 
que quedi sense cátedra. A con t inuado és nomenat catedràt ic de Mecánica Racio
nal i per ú l t im, poc abans de la seva j ub i l ado a l'any 1940, en compl i r eis 70 anys, 
fou nomenat catedràt ic d 'Ast ronomia. 

L'Acadèmia de Ciències i A r t s , amb la quai havia col laborât l largs anys, l 'elegeix 
membre numerar i (1909). L'any 1921 és elegi t membre de l ' Inst i tu t d'Estudis Ca
talans i ocupa la vacant d'Enric Prat de la Riba. D'aquesta inst i tuc ió , avui n'és pré
s ident honorar i . 

L'any 1919 inicia la seva tasca meteoro lògica, aconsegueix que el Centre Ex
curs ionis ta de Catalunya s i tu i l l ibretes-registres de meteorologia, inst rucc ions i tar-
getes postais d 'or ientació meteoro lòg ica ais pr incipáis c ims del Pir ineu. Dos anys 
després, la Mancomuni ta t de Catalunya crea el Servei Meteoro log ie de Catalunya 
i el doctor Fontserè n'és nomenat cap, i pot cont inuar la tasca que tan modesta-
ment havia inic iat al si del nostre Centre. El Servei Meteoro log ie fou una inst i tuc ió 
exemplar per la tasca que va portar a cap. L'any 1922 el Servei in ic ia la previs ió 
diària del temps, la qual , el 1927, fou radiada per ràdio Barcelona per a coneixe-
ment de to t Catalunya. La tasca duta a te rme pel Servei Meteoro log ie és tan im
portant , que la seva ressenya, per més concreta que fos , s'escapa de les possibi-
l i tats d'aquest record. El Servei fou supr imi t l'any 1939, en incorporar-se la seva 
tasca a un organisme estatal unie i central i tzat . 

El f ru i t més impor tant d'aquesta tasca portada a te rme durant una v intena d'anys 
com a cap del Servei Me teo ro log ie fou la pub l i cado del seu Atlas elemental de 
núvols (1925). A més, va publ icar una recula d'al t res t rebal ls , eis quais li varen 
permetre d 'assist i r a d i fe rents Congressos internacionals pr inc ipa lment sobre me
teorologia i geodesia en una si tuació pr iv i legiada, i va formar part de notables ins-
t i tuc ions cientí f iques internacionals i locáis d'arreu del món. 



El doctor 

Eduard Fontserè en 
complir 90 anys. 

Aquesta tasca cientí f ica i la seva ac tuado com a home publ ic, no fou impedi-
ment perqué el doctor Fontserè col laborés a les tasques del nostre Centre. Ingressa 
com a soci del Centre Excursionista de Catalunya l'any 1917, a 47 anys, en un 
moment que ha assol i t un gran prest ig i c ient i f ic a la nostra ter ra. En el bienni 1919-
1921 fou prés ident de la Secció de Geografia i Geologia. 

En aquests anys la seva act iv i ta t al Cent re és mo l t destacada. A part de la 
presidencia de secció, publica al «Butl letí» t res t reba l ls : L'ombra dels Alts Pirineus 
damunt de Barcelona, El derroter aeri de Catalunya (XXX-19201 i Meteorologia de 
I'excursionista (XXXI-1921), el més extens deis t res i el de màx im interés per les 
nove ta t s - i fa l l icó d 'observació que representa la seva metodolog ia , de la qual es-
tàvem mancats, ja que va ser una pr imera apor tado en aquesta temàt ica. 

La seva act iv i ta t c ientí f ica i públ ica no el va apartar de la tasca d i rect iva en 
el Centre. El doctor Fontserè és e legi t el dia 22 de f uny de 1928 v ice-president del 

» Centre a la darrera etapa de la presidencia de Francese de P. Maspons i Anglasel l . 
Cont inua com a v ice-president en ser elegi t prés ident l ' insigne geògraf Pau Vi la, i 
cessa en el carree el dia 30 de juny de 1932. 

El doctor Fontserè va cont inuar al servei del nostre Centre, i l'any 1961, ha-
vent compler t ja eis noranta anys, va publicar una nova vers ió de la Meteorologia 
de l'excursionista, com a vo lum II de la col lecció de coneixements indispensables. 
El l l ibre resumeix en 100 planes i en 12 lamines de núvols un compendi dels co
neixements més e lementáis d'aquesta matèr ia. La seva lectura és mo l t interessant, 
més avui que la previs ió del temps s'ha conver t i t en una ciencia i el seu interés 
s'ha popular i tzat per to ts eis mit jans de comun icado . 

Recordern el doctor Fontserè per la seva assistèneia, f ins fa pocs anys, a actes 
organitzats pel Centre amb l ' interès de la v ivaci tat de la seva senec tu t . Avu i in
signia d'or després de cinquanta anys com a soci de la nostra ent i ta t i soci nù
mero 50, és un dels homes més notables de la nostra ter ra , per la seva Perso
nal i tät cientí f ica i per la seva projecció social del nostre Centre. 

Per mol ts anys, doctor Fontserè! ! 
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CRONICA DEL CENTRE 

En els dos mesos de marc i abri l d'en-
guany, dos fets mol t impor tants han d'és-
ser esmentats perqué t indran pro jecc ió 
sobre la vida futura del CENTRE. Un 
d'el ls ha estât la celebració del XXV Ani -
versar l de la creació de l'Escola d'Esqui 
de la Mol ina, i la fus ió que durant aques
ta celebració se n'ha fe t amb l'Escola Es-
panyola d'Esqui, i l 'altre fe t és la cele
bració de la Festa de Sant Jordi , enguany 
per pr imera vegada fora del nostre local 
socia l . 

L'Escola d'Esqui de la Mol ina ha po-
gut assol i r els 25 anys d 'existència, i 
aquest fe t , avui , en pie auge dels es-
por ts sobre la neu, ja diu prou de la Vi
sio dels qui la crearen l'any 1945, com a 
pr imera Escola d'Esqui que hi havia a Es-
panya, i expl ica la par t i c ipado que aques
ta in ic iat iva del CENTRE ha t ingut en el 
desenvolupament de l 'esport blanc i en 
la promoció de la Mol ina com a e s t a d o 
esport iva hivernenca. En aquests darrers 
anys la F. E. d'Esqui crea les Escoles Es-
panyoles d'Esqui que va establ i r en les 
zones d'esquí ja conegudes i en al t res 
que no eren tan v is i tades. L'existència de 
les dues Escoles d'Esqui a la Mol ina no 
era gens aconsel lable, sobretot ten in t en 
compte els avantatges de qué gaudia l'Es
cola Espanyola I que eren negats a la 
nostra. Davant d'aquests fe ts , el CENTRE 
cregué que l'Escola d'Esqui de la Mol i 
na ja havia compler t la miss ió per a la 
qual havia estât creada i va acceptar la 
fusió amb l'Escola Espanyola d'Esqui, mi
rant que els nostres socis t inguessin en 
aquesta Escola fusionada els mateixos 
avantatges que tenien en l'Escola nostra. 

Estem convencuts que aquesta fusió ser
virá perqué creix i encara mes la práct i 
ca de l 'esport de Tesqui a Catalunya, i 
perqué els esquiadors dels d iversos Cen
t res excurs ionis tes s'hi t rob in mes uni ts . 

La celebració de la Festa de Sant Jor
di fora del CENTRE és també un indici 
de la v i ta l i ta t que vessa dels nostres lo-
cals. En aquest mes d 'abr i l , el CENTRE 
ha assol i t la x i f ra dels 6.000 socis, i 
aquesta x i f ra fa comprendre prou bé que 
la nostra Sala d 'Actes no pugui encabir 
to ts els socis que, de vegades, volen as-
s is t i r a algunes de les mani festac ions 
cul tura ls que hi tenen Hoc. La Festa de 
Sant Jordi essent una de les que, cada 
any més, fa venir més amics al vel i ca
sal, ens hem v is t obl igats a mirar de ce
leb ra r la en un al t re Hoc. Cap d'el ls no 
era tan apropiat a la nostra Festa com 
el vel i Salò de Cent de la Casa de la 
Ciutat . L 'Ajuntament de Barcelona ens en 
va cedir l u s al vespre d'aquella diada, i 
els nostres socis i fami l ia rs l 'ompl i ren 
per escol tar el par lament que enguany 
havia estât encomanat al senyor Agus t i 
Bou i Fort, Président del Consei l def Xa-
let de la Mol ina, el concer t coral que hi 
o fer i la Coral del CENTRE, i per acom-
panyar-hi els 6 socis a qui corresponia la 
insignia d'or i els 73 que hi recol l i ren la 
d'argent, per haver compler t els 50 i 25 
anys respect ivament d 'associats. Aquesta 
festa, iniciada amb una breu salutació del 
nostre président , senyor Ventosa, deixà 
un v iu record en els ass is tents . El parla
ment del senyor Bou, evocant el passât 
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i predint el fu tu r de la nostra ent l tat , cap-
davantera de les mani festac ions esport i -
ves i cu l turá is que s'apleguen sota el nom 
d 'excurs ion isme català, fou entusiasta-
ment aplaudit , com també ho foren to tes 
les cançons que interpreta la Coral del 
CENTRE, dir ig ida pel seu mestre Josep 
M. Parellada. 

Els actes de la Festa de Sant Jordi t in-
gueren una segona part l 'endemà, dia 24, 
a la Sala d 'Actes del CENTRE, on foren 
projectades les d iaposi t ives premiades en 
el Saló de Fotografíes de Muntanya, i on 
la Coral deis Barrufets cantà unes can
çons, d i r ig ides per la senyoreta Teresa 
Llobet. Aquest dia 24 fou inaugurada tam
bé l 'exposició del XXXVI Saló Fotografié 
de Muntanya, que com cada any obt in-
gué una nodrida part ic ipació, social i d'al-
t res en t i ta ts , d u n a gran qual i tat . 

Totes les Seccions del CENTRE han dut 
a te rme act iv i ta ts de t ipus normal , pero 
algunes d'el les han estât mol t remarca
bles per una o altra c i rcumstància, i será 
bo fer-ne un esment especia l . 

La Secció de Cièncles i A r t s també ha 
fet , durant el mes d 'abr i l , un curset de 
quatre d isser tac ions a carree del seu pré
sident, el senyor Joan F. Cabestany, so
bre el tema: De la Barcelona romana a 
la Barcelona romànica. Aquest curset es 
dona a l 'Aula Pompeu Fabra i amb un 
constant ¡ nombrós grup d 'assis tents. El 
professor Cabestany dona una v is ió de 
750 anys de la h istor ia de la c iutat , des 
de l 'acabament de l ' Imperi romà f ins a 
la mor t del comte Ramon Berenguer IV, 
pér iode en qué Barcelona passa d'una pe-
t i ta colonia romana que era a convert i r 
se en el cap i casal de la Catalunya com-
tal . La ben documentada apor tado del con
f e r e n c i a d va ser d is t r ibu ida en les qua
t re l l içons següents : 3 d 'abr i l : Visigots 
i musulmans (410-801); 10 d 'abr i l : La ciu
tat carolingia (801-966); 17 d 'abr i l : La 
Barcelona comtal (966-1096); 24 d 'abr i l : 
Ramon Berenguer III i Ramon Beren
guer IV (1096-1162). 

Aquesta mateixa Secció, i en collabo-
ració amb els Amies de Barcelona Histó
rica i Monumenta l va organitzar dues dis
sertacions a carree del senyor Ramón Pi
nol i Andreu , prest ig ios divulgador de la 
histor ia de les masies, que ens parla de 
La Masía Catalana. El dia 14 d 'abr i l , cen
tra el tema en La seva evolució históri
ca, i el 21 d 'abr i l , en La seva vida fami
liar, les llegendes i tradicions. Ambdues 
disser tac ions van fer reunir mol ts socis a 
la Sala d 'Actes . 

La Secció de Geografia i Ciències Na
turate organitzà el c ic le Una interpretació 
fotogràfica del paisatge cátala, en sis ses
sions que ompl i ren la Sala d 'Actes en sis 
divendres consecut ius, però ¡nterromputs 
per la Setmana Santa. Comentant les mag
nif iques d iaposi t ives en color del conso
ci Joan Tous i Casal, el v ice-president 
d'aquesta Secció, Francese Gurr i , ens ex
pl ica eis t re ts f ís ics caracter ís t ics del 
nostre país, agrupats en eis temes se
güents: 6 de marc: Aspectes de la costa 
catalana; 13 de marc: Aspectes de la re
gió pre-pirinenca; 20 de marc: Aspectes 
de la depressió central catalana; 3 d 'abr i l : 
Aspectes de les terres de la zona pre-li-
toral; 10 d 'abr i l : Visions de les comarques 
pirinenques catalanes, i 17 d 'abr i l : La va-
rietat i bellesa del paisatge de Catalunya. 

La Secció de Cinema Amateur celebra 
la III C o m p e t i d o d'Estímul, amb projec-
cions escalonades del 9 de febrer al 2 
de marc, i els f i lms presentá is foren me-
reixedors deis premis i t ro feus que ha-
vien estât o fer ts , menys el que havla o fer t 
la nostra Ent i tat , que va ésser déclarât 
déser t . 

També aquesta Secció ha organi tzat el 
II Curs Intensiu de Cinema Amateur , dis-
t r ibuï t en 14 l l içons, la darrera de les 
quais fou donada el 30 d 'abr i l . La inscrip-
ció de curset is tes ha estât mes nodrida 
encara que la del I Curset . Mes d'un cen
tenar d ' inscr i ts han segui t les l l içons i 
aviat ens donaran proves de l 'aprofita-
ment que n'han t re t . 
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«Festivale Internationale de la Montagne 
de Film Amateur» 

Aquest fest ival t indrà Hoc a la boni
ca estació alpina d 'Al los (Franca), els 
die6 17, 18 i 19 de ju l io l d'enguany, i 
cons is t i rá en dos dies de projecció de 
f i lms i una excurs ió de muntanya. La 
inscr ipc ió sera tancada el dia 16 de juny. 
Hi serán admesos to ts els temes , sem-
pre que t ingu in una relació amb la mun
tanya. Per ^a detai ls , horn pot adreçar-se 
a la Secció de Cinema del CENTRE. Cor
respondencia d i rec ta : M. le Dr. Ducoeur, 
14, rue d'Alsace-Lorraine, 06 Nice (Fran
ca ) . Encara que no hi apor t in cap f i lm, 
la Visio d'aquest fes t iva l pot ésser d'in-
te rès per a to ts els excurs ion is tes . 

Les Seccions espor t ives han por tât una 
gran act iv i ta t : sor t ides d 'esqui de mun
tanya, sor t ides d'alta muntanya per a ju 
n iors, Curs d 'excurs ion isme per a nois i 
noies de 14 a 16 anys, Cicle d'excur
sions per a joves, etc., de to tes les quais 
fan esment les c i rculars de cada mes. 

Durant la Setmana Santa, hi hagué cam-
paments , al Balneari de Cardó, organitzat 
per la Sub-secció de Camping, i ais Ports 
de Beseit , organitzat per la Comiss ió de 
Jovent, per ais par t ic ipants al Curs d'Ex-
curs ion isme 1969/70. Tots dos campa-
ments acol l i ren un bon nombre d'asso-
c iats . 

Els catalans som gent que es t imem la 
nostra terra i sempre hem demost ra t 
la nostra afecció procurant de conèixer-
la d i rec tament . La nostra arrelada voca-
ció muntanyenca es ref lecte ix en la quan-
t i ta t de gent jove, i menys jove, que cada 

festa sur t . N'és un exponent el nombre 
de Societats fundades per a dedicar-se a 
act iv i ta ts relacionades amb l 'excursionis-
me i les ciències naturals. També els 
nostres poetes s'han encarregat d'exaltar 
les bel leses del paisatge. 

Aquel les societats han assol i t un grau 
de cont inuï ta t i veterania, corn ens de-
mostra el fe t que tô t sov int rebem not i 
c ies d'alguna que celebra les noces d'ar
gent i f ins i tô t les d'or. 

En efecte, una sér ie d 'ent i ta ts ja a r r i 
ben ais 50 anys d 'ex is tènc ia, com ha es-
devingut amb el Centre Excursionista Els 
Blaus, que ha organitzat d iversos actes de 
gran br i l lantor, com també amb TAgrupa-
ció Excursionista Icaria. Elis han donat 
most ra évident de l lur v i ta l i ta t . 

D'altres, uns anys mes ta rd , ens ve
nen a donar prova del rebrotament de 
l 'afecció després del col lapse de la guer
ra c iv i l , fundant un segui t de noves so
c ie ta ts que, com és natura l , ara arr iben 
ais 25 anys de vida. Entre aqüestes de 
després de la guerra sabem que cele
bren ara les noces d 'argent l 'Associació 
Excursionista d'Etnografia i Folk lore, del 
carrer d 'Av inyó, i també el Club Munta-
nyenc de Sant Cugat, que, com a Dele-
gació del veteraníss im Club Muntanyenc 
Barcelonés, es va fundar l'any 1944. Amb-
dues societats porten a te rme una ser ie 
d'actes de gran re l leu. 

Enviem a to tes la nostra mes cordial 
congratu lac ió. 

3-3-70 
J. Bordons 

TERCERA FASE DE L'EXPEDIClÓ 
TRANS-HIMALAIA 

De Barcelona al subcontinent indi. — 
L'ult ima fase de l 'Expcdició Trans-Hima-
laia va començar el 20 de desembre de 
l'any passât. Després d'un rapid recorre-
gut amb avió per A lger ia , Tunis, Egipte 
i Etiòpia, els expedic ionar is van arr ibar a 
l ' india a la pr imer ia del 1970. 

A Nova Delhi , on van arr ibar el 7 de 
gener, els expedic ionar is van recol l i r el 
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Land Rover junt amb el mater ial que hi 
havien deixat l'Bgost de 1969, quan van 
f inal i tzar la segona fase de l 'expedició, 
després de la conquesta de diversos c ims 
a l 'Himalaia i a l 'Hindu-Kush. 

Ap legats V. J. de Cebal los I la seva 
mul ler amb l 'andinista Marco Cruz, van 
iniciar el recorregut pel pais, van traves
sar en la seva to ta l i ta t el subcont inent 
ind i , v is i tant Agra (Taj Maha l ) , Gwal lor 
— a m b el seu famós fo r t mogo l—, Khaju-
rao, amb els seus temples plens d'escul-
tures eròt iques, i van creuar l 'alt iplà cen
tral del Decan (Jabalpur, Nagpur, Adi la-
bad, Hyderabad i Vi layuda) f ins a Madras, 
la gran capital del sud. 

Van v is i tar també Mahabal ipuram i 

Ponditxery (antiga colonia f rancesa al 
golf de Bengala, retornada a l 'India el 
1954), T i rutx i rapal l i , Madurai —amb els 
seus famosíss ims temples h indús— i Ra-
masawan, on van iniciar la del icada ope
r a d o per embarcar la furgoneta a Cei lan 
( ferrocarr l l -barcassa-ferry I pont f inal a 
Ti l la) , en el t ranscurs de la qual, si bé 
es va resoldre sat is factòr iament , les com-
pl icadíssimes maniobres d 'embarcament i 
desembarcament van estar a punt de pro
vocar la caiguda de la furgoneta al fons 
de TOceà; cosa que hauria suposat la fi 
de l 'expedició. 

Ceilan, la perla de TOceà Indie. — Cei
lan, pet i t país insular, «Perla de l ' Indie», 
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«Reina de Mannar», «Maragda d'Àsia», 
«Terra de l 'eterna fasc inado» , «Illa es
plendorosa», etc., fou coneguda pels an
t ics grecs i romans, i després colonitza-
da pels por tuguesos, els holandesos i els 
anglesos, f ins a la seva independencia to
tal en 1948. L'illa és poblada per uns 10 
mi l ions d 'habi tants, budistes en llur ma-
jor ia . 

Talainamar fou la pr imera població cei-
lanesa que van conèixer els expediciona-
r is, els quals es van endinsar després en 
aquest país exot ic, pie de Macs i de jun
gles impenetrables, on encara abunden els 
e lefants i els l leopards salvatges. 

Van v is i tar Anuradhapura (amb to t de 
temples bud is tes ) , Polonnaruwa, Sigir iva 
(o «Roca del Lleó», monôl i t rocós d'uns 
200 metres d'alçada, al quai van pujar per 
unes escales, i del c im del quai es do
mina la jungla c i rcumdant) i Kandy, an-
t iga capi ta l , al temple de la quai es con
serva una dent de Buda. 

D'entre les cur ios i ta ts observades, des
taca el bany dels e lefants i l ' intéressant 
jardí botanic, mundia lment famés per les 
sèves plantes t rop ica ls . 

Passant mol t a la vora de l 'anomenat 
Pic d 'Adam (2.180 m) i t ravessant diver
ses plantacions de te , l 'expedició va arr i 
bar a Hikkaduwa, població costera on van 
poder admirar els fons de coral que hi 
ha, i van tornar per la capi ta l , Colombo, 
a Mannar, i d 'al l i novament al subcont i
nent ind i . 

Quant a les célebres pedrés precioses 
de Cei lan. és possible que n'hl hagi, perô 
les han d'enviar als grans centres de 
Nova York, Londres o BrusseHes, ja que 
les que hi ha pel pais son mo l t mal mun-
tades i hom corre el r ise de ser enganyat. 

A la pr imer ia de marc els expedicio-
naris van tornar a Bombai, des d'on van 
enviar el present in forme, i van prosse-
guir to t segui t la ruta vers el nord del 
pais (Assam i Sokk im) , a fi de penetrar 
f ina lment al Nepal, de la capital del quai, 
Katmandu, ens han escr i t aqüestes dar-
reres not ic ies. 

David M. Aloy 
Cap d ' in formació de l 'Expedició 

Masada (La Fortalesa d 'Herodes el Gran 
i l'úTtim bastió deis Ze lo tes ) . Yigael 
Yadin, catedràt ic d 'arqueologia de la 
Univers i tä t hebrea de Jerusalem. Tra-
ducció de l 'anglès al castel là, de Mer
cedes Bal lesteros i Verónica de la To
rre. 272 pagines, fo rma t 1 8 x 2 5 , 1." edi-
c ió , maig 1969. Ediciones Dest ino. Bar
celona. 

L'any 1963 varen començar unes exca-
vacions al c im de la muntanya de Masa
da, davant del mar Mor t , * n el désert de 
Judea, per tal de t robar el que va ésser 
la mes atrevida far ta lesa d'Herodes el 
Gran i descobr i r la ver i ta t deis relats de 
Josefo Flavi, cabdil l rebel contra Roma, 
única font h istór ica que havia passât als 
nostres dies. 

Per tal de portar a te rme aqüestes 
emocionants i s igni f icat ives excavacions, 
va ser nomenat cap de l 'expedició el Pro
fessor d 'Arqueologia de la Univers i tä t de 
Jerusalem, doctor Yigael , el quai va di-
rigir-la ajudat per t renta-quatre tècnics vo-
luntar is d'ambdós sexes, de d iverses na-
c ional i ta ts . Laboriosa organització de 
gent preparada tan in te l lec tua lment corn 
f is icament , car els r igors de les tempe-
ratures ext remes eren suportables gracies 
al magnif ie esper i t d 'equip que regnava 
i que mai no va decaure. 

Aquest l l ibre, escr i t amb ploma ági l , és 
l 'aventura del descobr iment arqueolôgic 
mes gran deis temps actuáis i a f i de no 
convert i r -se en una lectura fe ixuga va no
tab lement i l lustrât amb 86 fotograf íes en 
color, 100 en blanc i nègre, 2 gravats, 
10 d ibuixos, 12 plànols i una taula his
tór ica i arqueológica. 
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