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EDITORIAL 
E s t i g u e m a t e n t s 

£ « 5 sembla evident que, actual-
metlt, la Personalität fiumana se 
seni més ufermada i decidida, per 
tal com ha aconseguit d'eliminar 
molts prejudicis que la tenien ate-
nallada, encara que, sortosament, 
no ha deixat de banda o menys-
preat uns aspectes de formalitat, 
respecte i responsabilitat, que hau 
caracteritzat sempre eis seus actes. 

Aixi i tot, constateti! que la cul
tura que ara es tendeix a adquirir, 
s'encamina principalment cap als 
coneixcments tecnològics, indispen
sables per a aconseguir un exit ra
pid, un triomf, un non aveng res
pecte al punt on han arrìbat eis 
altres, indispensables per a satis-
fer la necessitai que sentim d'afer-
mar-nos més i més en la seguretat 
de les nostres idees pròpies. I aixi 
es deixa de banda el conreu de les 
qualitats de l'esperit, que donaria 
a l'exit material de cadaseli un equi
libri harmònic, i que ens explica i 
ens permei de comprendre moltes 
coses, que molts no saben copsar a 
causa de la seva subtilesa, apta no-
més per a aquells qui estan prepa-
rats per a captar-ne les manifesto-
cions. 

Ho veiem molt clarament en 
l'exemple que trobem en la Natura, 
les manifestacions de la qual, a la 
muntanya, al pia o a la mar, fan vi
brar eis uns i deixen eis altres com-
pletament indiferents. 

Aquestes breus consideracions ve
ne»? a tomb en adonar-nos que dins 
del nostre ambient excursionista, 
contenga a proliferar una certa 
manca de responsabilitat, pel que 
fa al comportament i el respecte 
que tots devem als altres, aixi com 
en el plantejament de les nostres 
activitats, com ara la preparació i 
la realització d'excursions de certa 
di fieni tat, en què l'estudi del pro-
jede a dur a terme i eis sentiments 
de companyonia i de Solidarität en-
tre tots eis membres del grup són 
indispensables per a treure profit 
de l'excursió. 

Eis muntanyecs hem eliminat la 

por que, no fa pas gaires anys, ins
pirava la muntanya, ja que aquells 
noms de Hoc en què intervenen, 
d'una manera determinant, mots 
coni ara Maleit, Encantat, Inferri, 
Diable, Bruixa, Gegant, etc, han 
perdut aquells accents de temenza 
de què abans anaven revestits, i 
han esdevingut unes simples ex-
pressions de toponimia, però, per la 
nostra banda, creiem que és justa-
ment en aquesta qualitat que me-
reixen perdurablement el nostre 
respecte. 

Pel que fa a les noves tècniques 
d'esqui, d'alta muntanya o d'esca-
lada, no creiem, tal coni diuen al-
guns teoritzants que se n'han ocu-
pat, que constitueixin cap manca 
de respecte envers la muntanya, si
no ben al contrari, opinem que grà-
cìes a aquests mitjans, que l'enginy 
humà crea i millora Constant meni, 
ens és possible no solament de dur 
a terme grans travessies i primeres 
ascensions sino també, tal com molt 
sovint hem tingili ocasió d'afirmar, 
de crear una autèntica obra d'art 
que se'ns ofereix a l'abast, car un 
bori descens amb esquis, una as-
censió ben planejada o una escala-
da lògica, elegant i directa, són, 
sens dubte, al nostre entendre, unes 
veritables obres de creació per
sonal. 

En aquest aspecte i de cara, prin
cipalment, a les noves promocions, 
cerquem aquell sistema ideal, tan 
percecte com es pugui, que permeti 
la formació, sense entrebancs ni 
problemes, d'una joventut excursio-
nista que respecti la muntanya, que 
l'estimi i que pugui trescar pels 
seus cims amb confianca i segure
tat, coneixent les dificultats i sa-
beni evitar els perills. Però esti
guem atents a salvaguardar tms va-
lors que creiem vàlids i vigents, i 
que donen pas als nous impulsos i 
anhels del jovent que puja, tot 
adaptant - nos continuament als 
temps que ens va tocant de viure, 
i aixi, és de cara a aquesta adapta-
ció que hem vist proliferar, com 

mai no s'havia esdevingut, els collo-
quis, les trobades i les enquestes, a 
part de les formais i reglamentarles 
assemblées socials. 

Però, repetim, estiguem atents a 
no admetre desviacions dins lam
binent i les entitats excursionistes 
que tenen entre nosaltres una ca
racterística fundacional, cultural, 
esportiva i patriótica, tan amplia 
com es vulgui i calgui, però amb un 
caini traçât, en aquest cas no se-
gons la configurado del terreny, si
no segons Vambient i les nécessi
tais de cada moment, però que me
na inexorablement a l'objectiu co-
bejat. 

Aixi, podem en tot moment am
pliar activitats culturáis o esporti-
ves, però sempre relacionades dins 
l'obra general de V Excur sionisme, 
ja que el sol fet de cursar uns estil
áis determináis o practicar, per 
exemple, un esport nàutic o un joc 
a l'aire lliure, no significa que ?.s 
pugui classificar dins de l'Excursio-
nisme, encara que tots nosaltra 
duguem a terme aquestes activitats 
culturáis tècniques o esportives, en 
d'altres prestigioses entitats, idd-
nies per a cada cas. 

Per això, hi torneili, estiguem 
atents a mantenir-nos en el propí 
paper que ens correspon, adaptât al 
dia i recolzat en un jovent que té 
moral per a viure l'aventura de la 
vida i la que la muntanya li ofereix. 

Reconeixem que la cultura i el 
carácter d'un poblé o d'un país no 
es manifesta només dins un sol am
bient, el que ens agrada a nosaltres, 
sino que és el conjunt d'activitats, 
propòsits i inclinacions de cada am
bient cultural, humà o esportiu, el 
que dona plena personalitat a una 
collectivitat, i és per això que, sen-
tint-nos limitais a una sola part 
d'aquest tot, ens mereixen respecte 
les inquietuds, les idees i els gustos 
deis altres, però, per acabar, esti
guem atents a no desvirtuar la mis-
sió de cada cèllula, sino a mante-
nir-la sòlida i vigent perqué respon-
gui plenament a la seva missió. 
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Escalades a les costes de Garraf 
per J o s e p S á n c h e z 

Fa força temps que m'han cridat 
l 'atenció els penya-segats del massís 
de Garraf, aquest veí tan proper dels 
barcelonins, potser per l 'originalitat 
del marc en que tenen Hoc les vies 
d'escalades, amb el mar ais peus. 

Ja l'any 1968, el dia 1 de maig, amb 
l'amie Reinal, ens vam desplaçar a la 
platja de Garraf, a f i de realitzar-hi 
una possible ascensió, que suposà-
vem existent ais famosos penya-se
gats. Veure'ns passar per la platja 
amb tot el nostre equip d'escalada hi 
devia fer un contrast ben curios. 

Ens movia l'afany d'escalar amb el 
mar sota els peus. Centrava el nostre 
interés un mur d'un centenar de mè
tres de desnivell i considérablement 
l larg. Vam seguir la platja revisant les 
parets calcàries, però hi abundaven 
les zones de roca descomposta. La 
platja s'acaba tallada pel penya-segat 
i el mar, per la qual cosa, a fi d'ins-
peccionar l'altra meitat del mur vam 
haver de travessar el túnel del t ren, 
que supera el primer turó, d'un qui
lómetro de Margada aproximadament. 
Just a la sortida vam veure una paret 
que ofereix un aspecte immil lorable. 
i de roca compacta. És, d'altra banda, 
l'unie recurs que se'ns ofereix, ja que 
després d'alií s'acaben els desnivells 
d' interès. 

De baix estant no tr iguem a po-
sar-nos d'acord amb el traçât d'un 
recorregut logie. Tot seguit, i després 
de les obligades maniobres de pre
parado del material, inicio l'ascensió 
per un punt vulnerable. M'enfi lo, de 
primer, amb cautela, car el terreny 
apareix terr ib lement vert ical . La roca 
és magnífica i fa goig de debò d'es-
calar-la, amb la via del tren al peu de 
la paret i amb les onades que s'es-
tavellen a uns quinze mètres sota la 
via. Tot i que els pitons entren amb 
di f icul tat , hi ha preses molt bones 
per a les mans i els peus. 

Se succeeixen els llargs de corda 
sense contratemps, encara que l'as
censió es mante d'una duresa consi
derable. No resulta corrent de tenir 
com a espectadors uns tur istes, els 
quals, havent-nos vist , paren el motor 
de la canoa i criden i belluguen els 
bracos a tali de salutació. O bé de 

tant en tant el terrabastall d'un tren 
que passa veloç per sota nostre i 
amb la seva embranzida sembla que 
faci sotraguejar tota la pétria mu
ralla. 

Hem guanyat ja les tres quartes 
parts del desnivell i tot el recorregut 
ha estât d'escalada l l iure, malgrat la 
vert ical i tat que ofereix el terreny, far
cit de desploms i de plaques Mises. 
D'aqui estant sembla que el terreny 
que ens queda fins dalt de tot és d'es-
cassa vert ical i tat i que no ofereix 
massa dif icul tats per a véncer-lo, pe
ro un cop hi som ens adonem que no 
és pas així, ja que hi sorgeixen pas-
satges molt délicats que exigeixen 
molt de compte, però anem resolent 
sense pèrdua de temps tots els pro
blèmes que ofereix aquest darrer 
tram i, f inalment, després de superar 
uns ult ims blocs, guanyem el c im. 
D'aqui estant contemplem sota els 
nostres peus la vert ical i tat que apa-
reixia falsejada des d'alguns punts i 
que ara veiem sense errors de pers
pectiva. 

Es mitja tarda i el sol eau de pie 
sobre els nostres cossos, suats i can-
sats. Ens sent im, però, opt imistes, 
sobretot mirant al mar, on no triga-
rem gaire a cabussar-nos. 

Via Sànchez-Reinal. Fitxa tècnica 

Des de Garraf es travessa el túnel 
del tren en direcció a Barcelona i un 
cop a l'altra banda es continua cosa 
de cinquanta metres per la via (del 
t ren) . Tenim la paret a la dreta. La 
via d'escalada comença sota una bai-
ma de color negrenc. Es tracta d'un 
esperó d'uns cent metres de desni
vel l , de roca calcaría, molt noble, co
sa que, junt amb la vert ical i tat de la 
paret, fa que es tract i d'una escalada 
molt aèria, de passos at lèt ics, ja que 
tota l'ascensió és en escalada l l iure. 

Es guanyen vert icalment els primer 
metres de la via, amb preses molt 
bones (V.°) fins que trobem el pas 
tancat per uns desploms, cosa que 
ens obliga a seguir en diagonal cap a 
la dreta, en un flanqueig molt f i que 
ens duu a un replà força espaiós on 
té Hoc la R-1. 

Via Sanchez - Reinal 

I ED) 

Es continua per la dreta superant 
uns blocs i després per una fissura 
desplomada (V.°) la qual desemboca 
sota una xemeneia que haurem de su
perar per oposició (V.°) i que desem
boca en una plataforma en qué hi ha 
una balma on fem la R-2 (longitud 
30 m ) . 

Es continua per una cornisa ben 
ampia cap a la dreta, que queda ta
llada per un l lom, el qual cal guanyar 
collocant un estrep d ' un pitó i sor-
tir-ne en ll iure per terreny molt ver
t ical (V.° + i V I . 0 ) . Anem a parar en 
un terreny fácil però que de mica en 
mica es torna vertical de nou. Es trac
ta d'una fissura que puja obliquament 
cap a l'esquerra (IV + ) la qual aca
ba en cota bavaresa (V.°) i desem
boca en un replà (R-3). 

Cal prosseguir superant uns blocs 
fàcils f ins que el pas queda tallat per 
un sostre, cosa que obliga a fer un 
flanqueig de cinc metres cap a l'es
querra ( V . ° — i V.° + ) i després es 
prossegueix de dret per un mur llis i 
vert ical (V + ) la sortida del quai as 
summament fina (V.°, 2 p i tons) . R 4 
en una Savina seca. 

Es continua per una curta f issura 
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Un moment de l'escalada per la via Sàn-

chez-Reinald, a les costes de Garraf. • 

(A-1 , V.°, 2 pitons) i s'origina un flan-
queig molt délicat [V.° + ) d'uns 3 
mètres i amb dos pitons d'asseguran-
ça guanyarem un ressalt desplomat 
amb un pas acrobatie (V + , molt at
lèt ic i i superarem uns quants mètres 
fàcils amb tendencia a l'esquerra, fins 
a arribar dalt del c im. 

La primera ascensió hi va ser duta 
a terme el dia 1 de maig de 1968 per 
J. Sánchez i Reinal, els dos del 
C.A.D.E. 

Via de la Balma 

Pels volts de Nadal d'ara fa dos 
anys ens trobem de nou davant aques
ta paret amb possibi l i tats de realitzar-
hi una altra ascensió intéressant, i 
que consti com a via d'escalada, ja 
que el Hoc és fact ible. Malgrat l'èpo
ca de l'any el dia és esplcndid i in 
moral encara mes. 

Decidim de començar uns quants 
mètres més a l'esquerra de la via que 
ja hi vam realitzar al peu d'una gran 
balma de color fose. 

El terreny sembla compacte i tam
bé vert ical , i presenta la singular ca
racteríst ica de la roca d'aquesta re
gió, del calcari treballat. en alguns 
indrets, per l'accio del mar, que ni 
origina formes capricioses i estalac-
t i tes que pengen dels trons desplo 
mats i que recorden les roques prò-
pies del món de l 'espeleologia. 

Les nostres mans i els nostres 
peus busquen la presa en aquesta 
construcció, a fi de poder superar els 
passos amb destresa prudent. No hi 
ha trossos de poca vert ical i tat i s'han 
de clavar pitons bastant seguit a fi 
de poder penjar-hi els estreps. 

Després d'unes quantes hores d'es
calada ens tanca el pas una placa 
completament Misa i l leugerament en 
desplom. Aquí dubtem un instant i 
fem el pensament d'abandonar en 
aquesta Jornada i tornar-hi a fer un 
altre intent, però tenim encara bona 
part del dia i decidim intentar d'aca-
bar l'escalada sense interrupció. 

Aquest llarg de corda resulta ex-
tremament délicat, ja que cal buscar 
peti tes f issures on installar peti ts pi
tons. Alguns cops entren dos o tres 

a 
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La via de la Falconerà és una atrevida 

escalada a les costes de Garraf que s'inicia 

arran de les aigües del mar. 

cent imetres i s'han de falcar amb pe
t i ts tascons de fusta. Ens hem de pen-
jar a cada pitó ja que la paret és 
excessivament vert ical . Per f i ens 
acuii una bona cornisa a la part su
perior on podem fer reunió de la cor
dada; solament falta un llarg de corda 
de poca dif icultat f ins al c im. És, cer-
tament, el llarg de corda de mes poca 
dif icultat que hem trobat, I la nostra 
euforia ens ajuda encara a guanyar el 
cim tan anhelat. 

Fitxa tècnica 

Per l ' i t inerari de la via Sanchez-GM. 
uns vint metres mes cap a l'esquerra 
i al peu d'una gran balma fosca exis-
teix una plataforma on comença la 
via. 

Cal començar f lanquejant uns me
tres cap a la dreta per una cornisa: 
després, es puja vert icalment f ins al 
peu d'un diedre curt ( IV e) que se 
supera pel fons (V o) amb un pas 
d'estreps i a la sortida s'arriba a una 
confortable plataforma on té Hoc la 
reunió (R-1) (20 m ) . 

Se segueix obliquament cap a la 
dreta amb un-pas atlètic al comença-
ment (V o + ) i després ver t ica l ; tot 
seguit el terreny esdevé desplomat, 
cosa que obliga a flanquejar cap a la 
dreta per un mur Mis i vert ical (A-1) 
i al f inal se'n surt en ll iure (V o) f ins 
a una amplia plataforma-cornisa. La 
reunió es fa a la dreta de la cornisa 
al peu d'una fissura en desplom (R-2) 
(30 m) . 

S'ha de continuar per una placa 
Misa i desplomada ratllada per una 
fissura (A-1) que després perd vert i-
calitat (IV o) durant uns metres i tot 
seguit es converteix en un diedre 
molt vert ical i Mis que s'ha de supe
rar en art i f icial (A-2) i al f inal se'n 
surt en l l iure, cap a la dreta, f ins a 
un ressalt on es fa la reunió (R-3). 
Des d'aquí, amb un llarg de 40 me
tres, sobre blocs vert icals, s'arriba 
al cim (IV o + , IV o ) . 

La primera ascensió hi fou realitza-
da el 13 de desembre de 1970, per 
Josep Sánchez i Lluís Carrasco. 

Material : 8 pitons, estreps i 15 mos-
quetons. 

Sempre que m'he traslladat a Gar
raf, però, m'ha cridat l 'atenció la part 
central del penya-segat, on la vertica-
l i tat total de la roca sorgeix del mar 
mateix. El passât mes d'abri l , ens hi 
arribàvem amb Maria Angels Vidal i 
Rafael Aliaga, en un intent de realit-
zar-hi una escalada mes atrevida. En 
aquesta època el mar era agressiu i 
furiós i el mal temps continuât no ens 
va permetre d'entrar-hi amb alguna 
embarcació petita a fi d'atacar el pe
nya-segat del mar estant, però apro-
fitant el passadîs que mena fins a 
l'entrada de la tan coneguda cova ma
rina de la Falconerà, des d'aquest 
punt vam poder realitzar, amb ajuda 
d'escalada art i f ic lal , un travessia per 
un terreny délicat, de blocs en des
plom, que ens va situar al peu d'un 
esperò, on vam descobrir un Hoc nou 
i fascinant. Després d'una curta Jor

nada l luitant amb la roca, vam acon
seguir de realitzar-hi una escalada i 
ja agonitzava la darrera claror del dia 
quan amb els dos companys reco-
llíem el material d'escalada, mentre 
contemplàvem, sota nostre, el mar, 
ara esdevingut suau i encalmat. 

Tot seguit que vam explicar aques
ta nova via, s'hi van dur a terme repe-
t ides ascensions per cordades de 
companys nostres. Poden dir que te-
nim unes «Calanques» en peti t , amb 
un interés indubtable. Les meves dia
posit ivas obtingudes en el transcurs 
de l'ascensió ref lecteixen en tota la 
seva magnitud el mare sumptuós en 
qué es desenvolupa l'escalada. 

Via Falconerà. Fitxa tècnica 

Des de Testado de Garraf cal se
guir pel túnel del costat del mar en 
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v j Q de la Falconerà 

direcció a Sitges i per un forât que 
hi ha cosa de cinquanta metres abans 
de la sortida d'aquest túnel es baixa, 
amb un curt «rappel» de 3 metres, 
f ins a un relleix que baixa en ziga-
zaga per l'espadat fins a una gran pla
taforma on hi ha la cova de la Fal
conerà. 

El primer llarg de corda comença 
per una cornisa que ascendeix obli-
quament per la dreta, seguint uns 
ferros estacats, i després per uns pi
tons de buri (IV o , A-1) s'ha de seguir 
uns metres en ll iure i després de 
flanquejar un gendarme per la dreta, 
s'entra en una plataforma molt am
pia (R-1). Des d'aqui cal remuntar 
uns blocs fins a arribar a un pitó de 
buri , d'on se surt en l l iure fins a un 
petit replà (V o ) . Tot seguit, cal ascen-
dir vert icalment per un diedre que, a 
l'acabament, es torna desplomat, co
sa que obliga a sort ir en diagonal per 
la dreta ( IV o i V o) i després d'un fàcil 
f lanqueig s'arriba a una cornisa her
bosa sota unes palmeres petites (hi 
cal vigilar molt que les cordes no fre
gili!.) (R-2). 

Es continua vert icalment (IV o + ) 
en ll iure i després d'un peti t tros 

d'escalada artif ical s'arriba en una 
cova, que se supera des del seu in
terior i amb ajuda de pitons (V o) fins 
a sortir-ne per la seva esquerra amb 
ajuda del buri ja installât, i es fa un 
flanqueig molt aeri i délicat (V o) a la 
fi del qual hi ha una petita cova equi
pada per a la reunió (R-3). 

Es continua per l 'esquerra. Hi ha 
uns metres fàci ls, f ins a un bloc que 
cal superar (V o , un tac i un p i tó) . 
S'hi troba una feixa molt ampia que 
s'ha de seguir fins a la reunió al cap 
d'uns vint metres (R-4). 

Des d'aquí queda el mur f inal, des
plomat i descompost. Per tant, cal 
flanquejar cap a la dreta uns vint me
tres fins al damunt d'un esperó reco-
bert de savines. Es continua vertical
ment superant un bloc Mis i desplo
mat per la seva esquerra (4 m, A-1), 
despres per una fissura que puja obli
gada a l'esquerra (IV o) fins a un pi 
que surt de la paret horitzontalment i 
que serveix de relleix per a arribar 
fins al c im. 

La primera ascensió hi va ser rea
l izada el dia 31 d'abril de 1972 per 
Maria Angels Vidal, Rafael Aliaga i 
Josep Sánchez. Té uns 150 metres de 
recorregut i 100 de desnivell , amb bo
na roca calcaría encara que n'hi ha 
algún tros de descomposta. Consti-
tueix una escalada variada i mantin-
guda en dif icultat, que es pot realit-
zar en 4 o 5 hores per una cordada de 
dos escaladors. 

La segona ascensió s'hi va realizar 
el dia 22 de maig d'enguany per Jau-
me Florensa, Antoni Enjuanes, Jaume 
Crespo i Antoni Gómez. 

Mater ia l : 2 tacs, 14 pitons de buri 
i 15 pitons varis. 

El dia 1 de juny, de nou, em trobo 
a la platja de Garraf, amb el company 
Ramon Martínez. Inflem els bots 
pneumàtics, ja que avui volem atacar 
l'espadat des del mar. Les dues em-
barcacíons ens servirán per a despla-
çar-nos amb les voluminoses bosses 
de plastic, amb roba i material . 

Els ulls estranyats dels pescadors 
contemplen la imatge de dos indivi
dus, amb case i banyador, remant I 
observant detingudament la paret 
exubérant. A penes cent metres de 

l'escullera, un diedre molt marcat ens 
acuii com a punt de partida. Realit-
zem, tot seguit, el complicat exercici 
d'amarrar les barques, clavar pitons a 
la paret per penjar-hi el material , or-
denar-lo en una posició precària i ves-
tir-nos. 

Els primers quaranta metres la roca 
és excellent. La bellesa del paisatge 
és singulanssima, el dia assolellat i 
sota nostre hi ha uns bussadors que 
ofereixen un agut contrast amb nos-
altres: passem inadvertits en el seu 
món de si lenci. Els seus esperits 
deuen sentir la mateixa sensació 
d'aventura que sentim nosaltres enfi-
lats a la roca, els deu impulsar la ma
teixa nécessitât, el mateix afany, que 
tots portem tancat dintre nostre. 

Guanyem la paret en una escalada 
ràpida malgrat que ultrapassa els 
cent metres de recorregut. Ara, del 
cim estant, el mar sembla més blau 
que mai, una cot rua de barques hi fa 
via cap al port. És ja més de migdia 
i el sol es deixa sentir de valent. Els 
nostres cossos, amb l'esforç i la ca-
lor, bullen, però al cap de poc, un 
bany delitós i relaxant, que ja feia es-
tona que anhelàvem, és, de nou, un 
magnifie colofó de la diada. 

Via S.A.M.E. Fitxa tècnica 

Situats al port de Garraf, cal seguir 
cap a la detra per l'escullera en di-
recció a Sitges. Al final de l'escullera 
es baixa pels blocs que la formen, 
fins al mar, on veiem el mur de cent 
metres que forma el penya-segat. El 
principi de l'ascensió es troba a uns 
80 m de l'escullera i cal una barca 
pneumàtica, almenys, per al trans
port del material. La major part d'a
quest tros l'aigua cobreix un metre i 
mig, aproximadament. Agafem com a 
referenda unes roques que surten 
a f ior d'aigua, separades uns metres 
de la paret, davant les quais hi ha un 
diedre molt marcat per on s'inicia 
l'escalada. 

Al primer llarg, hi ha una pitonissa 
de buri al principi per a installar-hi 
la motxil la i preparar el material, aixî 
corn vestir-se i posar-se les botes 
Cal pujar vert icalment pel diedre uns 
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deu mètres ( IV o ) , el tres darrers deis 
quais per oposició (V o + ) I així arri-
bem en una petita però confortable 
plataforma equipada amb tres pito-
nisses de buri per a la reunió (R-1). 

El segon llarg de corda continua 
vert icalment per una xemeneia en 
desplom, un pas de IV o superior fins 
a seguir una f issura (A-2) i sort i r 
després en ll iure per un xemeneia de 
blocs (IV o + ) (R-2 en una gran piata-
forma) . 

Cal continuar per l'esquerra per 
una cornisa herbosa, després superar 
uns blocs (III o) i prosseguir per unes 
plataformes successives cap a l'es
querra, al final de les quals un tac ens 
assegura en l'ascensió d'uns metres 
vert icals (IV o + ) fins a una balma. 
Des d'allí es continua amb un flan-
queig de pocs metres cap a la dreta 
per fer la reunió (R-3 al peu d'un 
d ièdre) . 

Es continua pel dièdre (V o) al prin 

cipi i després es fan alguns passos 
amb l'ajuda d'estreps. Al final d'à-
quest diedre una pitonissa de buri 
ens ajuda a sort ir en l l iure (V°) fins 
a una aresta. S'ha de superar un bloc 
per a entrar en una bella i confortable 
plataforma (R-4). 

S'ha de seguir vert icalment per uns 
blocs amb savines fins sota d'un sos-
t re, sortir-ne per l'esquerra (IV°) fins 
a situar-s'hi al damunt, i després 
d'uns metres fàcils fins a una cornisa 
per a fer reunió (R-5). 

Es flanqueja cap a la dreta fins al 
peu d'una canal molt vert ical que cal 
superar per la dreta, i pujar per un 
esperò de blocs (IV°, V°, dos p i tons) , 
i al cap deu deu metres tornar a l'in
terior. Amb aquest l larg, de 40 me
tres, s'arriba al c im. 

La primera ascensió hi va ser rea-
litzada el dia 4 de juny de 1972 per 
Josep Sànchez i Ramon Martinez, de 
la S.A.M.E. 

Mater ia l : 20 mosquetons, estreps 
i 5 pitons varis. 
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"Tête Blanche", passejada alpina 
per Ramon Pujol i Alsina 

El pas deis anys ens proporciona 
de tant en tant el goig de poder des-
penjar la nostra caixa deis bons re
cords, i amb calma i un cert enyor, 
anar-los revivint. 

Em veig, dones, ara al Valais, a Les 
Haudéres (Val d'Hérens) l'agost del 
1959. Som la nostra colla, aquesta 
colla tan volguda, que hem anat for-
jant al llarg deis anys! Ouan plegats 
hem anat fent moltes sort ides a mun-
tanya, amb bon o mal temps, quan 
hem compart i t les nits de refugi, les 
contrarietats, i els encerts, quan grá-
cies a la colla he anat assolint un 
cim darrera l 'altre, amb aquella joia 
única, que sois els cims poden donar
nos... Llavors, l'amic, és l'amic, el 
company entranyable, del qual ja no 
et voldrás separar mai mes. La colla! 
és un mot que ho enclou tot : afecte, 
companyonia, bon humor i, per da-
munt de tot , una amistat forta i sin
cera, per a tota la vida. És el millor 
bagatge per anar a muntanya! 

Dins de la nostra gran famil ia ex
cursionista, malgrat ésser tots tocats 
per la vareta mágica de l'ideal que 
ens empeny muntanya amunt, hi ha 
els dotats, i els que no ho son tant. 
Jo pertanyo ais darrers. Grácies a 
Déu, els escoll i ts, porten empenta, co-
ratge, fermesa i comprensió sobra
des, perqué un cop som dins del grup 
se'ns contagií aquell estat de gracia 
que a ells els és habitual. Dintre ja 
de la colla, ens retrobem una mica 
nosaltres mateixos, ens sent im mes 
agosarats, i l 'esperit ben despert, per 
tal de no defraudar els qui ens han 
allargat la má. Aquest fou el meu cas 
aquell agost del 1959. Deixeu, dones, 
que signifiqui el meu agrai'ment ais 
meus estimats companys Oliveras, 
Plans i Cardona, cordada magnífica, 
amb alegría, bon humor i seny, els 
seixanta minuts de cada hora. 

I veus aquí el que fou la pujada a 
la Tete Blanche, magnífica calba de 
neu i gel coronant les glaceres de 
Mont Miné i de Ferpécle, en un deis 
mes bells paratges alpins. La Tete 
Blanche assoleix els 3724 m i és arro-
donida de pertot arreu, menys peí 
vessant de la Valpell ine, que cau a pie 
damunt la gelera de la Tsa de Tsan 

Dimecres 12 d'agost: Fa un dia tot 
rûfol , i no ens hem llevat gaire de 
matî. L'Oliveras i en Cardona, estan 
tots atrafegats atapeïnt les sèves 
motxi l les amb les provisions que ne-
cessitaran per a passar quatre dies a 
muntanya. Un cop enllestit el seu tre-
ball, els sacs dels nostres amies han 
agafat unes proporcions considera
bles. Tot és a punt, i hom es negui-
teja una mica perquè el guia es fa 
esperar. A dos quarts de dotze, ceri-
moniôs i educadissim, es présenta 
Josep Georges, i el seu fil l també Jo-
sep, guia-aspirant. Ells dos i la nostra 
petita colla ens encabim dalt d'un 
jeep, en direcciô a Ferpècle, l 'ûlt im 
poble de la vall d'Hérens. Des d'acî, 
en un pareil d'hores pugem a la ca
bana de la Bricola a uns 2500 m. Acî 
dalt es fan grans obres, relacionades 
amb el complex hidràulic de la Gran 
Dixence, de la veïna vall des Dix. 
Com que fa una fresca no gens agra-
dable, ens hem arrecerat a la cantina 
dels obrers, per a fer una mica de 
menjada. De Ferpècle a la Bricola, hi 
ha installât un telèferic per a pujar-hi 
els materials, i també els obrers, 
quan és necessari. Els guies tenen un 
permis especial per a fer-ne ûs, i per 
a pujar amb ells, els paquets dels 
seus cl ients. Résulta molt agradable 
estalviar-se dues hores de motxi l la a 
l'esquena! 

Els guies, en Cardona i l 'Oliveras, 
s'acomiaden de nosaltres i els veiem 
corn s'allunyen a poc a poc, camî de 
la cabana Rossier. Els desitgem bona 
sort per a l'endemà, dia de pujada a 
la Dent Blanche, que ens va desapa-
reixent embolcallada per les boires. 
Els nostres amies ja no es veuen, i 
desfem camî davallant cap a Ferpè
cle. Plou, i el dia és l let jot. perô aixî 
i to t la muntanya és sempre bella. A 
banda i banda del camî, to t és un 
jardî, on les centaures, l 'arnica, l'epi-
lobi i les campanetes fan un tapîs 
dels colors mes fins i bri l lants desso-
ta del eel gris i emplujat. Veig per 
primera vegada, la genciana purpûria. 
Els grans escardots dels Alps, estan 
tots resseguits de petites perles,regal 
graciés de la plugeta suau que va 
caient. 

El Cervi o Matterhorn, (4.478 m) captat en 

tota la seva feréstega esplendor des del 

coll d'Hérens (4.638 m). Al fons, el Mont-

Rosa. k> 

Som ja al fons de la val l , i el nos-
tre pensament corre cap als nostres 
amies, tot desitjant que demà faci 
bon temps. 

Dijous 13 d'agost: L'esperança d'a-
hir s'ha confirmât. Fa un dia clar, mag
nifie. Estem contents pels nostres 
companys, que es deuen trobar en 
plena grimpada. En Plans i jo, anem 
entaforant a les nostres motxi l les les 
provisions que la bona mestressa del 
nostre modest «Hôtel des Alpes», ens 
ha préparât per la nostra sort ida. 

A dos quarts de 10 en punt, ja te-
nim l'home del jeep davant de la por
ta. Les nostres mullers ens acompa-
nyen f ins a Ferpècle. Avui tot és dife-
rent d'ahir. Fa sol , i tot és rialler i 
Huent. A les 10 ja som a Ferpècle. 
Diem adéu a les nostres mullers, i 
tr ico-tr ico pugem cap a la cabana Bri
cola. El telefèr ic de les obres, ens 
puja la motxi l la. Quin descans! A très 
quarts de 12 som dalt, recoll im els 
nostres sacs, i aprofitant l'experièn-
cia del dia abans, ens f iquem a la 
cantina, per menjar un plat de sopes 
ben calentes. Ben reconfortats, dei-
xem la cantina i la seva escalforeta i 
a poc a poc, anem enfilant-nos per la 
morrena de la gelera de la Dent Blan
che, fins a situar-nos al començament 
de la de Manzettes. Son ara prop de 
très quarts de 3 de la tarda, i és 
aquest el Hoc on quedàrem que ens 
recoll ir ia el nostre guia, per a pujar 
tots junts a la cabana Rossier. El 
nostre home no és massa puntual, 
perô aixô ens permet de ben reposar, 
i contemplar a pleret el gran especta-
cle que tenim davant. La roca on es
tem asseguts, és tota tebiona de l'es-
calfor del so l ; som, doncs, ben sorto-
sos de fer l'espéra en un recer tan 
confortable. Hi ha una gran pau, i tot 
és immens. Em sento pet i t , peti t , in
signif icant, com un puntet perdut en-
mig d'aquesta naturalesa desbridada i 
colossal. Voldria trobar les paraules 
per a descriure la majestat, la força 
i la bellesa que ens envolta, perô, ai 
las! manca el mestratge! 

De tant en tant aquest si lencl unie 
de les grans alt i tuds és trencat per 
un tro llunyà i somort: séracs de la 
glacera de la Dent Blanche, fat igats, 
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El primer ra/g de sol Illumina les penjades 

ge/eres de la Dent d'Hérens (4.171 m). V 

A-

»T1» 

t ñ 

: f 1 

/ f r 

es deixen caure pesadament. Afinant 
l 'orella, sente la cançé profunda del 
torrent que s'esmuny adelerat desso-
ta la neu i el gel. Ara contemplo els 
nûvols com evolucionen a tot l'ample 
d'aquest cel immens, atrafegats d'un 
cantô a l 'altre, marcant de lluïssors i 
d'ombres capricioses la glacera de 
Ferpècle. Ressegueixo l'enfilall de 
crestes i d'agulles, I vaig identificant-
les damunt del mapa. La Dent de Vei-
s lv i , la de Perroc, i corn un di t monu
mental que vulgui abastar el cel , la 
flna agulla de la Tsa. Les Dents de 
Bertol, tot just s' insinuen pel capda-

munt de la glacera de Mont Miné. 
Aquest c im, que vèiem tan grandios 
tot pujant a la cabana Brfcola, resta 
to t aclofat, corn una illa monumental 
mig perduda en un terrabastall de 
neu i gel. La Dent Blanche ens eau 
gairebé al damunt, redreçada, tr iom-
fa l , com una reina. Lluny, als nostres 
peus, com un pessebre p e t i t e , s'hi 
estén tota la vall d'Hérens. 

Al capdamunt de la gèlera de Man-
zettes, hl ha quatre puntets en mo-
viment; son en Josep, el seu pare i 
dos cl ients (sacerdots belgues) que 
junt amb eis nostres Companys Oli-

foto: Pujol i Alsina 

veras i Cardona, han fet aquest matí 
i ben fel igment l'ascensió a la Dent 
Blanche. Tothom está content i sa-
t is fet . Els bons sacerdots i el pare 
d'en Josep, ens diuen adéu (davallen 
cap a Les Haudéres) i nosaltres 
(Plans, Josep i jo) anem pujant len-
tament per la glacera de Manzettes, 
fins a enfilar-nos en un esperó rocós, 
que ens créiem que ja fóra el del re-
fugi , pero ens ha calgut encara pujar 
un altre tros ben llarg de gelera. Quan 
arribem a la cabana Rossier (3.517 
m.) el sol ja s'ha post i fa forca fred 
L'Oliveras i en Cardona, ens donen la 
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Una imatge de la grandiositat alpina. Neu 

a través, les cordades fan carni cap al coll 

d'Hérens. y 

benviguda, i estant eufôrics, conten-
tíssims per l'èxit de la Dent Blanche. 

En Josep s'ocupa d'endreçar els 
nostres queviures, buscar-nos taula, i 
fer que el sopar no es faci esperar 
massa. El refugi és pie de gom a gom 
perô tot funciona amb molt d'ordre i 
quietud. Son les 8 del vespre i ja hem 
enllestit el sopar. Sort im un moment 
al defora per contemplar les Hums del 
capvespre, inoblidables. El fred és 
v iu, I ens n'anem cap a dormir. En 
aquest moment encara arriben quatre 
grimpaires que han pujat la Dent 
Blanche, per I'aresta dels Quatre 

Anes, una de les mes di f ic i ls . La seva 
arribada farà que el nostre jaç sigui 
una mica mes estret, perô ens es-
trenyerem contents. Tenen el descans 
ben merescut! 

Divendres, 14 d'agost: En Josep ens 
ha cridat a dos quarts de 5 del mat i , 
i a les 5 ja estem esmorzant. Surto 
al defora, i el fred mossega. Les llums 
de l'alba, des d'aci dalt, son una cosa 
de l'altre mon. Ja apunta el dia a lle-
vant, i les parets de la Dent d'Hé
rens, i el cim de la Tète Blanche, bri-
llen encara a la Hum de la lluna. A dos 
quarts de 6 del mati deixem la caba-

foto: Pujol ¡ Alsina 

na. Ens hem encordât davant mateix 
de la porta. El dia tot just apunta; 
aviat, però, la cresta de la Dent d'Hé
rens, rep com un esclat d'or la pri
mera ullada de sol. És magnif ie! Al 
fons de la vali, és nit encara, i es 
veuen els l lumets de les cases de 
Les Haudères. El celatge té uns tons 
del icadissims: blau-verds, malves, ro-
sats, grisos... Quin espectacle tan 
bel i ! Baixem al fons de la glacera, 
dessota l'esperò on s'asseu la caba
na Rossier, per a pujar després suau-
ment en direcció al coli d'Hérens. 
Quin recoll iment, quina cosa mes de 
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Déu, les primeres hores del matí en 
les alt i tuds! Som al col i , i com una 
visió fantàstica se'ns apareix el Cervi , 
la muntanya perfecta! El sol que mal-
da per obrir-se pas per entremig d'u
ne teranyina de nuvols, comenga a 
brunyir el gel de la perfilada aresta 
de Zmutt. Ara, llisca un raig de sol 
per damunt del col i , i fent un salt sob-
tat corre a donar vida i relleu ais 
formidables seracs de la gelerà pen-
jada de la Dent d'Hérens. Aquesta 
és tan a prop nostre, tan magnifica
da, que és com irreal. Si t ingues cor, 
els seus batees es confondrien amb 
els nostres! No ens mouriem d'aci, 
l 'espectacle és tan i tan bel i ! Veiem 
al darrera nostre, una altra cordada 
que puja, talment formiguetes en 
aquesta gran soli tud alpina! Pugem 

foto: Pujol i Alsina 

pausadament. La neu és molt bona de 
trepit jar, i ens hi ensorrem just un 
través de dit . La neu cruixeix molt 
l leument, i pel r i tme de la nostra 
marxa, és com una música dolga que 
ens acompanya fins al cim de la Tete 
Blanche. Quan hi arr ibem, la nuvolada 
s'ha anat espesseint i sembla que el 
dia es vulgui espatllar. Fa fred I cal 
abrigar-nos. El te calent que ens ofe-
reix en Josep ens reconforta. Mengem 
una mica, tot contemplant el bé de 
Déu de país que ens volta. La Dent 
Blanche ens amaga el seu c im, la boi
ra se n'ha ensenyorit. També el Grand 
Cornier ens és escamotejat. Ens com
pensa, pero, la visió clara deis Mis-
chabels, el Mont Rosa, i els nostres 
veins Cerví i Dent d'Hérens. Davant 
per davant, de cara a Italia, tenim la 

Tète de Valpell ine, una repetició del 
nostre c im, però una cinquantena de 
mètres mes alt. Separa els dos cims 
la glacera de la Tsa de Tsan, que es 
forma al coli de Valpell ine, Hoc de 
pas per a baixar a la cabana Schôn-
buhl, i a Zermatt. Cap al sud-oest i 
damunt del coli deis Bouquetins, s'hi 
aixeca la bonica cresta d'agulles del 
mateix nom. M e s enllà sobresurten 
el Mont Collón, i la Pigne d'Arol la, 
cims i mes cims, en una apoteosi de 
roca i gel. Tenim unes ullades bones 
de sol, que aprofitem per a fer noves 
fotos, abans de deixar aquest mirador 
tan excellent. Davallem glacera avall, 
deixant a la nostra esquerra el coli de 
Bouquetins, i mantenint-nos a la part 
alta de la gelerà de Mont Miné. 
Creuem una cordada que puja, i ens 
desitgem mùtuamente una bona cur
sa. El nostre Josep, escull bé els pas
sants, procurant esquivar totes les 
esquerdes que es presenten. Algunes 
son impressionants: boques obertes, 
amb lluíssors verdes i blaves, paranys 
misteriosos pels extraviáis en les dia-
des que la boira s'ensenyoreix de tot. 
Poe abans del coli de Bertol, en Josep, 
ens fa passar de pressa: és un Hoc 
on constantment es despengen pe
drés. 

Som ja al col i , i al peu de la cabana 
Bertol (3.425 m) . Per assolir la caba
na, cal fer una grimpada bastant se
riosa. Hem pujat encordats, i ens ha 
ajudat molt (almenys a mi] la gruixu-
da cadena que hi ha fixada. Aquest ha 
estât per a mi un nùmero forma de 
programa. Un cop dalt, però, la vista 
és tan meravellosa, que val la pena 
d'enfilar-se en aquest niu d'àligues. 
La cabana té tan sols uns petits pas-
sadissos a llevant i a ponent, però 
amb estimballs a pic. Dinem ben con
fortablement dins del refugi. En Plans 
i jo ens preparem per a davallar amb 
en Josep. En Cardona i l 'Oliveras, es 
queden encara. A la davallada de la 
cabana, a mes d'en Josep, també ens 
ha ajudat en Cardona. Tot ha anat bé, 
gracies a Déu! Recollim els piolets 
(els hi havíem deixat abans de pujar 
a la cabana) just al moment que arri
ba el pare d'en Josep, amb uns bel-
gues amb els quais acabava de fer 

172 



Travessant la clivellada gèlera de Mont 

Miné. Al fons, punxeguda i rocosa, treu, 

el cap la Dent Blanche. < 

Visio de la majestuosa gèlera de Tête 

de Vallepine.del cim estant de Tête Blanche 

(3.724 m). j 

una cursa per les Agulles de Bertol. 
En Cardona i en Josep Georges, s'en-
fi len un altre cop a Bertol, els diem 
adéu i els desitgem bona sort i bon 
temps. Nosaltres (Plans, Josep i jo) 
i els belgues davallem cap a Arol la, 
Passat el primer tram de gelerà, forga 
dret, dessota mateix del coll de Ber
to l , ens desencordem, car ja no calen 
més precaucions. Em sento all iberat, 
i em llengo sat isfet tot ll iscant gia
cerà avail. Quan deixem la neu, ens 
fiquem en un caos de grans blocs, un 
tarterar immens. Ve de gust, ara, tre

pidar fort , saltar de roc en roc, i po
sar a prova l 'elasticitat de les cames. 
Som ja als glevatges avellutats dels 
plans de Bertol. Comencem a trobar 
gent. Tenim ara a la nostra esquerra 
les parets formidables del Mont Co-
llon, i enfront com una fortalesa inex
pugnable, la Pigne d'Arolla. Davallem 
per un carni molt fressat, que baixa 
for t , i amb grans ziga-zagues. La tarda 
es posa lletja, i tots els cims han des-
aparegut darrera d'unes nuvolades 
denses i no gens tranquil l i tzadores. A 
les 4 de la tarda, som a baix de la 

foto: Pujol i Alsina 

cantina d'Arol la, al peu mateix de la 
gèlera. A un quart de 5, veiem pujar 
un jeep, el nostre, que ens porta en-
cara més alegria de la que ja tenim, 
amb la presència de les nostres mu-
llers, que ens vénen a cercar. Tots 
nosaltres, en Josep (el nostre agraï-
ment pel seu bon guiatge) i els bel
gues, fem el retorn fel iç a Les Hau-
dères. 
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Alta muntanya hivernal, Chamonix-Saas Fee 
per J a u m e Fabrés i Amorós 

Fa uns quants anys, jo escrivia en 
aqüestes mateixes pagines una curta 
noticia sobre la «High Level Road» 
que havia realitzat com a «ersatz» de 
la vertadera Alta Ruta que jo m'havia 
proposât i que el mal temps i la clau
sura deis refugis en aquella época 
(setmana de Pasqua) s'havien encar-
regat de desviar. En realitat, el que 
vaig fer en companyia del guia Super
saxo de Saas fou una alta ruta de 
consolació (com altres variants que 
hi ha en el Valais) , que comprenia 
un pareil d'étapes de la «High» clàs-
sica i unes variants molt intéressants 
per a trobar, amb l'ajuda de sistemes 
mecànics de tracció, una compensa
do important en la quantitat de des-
nivells ais descensos, mes l'atractiu 
de poder realitzar amb relatiu esforç 
l'ascensió de tres cims de mes de 

4000 mètres: Al la l in, Strahlhorn i 
Breithorn. 

Repassant el meu insignificant ar
t icle de llavors, es pot entreveure, 
sota un vernis lleugerament humoris-
t ic, la recança d'haver deixat a part 
l 'experiència de l'autèntica ruta de les 
glaceres, la part central d'aquella 
cursa famosa que àdhuc ara, als sei-
xanta anys complerts de la seva exis
tencia, continua fascinant els esquia-
dors de muntanya de tot Europa. 

Dones bé, he pogut f inalment re-
merciar a Déu d'haver-me permès co-
nèixer les quatre étapes mestres, cen
trais, en quatre jornades ininterrom-
pudes, que junt amb les anteriors ex-
perièneies de Chamonix-Saleinaz i 
Saas Fee-Zermatt amb la campanya al 
Mont Rosa, em permeten soldar l'ex
periència integral d'aquesta famosa 

cursa que, per a tants i tants alpinis
tes ha estât una serp de mar, a cau
sa deis imponderables que sovint s'o-
posen a la seva execució. 

Amb el nom d'Alta Ruta és conegut 
arreu d'Europa l ' i t inerari esquiador 
que passa sempre per damunt de 
colls i geleres de més de 3000 mè
tres, des de Chamonix a Zermatt i a 
Saas-Fee. Es la més bella de totes 
les travessies alpines, tant si es fa 
amb esquís com a peu. El gran alpi
nista D. Forbes en féu la descoberta 
l'any 1841, i queda batejada com a 
«High Level Road» dels anglesos fins 
que amb l'adveniment de Tesqui a Eu
ropa a principi de segle, entre 1903 i 
1908, dos francesos, amb els guies 
Ravanel i Simond, s'emportaren el pal
marès de la primera travessia sobre 
esquís. D'aquesta feta la cursa esde-

foto: J Fabrés 
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El Pigne d'Arolle des de la cabana des 

Vignettes. ^ 

Pujant al coli des Vignettes. y 

vingué la «Haute Route» de l'esqui 
naixent. 

Indiscutiblement, l 'empresa, en 
aquella època, dévia tenir tot l'atrac-
t iu d'una actual expediciô a l'Hima-
laia. Posteriorment eis suïssos anaren 
perfeccionant i forçant noves étapes, 
especialment ei Dr. König de Ginebra 
i Marcel Kurz, definit ius especialistes 
d'aquesta «performance». Aquest ûl-
t im fou el descobridor de la interes
sant llaçada Verbier-Zermatt l'any 
1926, que fou la que nosaltres efec-
tuàrem i a la quai em referia mes 
amunt. Kurz, a mes, s'apuntava amb 
aquest i t inerari , la soluciô del proble-
ma que significava des de Chamonix 
haver de baixar almenys una vegada 
al fons d'una vall (a Verbier) , cosa 
per la quai el terme Alta Ruta queda-
va una mica en entredit. En efecte, 
des de Verbier o de Bourg Saint Pier
re fins a Saas Fee, sön eine o sis 
étapes sempre sobre eis 3000 mètres, 
que permeten de portar sensé inter-
rupeiö eis esquîs als peus una set-
mana seguida. 

Diverses cabanes famoses i carre-
gades d'histôria alpina faci l i ten les 
vostres étapes: Cabana de Mont Fort, 
des Dix, Chanrion, Bertol, Vignettes. 
Shönbul, Bétemps, Britannia, etc. 
Aquesta cursa esta reservada als es-
quiadors alpinistes, als muntanyencs, 
i demana no sols un bon entrenament 
sinô un coneixement de l'alta mun-
tanya. L'equip és el mateix que el 
d'alpinisme d'estiu mes eis esquîs, 
car alguns passos com el Coli de So-
nadon, el mont Brûlé i el Glacier Stoc-
kji poden presentar problèmes segons 
les condicions i el temps météorolo
gie. Pitons de glaç, corda de rappel, 
bagues i estreps, a mes de piolet, 
han de completar l 'equipament de la 
cordada. 

L'època mes propîcia per a la rea-
litzaciö se situa entre finals d'abril i 
pr imers de juny, per als que no esti-
guin interessats a fer un «tour» de 
força massa minor i tar i , car fins 
aquest période no acostumen a estar 
obertes i guardades les cabanes en 
aquest sector. I portar-se les provi
sions per a una setmana és una mica 
for t . El pla ideal séria poder disposar 

4 b w . 

de tôt el mes de maig de vacances i 
de diners per a aquesta cursa. Si 
aquest home afortunat existeix entre 
els meus lectors, jo li aconsellaria el 
seguent: Fer la Ruta compléta des de 
Chamonix i aprofitar per a fer estada 
en diverses refugis per tal de combi-
nar les mes importants ascensions 
amb el recorregut de les belles éta
pes. Menys penôs i amb l' interès évi
dent per a l'esquiador, de poder fer 
uns quants dels mes impressionants 

—> 

Ö 
o 

descensos d'esquí del mon, a mes de 
prestigioses ascensions com son el 
Mont Blanc. Mont Vélam, Mont Rosa, 
Rosablanche, Pigne d'Arol la, Castor, 
Strahlhorn, Al la l in, entre altres. (El 
Gran Combin és dif íci l d'assolir, en 
general, a la majoria de caravanes 
amb esquís.) 

Les étapes mes generalitzades d'a
questa famosa travessia son: Primera, 
Chamonix-Argentière, Saleinaz, Com
be d'Orny. Segona, Bourg (o Ver-
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Mont Co//on, v/'st des de Vignettes. • 

bier) ; Cabana de Valsorey (o de 
Chanrion), o mil lor encara, cabana 
des Dix a través de Rosablanche. 
Tercera, des Dix, Vignettes. Quarta 
Vignettes, Bertol o Vignettes, Schon-
bul (per coll de l'Evéque), coll de Mont 
Brülé, coll de Valpelline. Cinquena, 
Schónbul, cabana Bétemps al Mont 
Rosa. Sisena, per Adler Pass a caba
na Britannia, i setena, cabana Britan-
nia, Saas Fee. 

A la pregunta: És mes convenlent 
Chamonix-Saas o al revés?, jo contes
taría que entre Zermatt ¡ Saas Fee, 
els descensos son mes favorables 
d'est a oest, pero per a la resta —de 
molt la mes important— és mil lor de 
ponent a llevant, tant pels descensos 
com peí plaer estétic de fer les eta-
pes a contral lum. 

Amb la meva muller i l'amie Sala 
arribàvem amb una rara exactitud es-
panyola, a l'estació de Mart igny, en el 
Valais, el mati del dissabte 4 de maig, 
de 1968, tal com havfem quedat amb 
els nostres amics alsacians. Pocs mi-
nuts després, un després de l 'altre, 
dos cotxes, venint de diferents direc-
cions, s'aturaven al costat nostre, 
plens de bracos agitats eufòrica-
ment. L'iin venia d'Alsàcla amb el ma
tr imoni Bir l ing, l'altre del Jura suis, 
amb Marcel i Paul, dos barbuts joves 
de Neuchatel, que s'havien ofert als 
Birling per a acompanyar-nos, repu
tata especialistes «amateurs» com 
eren de l 'Alta Ruta. 

Després de brindar amb unes co-
pes de «wuillamine» per l ' ex i t de 

l'empresa posàrem els cotxes tot se-
guit amb proa a Saas Fee, a través 
de la vali del Roine, verda i cà-
lida sota un cel mot ben amoblat de 
boires blanques d'aspecte est ivai . L'ai
re delatava al «fohën», el càlid vent 
del sud que no porta res de bo a la 
muntanya. A Saas Fee, sota les «aro-
les» publiques, gran trasbals fent les 
motxil les per a una setmana, estu-
diant bé de no oblidar res de necessa
r i , ni prendre res de superf lu. Cordes, 
piolets, crampons, roba d'abric i pro
visions, fou motiu de conscient in
ventari. Sobre les teulades del bonic 
poble del Valais, les glaceres dels 
Mischabel i de l 'Allalin bril laven amb 
tot l'esclat, però les puntes dels cims 
restaven mig eclipsats per una incer
ta banda de musselina que ens indl-
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La cabana des Vignettes i la Dent Blanche. 

• 

cava que en els alts el vent bufava 
amb força. 

Després de dinar en un petit res
taurant ens començàrem a enfilar 
vers l'Egginerjoch i la cabana Brita-
nia, la meitat del carni entre una es
pessa boira, i al final envesti ts sense 
contemplacions per un vent violent. 
Marcel , brûixola i mapa en mà, es re
cela un excellent jugador, en situar-
nos gairebé sense dubtes a la matei-
xa entrada de la cabana, els graons de 
la quai prenguérem quasi de quatre 
grapes, empesos pel vent gelât que 
se'ns enduia. 

El baromètre va continuar baixant 
i l'endemà decidîrem retornar a Saas 
i remuntar a Zermatt per la vali de 
Sant Nicolas. La nit del diumenge 
dormîrem al refugi-hotel de Schwarz-

see, al peu del Cervi , i el baròmetre 
continuava en els seus tretze del mal 
cantò. Encara una altra nit bloquejats 
al mateix refugi i al dia segùent de-
cid i rem renunciar. Els dos amics sui's-
sos se'n tornarien a treballar, amb l'a
mie Sala decidim d'alliberar també el 
matrimoni Bir l ing, que són a prop de 
casa seva, i nosaltres podriem provar 
sort potser a Chamonix, ja que dis-
posem de dies de festa. Aquell ves-
pre dormiem a Martigny amb el ma
tr imoni alsacià, després d'acomiadar 
els dos barbuts del Jura, que ens pro-
metien tornar-hi una altra vegada. 

El que havia de ser el comiat dels 
nostres amics de Mulhouse fou en 
certa manera un retrobament, a Ten
derne mat i , car el baròmetre havia co-
mencat una bella escalada, i la ràdio 

anunciava joiosament unes jornades 
de neta mil lora del temps. La nostra 
patrulla, reduïda a cinc éléments, es 
torna a poser en peu de guerra, i des
prés d'unes compres d'urgèneia, en-
f i lem la primera etapa Verbier-Caba-
na de Mont Fort. És una jornada curta 
que ens permet de saborejar tota una 
tarda de primavera ruti lant en el si-
lenci d'un refugi per a nosaltres sols, 
amb tôt el massis de Chamonix al da-
vant, sentint la música deliciosa i 
bárbara del degotar incessant de les 
canaletes del teulat de la cabana, i 
veient com els caramells de glac 
treuen tots els esclats que el sol de 
maig exigeix de la seva presencia. 

L'endemà abans de l'alba ja ens 
movíem en direcció al coll de Mont 
Fort, pero no érem pas sols. A dar-
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rera hora de la tarda havien arribat 
un grup de francesos amb guies i un 
matrimoni angles que conduïa el ta
mos Bertholet de Verbbier. Etapa deli
ciosa, encara que dura, aquesta de la 
Mont Fort a la cabana des Dix, al peu 
de la Ruinette, per un paisatge de 
gran classe alpina, dominât pel fr is fa
bules del massís de Chamonix a po-
nent, i la mes próxima fortalesa del 
Gran Combin, gegant de glaços de 
factura himalaienca, que em duia el 
record fantàstic de la nostra ascensió 
d'ara dos anys. A mes, la jornada 
comporta la bellísima ascensió a la 
Rosablanche pel seu Gran Désert, de 
tanta gracia nórdica, i el magnifie des
cens de gran categoría fins al Mac 
des Dix. 

A la cabana des Dix, penjada dalt 
d'un esperó de roca, davant la im-
pressionant muralla nord del Mont 
Blanc de Cheilon, hi arribàrem una 
miqueta tocats de la fadiga, perô el 
bon guardia sabé retornar-nos i gom-

boldar-nos molt bé. L'endemà el dia 
s'aixecà una mica entelat, de cel baix 
décapitant els grans cims, i fou sobre 
una neu sense gaires relleus que tra-
vessàrem les immensitats entre el 
Mont Pleureur i el Pigne d'Arol la, fins 
al pas de Chèvres, bretxa de roca i 
gel que comunica per una curta grirn-
pada amb la vei'na baixa vali d'Arolla. 
Un descens intéressant d'uns quants 
centenars de metres, i sota un eel 
que s'anava obrint i aclarint per mo
ments, completàrem amb pells de 
foca la gran pujada al Refugi de Vig
nettes, a m e s de 3200 metres, que 
ens rebé amb els mes bells esclats 
primaverals, afegint tots els encisos 
al xoc ja incontenible d'un dels paisat-
ges mes espectaculars dels Alps. Un 
oceà de séracs i esquerdes s'estenia 
al davant, del quai emergien els co-
lossals il lots de roca i glaç del Mont 
Collón, de l'Eveque, del Pigne D'Aro
lla, la Dent Blanca, vigies avançats 
del Cervi i la Dent d'Herens que ja 

s'endevinaven per a l'endemà. 
Vetlla deliciosa, inoblidable, en un 

refugi ben pie, però en el quai no us 
sobrava ningú. És en les cabanes de 
l'esqui d'alta ruta que solament es 
pot retrobar avui l'ambient i la sim
patia alpina que hi havia abans als 
Alps! L'esqui exigeix una dedicado i 
un esforç que aparta els simples cu
riosos i els esnobs. Era un ambient 
mes aviat ferreny, vivaç, en el quai 
es parlaven almenys mitja dotzena de 
lengües europees. 

A l'hora de la posta del sol el refu
gi quedà ben buit. Ningú, ni tan sols 
els cuiners, enfeinats com estaven, 
préparant mes de cent sopars, no po-
gué resist ir la màgia indescript ible 
d'unes llums i uns colors decidida-
ment irreals. Potser aquesta apoteosi 
de bellesa i colorist ica alpina era el 
t r ibut a compte d'una Jornada dubtosa 
per a l'endemà? Aquelles llums tan 
fantastiques eren, en efecte, un mal 
presagi. Però els ulls i els objectius 
fotografíes se'n sadollaven agraïts. 

A punta de dia, sota un cel de plom 
amb una ditada de sang glevada a 
l'horitzó de llevant, mes aviat sinis
tra, una Marga caravana de punts nè
gres s'estirava per aqüestes immen
sitats de la gran gelerà de Tsa de 
Tsan, révoltant la catedral de glaç de 
l'Eveque, tenyida de reflexos lívids de 
cadáver. Jornada Marga fins a Zermatt, 
compromesa, comptant dues collades 
delicades. vert iginoses, varen ser 
moites les cordades —la majoria— 
que desferen carni de retorn al refugi. 
Al coli de Mont Miné dubtàrem bas-
tant i ens prenguérem quinze minuts 
de reflexió abans de prosseguir. Una 
aclarida de la boira ens empenyé en-
davant, i amb visibi l i tat acceptable 
continuaren fins al pas de Valpelline 
i Tête Blanche, on ens vam aplegar 
amb dues altres cordades d'alemanys, 
amb els quais acordàrem prosseguir 
plegats en el millor i en el pit jor. 

Mig decapitáis per la boira teníem 
davant els cims colossals de la Dent 
d'Hérens i del Cervi , dominant l'im-
mens laberint glacial de Stockji i 
Zmutt, delicada conca que havíem de 
travessar. A l'esquerra, mes nets de 
boira, teníem la Dent Blanca, colossal 
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La cabana Mont Fort a la vali de Barbler, 

al peu del Mont Brulé I del Rose Blanche. 

Dent Blanche, Cervi i Dent d'Hérens des 

de la Rose Blanche. • 

tr iangle geologie, l 'Obergabelhorn I 
més enllà el Rothorn. Amb grans pre-
caucions —fent «chasse neige» i en 
fila india— baixàrem pel cor de la 
zona torturada dels séracs elevats, 
per anar a trobar més avall el bon 
descens de la vali de Zmutt, fins al 
peu de les nègres i s inistres mura-
lles del Cervi , passada ja l'altura del 
Refugi de Schònbul, que quedava a 
l'esquerra. 

Al moment que ens trèiem els es-
nuis i apareixia sota nostre, de cop i 
volta, la florida verdor del maig de 
Zermatt, començà a caure una pluja 
fina i seguida que ens acompanyà 
f ins a l'estació del t ren. A l'estació de 
Visp, en companyia del guia Bertho-
let, que havia deixat els seus cl ients 
a Zermatt, vam devorar una immensa 
piata de patates fregides i carn, i 

junts prosseguirem fins al seu poble 
de Verbier, on haviem deixat els cot-
xes quatre dies abans. 

Jo sentia la justa satisfaccio d'ha-
ver complétât amb aqüestes quatre 
étapes basiques les meves anteriors 
campanyes, en els dos extrems opo-
sats d'aquesta sagrada Alta Ruta Hi
vernal: la de Chamonix a Suïssa pel 
Plateau de Trient i Trois Cols, i la de 
Zermatt a Saas Fee, fent el Mont 
Rosa, Castor i Pòlux, Strahlhorn i 
Allai in i Cabana Britania. 

Ja de fa uns quants anys, les possi-
bil i tats d'Altes Rutes s'han anat am-
pliant a una pila de massissos alpins: 
a l'Oberland, al Gran Paradis, la Ber
nina, les Dolomites, que conec força 
bé, i al Tirol, concretament al Stu-
baier Alpen, que és un terreny de 
molta envergadura que m'ha deixat un 

bon gust inoblidable... Però estic con-
vençut que és l i teralment impossible 
de trobar un camp que es pugui igua
lar a aquest monument de Tesqui d'al
ta muntanya que és la travessia inin-
terrompuda de les geleres de més de 
3000 mètres que hi ha entre Chamo
nix i Saas Fee, que eis anglesos For-
bes i Wil ls obriren ais aficionats a la 
muntanya alla per l'any 1841, i els 
suïssos König i Kurz als esquiadors, 
a principis del nostre segle. 

En molts aspectes del nostre esport 
es fa difíci l inventar res de nou, però 
cal reconèixer que és una gran fél i
citât de poder seguir copiant algunes 
de les obres genials que ens llegaren 
alguns clàssics en alpinisme del segle 
passât, que t ingueren la inspirado de 
crear algunes obres perfectes en l'art 
d'escalar i travessar muntanyes. 
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On neix el riu Fluvià...? 
per Ramon Vinyeta 

La majoria deis rius del nostre país 
teñen Mur naixença en un Hoc con
cret i, en molt de ells, aquests llocs 
d'origen, solen ser fîtes geogràfiques 
de mes o menys renom. 

Els rius Ter, Freser, Llobregat, Bas-
tareny, Cardener, Garona, Noguera Pa-
llaresa, Segre ¡ altres de menys im
portants, tenen llur punt d'origen ben 
conegut i popularitzat i, f ins i tot, al-
guns d'ells, com per exemple el Llo
bregat i el Cardener, neixen en llocs 
famosos i permanentment visi tats per 
estols de turistes i excursionistes. El 
Garona i el Pallaresa, neixen al pia de 
Béret, molt a prop l'un de l'altre, i llur 
velléités recorregut va suggerir al 
nostre màxim poeta mossèn Cinto, 
una bella i descriptiva poesia. 

Tot això ens fa preguntar: I el riu 
Fluvià, on neix...? 

El Fluvià és l'unie riu de les terres 
gironines que mereix figurar en la ma
joria de mapes i publicacions. És un 
riu genui'nament gironi i travessa 
dues comarques tan cabdals en la his-
tria i la geografia del país com són la 
Garrotxa i l'Empordà. Però, repet im.. . 
on neix? 

Si consultem la diversa bibliografia 
existent, descriptiva de la comarca 
d'Olot o Garrotxa, a tot arreu, en re-
ferir-se a la naixença del riu Fluvià. 
ho fan d'una manera inconcreta i con
tradictoria. Solen esmentar d'una ma-
nera ambigua el Hoc on es forma el 
r iu, però enlloc no s' informa de la 
situació de les seves més altes fonts 

Per tal de palesar aquesta discon-
formitat o contradicció hem escoll it 
els següents textos o versions de per 
si prou signif icat ius: 

C. A. Torras, rellevant autor de 
guies excursionistes. En el seu 
temps, una de les persones que millor 
coneixia les comarques pirinenques i 
pre-pirinenques. 

Conc— ,nt, en el volum Comar
ca d'Olot, i t inerari núm. 57, din tex-
tualment: «Font del Xi txerol , me e 
da, en el rierol de Pujol Riu, on pot 
dir-se que neix el Fluvià. Brolla de 
terra i raja enlalre. L'aigua és ex
cellent». La font del Xitxerol . avui 
dita de les Cabanyes, està situada a 
curta distancia de la gran masia de 

Pujol Riu, denominació que ha induit 
a molts a considerar aquest Hoc com 
l'autèntic naixement del Fluvià. 

Antoni Noguera, autor del l l ibre 
Collsacabra, que en 1963 va merèixer 
el premi Maspons i Camarassa, diu 
textualment, a la pàgina 38: «La part 
N del Collsacabra recull les aigües en 
forma de torrents que cauen per les 
cingleres sobre la Plana d'En Bas, mit-
jançant sallents de 100 a 200 m. d'al-
cada, per formar, ja a la plana, el riu 
Fluvià». Més endavant diu: «el Fluvià, 
format ais Hostalets d'En Bas, s'esco-
la pel mig del pia...». 

Àlbum Meravella (Volum Girona] . 
En descriure la hidrografía de la Gar
rotxa, diu, textualment, referint-se a 
l'origen del Fluvià: «Les deus del Flu
vià es troben a les cingleres que s'es-
tenen del Coli d'Uria al coli de Bra-
cons i es reuneixen a la Plana d'En 
Bas». 

Enciclopédia Catalana Salvat (Pri
mera edic ió) . Explica el naixement 
del Fluvià de la següent manera: «El 
Fluvià neix a tramuntana del Grau 
d'Olot». I en descriure la comarca de 
la Garrotxa, diu: «El Fluvià es forma 
en la confluencia del riu Gurn, procè

dent de Sant Privât, amb la riera que 
baixa del Pla d'En Bas». 

Veiem, dones, que les referèneies 
escrites son contradictôries, perô 
aquesta diversitat d'opinions encara 
s'accentua més si escoltem la gent 
del pais. 

Ens hem entret ingut a fer pregun
tes relacionades amb el tema ais co-
terranis dels veïnats de Falgars, Coll 
de Pruit, Pujol Riu i Hostalets d'En 
Bas, i les versions són per a tots els 
gustos, encara més divergents que 
les referèneies escrites. Per tant, da-
vant de tal confusió d'opinions, hem 
optât per fer una observado directa i 
continuada per tal d'escatir quina és 
la versió més versemblant i raonable. 

A tal f i hem tingut constancia a 
comprovar els viaranys d'aigua que es 
formen a les altes comes cabrereses 
i que donen a la conca del Fluvià. En 
diferents époques de l'any hem obser
vât els cabals d'aigua de les rieres 
que despenjades pels diversos sa
llents donen fesomia al riu en conjun
t a r l e en el Pla d'En Bas. I hem arri-
bat a la següent conclusió: 

Tota la part nord del Collsacabra 
dona aigua al Fluvià. El nervi orogrà-
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L'antic moli de la Faja, avui abandonat, pre-

sidint un tiple paisatge cabreros. El riu 

Fluvià, tot just nascut, mostra la seva 

presencia per la vegetado que arrela al 

seu costat. 4 
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fie que delimita la conca del Ter de la 
del Fluvià s'estén des dels calms del 
santuari de la Salut gins a la crestería 
dels Llancers i té els punts culmi
nants en el pia d'Aiats i la serra de 
Cabrera, a 1307 i 1312 m, respectiva-
ment. A tramuntana d'aquesta carena 
divisòria es formen altes comes que, 
conjuntades mes en avail, creen pe
t i ts r ierols, tots els quais, salven la 
faixa de cingleres que clou el pia d'En 
Bas, mitjançant espectaculars salients 
de considerable alçària. Com que el 
salient és el Hoc mes adient per a 
valorar el cabal d'aigua, és allí on 
hem practicat l'observació directa. 
Vegem-ho: 

Salient del Grau. Recull les aiguës 
dels caients del puig d'Afra, collet de 
Pixanúvies i falda oriental del Grau 
Xic. En temps d'eixut el cabal minva 

del tôt i la manca d'aigua en el sector 
crea problèmes gravissims a les pa-
gesies afectades. Coneixem anecdo
tes curiosissimes derivades d'aques-
tes circumstàncies. Part avall del grau 
raja una petita font de réduit cabal 
perô perenne, que ha donat Hoc a la 
versió ja esmentada segons la quai el 
Fluvià neix a tramuntana del Grau 
d'Olot. 

Sallent de Bertrans. Aquí s'estim-
ben les aiguës procedents de la ser
ra de Mateus, vessants orientais del 
pla d'Aiats, puig sa Bastida i fonda-
lades de Pujol Riu. Les fonts de mes 
anomenada son les del Vern de Qua
tre Cases i la del Xitxerol o de les 
Cabanyes de Pujol Riu, aquesta darre-
ra considerada per C. A. Torras, corn 
el naixement del Fluvià. Malgrat la 
ufanor deis boscos i pasturatges que 

serven molt la humitat, aquest via-
rany d'aigua també s'arriba a eixugar 
en temps de secada persistent 

Sallent de la Batllia. Capta les 
aiguës de la part oriental del puig de 
la Creu del Rabada, coll Duran i puig 
de Satoies. De reduida conca, sol 
eixugar-se a l 'estiu. 

Sallent de Pibernat. Es nodreix deis 
aiguavessos del coll del Pedro i deis 
caients orientals del elm deis Llan
cers. Resta eixut si no és en temps 
d'humitats. 

Sallent de la Coromina de Falgars. 
No s'eixuga mai. És el que té mes 
conca i a major al t i tud. Les aigües 
provenen deis caients nord-orientals 
de les serres d'Aiats i Cabrera, però 
majorment del vessant de migjorn del 
port d'En Faja i puig de la Creu del 
Rabada, on radica la font del Molí de 
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Pasturatges de les terres cabrereses. si-

tuats a la divisòria d'aigùes del Fluvià I el 

Forners, al peu de la muntanya de Cabrerà, 

ben a prop del naixement dels dos rius. • 

- r. 

la Faja que, al nostre entendre, és on 
s'origina el Fluvià. És una font que 
no es veu mai eixuta i aixì ho palesa 
l'existència d'un antic mol i fariner si
tuât dessota mateix de la font. La dar-
rera observació, practicada el passât 
dia 16 de ju l io l , dona un cabal d'uns 
25 litres-segon, évidemment considé
rable donada l'altitud del Hoc a 1.160 
metres. 

Com s'explica l 'existència d'una 
font tan cabalosa, tan constant i gai-
rebé al cim de la serra? D'on prove 
tan considérable cabal d'aigua, sufi-
cient per eli sol per a posar en movi-
ment un antic mol i fariner? Senzilla-
ment, la deu es nodreix d'una conca 
d'uns 100.000 m 2 , en una comarca on 
l'index pluviometrie anual oscilla en

tre els 1.200 i 1.500 litres m-. A mes, 
i aixô és essencial, restructura del 
terreny és molt favorable. Prats de 
pastura d'atapeït glevatge, en suau 
desnivell i sovint coberts per clapa-
des de falgueres que eviten l'escalfa-
ment i l 'evaporacié. Dessota del gie-
vatge hi ha un bon grùix de terra es
ponjosa que capta perfectament les 
humitats derivades de la pluja o de la 
neu. Aquesta terra esponjosa es va 
escorrent amb lenti tud, créant petits 
corrents subalvis que llisquen per da-
munt deis estrats rocosos fins que, en 
un Hoc favorable, afloren a l 'exterior 
i donen Hoc a una deu permanent. 
Aquest és el cas de la font del Molí 
de la Faja, origen del Fluvià. 

Els pastors, davant la presencia 

d'una deu tan abundosa, donen expli-
cacions molt fantasioses i af irmen 
que l'aigua prové del mateix Pirineu. 
I encara fa poques setmanes que vam 
escoltar l 'afirmació del masover de la 
Garganta, segons la quai, de la font 
del Molí de la Faja, n'havia eixi t una 
escudella provinent de qui sap on, 
cosa que prova, segons el l , que 
l'aigua no neix allí. Falôrnies sem
blants, f ins i tôt les hem escoltat de 
gent aparentment culta. 

Totes les anteriors consideracions 
ens permeten afirmar que la mes alta 
font del Fluvià radica al Molí de la 
Faja, fet que resta confirmât pels se-
güents factors: És l'unie curs d'aigua 
que mai no s'eixuga del tôt. És el 
que es nodreix en les mes altes i ex-
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La fertilitat de les terres del pía d'En Bas, 

regades peí Fluvia i els seus afluents, resta 

constatada per la presencia de grans i anti

gües pairalies, que donen carácter i feso-

mia al paisatge oloti. y 

tenses cornes del Collsacabra. I final-
ment, en relaciô als altres afluents, 
és el que té el curs mes llarg. Per 
tant, aquests fets no tenen contradic
ciô lôgica. 

Ara bé, per tal de clari f icar la qùes-
t iô i donar mèrit a altres versions, 
hem de manifestar el segùent: El Flu-
vià, amb caractérist iques de r iu, és 
acceptât unanimement a partir dels 
Hostalets d'En Bas, indret on confluei-
xen les rieres que baixen de Falgars, 
Pujol Riu, el Grau i coll d'Uria. La 
contradicciô ve del pont dels Hosta
lets en amunt. Contribueix a estendre 
aquesta confusiô el segùent fet: Quan 
després de les neus hivernenques i 
les pluges primaverals s'esdevé l'es-
t iu , aquests quatre rierols van min-
vant f ins a eixugar-se. I l ï i l t im que 

s'eixuga és el que prove dels faldars 
de Coli d'Uria i es nodreix principal-
ment de la font de Pia Damià, font 
del Boix i la font del Carbonell, totes 
elles pròximes a la gran pairalia del 
mateix nom. D'aqui ve, que la gent 
d'aquest indret af irmi convençuda 
que el Fluvià neix a Pia Damià, per 
ser el darrer curs d'aigua que s'as-
seca. 

Val a dir que a causa de la per-
meabil i tat dels terrenys que el Fluvià 
travessa en el pia d'En Bas, en anys 
d'escassa pluviositat, el seu curs es 
veu sec en considerables trams. Hi 
ha qui ha vist eixut el Fluvià aiguës 
avail del l 'estret de Codella, ja a les 
envistes d'Olot, indret que és per on 
es va buidar antigament el gran Mac 
natural d'En Bas. 

Resumint: Tenint en compte tot el 
que hem manifestât, podem afirmar 
que l'origen del Fluvià es troba a la 
font del Molí de la Faja. Que el riu 
pren les caractéristiques corn a tal a 
partir del pont dels Hostalets, des
prés de l'aiguabarreig deis diversos 
rierols que davallen del Collsacabra. 

Si eis geògrafs i especialment els 
cartògrafs volguessin acceptar aques
ta nostra modesta versió, f i l ia d'una 
fidedigna observació sobre el terreny, 
i així ho fessín constar a la cartogra
fia del país, s'hauria donat un pas 
efectiu per tal d'esvair la confusió i 
contradicciô que fins ara ha imperat 
sobre la qüestió. I si algú té argu
ments m e s raonables i posit ius li 
agraïrem que eis manifest i . 

Juliol de 1972 
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Troballes arqueolôgiques al riu Foix 
per J. Vancells Roca 

El mon de l'arqueologia no és un 
mon clos. Tots ens ni podem acostar 
i col-laborar en el descobriment de 
nous rastres del passât, o en la con
servado deis que ja es coneixen. 
Amb tôt, si bé amb afecció i una 
mica de documentado previa, és pos
sible de realitzar troballes arqueolôgi
ques, el seu valor per a la historia 
es perd si a causa d'un colleccionisme 
mal entes, aquelles troballes acaben 
en allô que s'anomena colleccionisme 
particular. 

Tots aquests objectes formen part 
del gran l l ibre de la Historia i, si 
hom els amaga, es priva a aquest ll i
bre, si no de capítols importants, sí 
de ful ls preciosos per a la seva com-
prensió global. I és per aixô que, des 
d'aquestes pagines, voldria exhortar 
a tots els nostres excursionistes a 
col-laborar amb els nostres museus, 
comunicant ais experts tota possible 
troballa amb els màxims détails que 
es pugui, i a no caure en un colleccio
nisme egoísta. 

En la comunicado présent descriu-
rem els treballs de prospecciô de res
tes arqueolôgiques en superf icie, rea 
litzats el proppassat estiu en el curs 
del riu Foix, en una zona de tres qui-
lômetres, que compren des de la 
seva desembocadura fins a l'alçada 
de Termita de Sant Pau, pertanyent 
al terme de Cubelles. Per mitjà d'al-
guns naturals del país teníem noticia 
de troballes fortui tes d'objectés l i 
t ios, uns deis quais ens va ensenyar 
el metge del poblé i que consistían 
en una destral de pedra polida de 
gran grandària, tipus llanca, pero en 
molt mal estât, així com també eines 
diverses, en camps de conreu ais dos 
costats del r iu, posats casualment al 
descobert en el transcurs de les fei-
nes del camp. 

Amb aquests antécédents vam ini
ciar la prospecciô, seguint el curs 
del r iu, en unes antigües graveres 
existents prop del mas Tradé, i vam 
trobar en una d'elles una destral de 
pedra polida, probablement d'esquist 
amb rebaixaments múlt iples, i pré
sentant una forma trapézoïdal i apla
nada, amb 124 mm de longitud i una 

fig. 1 

f¡g. 2 

fig. 3 



secciô rectangular de 48 mm d'ample 
per 35 mm d'alt. 

Tenint en compte el seu poliment 
en picat tosc i el fet que només pré
senta poliment f i al tal l , i la forma 
descrita, creiem que es podria datar 
en època neolîtica, dins de la cultura 
dels sépulcres de fossa (2.200 aC) 
(f ig. nûm. 1 ) . 

Seguint el curs descendent del riu 
i a uns 500 m d'aquesta primera tro-
balla, en pie curs del riu (sec en 
aquesta època), es va trobar una 
peça de pedra de forma oval i seccin 
plana de 133 mm de longitud per 
110 mm d'ample i 40 mm de gruix, 
que présenta en forma excèntrica una 
perforaciô perfectament polida inte-
r iorment amb una llum de 15 mm. 

S'han descri t objectes semblants a 
diverses zones espanyoles, que s'han 
interprétât com a eines de pages, prè-
via implantaciô d'un mànec, i la cro-
nologia dels quais, gracies a d'altres 
objectes que els acompanyaven en el 
jaciment, s'ha datât en pie période 
Neolit ic (3.000 aC) (f ig. 2) . 

Seguint el nostre it inerari i ja prop 
de la desembocadura del r iu, a la 
vora dreta, formant part d'un mur 
vel l , es va trobar una gran llosa d'a-
renisca de forma rectangular, treba-
llada toscament, la quai fa 600 mm 
de longitud, 400 mm d'ample i 
150 mm de gruix, i que présenta al 
mig una perforaciô de 120 mm, peça 
que creiem interpretar com un élé
ment de sosteniment en la llinda de 
les portes. No gaire lluny d'aquell in-
dret s'han descri t restes d'antiques 
edificacions que actualment han desa-
paregut sota noves obres d'urbanit-
zaciô (f ig. 3 ) . 

Finalment, ja a la platja. descriu-
rem dues troballes mes, igualment 
en superf icie, consistents en una des-
tral de pedra de petita grandària i un 
ci l indri d'os. 

A l costat de la desembocadura del 
riu Foix, a la seva vora dreta, es va 
trobar una destral de pedra polida 
de forma triangular i secciô oval, amb 
mides de 93 mm de lonqitud, 42 mm 
al tall i 21 mm de gruix. Probablement 
la roca que es va fer servir és es-
quist pissarrôs (f ig. 4 ) . 

f ig. 4 

f¡g. 5 
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Per les sèves caractérist iques, so-
bretot per la seva reduida grandària, 
creiem que hi podem donar un sig-
nif icat vot iu, com a élément sepul
cral, dins de la cultura neolítica dels 
sépulcres de fossa (2.200 aC). 

A uns quants mètres d'aquesta dar-
rera troballa, i al costat de palets de 
riera traslladats des del riu per adoba*-

un cami veïnal, es van trobar frag
ments d'os que pel seu gruix i el seu 
diamètre devien ser d'un animal de 
grossa grandària, i que pertanyien a 
un unie os. Després de la seva re-
construcciô en va aparèixer com un 
ci l indre de costats parallels tallats 
f inament, de 57 mm d'alçada per 43 
mm d'ample. El seu significat és obs
cur, si bé s'han descrit troballes sem
blants en aixovars funeraris neolit ics 
(fig. 5) . 

Em resum, podriem dir que aqües
tes troballes, en una simple prospec-
ciô de superf icie, descobreixen en 
aquesta zona un probable poblament 
prehistôric potser molt dens, i que 
seria intéressant la recerca dels seus 
focus d'assentament f ix, objectiu que 
ens proposem com a treball en un fu
tur proper, en que dedicarem la nostra 
atenciô a la possible troballa de fons 
de cabana a les graveres existents als 
múlt iples méandres del riu Foix. 

I, f inalment, volem fer ressaltar la 
importancia de les prospeccions de 
superf icie, per a establir, amb l'estu-
di previ d'una zona determinada, les 
sèves possibi l i tats arqueolôgiques fu
tures. 
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EN 
DEFENSA 
DELA 
NATURA 

En aquest mateix numéro de «Mun-
tanya», donem compte, a la Crônica 
gênerai, d'uns lloables actes de ci
visme que han estât duts a terme de 
cara a la preservaciô de la Natura. 
Heus aci un problema objecte de .a 
nostra preocupaciô constant (vegeu 
«Muntanya» nûm. 652, desembre de 
1970 i nûm. 653, gêner de 1971) i so
bre el quai mai no s' insistirà prou, 
car sera ûnicament una presa de 
consciència gênerai, coîlectiva, que, 
al costat d'una legislaciô adequada, 
permetrà de frenar aquest procès 
creixent de contaminaciô i de pollu-
ciô que sembla inaturable. 

La contaminaciô i la degradaciô del 
medi natural té nombrosos aspectes, 
tal com vam estudiar i exposar als 
nostres numéros a que hem fet refe-
rència i ara no els repetirem pas. 
N'hi ha, perô, un que és el que ens 
afecta d'una manera mes directa, el 
relatiu a les lamentables conseqùèn-
cies, en aquest sentit, dels Meures 
que tenen Hoc al bosc i la muntanya, 
cada dia mes farcits de résidus i dei-
xalles de la gent despreocupada i in
conscient. És aquest aspecte concret 
aquell sobre que cal que fem mes 
pressiô des dels nostres sectors es-
pecif ics. I aix i , ara, ens ha semblât 
adéquat de reproduir a les nostres 
pagines un dels cartells o anuncis 

apareguts al setmanari italiá «Épo
ca», corresponents a una campanya 
d'ut i l i tat social promoguda per la Con
federado General de Publicitat (d'ltá-
l ia) , que segons podem llegir, ha es-
tat realitzada i publicada gratuíta-
ment. Heus aquí el text que acompa-
nya aquest cartel l , de suggestiu im
pacte visual: 

NO FEU AL BOSC 
ALLÓ QUE NO VOLDRÍEU QUE US 

FESSIN A VOSALTRES 

Us agradaria que us omplissin de 
paperots untats, d'ampolles trenca-
des, de llaunes rovellades, de pells 
de síndria? Us agradaria que us es-
tripessin la roba i que us calessin 
foc? No. Aleshores, per qué feu tot 
aixó als boscos i als prats? 

Els boscos, els prats, el verd som 
nosaltres mateixos. Son el nostre oxi-
gen, la nostra vida. Son el nostre re-
fugi del brogit i del caos de la ciutat. 
Son el nostre esbargiment al cap 
d'una setmana entre el ciment. Son 
la válvula per on poden esbravar-se 
els nostres filis després de la presó 
de la casa-apartament. 

SI tractem bé la natura, ens trac-
tem bé nosaltres mateixos. 

Si us plau, no feu al bosc alió que 
no voldríeu que us fessin a vosaltres. 

No feu malbé els arbres. Llanceu els 
résidus a la galleda d'escombraries 
de casa vostra. Sigueu molt, molt pru
dents amb el foc perquè n'hi ha prou 
amb no res per a provocar un incendi. 

I si veieu algû que malmet el verd, 
interveniu-hi i expliqueu-li per que no 
ho ha de fer: el bosc no és seu, tam-
bé és vostre, i de tots. 

I, us ho demanem, no ens vingueu 
a dir: total, per una ampolla llençada, 
quina diferència hi ha? Si cadascû 
de nosaltres llencés una ampolla, fa-
rien seixanta milions d'ampolles. Us 
imagineu quina pila immensa fan sei
xanta milions d'ampolles? 

EL VERD ÉS VOSTRE: DEFEN-
SEU-LO! 

Creiem que aquest és un exemple 
a seguir. Avui és pràcticament 
tothom qui, amb mes o menys regu-
laritat, surt al camp o a la muntanya 
a esbargir-se. Doncs, caldria que s'or-
ganitzés entre nosaltres una campa
nya semblant que arribés a tothom, 
que ajudés, en un grau intensiu, a 
fer adonar a la gran massa de gent 
d'aquest gravissim problema que 
afecta els interessos gênerais. I que 
aquî si que, en dir gênerais, vol dir 
els de tots i de cadascû en particular. 

La Natura és nostra: defensem-la! 
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non fare al bosco 
ciò che non vorresti fosse fatto a 

Vi piacerebbe se vi riempissero di cartacce 
unte, e bottigliette rotte, e lattine rugginose, 
e fette d'anguria? Vi piacerebbe se vi strappassero 
i vestiti e vi dessero fuoco? No. E allora, 
perché fate tutto questo ai boschi e ai prati? 

I boschi, i prati, il verde siamo noi. 
Sono il nostro ossigeno, la nostra vita. Sono 
il nostro rifugio dal rumore e dal caos della città. 
Sono il nostro svago dopo una settimana in mezzo 
al cemento. Sono la valvola di sfogo dei nostri figli 
dopo la prigione della casa-appartamento. 

Se trattiamo bene la natura, trattiamo bene noi. 

Per favore, non fate al bosco ciò che non vorreste 
fosse fatto a voi. Non rovinate gli alberi. 
I rifiuti buttateli nella pattumiera di casa vostra. 
Siate molto, molto prudenti col fuoco perché 
basta niente per provocare un incendio. 

E se vedete qualcuno che danneggia il verde, 
intervenite e spiegategli perché non deve: 
il bosco non è suo, è anche vostro, è di tutti. 

E, per favore, non venite a dire: tanto, 
per una bottiglietta buttata, cosa cambia? Se ciascuno 
di noi buttasse una bottiglietta, farebbe 
sessanta milioni di bottigliette. Avete idea, che razza 
di mucchio fanno sessanta milioni di bottigliette? 

Campagne di utilità sociale promosse dalla 
Confederazione Generale della Pubblicità 
realizzale e pubblicale gratuitamente il verde è tuo: difendilo 



El XIV Rallye d'Alta Muntanya, 
un rallye selectiu 
per Joaquim Senties 

El Rallye d'Alta Muntanya que el 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATA
LUNYA va posar en marxa fa tretze 
anys, va començar amb un èxit d'a-
quells que les cròniques en diuen sa-
t isfactor i , cosa que no vol dir res. 

De setze o divuit equips, van aca-
bar-lo menys d'una dotzena, i entre 
els participants hi havia muntanyencs 
de tota mena. Aleshores, el principi 
de tots cabem a la rotllar>a, hi que-
dava força bé, perqué si s'hagués co-
mençat a fer tr ies, hauriem quedat 
quatre gats. 

Mes endavant, al cap de cinc o sis 
edicions, les inscripcions van passar 
ais 50 i 60 equips, i els classif icats 
a la trentena. Bé, la cosa encara po
dia ruti lar, perqué, d'altra banda, la 
gent de muntanya de primera classe 
no hi mancava, i els menys iniciats en 
la tècnica pirinenca, podien anar prac-
ticant i aprenent. 

Però fa dos anys, al Cotiella, varen 
incriure-s'hi 98 equips, prec.isament 
en uns moments en qué les expedi-
cions ais sistemes andins, africans 
i asiàtics, s'emportaven bona part 
dels homes expérimentais. Q u e pas
sava aleshores? Que el Rallye es con
vertía en una excursió collectiva amb 
els seus autocars, els seus matxos 
d'aproximació i els seus campaments. 
Això era aprofitat per equips de dos 
germans i la xicota del gran, de dos 
amies i el fill d'un d'ells, de tres noies 
rosses i espigados, per anar a un Hoc 
un xic allunyat, a unes serres de pre
sencia imposant, aprofitant les facil i-
tats. Que s'acaba la prova? Magnif ie. 
Que s'ha de plegar abans? La excur
sió, l 'ambient d'amistat i de munta
nya, l 'emoció de la cosa, no ens la 
pren ningu. 

La rotllana s'eixamplava, però el 
descens de la cresta mig podrida del 
c im de la Picollosa va causar diver
sos accidents, per sort, no massa sag-
nants, i tot a causa de l'acumulació 
d'equips, alhora i en un mateix punt. 

La rotllana s'havia eixamplat, però 
alguns s'hi havien entrebancat, i un 
important element federatiu va dema-
nar una l im i tado en l 'admissió de par
t ic ipants. 

El Centre no hi és afeccionat, a les 

l imitacions, i va fer el sord of ic ia l , i 
l'any scgùent, davant el canvi de pa
norama, els excitants vessants de 
Gerbe, Saburedo i Colomers, en pie 
juny, i en any de neus tardanes, en 
que la regio era una cosa voltada de 
blanc per tots costats menys per sota, 
tot plegat molt diferent del llargarut 
però senzill Cotiella, va fer pensar a 
l'organització que es tornarla a les 
inscripcions de la Maladeta i dels Be-
siverr i . 

Si, s i ! No foren 98, els inscri ts, pe
rò passaren de 80. Altra vegada xi-
cots i noies amb anys d'experiència 
al Montseny, altra cop eues en llocs 
di f ic i ls , i altra vegada la meitat dels 
equips fora de la prova a la seva 
meitat. 

Continuava la sort, per a nosaltres, 
que un accident irréparable no es pré
sentés, però, per dintre ens corria el 
rau-rau de pensar que tant va el càn-
t ir a la font, que arriba que el càntir 
diu prou. 

I ara aquest any, gracies als très 
dies aprofitables, se'ns va acudir de 
fer una visita al Mont Perdut. 

Ara bé, ens vàrem dir en veu molt 
baixa: ^hi ha a Catalunya 300 perso-
nes que puguin atrevir-se amb els 
séracs i les geleres del Mont Perdut, 
des de Pineta, en una elevació de dos 
mil mètres en menys de dos mil mè
tres de trajecte, és a dir, amb un pen
dent mitjà del 100 %? 

No, ens vàrem respondre amb veu 
encara mes f luixeta, f luixeta però tos-
suda. No, si volem que el Rallye es 
faci a Pineta, amb el Mont Perdut i la 
Mûnia, hem de ser rigorosos amb els 
temps. 

Si no volem posar entrebancs a la 
inscripció, fent t r ies, o l imitant el to
tal , no tenim altre remei que ser ri
gorosos amb els temps. Si volem evi
tar accidents importants, hem de ser 
rigorosos amb els temps i fer-ho avi-
nent en el reglament i en la reunió de 
delegats, insist int en les di f icul tats 
del terreny, en la nécessitât de pos-
seir pràctica de la bona per a pren-
dre-hi part, recomanant uns passos 
determinats corn a mes segurs, és a 
dir, inflar un xic el globus, en bé de 
la seguretat collectiva. 

La gran fais del coll del Mont Perdut, amb 

el llac glaçât cobert de neu, escenari del 

XVI Rallye d'Alta Muntanya. p. 

M e s o menys, els equips foren uns 
vuitanta, com si res no s'hagués dit , 
i cap a Pineta falta gent. 

És ciar, les queixes han estât grans 
i abundants, perô anem per parts. 

Un equip era format per un matri-
moni i el f i l l que per primera vegada 
feia alta muntanya. Un altre per tres 
nois de 14 a 16 anys, un altre per tres 
minyons que no havien fet mai cap 
tres mi l , tres exclusivament per noies 
molt joves. En sort ir de Pineta, el pri
mer dia, cap a Lalarri, disposant d'un 
camí de bast amplíssim, i tenint 
temps la tarda abans per anar a ex
plorar el camí, almenys en el seu ini-
c i , mes de deu equips s'enfi laren pel 
dret, per una tartera repugnant, i per-
deren 45 minuts. Malgrat que el direc
tor del Rallye va fer marcar el camí 
que revoltava la valí de Lalarri per 
l'esquerra i en la previa reunió va fer 
esment de Terror en el mapa, mar-
cant el camí pel fons, una vintena d'e
quips se'n van anar rabents cap al 
fons, es van trobar amb una paret im
passable i hi perderen bous i es-
quelles, temps i camí. 

I ara preguntem: qué hauria passât 
si el temps l imi t bagues estât balder, 
hagués permès fer zig-zags, i pujar 
per aquí i baixar per allí? No haurien, 
molts d'aquests equips poc formats, 
accélérât la marxa? No s'haurien po
sât a correr per guanyar el temps 
perdut, forçant la resistencia física, 
estovant les cames, i provocant mo
ments de periII, en els passos di f ic i ls 
de la Múnia, i del Tormacal, i del coll 
del Cil indre, quan les carnes han d'es-
tar fermes, els pulmons frescos, i el 
cervell d a r i tranquil? Sí, els temps 
eren molt justos. No permetien des
cansar, ni esmorzar, ni berenar, ni mi-
rar-se el mapa pel dret i pel revés. 
Aquests temps diguem-ne morts, fo
ren inclosos en el 20 % de marge 
concedit com a excès. Els equips que 
en varen tenir prou amb una ullada al 
mapa, perqué ja se Thavien remirat 
prou a casa, i en el campament; els 
equips que no corrien pero tenien un 
pas rítmic i igual, començant per 
menys i acabant per mes, per donar 
temps al restabliment de Tequilibri 
en el métabolisme circulator i ; els 





Les ge/eres i e/s seracs del Mont Perdut 

exigeixen a tothom qui vol mesurar-s'hi, en-

trenament, experiencia i un equip adequat. 

equips que amb una mossada cada 
dues hores en tenien prou per a com
pensar el desgast f ísic; aquests 
equips que foren no gaire mes de 
deu, foren els que acabaren la prova 
dintre dels temps l imits marcats, sen
se penalitzar, i equip mes, equip 
menys, venen a ser els que han ob-
t ingut medalla d'or i de plata. 

Els accidents foren, com els dar-
rers anys, poc aparatosos, o almenys 
sense conseqüéncies, les cues ais 
passos dif ic i ls foren les minimes, i 
al nostre entendre, dels equips ins
cri ts, no gaire mes d'una vintena son 
els que poden encarar-se amb les 
dif icultáis d'aquells indrets, i vint-i-un 
foren els que acabaren la prova. 

Tot plegat, al preu d'unes cri t iques, 
d'algunes paraules malsonants, po-
ques i fugisseres, i d'una possibi l i tat 
que es cregui en el fracas d'aquest 
Rallye, perqué solament 21 equips 
I'acabaren. Els organitzadors del Ra
llye, creiem que el preu no ha estât 
gens alt, i I'hem pagat amb gust. 

Si estem equivocats, i en aquest 
mateix número de «Muntanya», es pot 
llegir la ressenya, el Centre ha con-
vocat una taula rodona perqué ele
ments signif icats del Rallye hi hagin 
dit la seva, i el mes que ve, la Fede-
ració té convocada una reunió gene
ral, perqué tothom hi pugui també f i -
car cullerada. 

Hi ha dues llatinades que diuen: 
«Vox populi , vox Dei», i «Dura lex, 
sed lex». La primera vol dir, aproxi-
madament, si no ens equivoquen, que 
el que diu la gent, el poblé, és el que 
compta, pero l'altra ve a significar 
que els reglaments corn nnés durs I 
exigents son, mes résultat donen. 

I ara, aneu a saber la veritat. 

LA VERITAT DEL RALLYE 

La veritat, perô, la que no ment, és 
la reflectida en la classificació que 
publica «Muntanya» en el Hoc corres-
ponent, pero una veri tat anecdótica és 
la que ara us farem a mans, mes ben 
dit, a ulls, perqué serveixi de contra-
punt distret a les tirallongues d'abans. 

Els equips inscrits, en nombre de 

74, pertanyien a 23 entitats diferents, 
12 d'elles, de comarques (Tarragona, 
Castellar del Valles, Sant Just Des-
vern, Mataró, Olot, Reus, Rubí, Bada-
lona, Valls, Vilanova i la Geltrú, Sant 
Cugat del Valles i Girona). 

El primer dia, la Múnia, entre una 
paret al fons de la valí de Lalarri, que 
obligava a tombar cap a l'esquerra, 
molt abans d'aribar-hi, i anar pujant 
fortament en una ampia giragonsa, 
per anar a caure damunt deis llacs, i 
després, la cresta des del colI, vore-
jant uns pendents de neu al vessant 
francés, que sembla que no t inguin 
f inal, va eliminar la meitat deis 
equips. Després algún equip mes va 
caure en voler passar al Tormacal per 
la cresta, i decantar-se cap a Franga, 
cosa impossible gairebé. Els equips 
classif icats, arribaren, alguns molt 
frec a frec del temps of ic ia l , i els 
altres, ja dintre del 20 % de penalit-
zació. A l'arribada, no les teníem to
tes, mentre esperávem, pero de cop 
i volta, va arribar, en plena f o rT ia , un 
equip en el qual formava un-j noia. 
Una preciosa I simpática mun T i nyen 
ca, que ha estat precisament medalla 
d'or i primera femenina. Quan a l'Es-
panya tradicional, la dona és mirada 
com un objecte débil, frágil i trenca-
dís, una noia executa una acció fí
sica un xic d i f íc i l , ha de creure's que 
els sants barons que no han pogut 
imitar-la, no ha estat per la di f icul tat 
de la cosa, sino per la di f icultat deis 
barons. Així que várem respirar, per 
f i , amb tranquil l i tat. 

A l'endemá, es va recomanar ais 
equips supervivents que passessin, 
añada i tornada, peí coll del Ci l indre, 
ja que la vía deis Astazous, estava 
poc viable. Unánimement, no tan sois 
aprofitaren la corda posada per salvar 
un mal pas cap al col l , sino que aban
donaren el Marboré a la seva sol i tud, 
i només alguns varen pujar al Cil in
dre, a part de l 'obligatori Mont Per
dut. Una dotzena llarga d'equips res
taren el matí a les tendes, o foren 
mítja volta, pujant al Baleó de Pineta, 
la pujada al qual, és en realitat, la 
part mes temible del camí al Mont 
Perdut. És una mica com el Romeu 
de la Julieta, quan va ser al baleó, ja 

va ser dintre, la resta era bufar ¡ fer 
ampolles. 

El descens cap a Bielsa del dimarts, 
segurament amb la idea fixa del dinar 
de comiat, el primer ápat amb taula i 
estovalles des de tres dies, fou fet 
amb temps digne de l'Olimpíada de 
Munie, molt per sota del temps límit. 
Malgrat tot, un equip compost per jo-
ves éléments de la nostra enti tat 
(Mea culpa, mea culpa, etc.) es va 
separar en creuant un bosc, es va 
perdre, va perdre la medalla d'or que 
tenia ja segura, i ens va fer perdre 
una bona estona, cercant-lo muntanya 
amunt. Finalment, i pel que fa a la 
seguretat física deis tres companys, 
va acabar tot bé, i sense danys irre
parables. Uns altres danys causats el 
primer dia (el de la desteta de la 
Múnia) eren perfectament reparables. 
En aquests danys, es va donar la cu
riosa situació creada pel fet que un 
élément oficial de socors que acudía 
en ajut d'una participant amb un trau 
al cap, va ensopegar i es va trencar 
la cama, i així, mentre la víct ima es 
passejava al cap de vint-i-quatre hores 
pel campament, el salvador jeia a 
a l 'hospital. Com son les coses.. . ! 

Coses a part de la prova, dignes 
d'esment, n'hi ha algunes. Com per 
exemple, el fet que l 'entitat oficial 
cabdal de Bielsa, va assegurar set-
manes abans, que obriria la pista fo
restal de Pineta a Lalarri, entorpida 
per uns rocs enormes, i que dies 
abans, va començar a posar dif icul
tá is, i que el dia que hi arribàrem, ens 
va dir que no tenia mitjans per a fer-
ho. El fet és que el que no tenia era 
voluntat, perqué en produir-se l'acci
dent de la noia capbadada, la patrulla 
de muntanya de la Guàrdia Civ i l , amb 
una palanca, va treure els roes perqué 
el seu jeep porgues passar. 

Com per exemple, i aquest molt po-
si t iu, la tasca dels membres de la 
Companyia Alpina de la Creu Roja, 
que amb vehicles, radiotelèfons, ma
terial sanitari , voluntat de servei, efi
cacia, simpatia i tot el que vostès vul-
guin, es feren acreedors a un agrai-
ment general, per a no dir, generalis-
s lm. Si hi arriba a ser l'ex-cabdill dels 
socorrist.es federatius, el famós don 
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Cesar, li cau el nas de vergonya. 

Com per exemple, per acabar, l'ab-

sència quasi total de comensals a la 

taula presidencial del dinar de co-

miat, que es va avançar de dues bo

res en benefici dels participants de 

fora de Barcelona, cosa de la qual no 

tenia esment el nostre president que 

va haver de ser anat a cercar per a 

participar en els discursos de regla-

ment, els quais f inalment es van po-

der dur a terme, després del dinar de 

tots els participants i el comenca-

ment del dinar dels direct ius. Ja ho 

deia, aquell governanti «A tu t 'hi vol-

dria veure, al meu Hoc!» «I a mi tam-

bé», que va contestar l 'altre. 

RESULTATS DEFINITIUS 

Medalles d'or 
Jesús Borras Gálvez, Joan Roset Be

nito i Anton i Roset Benito (Grup Excur
sionista Muntanyenc, de Tarragona); Fe-
lip Linares Garcia, Salvador Pérez Ger
mán i Daniel Cardona Pers (S.E.A. San-
justenc, de Sant Just Desvern) ; Caries 
Picó Moreno, Joan Romero Balsells i Joan 

Sanz Vila (C. E. Mart inenc, de Barcelo
na) ; Llúcia Güell Nogué, Mart í Cruañes 
Seva i Francesc Viñeta Ros (Centre Ex
cursionista Olot, d 'O lo t ) ; Viceng Llór'a 
Céspedes, Caries Garcia Tudela i Xavier 
Mari Tresserres (Centre Excursionista 
Al iga de les Cor t s ) ; Andreu Sorrosal, 
Josep Sicart i Joan Manuel Vi laplana; 
Josep López Rivera, Jordi Mar tore l l i An
tonio Ruiz Fernández (Unió Excursionis
ta de Catalunya, de Barcelona); Josep 
M. Dalmau Sans, Pere Benaiges Mialet i 
Eduard González Ribas (A.A.E.E.M.I., de 
Val ls ) . 

Medalles d'argent 
Viceng Garcia Delgado, Miquel Rico i 

Miquel Ángel Martínez (Agrupació Ex
cursionista Catalunya, de Barcelona); Je
sús Bal lesteros, Jordi Garcia i Caries 
Ferrándiz (Unió Excursionista de Cata
lunya, de Barcelona); Felip Gascón, Mi
quel Fernández i Miquel Ibern (C. E. Po-
blet, de Barcelona). 

Medalles de coure 
Lluís Ayneto Magarolas, A lber t Vives 

i Jordi Vives Conesa (Grup Excursionis
ta Muntanyenc, de Tarragona); Ignasi 
Clues Plassa, Josep Planas Oliva i Xa
vier Salvado Santamaría (Agrupació Ex

cursionista Muntanya, de Barcelona); 
Lluís de las Cuevas, Josep Barrachina 
Pérez i Óscar Ferrer Ventura; Caries de 
la Encarnación, Miquel Gombau i Antoni 
Saladie Ald ice (Unió Excursionista de 
Catalunya, de Barcelona); Joan Pontacq 
Segurañes, Josep Gratacós i Xavier Ca
sáis (Centre Excursionista Badalona); 
Joan Ferrer Garriga, Jordi Ráfols Ferrer 
i Amadeu Redondo Masip; Antoni Llurba 
Folch, Ramón Mart í Salvany i Isidre Poch 
Mi lá ; Josep Planas Bertrán, Joan Tole
dano Membrano i Isabel Romeu Bertrán 
(Agrupació Excursionista Talaia, de Vi la-
nova i la Ge l t rú ) ; Ricard Puig Col l , Ale-
xandre Puig Coll i Orland Pons Rexachs; 
Miquel Garrel Coreó, Josep M. Gómez 
Duran i Viceng Soto Cervel ló (Club Mun
tanyenc Sant Cugat, de Sant Cugat del 
Val les) . 
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Eis Rallyes d'Alta Muntanya, a débat 

L'any 1959 tenia Hoc a LUI de Ter el 
I Rallye d'Alta Muntanya organitzat 
pel Centre Excursionista de Catalu
nya. D'ençà d'aleshores, aquesta pro-
va, inédita, en el seu t ipus, dins les 
activitats del nostre excursionisme, 
s'ha vingut célébrant anualment, amb 
un assistència, en linies gênerais, 
creixent, i podem ja dir que ha esde-
vingut tradicional i que ha adquirit 
carta de naturalesa entre nosaltres. 
Al costat dels elogis que ha obtingut, 
sens dubte merescuts, si mes no, pel 
que representa d'innegable dedicado 
desinteressada, de competencia téc
nica i d'eficàcia organizadora, no na 
deixat de suscitar comentaris adver
sos. Els uns, afecten aspectes par-
da is , détails de l'organització o del 
reglament; d'altres, s'adrecen a l'exis-
téncia mateixa del Rallye, a la seva 
naturalesa d'indole competi t iva, que 
hom pot suposar contraria a l'autèn-
tic esperit de l 'excursionisme (sense 
que en cap cas, pero, aqüestes cr i t i 
ques revesteixin carácter personal' ni 
posin en entredit l'actuació dels or-
ganitzadors ni aquella dedicació des
interessada a qué hem fet referen
cia) . 

Ha arribat un moment, dones, en 
que s'ha cregut oportú fer objecte de 
débat la conveniencia del Rallye d'Al
ta Muntanya o la modalitat que havia 
de revestir, en que s'ha plantejat si 
la seva existencia era beneficiosa per 
a l 'excursionisme o bé si atemptava 
a les seves esséncies, si representa-
va una manifestado visible de l'espe-
rit alpinístic o bé en constituía una 
deformació, tal com es desprén, jus-
tament, del que n'opina, al número 
anterior de «Muntanya», un fervent 
practicant —i no pas de les antigües 
promocions, sino de les recents— de 
I alta muntanya. I, així, es va tenir la 
pensada d'organitzar unes sessions 
de debat el résultat de les quals. si 
mes no, podría constituir materia I 
punt de partida per a la ref lexió. No 
totes les persones que hi van ser con-
vocades van poder apleqar-se a la ma
teixa sessió. Així, a la primera —se'n 
celebraren dues en to ta l— hi van 
prendre part Lluís Puntís. caD visible 
de l'organització dels Rallyes d'Alta 

Muntanya del Centre durant molts 
anys consecutius, Josep Llaudó, direc
tor de la revista Muntanya. Hilari Sanz 
Gonel, direct iu del Centre i Andrea 
Sorrosal, de la Unió Excursionista de 
Catalunya, un dels mes assidus parti
cipants ais Rallyes d'Alta Muntanya. 
en els quals ha aconseguit diverses 
medalles d'or. Dels assistents al pri
mer debat, Lluís Puntís no va parti
cipar al segon, en el qual van pren
dre part, a mes dels altres que hern 
esmentat, Josep M. Sala Albareda, 
vice-president del Centre, i Joaquim 
Senties, el quai, com a secretari de 
la Secció de Muntanya, ha intervingut 
d'una manera sobresort int en l'orga
nització dels Rallyes. 

Lluís Puntís obre el diàleg de la 
primera sessió i manifesta que un 
dels propòsits que el va guiar a ini
ciar els Rallyes d'Alta Muntanya del 
Centre, fou el de trencar un cert 
aïllament en qué vivia, o semblava 
que vivia, el Centre, en aquells mo
ments, respecte a les altres ent i tats, 
i d'establir-hi relacions efectives i 
cordials, d'eliminar una certa fama 
d'«aristrocratisme» que tenia el Cen
tre dins l'ambient de l 'excursionisme 
cátala. Els Rallyes, dones, van cons
t i tuir una activitat de l'Entitat portes 
enfora, que van servir per a establir 
uns contactes amb els éléments de 
les altres entitats i complien, en con-
seqüéncia, una f inal i tat de «política» 
exterior del Centre. Pel que fa al Re
glament, el primer dels quals fou éla
borât amb celeri tat per Joaquim Sen
t ies, preveía, en les primeres edi-
cions, uns résultats de la prova que 
es resolien en una simple classifica-
ció. Després, es va optar per donar 
medalles —d'or, d'argent i de bronze, 
a part de les de par t ic ipado— que 
podien ref lect ir mil lor les aptituds 
demostrades per cada un dels equips 
participants. Al cap dels anys, amb 
la perspectiva que donen i amb l'ex-
perièneia que han permès d'acumular, 
Lluís Puntís insinua la possibi l i tat 
que els Rallyes origin uns résultats 
negatius, unes consequèneies contra-
produents des del punt de vista so
cial, consideració en la quai s'aferma 
després de les converses que ha t in-

gut ocasió de sostenir amb éléments 
dir igents del C.A.F., en el transcurs 
d'un recent viatge a Estats Units. Se-
gons han manifestât aquests directius 
del C.A.F., la practica dels rallyes i 
d'altres activitats compéti t ives, de 
signe semblant, ha anat créant en el 
transcurs dels darrers anys un «ve-
dettisme» dins l 'alpinisme que hi ha 
originat una profunda cr is i , que els 
preocupa molt i la quai no saben com 
podran resoldre. En Lluís Puntís ex
pressa també la seva preocupado 
que els Rallyes, en Hoc d'un mitjà 
—companyonia entre excursionistes 
d'entitats diferents, susci tado de vo-
cacions alpinist iques— es convertei-
x in en una f inal i tat —consecució de 
medalles i de prestigi personal— 
preocupado que basa en diversos ca
sos que ha t ingut oportunitat de cap
tar, en ocasió d'algunes estades al 
Pirineu, de muntanyencs que hi duen 
a terme travessies o ascensions amb 
l'unie i exclusiu propòsit d'entrena-
ment de cara al Rallye proper, abso-
lutament indiferents a l' interès intr in-
sec de l'excursió que en aquell mo
ment realitzen. 

Andreu Sorrosal —com hem dit, as
sidu participant als Rallyes d'Alta 
Muntanya—, se'n mostra, com és lo
gie, fervent partidari i no creu que 
l' incentiu que representa la consecu
ció d'una trofeu en una prova compe
t i t iva —incent iu, f ins fa poc, alié al 
mon de la muntanya— representi cap 
desvir tuado dels ideáis de l'excur
sionisme, entesos, f ins ara, i espe-
cialment entre nosaltres, com una sa
t isfaccio interior, despullada de sig
nes externs i d'afalagaments de la 
vanitat, sino, ben al contrari , un estí-
mul que incita a la superació de les 
própies facultáis, per mitjà de l'es-
forç, de l'entrenament, de la cons
tancia, de la uti l i tzació de l'experién-
cia, de l'observació de les .reaccions 
del eos, etc. A cr i ter i seu, sembla di
fíci l que es pugui modificar substan-
cialment el reglament dels Rallyes 
sense que això en representi la deca
dencia, ja que prescindir de la con-
cessió de les medalles de classifica-
ció signif icaría, inéluctablement, la 
pèrdua d'interès i una disminució del 

192 



"L'organització deis Ra/íyes ha estât un 

exemple d'efic'acia, de competencia técnica 

i de dedicado desinteressada..." • 

seu estímul actual per a participar-hi 
i, en conseqüencia, els alpinistes 
mes ben preparats deixarien de parti
cipar-hi. Així mateix, opina que la 
concessió de medalles, que eliminen 
els llocs de primer, segon, tercer, etc. 
—ja que teôricament, tots els parti
cipants poden obtenir medalla d'or— 
no contribueix tant a la creació de 
l'esperit de «vedettisme» com hi con
tr ibuirá una classif icació rigorosa 
de primer a ú l t im. 

Segons Josep Llaudó, director de 
la revista «Muntanya», les activi tats 
de muntanya que es resolen en pro-
ves de competició, representen una 
desviado de I'ideal de l'excursionis-
me, que sempre havia estât practicat 
peí goig íntim que proporciona ais 
seus adeptes, ais quals no calia cap 
menció honorífica ni cap trofeu de 

classif icació, distincions superflues 
per a qui sabia trobar una gamma va 
riadíssima d'incentius i satisfaccions, 
que van deis que es troben en la con-
secució d'un cim fins a la contempla
do del paisatge, passant peí conei-
xement directe del país, en tots els 
seus diversos i suggestius aspec-
tes. La practica deis Rallyes, segons 
el nostre director, pot originar que 
les noves generacions d'alpinistes no
mos vegin en I alta muntanya una oca-
sió de conquerir uns trofeus —avui 
tan i tan prodigats en tota mena d'ac-
t iv i ta ts— i d'aconseguir fama i ano-
menada personal, tal com s'esdevé 
amb una freqüencia tan lamentable 
en els practicants deis própiament 
anomenats esports, éssers infatuats 
deis t r iomfs i de la preponderancia 
certament exagerada que els donen 

els mitjans modems de comunicado, 
en especial certs sectors de la prem-
sa setmanal ¡Ilustrada dedicada ex
clusivement a la informació banal so
bre la vida deis efímers ídols del mo
ments. D'altra banda és del parer 
que l'esforç —économie i personal— 
tan considerable, que els Rallyes exi-
geixen, resulta desproporcionat i que 
fóra mes reaonable d'esmercar-lo en 
d'altres activitats de mes abast so
cial . 

Les opinions expressades per An-
dreu Sorrosal son ratif icades per Hi-
lari Sanz, el quai, a mes, declara que 
s'ha parlât amb molta exagerado de 
la mínva de la puresa de l'ideal aloi-
nístic a causa de factors externs i de 
les noves formules que s'hi han adop
tât procedents de les practiques es-
portives usuals, i conceptúa com a 
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minimes les conseqùències négati
ves derivades de la vanitat que pot 
representar la consecuciô d'una me-
dalla i de la supeditaciô a aquesta 
consecuciô del goig int im propi i ca-
racterist ic que dôna la pràctica de la 
muntanya. Segons Hilari Sanz, dels 
efectes o résultats dels Rallyes d'AI-
ta Muntanya, com dels de qualsevol 
altra act ivi tat, n'hi ha de posit ius i 
de negatius, i son els posit ius els 
que han de tenir-se en compte i va-
lorar-se i els que en just i f iquen l'exis-
tència i la perduraciô. Conclou que 
veu fantasmai que, a causa dels 
Rallyes, es desvirtuï o desaparegui 
allô que entenem per idéal de l'ex-
cursionisme. 

Hem transcri t , f ins ara, en sintesi , 
i tan f idelment com ens ha estât pos
sible, amb les notes que en vam po-
der prendre, les opinions formulades 
per tots els assistents al primer dels 
dos débats, transcripciô que vam lle-
gir en iniciar-se la segona sessiô, a la 
quai, com hem dit, no va poder assis-
t i r Lluis Puntis i que compta, en can-
v i , amb la participaciô de Josep M. 
Sala Albareda i de Joaquim Senties. 

Durant aquest segon débat, els qui 
ja havien assist i t al primer, es van 
ratif icar, com és lôgic, en les opi
nions respectives i, a mes, es van fer 

diverses consideracions sobre altres 
aspectes de la qüestió. 

En primer Hoc, Josep M. Sala Al
bareda, glossant les opinions ante-
riors sobre la jus t i f i cado o la impro
cedencia de l'existència dels Rallyes, 
va expressar el parer que una pura 
concentració d'excursionistes a la 
muntanya, sense cap f inal i tat concre
ta, és absurda. En principi , tot excur
sionista, desitja anar a la muntanya 
amb el petit grup, amb el seu equip 

0 colla, ben avingut i homogeni, amb 
el quai pot i sap treure d'una sortida 
el maxim de goig i de prof i t possi
bles, en tots els seus aspectes. 
1 quan un accedeix a participar en 
una act ivi tat que apiega un contin
gent de persones que ultrapassa de 
bon tros aquest petit n u d i , és per
qué hi ha un motiu d'interès general, 
un factor de servei, que ho pot jus
t i f icar. Aleshores, s'ha de sospesar si 
els Rallyes han servit realment per a 
crear un interés per a l'alta munta
nya o no. La compensació que es treu 
de formar part d'aquest contingent 
—el qui hi concorre formant part de 
l 'organització— és de saber que s'ha 
impulsât la pràctica d'una modalitat 
de l 'excursionisme. Ara, si es pres-
cindeix de les classif icacions, no vai 
la pena d'esmerçar cap esforç en 

aquests aplecs d'alpinistes. 
Advocant a favor dels Rallyes, Sanz 

manifesta que s'hi aconsegueix una 
perfeccionament tènie en la pràctica 
de l'alta muntanya. Llaudô opina que 
mes aviat duen cap al grégarisme i 
la massif icaciô, manifestacions da-
vant les quais intervé Joaquim Sen
ties per dir que s'ha d'endurir el re-
glament dels Rallyes a f i que aixô gar-
belli la gent que hi vol assistir. Sor-
rosal, partidari de l 'entrenament, in
dica que de cara a les proves en qües
t ió, a la seva entitat, la Unió Excur
sionista de Catalunya, han llogat un 
gimnàs on poden preparar-se fisica-
ment els qui tenen intendo de pren-
dre-hi part, i que els orienten sobre 
diversos aspectes tècnics, com ara 
son la consulta de mapes, I'ús del 
material, el règim alimentari més adé
quat, així com també sobre els as
pectes moráis. Sanz es manifesta 
conforme a aquest cr i ter i de selecció 
prèvia dient que, efectivament, cal 
sortir al pas de la falta de preparació 
d'alguns dels inscrits. Sorrosal, tam
bé expressa el seu acord a aquest 
punt de vista, amb el qual s'aconse-
guirà d'evitar que el Rallye decaigui 
o degeneri. El tema de la selecció 
prèvia porta a la consideració dels 
résultats obtinguts, en general, pels 
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"El grégarisme i la massificaciô: una la

mentable tendència actual, a la quai ens 

poden dur els Rallyes..." -4 

"En els Rallyes s'aconsegueix un perfec-

cionament tècnic que permet de superar 

els obstacles de l'alta muntanya..." > 

participants de les diverses entitats 
i Senties posa en relleu les magnifi
ques classif icacions de centres corn 
ara la Unió Excursionista de Catalu
nya i Talaia, de Vilanova i la Geltrú, 
les quais no han aconseguit els 
equips del Centre. Llaudó diu que 
aixô no representa cap index de 
preparado i Senties indica que l'ex-
plicació es que, als éléments «bons» 
del Centre, el Rallye ja no els inté
ressa. 

Sala intervé de nou en el débat per 
dir que els qui preñen part als 
Rallyes ho fan. en primer Hoc, pel 
goig de participar-hi i que la medalla 
que hi poden aconseguir és de mes 
a mes. El que intéressa, diu, és que 
surt i gent nova, que hi hagi una reno-
vació. Tôt i que la compet ido a la 
muntanya no desvetlla el seu entu
siasme, és partidari que els Rallyes 
continuïn fent-se mentre compleixin 
la seva fundó de desvetllar o nodrir 
vocacions. 

Llaudó suggereix la supressió de 
ies medalles, suggeriment que és re-
butjat categôricament per Senties, se-
gons el quai, les experiències d'a-
quest any ensenyen que per a pujar 
a certs cims, cal anar ben préparât. 
Poe 0 molt, continua dient, hi ha d'ha-
ver una certa competició que perme-
t i una classif icació. Si no, hi vindrien 
una mult i tud de participants imprepn-
rats. La par t ic ipado s'ha de selec
cionar amb un cert grau de dif icultat. 
Sorrosal convé en aquest cr i ter i , se-
guint el quai s'obliga els pressump-
tes participants a preparar-se, es 
desvetlla el seu sentit de la supe-
ració i aixi poden anar valorant les 
sèves aptituds any darrera any. I aix i , 
el que un any aconsegueix una me
dalla de bronze aspira a la d'argent 
per a l'any vinent i a la d'or per e 
l 'altre. Llaudó es queixa que una du-
resa extrema del reglament l imita la 
participació a una élite escollida, a 
la minoría deis «bons» i Senties el 
contradiu indicant que no es tracta 
dels «bons» sino deis qui aspiren a 
ser «bons». Llaudó reitera el seu 
punt de vista que els incentius que 
han de guiar a la muntanya han de 
ser altres que els t rofeus. Addueix 

l'exemple dels suïssos, poble alpi per 
ecellència, que mai no han volgat or-
ganitzar Rallyes ni competicions. Sala 
diu que justament són els suïssos els 
qui s'han intéressât pels nostres 
rallyes d'esqui, que, prescindint del 
sistema de «banderetes», revesteix 
unes caractérist iques peculiars. Sen
ties assenyala que cal saber trobar el 
terme mitjà entre la competició i la 
muntanya. 

En recerca, doncs, d'una fòrmula 
adequada perquè la pràctica dels 
Rallyes no comporti résultats de sig
ne negatiu, Andreu Sorrosal, recorda 
la fòrmula que es va adoptar al Rallye 
de Boavi, fòrmula que li sembla alta-
ment recomanable, ja que s'hi esta-
blia prèviament la medalla a què as
pirava cada equip participant, i aixi 
s' individualitzen els diversos equips, 
car no es podia seguir el de davant 
que no se sabia què es proposava de 
fer. Això, indubtablement, repercutia 

en el millor coneixement de la regie 
recorreguda per part de cada equip, 
que havia d'actuar com en el trans-
curs d'una ascensiô 0 d'una traves-
sia habitual. Sorrosal précisa que els 
Rallyes haurien de revestir una nota
ble grau de dif icultat, de la qual cal-
dria informar perfectament els qui 
pensessin assistir-hi, perquè en fos-
sin conscients en tot moment. I creu, 
a mes, que aixô fora el sistema per 
l imitar l 'assistència als Rallyes i evi-
tar que hi prenguin part aquells que 
demostren clarament una preparaciô 
insuficient. 

Reprenent les manifestacions de 
Sorrosal, Sala Albareda diu que son 
les entitats les qui s'han de respon-
sabilitzar perquè no es presentin 
equips de manifesta preparaciô insu
f icient i que les Inscripcions ja es 
fan per entitats justament perquè les 
respectives juntes direct ives admetin 
aquesta responsabilitat en un o altre 

195 



grau. Hi intervé Hilari Sanz dient que 
aquesta norma es va adoptar també 
al recent curs de monitors. Sorrosal, 
aleshores, matisa, en el sentit que 
aquest cr i ter i de l im i tado no barri 
el pas als joves, als quals cai donar 
oportunitats a base, però, de vetllar 
per la seva preparació. Senties diu 
que en muntanya es fa molt di f íci l 
de l imitar però que certament cal 
buscar una fòrmula que responsabi-
litzi una mica. Sorrosal fa també un 
cr i t d'alerta contra els qui assistei-
xen a les proves en qüestió despro
veías de l'equip elemental que cal per 
a la practica de l'alta muntanya. Tant 
corn la preparació dels participants, 
l 'entitat a que pertanyen hauria de 
vetllar pel seu equip personal, ja que 
no és tolerable que s' intenti una as-
censió pels séracs del Mont Perdut 
équipât talment com si s'anés al Ma-
tagalls, cr i ter i que és rati f icat per Hi
lari Sanz. Llaudó tern que una exces-
siva cura en l'equip personal pot dur 
a la conversió de l 'excursionista en 

un maniquí de muntanya. Senties afir
ma que de moment, en els nostres 
ambient alpins, no hi ha encara «ve-
dett isme». Segons el i , arribará iné
luctablement, però de moment enca
ra no n'hi ha. 

Q u e passaria si el Centre abando
nes l'organització deis Rallyes d'Alta 
Muntanya? Heus aquí una de les dar-
reres questions que és objecte de dé
bat. Sorrosal i Senties afirmen rotun-
dament, sensé pensar-s'hi, que tot se
gu i i se'n faria carree una altra enti-
tat. Llaudó manifesta que, en tot cas, 
això no hauria de preocupar el Cen
tre, i que aquesta considerado no 
hauria de condicionar la seva decisió. 
Senties en discrepa radicalment. Per 
a eli l 'organització del Rallye és una 
qüestió de polit ica del Centre. De po
l i t ica d'actuació, s'entén. Sorrosal 
manifesta que, actualment, el Centre 
es valora especialment per l'organit
zació deis dos Rallyes, d'Alta Mun
tanya i d'Esquí, que acrediten el Cen
tre entre tots els excursionistes del 

"Els que preñen part ais Rallyes ho fan, en 

primer Hoc, pel go/g de participar-hi..." -4 

pais, tant mes que aquesta organitza-
ciô mereix fots els elogis per la per-
fecciô amb que es duu a terme. Llau-
dô desestima aquests aspectes de 
prestigi exterior, superf icial , que en-
tronquen amb les tendèneies actuels 
segons les quais només es valora tôt 
allô que és propalat i difôs per una 
bona propaganda, que tan sovint ama-
ga la buidor del contingut. Segons 
Senties, aquesta és l'època que ens 
ha tocat viure i l 'excursionisme no 
se'n pot pas sostreure. «Som al bail 
i hem de ballar» son les sèves parau-
les textuals. Hilari Sanz pregunta 
aleshores a Llaudô si veu possible al-
guna altra prova en Hoc del Rallye i 
l ' interpellât contesta que no. Sala Al-
bareda, ve a cloure, substancialment, 
el débat, indicant que admet la dis-
juntiva entre la continuaciô del Rall
ye o la seva supressiô, perô que allô 
que considéra inadmissible és una 
simple concentraciô a la Muntanya. 
D'altra banda, les funcions socials 
que queden al marge del Rallye ja 
son ateses amb l'organitzaciô de cur-
sets, sortides d'iniciaciô, etc. 

La discussiô continua, viva i ani-
mada, un cop, teôricament, es dôna 
la sessiô per acabada, glossant i bro
dant els diversos punts de vista ma-
nifestats. En sintesi , perô, tôt el que 
es digue és el que acabem d'exposar. 
Confiem que la nostra transcripeiô 
haurà estât f idel , si no a les parau-
les, a l 'esperit dels diversos punts de 
vista que es van manifestar i, atenent 
que cap dels participants al débat no 
ha t ingut ocasiô de llegir aquesta 
transcripeiô —realitzada sensé l'aju-
da de cap magnetôfon— abans de pu-
blicar-se, accedirem de bon grat a les 
recti f icacions o matisacions que si-
guin del cas, si en algun punt hem 
estât notôriament infidels. Les con
clusions del débat, és lôgic que ca-
dascû —cadascû d'aquells a qui la 
qùestiô preocupa— les tregui pel seu 
compte. Corn hem dit, aquestes ses
sions no tenien cap intenciô decisô-
ria sinô propôsit d'exposiciô d'idées i 
punts de vista que puguin ser objecte 
de reflexiô i de consideracions pos-
ter iors. 
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C R O N I C A DEL María Perramon, Albert Cases, Antoni Pujol 

Serra i Joan Bernadó (desquerrá a dreta I 

de dalt a baix), que hauran estat els quatre 

darrers raiers del Plrineu. • 

Homenatge als raiers 

Tal com ja informàvem als nostres lec-
tors al nostre numéro d'agost, dins el 
trebal l del nostre col laborador Ramon 
Canals i Guilera sobre els raiers, el dia 
13 d'agost d'enguany es va fer baixar 
per les aiguës de la Noguera Pallaresa. 
en un breu t ram que finia a la Pobla de 
Segur, els que segurament hauran estat 
els dos û l t ims rais del Pir ineu. Aixô va 
ser possible gracies a la fe l iç iniciat ivp 
del senyor Ramon Boixareu, que va ve
nir a coincid i r amb la que havia t ingut 
pel seu compte i que anava gestant sen
sé desmai el mateix Ramon Canals. 

Els dos rais van ser constru i ts i t r i -
pulats pels antics raiers Maria Perra 
mon Bernardô, de ca la Moix ina, de Pont 
de Claverol , de 67 anys; Joan Bernadô 
de cal Ouim de Xonant, de Pont de Cla
vero l , de 65 anys; A lber t Casas, de cal 
Franxet, de Coll de Nargô, de 81 anys. 
i Antoni Pujol Serra, de cal Xur i t , de 
Coll de Nargô de 81 anys. Els va acom-
panyar, a fi de fer- los costat en cas de 
nécessi tât , un antic t i rador de cavalle-
r ies, Elias Ort igosa, de 65 anys, natural 
d'un poble de Màlaga i résident a la Po 
bla de Segur des dels 16 anys. Un dels 
rais era de dues t ramades i l 'altre de 
t rès . Cada tramada constava d'onze 
t roncs, l l igats amb branques de bedoll 
Malgrat la seva edat avançada, els qua
t re raiers van menar els rais amb habi
l i tât i coratge i van saber sortejar vic-
tor iosament els esculls i els paranys que 
ofer ia el curs del r iu i van aguantar es-
to icament la pluja pers istent , i a esto-
nes intensa, que no va deixar de caure 
en tô t el t ra jecte. La navegaciô va du-
rar una hora i mit ja. Una gran gentada 
esperava, pacientment, sota la pluja, l'ar-
ribada dels raiers i els va acol l i r amb 
aplaudiments entusiastes quan aquests 
un cop passât el pont de la Pobla, van 
amarrar els rais a la vora esquerra del 
r iu , a l ' indret on les aiguës tumultuose? 
de la Noguera esdevenen manses i 
t ranqui l les a causa de l ' inici de l'embas-
sament de Sant An ton i . I, tô t seguit , es 
van cantar l 'antiga Cançô del raier, se-
gons la celebrada l letra de Verdaguer. 
i després que cadascû dels quatre raiers 
i el t i rador de caval ler ies hagueren re
but una ampolla de «ratafia del raier». 
el nostre consoci Josep-Jordi Oueraltô. 
en nom del président del Centre, els va 
l l iurar la placa-medalla d 'homenatge, la 
quai va ser també ll iurada als al tres an 
t ics raiers présents a l 'acte: Francesc 
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Dos testimonis grafios, a les a/'gües de la 

Noguera Pallaresa, deis dos últims rals del 

Plrlneu, que esperem que serán conserváis 

com a record. 

March Rabassa, de Sossis, de 84 anys: 
Francese Bosort, de cai Pardinyes, de 
la Pobla de Segur, de 88 anys, i Fran
cese Monsó Taùll, de cai Paco de la Mo
lina, també de la Pobla, que compta ac-
tualment 89 anys. Tal com ja vam infor
mar, es féu també l l iurament de la pla-
ca-medalla al senyor Boixareu, que, a 
causa d'haver fet possible la realitat d'a-
questa iniciat iva, fou nomenat raier d'ho-
nor. 

L'homenatge del Centre als antics 
raiers era dedicat a tots els qui encara 
viuen actualment. El més jove té 64 anys 
i el degà en té 91 Tret dels que hem 
indicat, són tots de Coli de Nargó. i lle-
vat de molts pocs, encara hi v iuen. El 
dia 10 de setembre el nostre consoci 
Jordi Roca Roca els hi féu l l iurament 
de la placa-medalla, cosa que const i tu i 
un acte pie de simpatia en aquella po-
blació de l 'Alt Urgel l . A ls qui no hi eren 
presents, se'ls ha l l iurat poster iorment 
Creiem interessant de donar la relació 
nominai , amb el nom de la casa pairal 
respect iva, de tots aquests antics braus 
raiers que han rebut aquest merescut 
homenatge del Centre: Antoni Sabartés. 
de cai Xinco, 74 anys; Josep Forner, de 
cai Xeró. 77 anys: Joan Plaus Miquels. 
de cai Pinós, 77 anys; Pere Plaus Gines-
tar, de cai Paquet, 66 anys; Joan Fàbre 
ga, de cai Xera, 83 anys; Cl iment Pujol, 
de cai Tomasso, 71 anys; Francese Ar-
gerich Vinyals, de ca la Munda, 83 anys: 
Josep Bach, de ca la Marcela. 79 anys; 
Joan Bach, de cai Sanaùja, 77 anys; Pere 
Bach, de cai Perot, 64 anys; Antoni Guàr 
dia, de cai Cugussot, 69 anys; Jaume 
Blanch, de cai Mumpo l . 70 anys; Fran
cese Perella, de cai Xinco, 80 anys; Joan 
Ramoneda. de cai Palerò, 73 anys; Josep 
Ramoneda, de cai Pep del Guil lot. 71 
anys; Joan Buchaca, de cai Mano. 79 
anys; Antoni Torrent. de cai Sagal, 79 
anys; Josep Soler Grael l . de cai Perù-
Ila, 80 anys; Joaquim Duro, de cai Oui-
met, 69 anys; Manuel Galano, de ca la 
Pubil leta, 81 anys; Pere Oliva, de cai Jo-
sepó, 65 anys; Bonaventura Puig, de cai 
Ventura Pollet, 68 anys: Antoni Oromi 
de cai Ton Peret. 89 anys; Josep Pujol 
Serra, de cai Xuri t , 64 anys; Jaume Folch, 
de cai Terr issaire, 72 anys; Lluis Casas. 
de cai Faringol, 78 anys; Antoni Blanch 
Gregor i , de cai Ton de la Negra. 91 anys; 
Manuel Flotats Grael l , de cai Joan Mo-
l iner, 64 anys; Joan Corominas. de cai 
Xans, 64 anys; Ramon Bach. 68 anys, i 
Pere Grael l , 66 anys ( ignorem el nom 
de la casa pairal dels dos darrers) . 

Ve ara a tomb, posats a parlar de 
raiers, i ampl iant la referencia contin-
guda a l 'esmentat art icle del nostre col-
laborador Ramon Canals. segons la qual 
una fradic io assegurava que la fusta que 
va servir per a bastir l '«Armada Inven
cible» havia estat baixada riu Segre avall 
i. dones, per mit jà de rais, de donar 
compte de la in fo rmado que ens passa 
el mateix Canals sobre aquest punt. A ls 
boscos de Figols d'Organyà hi ha una 
roca amb una inscripció gravada. La gent 
del país en diu «el rètol», i n'hi ha que 
asseguren que fa referencia a la fusta 
baixada amb dest i a l '«Armada Invenci
ble». És possible que d'aquests boscos 
sortís la fusta amb dest inació a aquella 
celebre f lota, però no sembla creíble 
que el «rètol» es refereix i a aquell fet. 
car després d'una informació ocular po-
dem dir que la inscr ipció —d'unes di-
mensions aproximades de 60 x 100 c m — 
actualment és ¡i legible, exceptuant l'en-

capcalament, on veiem que d iu : «AÑO 
DE 1768» (o potser 1763 ó 1766), i 
aquesta data cau mol t llunyana a la me
morable desteta de l'any 1588. Més avall 
també s'hi poden llegir dues paraules 
que potser d iuen: «... MONTES ... ME
DIO . . .» . Caldria posseir més informació 
per aclarir el sent i t d'aquesta inscr ipció 
lapidaria. 

Com a colofó, només cal afegir que 
si bé encara no ha sorgi t la fórmula o 
el mecenatge que permet i la conserva-
ció dels dos rais, es manté l'esperanga 
que no serán destruí ts. Quant al lloc de 
conservació, ja s'apuntava la idea, al tre-
ball refer i t , de l 'església vella de Mira-
vet, que podría convert i r-se en museu 
f luvial . A més, s'han fet gest ions per
qué se'n faci carree, d'un, el Museu Ma-
rí t im de Barcelona i també perqué s'ha-
bi l i t i una església desafectada de Coll 
de Nargó. Esperem que, de tots els pro-
jectes, un o altre arribará a bon port. 
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Reunió extraordinaria de la Junta direc
tiva del Centre a la Molina 

Els dies 16 i 17 de setembre la Jun
ta direct iva del Centre va celebrar una 
reunió extraordinaria al Xalet-Refugi de 
la Mol ina, per tal de fer una revisió a 
fons del funcionament de l 'enti tat du
rant aquest any darrer i establ ir un pía 
coordinat d'actuació per a l'any vinent. 

Els dos dies del cap de setmana van 
resultar ben apropiáis per tal de fer 
—ateses les presses i les urgències de 
la vida c iutadana— aquesta mena de 
presa de consciència. 

Les seccions i comissions diverses, a 
través de les quais es manifesta la vida 
social, van tenir ocasió d'exposar els 
problèmes mes fréquents amb qué so-
len topar, així com els projectes que te
ñen per ais anys v inents. Aqüestes ex-
posicions, contrastades amb els parers 
deis représentants de les altres seccions 
i comissions del Centre, van permetre 
que tothom es formés una idea mes com
pleta de la complex i ta t de la nostra En-
t i tat , i portará com a conseqüéncia una 
coordinació mes estreta entre els pro
grames de Murs d i ferents act iv i tats. 

Així mateix, durant les diverses ses
sions deis dos dies de reunió, hi hagué 
l 'oportuni tat de manifestar to thom com 
creia que hauria de ser la celebració del 
Centenari del Centre, i d'aportar idees 
i sugger iments sobre els principáis ac
tes amb qué caldria donar-hi rel leu. 

Entre els acords mes importants que 
es van prendre, hi ha els següents: 

1) Accedir a la demanda de la Sec-
ció d'Esquí de tenir un local mes am
pie. Passarà a ocupar la sala i dos des-
patxos del pr imer pis de la casa nova, 
i deixarà la sala actual per a estatge 
social . 

2) Prendre consciència deis problè
mes de la Comissió de Refugis, i ende-
gar bé els ja existents (o deixar-los del 
tô t si els problèmes cauen fora de la 
nostra incumbencia) abans de pensar a 
fer els nous projectes a la vall de Besi-
verr i i a la cresta de Salenques. A mes, 
començar a preparar els projectes d'am-
pliació de la Renclusa per poder dema-
nar les ajudes i subvencions que cal-
guin. 

3) Administrado: Anar gradualment 
cap a una mecanització del s istema de 
confecció i cobrament de rebuts i de 
comptabi l i tat general . 

4) Conservado: Estudiar maneres de 
poder ampliar els locáis del Centre, i 

arranjar urgentment les dependéncies i 
parts de la casa propia que ofereixen 
mes def ic iéncies. Teñir present la con
veniencia d'arranjar bé la sala d'actes. 

5) Salardú: Acabar la instal lació per
qué els estadants s'hi t robin bé, i pro-
moure l 'ocupació del Xalet Refugi du-
rant les temporades d'esquí i de mun-
tanya. 

6) Jovent: Insist ir en les act iv i tats 
orientades de cara ais joves, perqué con-
siderem fonamental Ifur integració a les 
tasques de l 'ent i tat: 

7) Salvament de masies: Revifar la 
informació sobre cases i masies en ven
da, i incloure també aquelles que es po-
dr ien només Hogar o arrendar per anys 
o temporades. 

8) Publicacions: Insist i r en Tactual 
pía d'edicions i reedicions de les guies 
del Centre, i preparar la publ icació deis 
previstos per al Centenari (Flora Alpi
na, Centenari C.E.C., Guia Turística del 
Pir ineu, Director i de soc is ) . 

I entre els sugger iments que es van 
presentar podem esmentar: 1) a la Sec-
ció de Cinema Amateur: perqué f i lmi 
cada any els actes mes importants del 
Centre, fent així una pell ícula-reportatge 
anual; 2) Patrimoni i Conservado: Ex
posar ais locáis socials, degudament pro-
tegi ts , els objectes de valor artíst ic o 
histor ie que guardem a diversos indrets 
de la casa. 3) A les seccions en gene
ral, que en programar actes que puguin 
afectar els d u n a altra Secció, es posin 
sempre d'acord amb aquesta darrera 
4) Al CADE, que mir i d'estudiar la ma
nera de poder integrar mes fáci lment 
nous elements a la Sub-secció. 5) A 
TERE, que adapti el s istema de prés-
tec de material al de les altres Seccions 
del Centre. 6) La revista «Muntanya» 
demana que les seccions hi nomenin un 
corresponsal amb la comesa de propo-
sar art ic les de possible o aconsellable 
publ icació. 

En resum, va ser una reunió profi tosa, 
tal com n'havíem esperat, els suggeri
ments i els acords de la qual, d istr ibuí ts 
poster iorment a to tes les seccions i co
missions, convé que siguin atesos per 
to ts l lurs e lements d i rectors. per tal 
d'arribar a confluir en aquella línia d'ac
tuació volguda per to ts , evi tant alhora 
la dispersió d'esforgos i d 'act iv i tats que 
podría portar-nos a l 'ertcallament i a la 
ineficacia. Van convenir que aquest t i -
pus de reunió convenia tenir- lo cada any, 
alternant-la ais diversos Xalets-Refugis 
del Centre. 

E. R. E. 

Campanyes d'estiu 

Camp oficial d'estiu 
El camp oficial de l'E.R.E. va tenir Hoc 

la pr imera quinzena d'agost als massis-
sos muntanyosos d 'Astur ies, a la part 
or iental de la serralada de Pics d'Euro
pa, més concretament a la zona del Jou 
Luengo. 

D'aquest Hoc, f ins ara pràct icament 
desconegut pels espeleòlegs, s'ha réunit 
intéressant material d 'estudi . 

Més d'una dotzena de noves cavitats 
han estât explorades, i de totes se n'ha 
efectuat l 'alçament topograf ie, i se n'ha 
recol l i t també material bioespeleològic 
actualment en estudi . 

En pròximes campanyes es podran 
completar les dades recol l ides, per a la 
seva poster ior s istemat i tzació. 

Dues campanyes a l'Atlas 

Un any més, membres de l'E.R.E. han 
efectuat dues campanyes al Marroc. 

La pr imera es va dur a terme del 18 
d'agost ai 10 de setembre, i va ser rea-
litzada conjuntament amb el Museu de 
Zoologia de Barcelona. 

La principal f inal i tat va èsser la recol-
lecció faunist ica, especialment la dels 
représentants cavernicoles. 

Per aquest mot iu les cavi tats explo
rades estaven situades en diverses zo
nes: Rif (Bab-Taza), Gran At las Central 
(A i t -Mehammed) , zona costerà, al sud de 
Casablanca (Saf i ) , At las Mit jà (Azrou) . 

De totes elles es va recol l i r intéres
sant material entomologie i se'n va rea-
litzar un ampli reportatge fotograf ie. 

El sego'n grup, col laborant amb el Mu
seu d'Arqueologia de Barcelona, es va 
dir ig i r a la zona pre-desèrt ica de la vall 
del Draa, a fi de completar els estudis 
iniciats l'any passât, i, al mateix temps, 
prospeccionar noves régions del sud de 
TAnti-At las. ' 

Aquesta campanya es va iniciar el dia 
1 de setembre i s'havia previst que fina-
litzés a ul t ims d'aquest mes. 

Gouffre Lonne Peyret 

Durant la pr imera quinzena de setem
bre, un altre grup d'aquest equip va 
efectuar l 'exploració de la «Gouffre 
Lonne Peyret», avene de més de 900 m 
de profundi tat que es troba a la zona de 
la Pedra de Sant Mar t i . 
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Per l ' interior hi circula un important 
riu subterrani i té un considérable re-
corregut. Riu avall l'aigua es perd per 
f i l t ració, en una sala de proporcions si-
milars a les de la Sala Verna (Pedra 
de Sant Mart i ) i riu amunt presenta un 
extens complex parcialment inexplorat. 

Sa'o de Fotografia Subterrània 

Dintre dels actes del X Aniversar i de 
la fundació del «Grupo Espeleológico 
Alavés». de Vi ter ia, ha estât convocat 
un Salo de Fotografia Subterrània obert 
a tots els résidents a Espanya. 

El pr imer premi absolut, dotât amb 
5000 pessetes i un t ro feu, correspongué 
a una ampliació en blanc i negre de la 
qual és autor el nostre consoci Felix 
Alabart i Vi la, guanyador de mol ts al
tres certàmens i el qual ens honorem 
a fel ic i tar des d'aquestes pagines. 

Uns actes de civisme dignes d'imitar 

Llegim a la revista ADENA, portaveu 
de l 'entitat del mateix nom, dedicada a 
la defensa de la Natura, que en ocasió 
del Dia Forestal Mundial , el dia 19 de 
marc, uns nois del grup anomenat «Lin-
ces», de la mateixa ADENA, van realit-
zar una batuda al Campo de la Herrería, 
cap al cantó de l 'Escoriai, per netejar-lo 
de papers i tota mena d'escorr ial les. 
Amb 14 autobusos, cadascun amb un rè-
tol adéquat, uns 500 membres del grup 
«Linces», acompanyats d'un altre nom
bres grup d'exploradors, es trasl ladaren 
al Hoc indicai , mol t popular i concorre-
gut per excursionistes i arrossaires. Pro-
vei'ts, cadascun d'el ls, amb una bossa 
de plástic i un bastó punxegut, malgrat 
el temps in tempest iu , van arreplegar to
tes les deixalles consistentes en ampo
lles, l launes, papers i plast ics diversos, 
que van buidar ais camions que havien 
posât a la seva disposició l 'Ajuntament 
i el Patrimoni Nacional, els quals van 
quedar plens a vessar. 

El senyor Rodríguez de la Fuente, que 
dirigía l 'operació, un cop es va donar 

per enl lest ida, féu una explicació en qué 
en va glossar el s igni f icai , i el va posar 
com a exemple a seguir. 

No fóra pas superf lu que aquest acte 
de tan alta signif icació cívica i excursio
nista, t ingues el seu reflex a casa nos
tra, on hi ha tants i tants indrets que 
malauradament, es t roben en les matei-
xes condicions del que hem esmentat. 
Creiem que és reaiment amb l 'exemple i 
amb l'actuació práctica com s'han de re-
meiar les anomalies, així com és, cer-
tament, amb els médicaments que gua-
reixen les malal t ies. 

Una altra not icia que mereix un co
mentan elogios, és la que sabem per 
mitjà del «Diario de Barcelona», segons 
la qual, el dia 23 de setembre, un grup 
de 150 minyons de muntanya de Guies 
Sant Jordi de Barcelona, amb els seus 
dir igents corresponents, van passar uns 
dies a Siurana de Prades i, amb l'anhel 
de dur a terme una collaboració desin-
teressada, van esmerçar els seus esfor-
ços a adobar el nou accès a Siurana 
des de Cornudella, en el qual van fer 
algunes obres complementàr ies, entre 
les quals la instal lació de desaigües que 
han de permetre l 'escolament de les ai
guës de la pluja o de la neu, sense mal-
metre l 'afermat, actualment de terra. 

Historia de Capellades. Esteve Busquets 
i Molas. 450 págs. Dibuixos i fotogra-
vats. Capellades, 1972. 

Capellades és una de les vi les de la 
comarca de l 'Anoia amb una Personali
tät més definida, unes arrels més anti
gües i uns homes amb un bagatge cultu
ral més intens i amb un entusiasme més 
abrandador. Fruit lógic d'aquest favora
ble conjunt de factors coincidents, és el 
l l ibre que avui ten im el goig de teñ i r 
entre les mans, ver i table joia bibl iográ
fica bel lament emmarcada en un luxós 
rel l igat, perfecta de tipografía i densa de 
cont ingut, f ru i t de la tasca ingent d'un 
bri l lant equip mestr ívolament acabdíllat 
per Esteve Busquets i Molas, que sota 

el patrocini de l 'Ajuntament de la vi la, 
de diverses ent i tats —ent re elles la nos
t ra— i de benemèrita part iculars, ha v is t 
suara la l lum. 

Des de l 'home del Capello, possible 
contemporaní del de Neanderthal, f ins 
ais nostres dies, passant pels temps 
feudals, la vinculacíó amb el monest i r 
de Sant Cugat, les guerres de Succes-
sió i de la Independencia (aquesta dar-
rera, amb l 'episodi heroic de Susana 
Claretona) i les l lui tes carl ines, el l l i
bre passa revista minuciosament a to
tes les efemérides histor iques de la 
vi la. Però al costat dels fets histor ies 
rel levants, hom té cura de no oblidar els 
pet i ts esdeveniments locáis: festes ma 
jors, romiatges, concerts, exposicìons. 
I, així mateix, la fesomia i la idiosincra
sia del poblé: els carrers, la vida parro
quial, els hospitals, les fonts, el fo lk lore 
local, les publ icacions. 

Un capítol mol t important el const i 
t u e ^ el dedicat a la industria paperera. 
de tan évident prest ig i a Catalunya, i 
que ha donat naixença al renomat Mu-
seu Molí Paperer, un dels més impor
tants museus locáis del nostre país. Un 
altre aspecte mol t complet , és el réfè
rent ais homes insignes de la vila i ais 
que sense ésser-ne fi l is hi han dedicat 
el seu esforç o el seu afecte. 

Mencio a part exigeix la part gràfica 
de l'obra, extraordinàr iament abundosa 
amb reproduccions de goigs, estampes, 
vel ls gravats, plánols, etc., així com la 
documentació fotográf ica, plena d'evoca-
cions d'efemèrides l lunyanes i de per
sones ja absents. 

Estem, dones, davant d'una obra sum-
mament important que honora una po-
blació i els qui l'han promogut i que. 
amb tota evidencia, marca una fita so-
bresort int , en el camp de les monogra-
fies locáis catalanes. 

Josep Girona 



A M B A Q U E S T G E S T . . . 

milions d'homes de tôt el mon comencen 
cada dia Mur jornada. 

Un massatge for t i baronivol de FLOID 
després d'afaitar-vos us evitará tota irritació 

cutània i preparara la vost ra pell 
per a l'afaitada de l 'endemà. 

A m b l us habitual de FLOID AFTER-SHAVE 
l'home d'avui reprèn la lluita diaria, 

opt imista i ben dispost. 

Useu, també, Aigua de Colonia FLOID. 
Fresca, baronívola... excitant. 

•Floíd 
HAUGRON CIENTIFICAL, S. A. New York i London / París / Barcelona 

» • j o « % - estudie bahuts 



La Ballena Alegre 

A 9 minuts de Barcelona per l'autopista de Castelldefels, el 
camping "LA BALLENA ALEGRE", us convida a acampar ais 
seus boscos frondosos i a banyar-vos a les transparents aiguës 
mediterrànies. 
Així mateix i per a comoditat dels nostres clients hem instai.lat 
a l'interior del recinte del camping els servéis complets de bar, 
restaurant, servéis sanitaris, supermercat, dutxes, lavabos, 
assistència mèdica, pare infantil, zona esportiva, bugada i 
planxa i el sector comercial on podreu adquirir tots aquells 
articles que vulgueu. 



No us/ 
n'estranyeu!( 

Encara 
nona 

visita! 
Mañanes/ 

Mañanes es preocupa 
per tothom qui vol practicar un esport. 

Li aconsella l'equip complet 
mes adient entre tota una gamma variada de les millors marques. 

MAÑANES esports 

Canuda, 26 T. 232 07 71 Barcelona-2/V¡a Augusta, 103 T. 217 91 88 Barcelona-6 
Bai len, 170 T. 258 10 15 Barce lona-9/Pr im, 99 T. 380 48 21 Badalona 





N'apareixen un o dos números l'any, de mes de 100 pagines. Preu de subscripció anual: 150'— ptes. 
Disponibles números endarrerits. 
Espeleôleg. — Butlletí de relació i informado de l'E.R.E. «Equip de Recerques Espeleolôgiques». Tre-
balls sobre espeleología. Presentació ciclostilada. 
Subscripció: 100ptes. cada quatre números. N'acostumen a aparèixer de dos a quatre números l'any. 
Se n'han publicat fins a la data 15 números. En queden en arxiu exemplars per la venda, tret deis 
números 1 i 2 (exhaurits). 

Altres revistes disponibles del fons d'edicions del Centre en existencia 

Montaña. — Anales del Centro Excursionista de Cataluña. 1945 (Alpinisme, Esquí, Escalada, Cinema, 
Geografía, Fotografía, Historia, Folklore). 
Volum relligat de 320 pagines, ¡Hustrat, mapa plegat. 
De les publicacions périodiques del Centre queden en existencia un limitât número d'exemplars 
(per completar coHeccions). 
Primeres publicacions excursionistes, des de 1876. 
«Memóries de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques», «L'Excursionista», «Butlletí de 
l'A.C.d'E.C.». «Butlletí de l'Associació d'Excursions Catalana». -
Anuari de l'A.E.C. — En queden números solts. 
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya.—1891-1938. En queden exemplars per a completar 
coHeccions. 
Montaña. — Revista Bimestral 1946 al 1969. N'han aparegut 124 exemplars agrupats en 11 volums. 
En arxiu, coHeccions incomplètes. Números solts. Intéressants temes monogràfics, amb mapes i iti-
neraris d'excursió, vies d'escalada, ressenyes. 
Preu número senzill: 20'— ptes. Número doble i amb mapes: 35'— ptes. 
Muntanya 1970-1971. Butlletí bimestral del Centre. 
En resten comptades coHeccions completes (11 números). Només se servirán els pocs números es-
gotats formant coHecció. Preu: 250'— ptes. Números solts: 25'— ptes. 
Per a l'adquisició d'aquestes publicacions i per a tota mena d'aclariments sobre les edicions del 
Centre, cal adreçar-se a la seva secretaria (carrer Paradis, Barcelona, 2 ) , de dilluns a divendres, de 
7 a 9 del vespre. També s'hi poden adreçar comandes per escrit, detallant les obres i els números 
de les revistes que es desitgin. 

L a r e v i s t a MUNTANYA, e d i t a d a peí C e n t r e E x c u r s i o n i s t a d e C a t a l u n y a , h a g u a n y a t una n o v a e t a p a d e 

s u p e r a d o , tant pe r la p r e s e n t a c i ó c o m peí con t ingu t , c o m a fruit d e i s e s f o r c o s d 'un t rebal l d ' e q u i p . 

A r a , MUNTANYA, d e m a n a la c o l . l a b o r a d o d e i s s e u s l e c t o r s pe r a u n a n o v a e t a p a d ' e x p a n s i ó , p e r q u é 

a c o n s e g u e i x i t o t a 

la d i f us i ó q u e e s 

m e r e i x . 

Franqueig 
Molts 

excursionistes 

no llegeixen 

MUNTANYA 

perqué no 

la coneixen. 

T A R G E T A P O S T A L 

Revista MUNTANYA 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

Parleu-vos de 

MUNTANYA 

i feu-los-la 

conéixer. Paradis, 1 0 

BARCELONA (2 ) Retalleu aquest 

butlletí 

i doneu-los-el 

perqué se 

subscriguin a 

MUNTANYA 



Pub l i cac ions de l Cent re Excurs ion is ta de Cata lunya 

Están a la venda a les principáis l l ibreries i a la Secretaria del Centre els següents l l ibres: 
Guies-ltineraris de muntanya 

Alt Berguedá i Cardener. Agustí Jolis i M a Antonia Simó. Preu venda públic: 125'— ptes. 
Pedraforca. Agustí Jolis i M a Antonia Simó. Preu: 90 '— ptes. 
Pallars-Aran. Agustí Jolis i M a Antonia Simó. Preu:250'— ptes. 
Pallars-Aran. Agustí Jolis i M a Antonia Simó. (Edició en castel lá) . Preu: 250'— ptes. 
Posets-Maladeta. A. Armengaud i Agustí Jol is. (Edició en castel lá) . Preu: 200'— ptes. 
Posets-Maladeta. A. Armengaud i Agust í Jol is. (Edició en f rancés) . Preu: 250'— ptes. 
Vignemale-Monte Perdido. R. Oll iv ier. (Edició en castel lá) . Preu: 200 ptes. 
Meteorología de l'excursionista. Eduard Fontseré. Preu: 80 '— ptes. 
Guia per a conéixer els arbres. Francesc Masclans. (Tercera edició, en premsa.) 
L'Aneto i els seus homes. Próxima edició en cátala i 2 a edició en castellá. Jean Escudier i Agustí 

Jol is. 
(Biografía d'una muntanya i els homes que realitzaren la seva conquesta al massís Maladeta-Aneto.) 
La Fou de Bor i cavitats de Calta valí del Segre. M. Canals, C. Ribera i R. Viñas. Preu: 150'— ptes. 
El preu deis l l ibres, els quals es poden trobar a les principáis l l ibreries, correspon a la venda al 
públic. Els socis del Centre poden beneficiar-se d'uns descomptes considerables adquirint-los a la 
Secretaria de l 'entitat, on es pot veure l 'exposició de publicacions. 

Revistes de l Centre Excurs ion is ta de Cata lunya 

A mes de Muntanya, revista de l 'excursionisme i deis esports de muntanya, el Centre publica tam
bé les revistes següents: 
Otro Cine. — Portaveu de la Secció de Cinema Amateur i de TÚNICA. 
Al servei del cinema amateur i del bon cine professional. 
Revista b imestra l . Subscripció anual: 150'— ptes. Subscripció protector: 300'— ptes. 
Número solt : 30 '— ptes. Subscripció anual a l 'estranger: 280'— ptes. 4 ' — S. 
Número solt a l 'estranger: 50 '— ptes. 
Queden en arxiu números endarreri ts per a la venda. 
Speleon. — Publicada per l'E.R.E. «Equip de Recerques Espeleológiques». 
Revista sobre espeleología física, bioespeleologia, espeologia humana, espeoarqueologia, etc. 

M U N T A N Y A E d i t a d a pe í C E N T R E E X C U R S I O N I S T A D E C A T A L U N Y A 

La revista excursionista de mes tradició i de mes difusió de Catalunya. 

Reflex de totes les activitats i tots els aspectes de la muntanya i l 'excursionisme. 

Si encara no sou 

subscr ip tor de 

M U N T A N Y A , 

retalleu i envieu 

aquest butlletí 

i rebreu 

puntualment 

la revista al 

vostre domici l i . 

Si ja en sou, 

doneu-lo a un 

amie que 

s' interessi per 

l 'excursionisme 

i segur que 

us ho agrairà. 

Nom 

carrer 

població 

num pis 

Se subscriu a la revista MUNTANYA a partir del núm. 
quota anual de 135 pessetes. 

( d i s t r i c t s p o s t a l ) 

, amb la 

Cobrament: 

|~| gir postai 

|~| reembossament 

PI compte corrent 

Signatura 



Descompte especial 
als senyors socis 

del Centre Excursionista 
de Catalunya 

Qualität i gran 
assor t iment en 
CINE 
OPTICA 
FOTOGRAFÍA 

Muntaner, 357 - Barcelona - Telefon 211 26 57 



P a s s e i g d e G r a c i a , 9 3 
B A R C E L O N A - 8 


