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Xalet BERISTAIN a La Molina 

un argument mes 
de la nostra realitat 
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per l'esquiador 



Camping 

La Ballena Alegre 

A 9 minuts de Barcelona per l'autopista de Castelldefels, el 
camping " L A B A L L E N A A L E G R E " , us convida a acampar ais 
seus boscos frondosos i a banyar-vos a les transparents aigües 
mediterrànies. 
Així mateix i per a comoditat deis nostres clients hem instal.lat 
a l'interior del recinte del camping els servéis complets de bar, 
restaurant, servéis sanitaris, supermercat, dutxes, lavabos, 
assistència mèdica, parc infantil, zona esportiva, bugada i 
planxa i el sector comercial on podreu adquirir tots aquells 
articles que vulgueu. 
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EDITORIAL 
Pel carni de la responsabilitat 

Força sovint ens hem fet ressa 
—ens hem hagut de fer ressa— en 
aqüestes pagines, de noticies que 
no deixen de produir un cert des-
cor atj ameni : noticies de defalien-
ees collectives, d'estralls que es 
perpetren per mala fe d'alguns o 
per inconsciencia més o menys ge
neral, d'actes que atempten a diver
sos aspect es de la vida civil del 
país, de cap dels quais, no ens sen-
tim, m ens volem sentir, deslligats... 
Com també ens hem fet ressa, ni 
caldria dir-ho, molt més joiosa-
ment, d'altres esdeveniments de 
signe positiu, d'informacions que 
vénen a enfortir el nostre, de vega-
des, vacillant optimisme, d'accions 
que ens renoven la fe en l'esperit 
de continuïtat i d'incessant ressor-
giment del nostre poblé. 

Avui és una noticia altament en-
coratjadora i reconfortant que vo
lem dur al comentan de les nostres 
pagines, una noticia tan positiva-
ment significativa per a la nostra 
cultura com per al nostre esperii 
d'iniciativa i de realització : la rea-
parició de la G r a n E n c i c l o p é d i a C a 
ta lana . Els nostres lectors ja en 
deuen estar assabentats : a mit jan 
novembre, després d'un llarg inter
règne, iniciat amb noticies confuses 
i contradietarles, però carregades 
de negres presagis, aquesta obra 
magna de la nostra cultura ha re-
près la seva publicado amb l'apari-
ció del fascicele núm. 79, primer del 
volum quart, amb unes garanties 
de normalitat i de regularitat, que 
són l'obra d'una tasca responsable 
i la penyora més ferma de la con
fianca i l'adhesió publiques. Perqué 
la ìnterrupció de la publicado de 
la G r a n E n c i c l o p é d i a , ens dolia tant 
per les consequències négatives 
que representava per al nostre mo-
viment cultural, com ens alarmava 
per les causes que, sense arribar a 
saber-les amb exactitud, podien ha-
ver-la originai. Com a excursionis-
tes, tant en disposar-nos a dur a 
terme una travessia o una ascensió 
com en el desenvolupament de la 
nostra, no sempre fácil i planera, 
vida social, ens hem avesat, de 
temps, a ser responsables i réalis
tes, en calcular, i saber-Ios conju

gar, el rise i la dificultat d'una em
presa i les nostres forces per a dur-
la feliçment a terme. Per això ens 
sentíem especialment dolguts, per
qué ens adonàvem que en el plan-
tejament i l'execució d'aquesta em
presa tan ambiciosa com transcen
dental, havia fallai, per part d'algú, 
no sabem qui, ni ens importa ara 
d'esbrinar-ho, aquest tan impres
cindible sentit de la responsabilitat 
i de la relitat, sense el qual era, 
certament, impossible, que arribes 
a bona fi. El parentesi ha estât do-
lorós i amenaçador, però necessari 
i, en definitiva, profitas, car els 
esculls han pogut èsser, venturosa-
ment, superáis i els ensenyaments 
que s'han desprès de les sèves cau
ses són els que han de menar la 
prossecució de l'obra per les desit-
jades vies de la normalitat. Salu-
dem, dones, amb joia i sòlida espe-
rança la represa de la publicado de 
la G r a n E n c i c l o p é d i a C a t a l a n a , font 
d'informació cabdal i permanent, i 
instrument i realització de primera 
magnitud de la nostra cultura. 

Acabem de ponderar la gran fun
dó que la G r a n E n c i c l o p e d i a ha de 
representar —i ve représentant 
ja— com a valuosíssima font d'in
formació. És just de declarar tot 
seguii que, en la nostra específica 
condicio d'excursionistes, aquesta 
enciclopedia, aquest formidable in
ventari de coneixements, ha de con
vertirse tot seguii en una insubs
tituible obra de consulta, de la quai 
tots plegáis —incloent-hi els més 
récalcitrants ais aspectes cientifics 
o culturáis de l'excursionisme— 
ens sentirem, d'ara endavant, cada 
cop més tributaris, pel que fa a 
dades, referèneies, dates, nomencla
tures, terminologia i grafies topo-
nímiques. Cal pensar que l ' E n c i c l o 
péd ia constituirá el repertori orâe-
nat de coneixements, el cabal d'in
formació sistemàtica i cientifica-
ment establerta, de més envergadu
ra de què mai haurem disposai al 
nostre país i que aquest cabal, in-
clourà, com és logie, el que concer-
neix les nostres activitats, d'una 
manera molt especial, les referèn
eies a la nostra geografia. Per això, 
els nostres publicistes n'hauran de 

fer una eina de treball habitual i hi 
hauran de recorrer contínuament, 
com a mitjà eficaç i segur per a la 
recerca de dades i la solució de 
dubtes. Perqué ens cal convenir 
que en els coneixements que deri
ven de la nostra activitat, hi ha 
encara molts aspectes vacillants i 
insegurs, que exigeixen una revisió, 
molts problèmes als quais hem do-
nat una solució provisional, d'una 
provisionalitat duradora, pero no 
pas definitiva, que ara podrem acla-
rir i resoldre recolzats en la garan
tía del poderos instrument de con
sulta que tindrem a l'abast. Pen-
sem, per exemple, només, en els 
nombrosos dubtes que sorgeixen a 
cada moment en l'escriptura dels 
topônims, molts dels quais no po-
dem consultar encara en els pocs 
nomenclàtors solvents de què dis-
posem actualment. És ciar que cer
tes grafies que ens forneix aquest 
nou i vast repertori no deixaran de 
sobtar, avesats com estem a les que 
ja podem considerar tradicionals, 
profusament popularitzades com 
han estât per Vus continuât. I aixi, 
ens imaginem que potser l'adopció 
de V i n h a m a l a , per exemple, en Hoc 
de l'habituai V i g n e m a l e , grafia cer
tament arbitraria, d'imposició fran
cesa, desvetllarà certes reticèneies, 
pero creiem que cal eliminar-les i 
adaptar-s'hi, i que amb la unanimi-
tat de totes les publicacions sol
vents i responsables s'aconseguirà 
amb relativa facilitât. Si més no, 
les tasques de correcció, de fixació 
i de depurado, en aquesta com en 
d'altres questions, no s'hauran de 
basar en criteris personáis de 
francs tiradors, en informacions 
d'obtenció limitada, sino en les dis-
posicions d'una obra de consulta 
general, establertes amb la més 
absoluta garantía científica. 

En aquesta ocasió, dones, la no
ticia que comentem, és objecte múl
tiple d'alegria per a nosaltres. I 
creiem que aquest pronom ultra-
passa avui la seva habitual catego
ría gramatical de simple plural de 
modestia, i ateny una pluralitat 
molt més vasta, que enclou tots els 
nostres lectors. 
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DRAA-72. Missió científica ais 
orígens de l'art africa 
per l'Equip DRAA 

Djebel el Fagussât. Gravât, realitzat amb 

tècnica de fregament, représentant una 

gasela. • 

En els darrers anys s'ha despertat 
arreu del món un interés cientific 
cada cop mes acusat envers el Mo-
greb i el Sahara. Aquest interés ha 
cristallitzat en nombrosos descobri-
ments entre els quais, per la seva im
portancia i espectacularitat, desta
quen de manera significativa els de 
l'arqueologia prehistórica. S'ha anat 
prenent consciència del fet que allô 
que avui son zones désertiques fo-
ren, en un passât no gaire llunyà, ré
gions fèrt i ls en que s'assentaren co-
munitats humanes amb organitzacions 
complexes i cultures desenvolupades. 
Aqüestes comunitats, ultra les restes 
de la seva cultura material, el que en 
podriem dir restes arqueolôgiques 
«convencionals», han deixat una imat-
ge de llur ideología, costums i sen
tit estèt ic a les balmes i roques, amb 
pintures i gravats que constitueixen 
una de les pagines mes brillants de 
la creativltat humana. 

Si busquéssim els antécédents mes 
llunyans d'aquest interés arqueología 
per al Mogreb i el Sahara toparíem 
amb un mite que avui ens fa somrin-
re. La consciència mes o menys vaga 
que les zones désert iques foren el 
centre d'antigues cultures ha estât 
una constant durant molts segles, 
consciència relacionada amb el mite 
de l 'Atlàntida. Seria curios estudiar 
el pes que una novel-la com la cone-
gudíssima de Pierre Benoit ha tingut 
com a élément suscitador d'interès 
latent en el public. Aquesta conne-
xió entre el mite literari i la missió 
científ ica no és pas rebuscada. Els 
mateixos arqueólegs en reconeixen 
l'existència, com ara Henri Lhote, 
l'estudiós de les pintures del Tassili 
al Sahara algerí, que dedica encerta-
des pagines a aqüestes considera-
cions i bateja la principal figura fe
menina trobada amb el nom d'Ánti-
nea, en homenatge a la protagonista 
del relat de Pierre Benoit. És évident, 
pero, que els arqueólegs no creuen 
en l 'Atlàntida, pero sí que han cregut 
i creuen en les immenses possibili-
tats del désert, I el désert no ha de-
fraudat aquesta fe. 

Després d'una etapa de peoners 
— Frobenius, Obermaier, Breuil— 

que posaren les bases i les fîtes de 
l'art prehistoric de tot Africa, arribem 
a la fase de les modernes expedi-
cions cientifiques. En una visió d'oest 
a est hem vist anar posant en valor 
grups i mes grups d'art rupestre pre
historic: Malhomme estudia els con-
junts marroquins de gravats de l'At
las, no directament relacionats amb 
la resta de l'art rupestre africa; a Al
geria es descobreixen gravats i, so-
bretot, importants nuclis de pintures, 
les del Hoggar i molts especialment 
el conjunt del Tassili n'Ajjer, fins i 
tot amb elements egipcis, estudiat 
per Henri Lhote i donat a conèixer al 
gran public en un llibre apassionant i 
en unes exposicions extraordinàries; 
a Libia els gravats estudiats per Pao
lo Graziosi i, mes recentment, el tre-
ball mer i t íss im de Fabrizio Mori al 
Tadrart Acacus, massís amb pintures 
de gran qualitat; al Tsead l'Ennedi i 
el Tibesti entre altres. 

D'aquests estudis han sortit conclu
sions cientifiques, no tan completes 
com voldríem, però que reflecteixen 
bé que aquesta etapa primera de re
cerques ha estât molt positiva. Enume-
rades de manera senzilla tindriem: 1) 

La deserti tzació és un fet geologie 
molt recent, aixi com els fenòmens 
culturáis que hi teñen connexió, com 
ara la introducció del camell; 2) El 
desert fou habitat per comunitats 
amb cultures complexes, tant d'ori-
gen mediterrànid com negroides, i 
per fauna com la que es troba molt 
més al sud; 3) Express',6 fonamental 
de llur manera d'esser és l'art ru
pestre, d'una riquesa en nombre i 
qualitat dificilment igualable; 4] L'ori-
gen d'aquest art se situa al Paleolitic 
o Epipaleolitic amb cronologies de 
l'ordre de 6.000 anys abans de Je-
sucrist com a etapa més llunyana i 
dura fins a la introducció del camell 
al comencament de l'Era Cristiana. 
Les fases fonamentals serien: a) eta
pa del Bubalus, bufai primigeni, en 
qué només tindriem gravats i seria 
propia de cacadors epipaleolitics; b) 
etapa deis «caps rodons», identifica
da al Tassili i a l'Acacus, amb figures 
pintades de dita característ ica; c) 
etapa deis pastors de bòvids, amb 
pintures i gravats d'epoca protohis-
tòr ica; i e] periode del camell. Fa
brizio Mori ha obtingut algunes da-
des pel sistema del Carboni 14, de 
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Djebel el FagussBt. Gravât d'estil semina-
turalista représentant un grup d'estruços. 

• 

l'ordre d'uns 6000 a.C. pels «caps 
rodons» ¡ entre 4000 i 3400 a.C. pels 
«pastors de bòvids». Un altre factor 
que contribueix a interpretar l'art ru
pestre d'aquestes régions és l'estudi 
etnologie deis pastors de bòvids que 
trobem al sud del désert, fins al Ni
ger, i que son descendents directes 
dels que pintaren les balmes del Tas
sili amb escenes de ramaderia. 

Malgrat el treball d'aquests hornos 
i d'alguns equips, la majoria dels in-
terrogants queden oberts, i l'arqueò-
leg pot satisfer encara molt poc la 
curiositat propia i la del public inté
ressât. Son uns pocs noms escam
páis sobre nou milions de km-, la 
tercera part del continent africa. 
Queden moites zones a considerar, 
molts conjunts, moites illusions. És 
l'autèntica terra de promissió de I'ar
queología moderna. 

Linteres de l 'excursíonisme cá
tala envers el nord d'Africa, i concrè
tement del Centre, ha estât molt in-
tens en els darrers anys. Tant des 
d'un punt de vista esportiu com cien-
tific tenirn les expedicions Atlas 66, 
Atlas 68 i Atlas 71. A l'Atlas 66 l'es
tudi de l'art rupestre de les munta-
nyes del Marroc fou ja un dels objec-
tius, si bé la sort no acompanyà els 
desigs que els arqueòlegs hi posa
ren. De totes maneres es trobaren 
pedrés amb signes molt esquemàtics 
de di f íc i l interpretado i cronologia 
relativament recent. En l'Atlas 68 
s'estudià la cóva de Kef Aziza a l'oest 
marroquí, jaciment arqueològic im
portant. Això desperté Linteres a es
tudiar zones de l'extrem sud del Mar
roc, pràcticament desconegudes des 
del punt de vista arqueològic. Es 
forma així el primer nudi del que ha 
estât l'equip Draa amb dos espeleò-
legs de l'È.RE., Maria Canals i Ra
mon Viñas, intéressais al màxim en 
l'art africa i membres de les expedi
cions Atlas, i un arqueòleg profes
sional, Francese Marti, membre tam
bé del Centre. Com a zona a pros-
peccionar s'escolli la vali de l'Ued 
Draa. Aquest riu fou en époques pas
sades un dels mes importants per re-
corregut i cabal d'aigua del nord d'A
frica. Avui només ès fér t i l la seva 

valí alta, entre Ouarzazate i Zagora, 
on es coneixen bastants gravats ru
pestres. La seva valí mitjana i baixa 
constitueix bona part de la frontera 
entre el Marroc i Algèria, i limita al 
sud amb la Hamada (désert de pe
drés) del Draa. Aquesta valí és avui 
una zona desértica, escassament ha
bitada, situada al sud de la cadena 
del Djebel Bani, amb multitud de pe
tites elevacions plenes de roques d'o-
rigen volcànic. Les formes que sobro 
el terreny ha deixat un sistema hi-
drogràfic de primera magnitud son 
característ ica fonamental de la zona. 
Si aquesta valí fou, fa uns pocs m¡-
lers d'anys, una regió fer t í l íss ima, hi 
havia de viure una fauna com la que 
es troba ara molt mes al sud —ele-
fant, rinoceront, girafa, antí lops. 
etc.— i unes comunitats de caçadors 
que en visqueren. També els pastors 
de bóvids degueren poblar la regió 
durant la Marga fase neolít ica. Supo-
sar-hi l 'existència d'un art rupestre 
rie no fou gratuit. Concretament, a 
tres punts de la zona a prospeccionar. 
investigadors francesos donen noti
cies de gravats. 

Es comença a projectar una míssió 
de prospeccíó i d'estudi de possibili-
tats. A l'agost de 1971 M. Canals ¡ 

R. Viñas participen a l'expedicíó 
Atlas 71, i en una curta visita ais 
afluents del Draa mig localitzen, a les 
proximitats d'un ksar (poblat sana
ría) mitja dotzena de pedrés amb bò
vids gravats, de les quals calquen 
dues. Amb aquest indici segur es
tructuren definitivament amb F. Mar
tí «Draa 72», com a missió mixta de 
prospeccíó i estudí. S'hi incorpora un 
altre membre del Centre, Doménec 
Campillo, metge i antropòleg, que 
passa a èsser el metge de l'expedi
cíó. Successivament s'hi incorporen 
també Teresa Juanola, Manuel Sol i 
Antoni Torné, membres de l'E.R.E., 
Ascensió Jordà, de l'Agrupació Excur
sionista d'Etnografia i Folklore, ¡ Con
sol Mart ín. Aquest equip es divideix 
en principi en un grup de cale i es
tudí que treballarà des d'un campa-
ment-base i un grup de prospeccíó 
per la regió. Aquest equip Draa «s'en-
trena» en l'estudi d'art prehistòric a 
les serralades de la regió de Castellò 
i adquireíx l'operativitat necessària 
per a un treball de camp serios. 

El primer de setembre passat, l'e
quip es traslladà cap al Marroc per 
carretera, amb tres vehicles propls. 
Deixàrem Espanya per Algeciras i des
embarcaren! a Tánger. D'allí, per Ke-
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Vista del ksar o poblat de Mrimima, des del 

palmerar. El poblat esta edificai sobre una 

serie de turons. • 

nitra a Rabat, Casablanca, Agadir i la 
vali del Sus. En deixar aquesta vali la 
imatge que es té d'un Marroc mari-
tim i fér t i l canvia bruscament al con
tacte amb les zones désert iques, amb 
les planes extenses, plenes de pe
drés, amb estrats plegats al desco-
bert, amb un terreny turmentat per 
l'erosió. L'élément negroide dins de 
la poblado es va fent mes dominant. 
A Tazenakht deixem la carretera asfal
tada i comença una Marga etapa de 
pista en direcció sud. A partir de 
Foum Zguid les condicions del carni 
passen a èsser dificultoses. Sis dies 
després de la sortida de Barcelona i 
amb 2500 km. de recorregut, arribem 
a Mrimima, el ksar que Atlas 71 vi
sita l'any passât. Havíem travessat 
el Djebel Bani, massís que s'estén 
paraMelament a l'Anti-Atlas durant 
gairebé 200 km. El seu vessant sud

est fins a l'Ued Draa està compost 
per una gran plana sedimentària de 
formació quaternària antiga, que no 
passa dels 500 m d'altitud. S'hi aixe-
quen cadenes de petites muntanyes, 
denominades taourirt, d'una alçada 
mitjana de 50 m, formades per roques 
eruptives. 

L'erosió dels rius, en la seva ma
jor part secs, ha produit terrasses en 
que es troben alluvions dipositats en 
època recent. L unie riu de cabal cons
tant de la regio es l'Ued Tissint, d'ai-
gûes salabroses, ja que travessa zo
nes de minerai sali. L'aigua que s'uti-
litza normalment per a beure no és 
la que circula sino la que es treu 
dels pous fets en els palmerars, de 
baixes condicions higièniques. Du
rant el dia la temperatura arriba, el 
mes de setembre, a 48° a l'ombra. Per 
la nit baixa a uns 30° 

El ksar de Mrimima, antic centre 
caravaner, esta edificat sobre una 
série de turons (taourirt) al mig duna 
serralada d'uns 10 km. Una part de la 
poblado viu en cases fetes de fang, 
construises damunt dels turons, i la 
resta en cabanes fetes amb branques 
de palmera. 

La impressió que els habitants de 
la regió causaren ais membres de 
l'equip fou extraordinaria. Son mem
bres del gran grup berber i parlen la 
varietat dialectal de l'extrem sud. 
Des d'un punt de vista somatic desta
ca l'ait component negroide de la 
poblado, cosa que els diferencia molt 
dels habitants del Sus, per exemple, 
a causa de l'aportació d'éléments 
meridionals. Llur estructura económi
ca es fonamenta en una rudimentaria 
ramaderia —cabres, camells— i en 
l'explotació del gran palmerar on hi 
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Mulid, el guia de l'Expedició DRAA-72, per

sona notable en molts aspectes, a qui cal 

atribuir gran part de l'èxit aconseguit. y 

Un jover berber de la regió, en que destaca 

un alt component d'élément negroide. ^ 

ha el poblé. El palmerar ofereix una 
respectable collita de dàti ls que son 
l'objecte amb qué comercien ais mer-
cats de la regió, i possibilitats de cul
tivar blat de moro i altres vegetáis al 
seu interior. El sistema familiar es 
fonamenta en el mes estríete patriar
cat. El sistema social, encara que es-
tratificat, en estar assentat sobre una 
economía familiar, fa que les dife
rencies entre les gents del poblé, si 
bé acusades, ho siguín menys que a 

d'altres indrets del Marroc. L'autori-
tat es basa sobretot en el prestigi, ja 
que el cap del poblé és elegit pels 
caps de familia; aquest prestigi en 
gran part va lligat a les famíl ies amb 
fradicio religiosa, descendents en 
menys o mes grau del Profeta. Enca
ra que l'islamisme es Túnica religió 
de la regió, cal destacar que moltes 
de les creences deis berbers del Draa 
descansen sobre un fons animista, re
miniscencia de segles de cultura an-

teriors a la introducció de l'Islam. 
Llur cultura está molt condicionada 

per les duríssimes condicions am
bientáis i per la precarietat de llur 
sistema économie. Son conscients de 
restricta nécessitât d'ajudar-se els 
uns ais altres. L'hospitalitat és abso-
lutament sagrada i la generositat se-
riosa forma part de llur manera d'és-
ser. Saben com pocs pobles ésser 
humils amb els humils i orgullosos 
davant deis orgullosos. Amb nosaltres 
demostraren que l'amabilitat que te
ñen envers l'estranger esta fonamen-
tada sobre un autèntic sentiment i 
desig d'ésser utils. Molt sensibles a 
tot el que sigui mostrar interés per 
llur llengua, tots es volen convertir 
en improvisats professors de berber. 

Com que les visites d'estrangers 
al poblé son rarissimes, fórem des 
del primer moment el gran objecte d'a-
tracció. Madanni, descendent de Ma-
homa i en aquell moment màxim cap 
del poblé, un jove extraordinàriament 
amable, recordà els expedicionaris 
de l'any passât i oferí a l'equip la tra
dicional cerimónia del te, portada 
amb gran correcció i afecte. No cal 
dir que els berbers del Draa no ente-
nen bé el francés i fou di f íc i l que 
comprenguessin les nostres inten-
cions de buscar un lloc amb aigua 
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En plena tasca de calcar la pedra número 

3, amb l'ajuda del guia Mulid, al nord-est 

de Mrimima. y 

dins de l'extens palmerar per a acam
par. Al final Madanni ens cedi un 
Hoc molt adient dins del seu propi 
palmerar. Installât, doncs, el campa-
ment-base i voltats de la curiositat 
de tot el ksar, buscàrem en el poble 
la informació necessària per a iniciar 
el treball com més aviat millor. Molt 
aviat entràrem en contacte amb un 
pastor que coneix la regio extraordi-
nàriament bé. Es tractava de Mulid, 
que passa a èsser el guia de l'equip 
durant la resta de l 'expedició. Perso
na notable en molts aspectes, cai 
atribuir-li gran part de l'exit de la 
nostra labor. La seva coneixença fou 

fonamental. També fou important tro-
bar un interpret. Es tractava de Talibi, 
jove estudiant d'Agadir que estava a 
la regió visitant la familia. Bon co-
neixedor del francés, es consti tuí en 
el professor de berber de l 'expedició. 

Els primers dies foren dedicáis a 
estudiar les possibilitats que oferia 
la zona en l'ordre de l'art rupestre. 
Sota la guia de la gent del poblat i 
més especialment de Mulid, visità-
rem els llocs amb gravats rupestres 
que coneixien. En dies successius 
vam estendre la nostra activitat a tota 
una amplia zona. En passar balanç 
estàvem visiblement desconcertáis. 

Ens trobàvem davant d'un dels con-
junts numèricament i estilisticament 
més importants del continent. Nosal-
tres hauriem acceptât amb gust, en 
sortir de Barcelona, de localitzar 40 
pedres gravades. En acabar la pros-
pecció en comptàvem més de 2000 a 
la regio! Al marge del factor numeric 
hi veiérem representats els estils ba
sics de l'art rupestre nord-africà, amb 
multitud de tècniques i temes. Dels 
conjunts localitzats, una dotzena, ens 
decidirem a calcar en primer Hoc el 
proper a l'Ued Tissint, a la muntanya 
de Djebel el Fagoussât, ja que amb 
unes 60 pedres ens era assequible 
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Silueta d'un antilop gravada en una roca, 

al nord-est de Mrimima. y 
Djebel el Fagussàt. Fedra dels elefants. ^ 

Mrimima. Gran jeroglífic. 

de finalitzar el seu estudi dins de la sones, efectúa la planta i les seccions 
campanya. Seguiríem després en el indispensables per a situar topogrà-
conjunt de Mrimima, que s'estén al ficament les diverses roques amb art 
llarg de 10 km de petits turons. rupestre. Dos es dediquen a calcar 

El sistema de treball adoptât es les representacions amb l'ajuda de 
basa en una estricta divisió de tei- papers de cellofana i preñen les mi
nes. Un grup, d'un minim de tres per- des i les indicacions corresponents. 

Per ú l t im, l'equip fotografie completa 
la labor amb diapositives i blanc i ne
gre de totes les roques gravades. En 
alguns casos, i per ajudar a la iden
tificado fotogràfica deis gravats, s'u-
ti l i tzà guix en pois per a marcar el 
traç de les representacions, conven
ció emprada per nombrosos especia-
listes en art rupestre. La labor de cale 
fou molt dificultada pel fort vent de 
la regió, que, a mes de portar sorra, 
aixeca els papers i obliga a utilitzar 
moites persones per a adaptar la 
cellofana a la pedra. Cada roca fou 
convenientment siglada i numerada, 
per facilitar la seva identificado. 

Posteriorment, al campament-base, 
es passava en net la topografia, les 
observacions, i es tenia cura del ma
terial fotografie, així com es pianifi
cava la labor a desenvolupar Tende
rne. El metge de Texpedició, D. Cam-
pillo, a més de tenir cura dels expe-
dicionaris, que poca teina donàrem 
excepte en l'aspecte d'afeccions in-
testinals i altres molèst ies de l'acli-
matació i de fer de bruixot entre la 
població berber, es dedica a la fil
mado d'un reportatge en 16 mm de 
la missió. 

De forma sintèt ica i provisional, 
podem considerar com a caractéris
tiques fonamentals de la temàtica de 
l'art rupestre del Draa, les represen
tacions següents: 

A) Fauna antiga ja extingida a la 
regió. Rinoceront, elefant, girata, 
grans antilops, grans fél ins. Vénen a 
caracteritzar una fase que sembla 
poder subdividir-se. Les representa
cions de rinoceront són potser les 
més antigües. 

B) Bòvids. Gran fase de pastors, 
subdivisible en moites tècniques i es-
tils, que aparentment perdura durant 
molt de temps. 

C) Etapa esquemática. Estilitza-
cions de figures, cada cop de més 
dif íci l identificado. Jeroglíf ics. 

La interpretado d'aquests temes i 
fases és d i f íc i l , ja que les superposi-
cions són escasses i, és dar, cal molt 
de temps de treball de gabinet i la
boratori per a poder precisar molts 
extrems. 

Com a téniques se n'aprecíen, en 
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Dìbuìx d'un bòvid d'estil semi-naturalista, 

al nord-est de Mrimìma. • 

Djebel el Fagussàt. Grup d'estrueos. • • 

foto: Equip DRAA 

principi, quatre classes: 
1. Iniciar un sole i polir-lo. Està 

fet segurament amb sílex i l'ajut de 
l'aigua permet de polir el sole. 

2. Frlcció. 
3. Repicat amb l'ajut d'un enfor-

mador. 
4. Buidat de superficies. 
Com a estils tenim: 
a) Seminaturalista. 
b) Esquemàtic. 
c) Abstráete. 
Són dificils d'ordenar cronològica-

ment, car trobem figures amb segure-
tat antigües, per la forma desapare-
guda que representen, d'estil esque
màtic i abstráete. Per altre costat, les 
tècniques, excepte el repicat, poden 
haver conviscut. Una dada important 
en ordre a l'antiguitat, és que falta 
per complet el camell représentât de 
manera clara, i que no hi ha gairebé 
representacions de cavalls. 

El grups que treballen en aquest 
gran tema de l'arqueologia prehistóri
ca no posen com a fita única del seu 
estudi el senzill descobriment d'a-

quest art, i la seva missió no acaba 
donant a conèixer al public les foto
grafíes i els cales portats d'Africa. 
El prehistoriador modern intenta i 
considera fonamental extreure tot el 
contingut cultural de l'art rupestre 
per a comprende l'home passat i la 
humanitat present. 
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a la paret nord-est del Piz Badile 8ondasca-a,s Gnsons- • 
per Josep C a s a n o v a s 

Situa: al fons d'una de les valls 
més encisadores deis Alps, la Val 
Bondasca, ramai lateral de la Val Bre-
gaglia, als Grisons sui'ssos, salga el 
cim del Piz Badile, alt de 3.308 me-
tres, provocació Constant per a l'al
pinista, goig per al caminant desit jós 
d'omplir-se els ulls de roca i neu en 
equilibri perfecte. El Badile és el con-
trafort occidental del formidable circ 
que, a la capcalera de la vali, formen 
el Pizzo Grande, els Pizzos Cacciabe-
lla nord i sud, la Innominata, el grup 
de les agulles de Sciora que, de nord 
a sud, són: la Sciora di Fuori (3169 
metres), la Pioda di Sciora (3238 m), 
l'esvelta Ago di Sciora (3205 m) i la 
•Sciora di Dentro (3275 m). Al vèrtex 
de la vali, entre els passos del Ferro 
i de Bondo, es troba la cima della 
Bondasca (3267 m). Després, seguint 
una clara orientació est-oest seguei-
xen els Pizzi Gemelli (3262 m), sol-
cats de finissimes vies d'escalada, el 
formidable i una mica tenebrós Pizzo 
Cengalo (3270 m), cim culminant del 
cercle, on freqiients allaus trenquen 
la serenitat eterna d'aquells cims i, 
per fi, la catedral de roca: el Pizzo 
Badile. 

Es tracta d'un cim molt diferent de 
tots els altres que es poden trobar 
als Alps. No és un repte al cel, coni 
ho poden ser les agulles de Chamo-
nix, ni està voltat per geleres gegan-
tines com les dels Alps Bernesos. La 
primera impressió que fa la paret 
nord-est, la famosa NO-wand, és la 
d'esser una ùnica placa rocosa de dalt 
a baix, amb alguna clapeta de neu en-
tremig, sense fissures ni ximeneies, 
ni cap accident que permeti descobrir 
un itinerari logie i factible per a l'es-
calador. L'aresta nord es precipita 
vertiginosament sobre la vali formant 
un gran contrafort que es vene pel 
Colle Viale, on passa l'itinerari entre 
dos dels refugls que envolten el Badi
le: el Sass Fura i el refugi Sciora. El 
Badile té quatre refugis. A més d'a-
quests dos del vessant suis, hi ha, ja 
a Italia, el refugi Gianettl (2334 m) a 
la vali de San Martino, i, al mateix 
cim del Badile, tenlm el bivac me-
tàll ic Redaelll, transportat en helicòp-
ter, amb capacitat, en cas de neces

sitai, per a 6 persones. És extraordi-
náriament acollidor i está en una si-
tuació privilegiada. 

Quan ens vam topar amb el Badile 
per primera vegada, l'estiu del 71, no 
ens va causar cap impacte. Era com 
restrobar-se amb un vell amic. La pre-
paració a qué ens vam sotmetre des 

d'uns mesos abans, ens feia conéixer 
pam a pam aquella paret i aquella 
aresta, encara, pero, plena de miste-
ris. L'experiéncia ens va demostrar 
que, a més de les di f icu l tá is que pot 
amagar una paret de grans dimen-
sions, es troba l'inevitable factor 
temps. No hi va haver cap dia en qué 
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no haguéssim d'estendre els mit-
jons, els pantalons, la camisa, etc., 
buidar la tenda d'aigua o senzillament 
romandre tot el dia sota la lona, sen-
se res a fer, parlant amb el company, 
fins a esgotar els temes de conversa. 
Aquell any vam aconseguir pujar 
l'aresta nord del Piz Badile i fer al-
tres ascensions com la Torre Innomi-
nata, via Merendi (lera. Nacional), 
Pioda di Sciora (lera. Nacional) i Ge-
lera de Bondo. Nou companys vam 
conviure en campament sota aqües
tes condicions: Anna Archs, Joan 
Créixams, Jaume Altadill, Francesc 
X. Gregori, Josep M. Ibáñez, Josep E. 
Paül, Toni Ramírez, Jordi Roca i Josep 
Casanovas. Grácies al bon humor ge
neral, i a les esporádiques excursions 

al refugi Sass Fura, on els guardians 
Urs Wigget i Madeleine Dady s'ajun-
taren a les nostres oracions d'agraí-
ment al déu Sol, vam passar unes 
bones vacances. 

L'estiu següent em «sorprén» a Cha-
monix amb un temps molt inestable 
que deixa les parets i les agulles im
practicables, completament enfarina-
des. El dia 9 d'agost al migdia, men-
tre ens queia al damunt un veritable 
diluvi, decidím, en Xavi i jo, d'anar a 
fer la paret nord-est del Piz Badile 
per la via Cassin. Tal dit, tal fet: aga-
fem el cotxe i travessem tot Sui'ssa 
i havent fet prop de 500 km sense 
parar arribem a Bondo a les dotze de 
la nit. «Dormim» dins del cotxe i, 
l'endemá, a pie sol, emprenem amb 

les motxilles carregades, com sem
pre, amb molt de material i poca te
ca, l'esgotadora ascensió fins al re
fugi Sass Fura. El carni s'enfila pel 
mig del bosc i d'un torrent i és un ve
ritable turment quan es va molt car-
regat. Morts de set arribem a la ca
bana i... resulta que no hi ha aigua. 
Agafem una galleda i ens posem a 
cercar un torrentet entre mélèzes i 
mates de rododèndrons. Un cop apai-
vagada la nostra set, seguim penosa-
ment fins al peu dels fàci ls couloirs 
que menen al principi de l'aresta. 
Una petita cascada, entre el primer i 
el segon couloirs ens deixa molls i 
ens fa pensar si a les xerneneies de 
la part alta de la paret no ens haurem 
de posar el banyador. A la fi, des 
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Un moment de l'ascensió per la via Cassin, 

a la paret nord-est del Piz Badile. • 

d'un petit collet podem veure la gran 
muralla. Sembla que tinguem a l'a-
bast de la mà el primer dièdre véri
tablement di f íc i l de la via, perd, que 
lluny que és reaiment de nosaltres! 
Uns immensos blocs de gel ens bar
ren el pas. Passem mes de quatre 

hores enfilant-nos per unes plaques 
Mises com un mirall, regalimant aigua. 
Intento pujar per adherència, recte 
amunt per la vertical dels séracs, 
perd, quan ja em fa l'efecte d'ésser 
un equilibrista de cire davant d'un 
public mut, sento la veu de l'unie es-

pectador del número anunciant-me 
que em queden dos mètres de corda. 
Giro el cap a poc a poc i veig la cara 
un xic preocupada del meu company. 
¿Qué fem? Desfer el que ja he pujat 
amb tantes penes i treballs no deixa 
de ser empipador perô ja és tard i 
per ací no es pot passar. Baixo enca
ra mes lentament i, quan arribo a la 
reunió pensó, amb fonament de cau
sa, que aixô de l'escalada, de vega-
des, és un xic perillos. Cansats i una 
mica derrotats tornem al Sass Fura i 
deixem passar un dia per reposar. 
Pensó ara en el meu intent de l'any 
anterior amb Urs Wigget, que per poc 
no acaba en tragedia, en ésser sor-
presos per un canvi de temps sobtat 
quan érem a la 12a. reunió. El des
cens, compost per 18 rappels, ens va 
costar unes quinze hores i vàrem ha-
ver de fer un bivac en unes condi-
cions vér i tablement dures. Tota la nit 
va estar pedregant, nevant i plovent, 
alternativament; el nostre cap coin
cidía amb la vertical d'una cascada 
d'uns tres mètres que no va dei-
xar-nos ni un sol moment d'avorri-
ment. De tant en tant, allaus de neu 
I roca travessaven les sinistres pa-
rets que ens envoltaven. Un cop al re-
fugi, no ens en restava mes que un 
refredat com a record d'aquella lluita, 
ja llunyana, contra la mort. 

Dia 12 d'agost de 1972. Son dos 
quarts de tres del matí. Al refugi hi 
ha una animació insospitada. Comen-
ça la cursa per a l'aresta nord. Tot-
hom vol ser el primer a pujar-hi. 
Nosaltres, els de la paret, estem mig 
adormits i només dirigim certes mi-
rades desconfiades cap a dos joves 
que fan cara de tenir males inten-
cions, és a dir, de voler fer la via 
Cassin. La cosa mes désespérant, 
perô, és de veure els esmorzars dels 
altres: torrades, mantega, melmela-
da, xocolata i altres «refinaments» 
que mirem amb els ulls molt oberts. 
Nosaltres bevem un te i ens diern 
que no tenim gana. Carreguem amb 
les motxilles preparades la nit abans 
i iniciem la pujada cap al Colle Viale 
¡ la gèlera del Cengalo. Al peu de la 
paret comença a fer-se de dia. El pri
mer llarg de corda, amb els muscles 
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Una ascensió recomanable a tot aquell qui 

vulgui gaudir d'una via segura en un paisat-

ge realment meravellós. y 

encara freds, és sempre una prova de 
voluntat. Passar la rimala és com tra
vesar la porta d'un règne que no et 
pertany, desconegut i gegantí. Al cap 
de cent metres d'escalada fàcil hi ha 
un petit replà. Ouan hi arribo, una 
cara somriu i el company em diu: 
«Au! t'ha tocat!» 

Ara comencen realment les dificul
tá is . Es tracta d'un diedre que cal 
superar en oposició a la bavaresa. 
Aixô ja és el Badile: Moses de granit 
d'una sola peça amb fissures estre-
tes però segures. Enfonso els dits 
dins l'escletxa que formen les dues 
cares del diedre, i, amb els peus 
plans sobre la roca pujo lentament, 
pero constantment. Trobo un clau i 
es presenta el problema de deixar-se 
anar d'una mà, a fi de poder-hi 
passar el mosquetó per l'anella. Des-
prés de molts equilibris d'aquest ti-
pus arribo a la reunió i faig pujar el 
company. Segueixen ara uns llargs de 
corda cap a l'esquerra que menen al 
peu del diedre desplomat. És aquest 
Marg un dels més durs de la via. Vaig 
pràcticament penjat de bracos dels 
pitons, bufo, suo, però finalment arri
bo a la reunió que és molt penjada. 
El Marg segiient mena al primer bivac 
Cassin. Penso ara en la primera as-
censió realitzada els dies 14, 15 i 16 
de juliol de 1937 per Ricardo Cassin, 
L. Esposito i V. Ratti. Aquests esca-
ladors es van trobar al primer bivac 
dos companys més que també inten-
taven la paret: Molteni i Valsecchi. 
Després de tres dies de lluita cons
tant amb un temps infernal, arriben 
tots plegats al cim. Durant el des
cens, Molteni i Valsecchi moren d'es-
gotament i de fred, quan eren a po-
ques hores del refugi Gianetti. Trist 
epíleg a una gran victoria de l'alpi
nisme, una vegada més, gracies a 
l'extraordinari alpinista que era Ri
cardo Cassin. 

Venen ara una sèrie de llargs de 
corda de dificultat mitjana fins a la 
gelerà central. Ara toca a en Xavi de 
vencer un diedre una mica desplo
mat. Guanya aleada pam a pam apro-
fitant els més mínims relleixos. Se-
guim després a plana paret, passem 
en artificial un petit sostre i arribem 

al segon bivac Cassin al peu de la 
xemeneia. Aquesta regalima aigua 
pertot arreu, però no queda més re-
mei que posar-s'hi. L'aigua ens entra 
pel cap i surt pels peus. La boira ens 
embolica. No veig el company. Aug-
mentem el ritme amb la por d'un can-

vi de temps que pot durar uns quants 
dies. A la sortida de la xemeneia, to-
talment desorientats per la boira, 
flanquegem cap a I'esquerra, per la 
qual cosa, involuntariament, seguim 
la primiti'va sortida Cassin, que ara 
ja no es fa servir. Tot va be, pero, i 
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La paret nord-est del Piz Badile fa la im-

pressió d'ésser una única placa rocosa de 

da/t a baix. • 
• • 

a les cine arribem al cim del Piz Ba
dile. El somni s'ha acomplert. Dues 
mans que s'estrenyen, i un record i 
un amie que mai no es poden oblidar. 
Aquesta és la finalitat de l'escalada. 

Realitzem el descens en rappel per 
l'aresta nord llarga de 1250 m. Ja te-
nim ganes d'ésser baix, tantes o més 
que quan érem baix i voliem èsser 
dalt. Això no hi ha qui ho entengui. 

L'ascensió al Badile per la seva ca

ra nord és, potser, l'escalada que 
m'ha deixat més bon record de totes 
les que he fet. La recomano a tot 
aquell qui vulgui gaudir d'una via se-
gura i en un paisatge realment mera-
vel lós. 

Fitxa tècnica 

S'inicia l'atac a 100 mètres a la dre-
ta d'un couloir fàci lment visible. 

Llargs de corda: 1er, 2on, 3er i 4rt, 
130 metres peí sócol de la paret (III 
i II). 5è: dièdre dur (IV+ i V). 6è, 
7è i 8è; travessia cap a l'esquerra 
(IV, IV+ i V). 9è: díedre desplomat. 
30 metres i 12 pitons (V+ i VI). 10è: 
continuació del díedre. 30 metres i 
4 pitons (IV+ ¡ V). Primer bivac Cas-
sin. 11 è: es baixa 4 metres i se se-
gueix per unes comises a l'esquerra. 
40 metres i 2 pitons (IV i V). 12é: 
llarg vertical, amb bones preses. 
30 metres i 3 pitons (IV i V). 13é: 
flanqueig fáci l , de 30 metres (II). 14é: 
flanqueig a l'esquerra, mullat. 25 me
tres i 3 pitons (IV). 15è, 16è i 17è: 
llargs fàci ls, amb perill de caiguda de 
pedrés. 90 metres (III). Congesta 
central, primer bivac Rebuffat. Re-
plans. 18è: díedre molt d i f íc i l . 10 pi
tons i un tascó de fusta. Reunió en 
un replà incomode a la dreta. 30 me
tres (VI). 19è: pas dif íc i l al comen-
çament ( IV+). 1 pitó. Continua amb 
flanqueig a l'esquerra. (III + ). 30 me
tres. 20è: llarg vertical. 30 metres 
(IV+ i V). 21é: 30 metres fins al peu 
del sostre (IV i V). 22é: se supera el 
sostre en artificial. A1. Sortida de 
IV+ amb molt de frec de la corda. 
25 metres i 8 pitons. 23è i 24é: llargs 
fàci ls (III) fins al segon bivac Cas-
sin. Excellent replà. 70 metres. 25é: 
se segueix verticalment la fissura 
que es transforma en xemeneia. Re
unió encastada. 35 metres i 3 pitons 
(IV+). 26è, 27è, 28è i 29è: l'escala
da transcorre per dins de la xeme
neia característ ica. 30, 20, 25 i 30 me
tres. Pocs pitons. Molt dur. Encasta-
ment (IV + , V, V + , IV+ i V). 30è i 
31 è: sortida per l'esquerra. 60 metres 
(IV i II + ). 32è: llarg vertical una mi
ca exposât. 20 metres (IV). 33è: flan
queig a l'esquerra. Preses molt peti
tes. 25 metres (IV i IV+). 34è: llarg 
vertical que segueix un esperó poc 
marcat. 35 metres (III i IV). 35è i 36è: 
Se segueix per una placa i un esperó. 
70 metres (II i III). Desnívell total: 
970 metres. Recorregut: 1.100 metres. 
Horari: 10 hores. 

Ascensió realltzada per Xavier Pe
res i Gil i Josep Casanovas el dia 12 
d'agost de 1972. 
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Breu historia de la construcció 
del xalet-refugi de la Renclusa 
per J a u m e Aguadé 

L'inici de la construcció del xalet 
de la Renclusa va èsser, certament, 
bon xic atzarós. Pel gêner del 1911, 
i no fem altra cosa que repetir les 
paraules del secretari de la junta di
rectiva en donar coneixement de 
l'obra del xalet, es confirmaven uns 
rumors que donaven a entendre la in
tendo d'alguna societat estrangera 
de construir un refugi a la Maladeta. 
En aquella època (no feia encara dos 
anys de la inauguració del malagua-
nyat refugi d'Ull de Ter) el Pirineu es 
trobava, almenys en la part espanyo-
la, desproveït de refugis, i la cons
trucció d'un xalet de les caractérist i
ques de la Renclusa representava un 
esforç considerable: gestions llar-
guissimes prop de les autoritats ci
vils i militars, elecció dels materials 
i direcció de les obres, que en aquest 
cas reunien unes condicions no usuals 
com son l'alçària, la dificultat del 
transport, etc. Tot plegat seria una 
tasca dif íci l si no es comptés amb la 
persona idònia: Juli Soler i Santaló. 
Enginyer, amb unes condicions físi-
ques immillorables i gaudint d'una 
bona posició social, li era permés de 
dedicar grans sojorns al coneixement 
de les mes diverses contrades piri-
nenques. L'excursionisme havia nas-
cut en eli a partir de les caceres que 
realitzava de jove a la Segarra. Pos-
teriorment, près ja del tot per l'alta 
llum de les muntanyes, es dedica a 
trescar per les valls del Pirineu Cen
tral: Aran, Ribagorca, Èssera, Ansò. . . 
El 1906 publica la Guia Monogràfica 
de la vali d'Aran, i és l'autèntic pro
motor de l'estació meteorològica de 
VieIla, les dades de la quai es pubii-
caven mensualment al «Butl let i». La 
dita Guia... fou una obra memorable. 
Com a conseqiiència d'ella, els 
18 ajuntaments de la vali, reunits a 
Viella, l'en nomenen fili adoptiu, cosa 
que li comuniquen per mitjà d'un cu
rios document, escrit en arañes (1). 

La junta directiva acordà, dones, en-
carregar a Juli Soler la realització 
dels plànols, així com la tramitació 
de les instàncies i permisos corres-
ponents, la marxa dels quais fou molt 
lenta, malgrat els bons oficis de Juli 
Soler. El carni a seguir era doble. Per 

una part calia obtenir el permis del 
Ministeri de Foment, i per l'altra una 
Reial Ordre del Ministre de la Guerra, 
mitjançant la Capitanía General de la 
V regió i el Govern Militar de Jaca ¡ 
de la provincia d'Osca. Finalment, peí 
mes d'octubre el primer, i peí juliol 
el segon, s'obtenen dits permisos, el 
text dels quals ve a dir: 

«Es concedeix al Centre... permis 
per a construir, en la partida denomi
nada la Renclusa, en el mont situât a 
la valí de l'esquerra del riu Èssera, i 
assenyalat amb el número 30 del ca-
tàleg deis d'utilitat pública, de la pro
vincia d'Osca, partit de Boltaña i ter
me de Benasc, i en el Hoc que a 
l'efecte assenyali la "Jefatura de 
Montes", un edifici refugi de mun-
tanya, segons els plans présentais 
pel Centre i aprovats per la superiori-
tat i per mentre el tal refugi estigui 
en condicions de complir son ob
jecte.» 

Hi ha, a mes, d'altres clausules, 
com la que disposa que el Centre no 
tindrà dret a indemnització en cas 
que la defensa de la Nació aconselli 
la destrucció del refugi, i encara d'al
tres apartats de carácter general. 

Seguidament, es convoca concurs 
entre els veïns de Benasc per deci
dir la construcció i posterior explo
tado del xalet, i en resulta guanyador 
Josep Sayo i Pedrón, si bé millor fa-
ríem de dir que el guanyador del con
curs fou el Centre, en veure redu'ides 
al mínim les despeses de la construc
ció del refugi. Aqüestes, segons cal
culs prévis, ascendien a 10.000 pes-
setes (¿quant costaría avui la Ren
clusa?), que serien dipositades, mei-
tat per meitat, pel Centre i per Josep 
Sayo el quai, a canvi, rebria durant 
29 anys l'arrendament del xalet, amb 
l'obligació de pagar totes les repa-
racions que calguessin, així com l'ex
cédent que es pogués presentar en 
construir el refugi. Clausules poste-
riors reduïen el desembossament del 
Centre a 2.500 pessetes, tants foren 
els avantatges que resultaren d'aquell 
concurs a Benasc! 

Els criteris seguíts en la construc
ció del refugi foren exposais per Juli 
Soler en una conferencia llegida amb 

motiu del I Congrès Excursionista 
Català célébrât a Lleida pel juny del 
1911. Aquest congrès, que reunia to-
tes les entitats excursionistes de la 
Catalunya de principis de segle, era 
l'exponent d'un elogiable desig d'ecu-
menisme entre els muntanyencs de 
l'època. En el text de la conferèneia, 
titulada «Refugis de muntanya en la 
nostra terra. Un criteri sobre llur 
construcció», no es fa cap allusió a 
les gestions que tot just comencen 
entorn de la Renclusa, però es pre
para el carni per obrir una conscièn-
cia collectiva que afavoreixi la cons
trucció de refugis de tot tipus en la 
nostra terra. Després d'unes conside-
racions de caràcter general sobre la 
seva utilitat, i fent mencio dels avan
tatges aconseguits pels països alpins 
(es parla de 300 refugis a Suïssa), 
s'estudien els diversos tipus d'aixo-
plucs, començant pels que es reduei-
xen a coves o balmes, com les fêtes 
buidar per Russell al Vignemale i a la 
bretxa de Rollan. Posteriorment, glos
sa els inconvénients i els avantatges 
d'altres tipus, com els adossats a la 
roca, com ara el construit pel CAF 
al Balaitus i el conegut pel nom de la 
Renclusa que és la balma mes o 
menys habilitada, que va servir d'ai-
xopluc fins que es va edificar el xalet. 
Juli Soler no és gens partidari d'a-
quests refugis i n'assenyala els in
convénients: humitat, fred, glaç, etc., 
tots els quais foren la causa que tant 
el CAF com el CAS en desaconselles-
sin la construcció. Parla a continua-
ciò dels refugis construits totalment 
d'obra, coberts amb volta apuntada, 
donant com a exemple, entre altres, el 
de Prat-Long i el de la Forqueta d'Os-
soue. En parlar, finalment, dels refu
gis guardats, surt a relluir el d'Ull de 
Ter, recentment inaugurât i de grata 
memòria a casa nostra. No hi trobem 
cap allusió, però, a la Renclusa, mal
grat que els primers passos jahavien 
estât donats. 

Del Hoc escollit no cal parlarne: 
és el que ocupa actualment i ha ocu-
pat sempre el refugi. L'exiguitat del 
Hoc i l'anyal reiteració d'una monu
mental allau que recorria el torrent 
de la Renclusa desaconsellaven l'em-

218 
• 



El Xalet-refugi de la Rene/usa, al mass/s de 

la Maladeta, edificat grades a la Iniciativa 

i ais esforfos de Juli Soler i Santaló. A 

primer terme l'anex o prolongado que ser

ve;/ de refugi lliure. • 

plaçament ocupat per l'antiga cabana, 
arranjada per Josep Sayo, que era 
l'únic aixopluc en aquelles munta-
nyes. Peí que fa ais materials, la na
tura els proporciona «in situ» de la 
millor qualitat. Deixem parlar Juli 
Soler: 

«La pedra és de granit, molt com
pacta, dura, i de gra mit jà. Se n'hi 
troba també de calica, blanca o vete-
jada de gris, d'aspecte marbrenc. La 
primera s'uti l i tzarà per ais murs: i la 
segona, després de cuita en un forn 
construit sobre el mateix Hoc, se ré
duira a cale, que ha de resultar de la 
millor mena. 

»La sorra no h¡ manca allí, procè
dent de la descomposició del granit i 
naturalment rentada. 

»La llosa per al teulat cal portar-la 
des de la llosera que l'Ajuntament de 
Benasc posseeix a Literola... La fus
ta procedirà deis boscos existents en 

foto: Pujol i Alsma 

els contorns de la Renclusa i a les 
partides de Paderna i de la Costera... 

»Tots els materials esmentats 
l'Ajuntament de Benasc, llur propie-
tari... els ha concedit al Centre Ex
cursionista de Catalunya, lliures de 
drets i en tota la quantitat que sigui 
necessària per a les obres del nou re
fugi. . .» 

La disposició interior és idèntica a 
Tactual, si n'exceptuem dos petits de-
talls. En primer Hoc, el pis superior 
no fou concebut com a dormitori ge
neral, ja que no es creia que el nom
bre d'excursionistes fos tan elevat 
que les cambres del primer pis no 
poguessin donar-los allotjament. Al-
trament, ha desaparegut la curiosa 
«sala de fotograf ia», petita cambra 
que se situava a Tentrada de Thabita-
ció central, i que posseía també el re
fugi d'UII de Ter. Es tractava, en con-
junt, d'un edifici de gran solidesa, 

com els anys han vingut a demostrar. 
El retard amb qué s'aconseguiren 

les necessàries reials ordres, fruit 
d'un error en el registre del Ministeri 
de Foment, va endarrerir l'inici de la 
construcció. Un cap obtingudes, no 
era aconsellable iniciar els treballs 
fins a l'estiu següent, ja que el temps 
hábil, abans de les nevades hivernen-
ques, era molt réduit. Malgrat això, 
es decideíx de portar a terme al mes 
aviat possible els treballs de reunió 
deis materials i preparació del sòl. 
A aquest efecte, el 3 de setembre del 
1912 pugen a la Renclusa 22 homes 
que s'ocupen de desmuntar, mitjan-
çant explosius, el solar on havia de 
construir-se l'edifici; aixecar un forn 
de cale; quadrejar i transformar en 
taulons arbres deis boscos de Pader
na; obtenir cale viva a partir de la 
pedra calcaría que hi abunda, i poste-
riorment amarar-la per transformar-la 
en cale apagada... Durant totes 
aqüestes operacions, fetes sota la su
pervisa de Juli Soler, les condicions 
de vida deis obrers, enmig de les 
muntanyes, eren molt dures. Havien 
de fer nit al ras o a la balma, amb el 
foc sempre enees. El temps, al prin
cipi benigne, va esdevenir dolent a 
primers d'octubre, i van fer aparició 
el fred i les nevades. Soler i Santaló 
ens conta que a l'interior de la caba
na, on eli s'allotjava, l'aigua es man-
tenia gelada gairebé continuamene 
igual que la dinamita, que cada mati 
calia desglaçar al foc. En aquest es
tât de coses, el 5 d'octubre s'inter-
romp el treball fins a Testiu vinent. 
El terra resta totalment nivellat, la 
fusta gairebé tota acabada, ¡ s'ha 
obtingut un total de 15 m3 de calç 
apagada. 

Totes aqüestes operacions van ser 
portades a terme, podem dir-ne en 
secret si no efectiu, almenys oficial. 
Tant és així, que no és fins a 1*11 
d'octubre del 1912 que Torras, ales-
hores président del Centre Excursio
nista de Catalunya, en fa pública men
cio en una conferencia llegida amb 
motíu de la inauguració de curs. Tota 
ella està dedicada a posar en relleu 
la importancia d'una bona xarxa de 
refugis a la nostra terra, iniciada amb 
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el magnifie xalet d'UII de Ter, del 
qual fa merescuts elogis. Malgrat tot, 
la referencia a la Renclusa és ben 
exigua: cap dada sobre Templaga-
ment, les gestions realitzades ni Tes
tât de les obres. César A. Torras es 
limita a exposar «...la construcció, 
que s'esta efectuant, del refugi de la 
Renclusa..., sota el massís de la Ma-
ladeta.» La conferencia, a part del fet 
d'ésser la primera referencia oficial 
sobre el xalet, te un interés intrínsec, 
car César A. Torras h¡ assenyala el 
camí a seguir en l'erecció de nous 
refugis, camí que ha estât dut a ter
me, amb mes o menys promptitud, 
pel mateix Centre, aíxí com per la 
Federado i d'altres entitats. Els in-
drets elegits pel président del Cen
tre son: el Cadí, prop del coll de 
Tancalaporta (refugi César A. Torras, 
avui dia en ruines), els estanys de 
Cabdella (prop de Tactual refugi Jo-
sep M. Blanc), etc. 

Per f ¡ , pel juliol del 1913, en un 
«Butlleti» que s'havia fet esperar tres 

.mesos, surt a la llum la totalitat de 
la informado sobre les obres realit
zades. El secretari de la junta direc
tiva dona noticia de les gestions, co-
mençades pel gêner de 1911, i deixa 
a Soler i Santaló l 'explicació deis 
plànols, de Testât de la construcció i 
de la resta dels détails sobre la tasca 
duta a terme des del moment en que 
la junta del Centre acordà fer-le'n 
responsable. Ês un «Butlleti» de gruix 
extraordinari, amb quasi un centenar 
de pagines i un bon aplec de fotogra
fíes. Entre elles, una meravellosa pa
norámica del massís de la Maladeta, 
des del port de Benasc, la fotografía 
mil vegades vista, perô que tots hem 
fet en arribar en aquells indrets. 

Passades ja les nevades hivernen-
ques, quan el fred començà a minvar, 
es procedí a lliurar i a delimitar ofí-
cialment el terreny concedít per TEs-
tat al Centre, amb motiu de la cons
trucció de la Renclusa. El 5 de juny 
del 1913 surten de bon mati de Be
nasc, muntats en fermes cavalleries, 
Tenginyer, l'ajudant de monts i el 
sobreguarda, tots de la secció de l'Ait 
Èssera, acompanyats pel guarda de 
Benasc, per Josep Sayo, un mosso i 

Juli Soler, en representació del Cen
tre. No havia comencat encara el des-
glag i la neu, que féu la seva apari-
ció al pia de l'Hospital, els obliga a 
deixar les bésties a l'alcada de la 
pleta de la Renclusa, i han de fer 
la darrera pujada (bon xic fatigosa, 
per cert) a peu i amb abundant neu. 
Cap al migdia arriben al Hoc que ha
via d'ocupar el refugi però no s'hi 
veu res: la neu ho cobreix tot i la 
tradicional allau del torrent de la Ren
clusa feia encara mes desconegut el 
terreny. La sorpresa dels represen-
tants de la «Jefatura de Montes» ve 
perfectament reflectida en les parau-
l'es de Juli Soler: 

«Mon amie Josep i jo anàvem t¡-
rant els nostres plans per a Tesdeve-
nídor, i no deixàvem de vista els en-
ginyers, que, bo i reposats del fort 
repetjó passat, oferien un semblant 
d'astorament «Vea, don Ignacio: ya 
estamos en el lugar de nuestro fu
turo refugio», li diguí jo. A lo qual 
eli no triga a contestar-me, amb un 
to de gran admirado: «¿Y aquí quie
ren Vds. edificar la casa?...» «Esto es 
la Siberia española», hi afegí l'ajudant 
amb un ceceig de bon andalug. Jo els 
diguí que si hi tornaven passat un 
mes trobarien tot canviat aquel qua
dre, amb els aglevats verdejant i es
maltáis per les floretes de variats 
colors, amb el brogit del barrane fres-
sós, i destacant la volta del cel amb 
aquell blau intens del cel d'Espanya, 
com ne diuen els estrangers quan 
veuen el nostre país.» 

Davant l'estat del terreny, la deli
mitado de l'espai assignat al Centre 
resta bon xic indeterminada. El text 
definitiu de l'acta en parla en els se-
güents termes: «...sit io denominado 
la Renclusa, del monte número 30 del 
Catálogo oficial, denominado Valle 
de la Izquierda del río Éssera, para 
proceder a la entrega de una exten
sión de una hectárea de terreno de 
aquella partida, que limita la Miran
da (?) por el Norte, por el Este con 
una línea de mojones; por el Sud con 
una línea de mojones; y por el Oeste 
con valla que limita la partida de Pa-
derna...» descripcíó no massa clara 
si tenim en compte que, segons Juli 

4 

Soler i Santaló va ser impossible 
collocar fítes. 

A la petició del Centre hi havia un 
segon apartat referent a la cessió 
d'uns terrenys prop del cim de l'Ane
to. A aquest respecte, Juli Soler ex
plica: 

«Avans de disposar el retorn, car 
no feia allí de gaire bon estar, vaig 
dir a Tenginyer, amb un to tan for
mal com poguí: «Ahora, D. Ignacio, 
habrá que cumplimentar la segunda 
parte de nuestra misión subiendo al 
pico de Aneto a demarcar el área 
concedida igualmente por el Estado, 
con motivo de la concesión del per
miso de construcción del abrigo en 
aquel lugar.» No em va deixar acabar, 
i, mirant-me amb un aire d'interroga-
ció irònica, em digué si estava de 
broma. I de bon grat m'autoritzà per
qué jo, en nom de tots, portes a cap, 
quan volgués, l'acte. En efecte, lla-
vors, l'ascensió a Aneto, a no èsser 
portada a cap amb skis, era de molt 
dif íci l realització, fins per a gent 
muntanyenca de debo.» 

Novament, a l'estiu del 1913, unes 
formalitats oficiáis endarrereixen la 
continuado de les obres, que no es 
reprenen fins al 4 d'agost. L'endemà, 
5 d'agost del 1913, Juli Soler i San-
taló, en nom del Centre Excursionista 
de Catalunya, col-loca la primera pe-
dra del futur refugi. Acte seguit, pros-
segueixen les tasques iniciades l'es
tiu passat: noves fornades de calg, 
tallada de fustes, edif icació dels fo-
naments, aixecament de Tactual re
fugi lliure... i construcció d'una peti-
ta cabana que serviría d'aixopluc a 
Juli Soler i que ocupava el Hoc de 
Tactual capella. Totes aqüestes ope-
racions es varen trobar afavorides 
pel temps tan benigne de l'agost d'a-
quell any. En iniciar-se el mes de se-
tembre, però, tot canvià radicalment. 
El mal temps, les boires i la pluja 
convertiren les obres en un dur su
plid. Els queviures, a causa del tem
poral, no arribaven a temps i les ra-
cions eren escasses. La cabana de 
Juli Soler, anomenada per eli «Villa 
Maladeta», esdevingué «una perfecta 
regadora». La neu, en fi, i les glaga-
des, obligaren a suspendre les obres, 
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El Xalet de la Renclusa, voltat encara per 
les neus hivernenques. • 



en espera del bon temps. Jull Soler i 
Santaló, però, mai no va poder reco-
mencar-les, car aquells dies a la 
«Villa Maladeta» serien els darrers 
en companyia de les seves estimades 
muntanyes: el 30 d'abril de 1914 mor, 
a 49 anys, l'insigne excursionista. 
Són dies de dol al Centre. El seu eos, 
lentament aflebit per un estranya ma
lattia, trobà en les dures condicions 
de vida a la «Villa Maladeta» el fuet 
que el flagella definitivament. No es 
resigna, però, a deixar aquelles con-
trades sense un adéu: per la Mare 
de Déu de setembre puja (és la ter
cera vegada) al Posets, a contem
plar les muntanyes, aquelles que tan 
bé coneixia, per darrer cop. Amb la 
seva mort, el xalet de la Renclusa 
perd el seu veritable promotor, i el 
Centre, i amb eli tot l'excursionisme 
cátala, un muntanyenc infatigable, 
coneixedor com pocs de l'Alt Pirineu. 
EH professava un excursionisme cons-
cient, científ ic, que agermanava l'es-
perit èpic de la descoberta, de l'as-
• censió, de la conquesta deis mes 
agosarats cims, amb la tasca cultu
ral. Collaborador assidu del «Butlle-
t í», autor de guies i treballs mono-
gràfics (Ribagorga, Aran) que obrien 
nous horitzons a l'excursionisme, i 
capdavanter de la llavors anomenada 
«Secció d'Esports de Muntanya», per
sonaliza els quasi centenaris ideáis 
de «conèixer, estudiar i conservar». 

Juli Soler i Santaló mor, però la 
seva obra no es perd. J. Domènech i 
Mansana, a proposta de la junta del 
Centre, se n'encarrega, i les obres es 
reprenen amb renovada vitalitat a fi
náis de juny del 1914. El 23 d'agost 
d'aquest mateix any té Hoc la regla
mentarla inspecció militar de les 
obres, duta a terme pel capita d'en-
ginyers de la comandancia de Jaca, 
que és rebut, en representaciò del 
Centre, per Josep Soler i Escofet, 
Faura i Vilar i mossèn Oliveras, el 
qual ho troba tot d'acord amb els plà-
nols aprovats i en dona oportuna no
ticia al Ministeri de la Guerra. 

El bon ritme amb qué es realitzen 
les obres permet que a f ináis de l'es-
tiu de 1914 el xalet resti totalment 
cobert i hi onegi l'ensenya del Centre. 

Esquema de la pianta baixa del Xalet de la 

Renclusa, publicat al Butlleti del Centre de 

maig-¡uny-¡uliol de /9/3, en què es dona 

compte als socis de l'origen del projecte i 

festat de la seva realització. • 

Els serradors. Un de/s treballs previs de la 

construcció del refugi dirigits per Juli Soler 

I Sentalo. • T 

Quadrejant bigues. Una altra fase del pro-

cés de construcció. • T • 
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Sols resta ara procedir a fer la dis-
tr ibució Interior per deixar totalment 
enllestit el refugi. Tot sembla, doncs, 
anunciar la inauguració de la Renclu-
sa per a l'any vinent i d'arreu plouen 
oferiments per fer més notable 
aquest acte. Uns mesos més de bon 
temps i el xalet-refugi a la Maladeta 
seria una realitat. Malgrat això, l'any 
1915 marca una època de silenci: 
no es troba al nostre «Butlleti» cap 
allusió a les obres ni a llur inaugu
ració. Cai esperar al juny de l'any 
segùent per a tenir noticia de l'acord 
d'obrir al public el 5 d'agost, amb una 
brillant cerimònia, el xalet de la Ren-
clusa. Al mateix temps, es porten a 
terme els darrers preparatius. Narcis 
Gosch s'ofereix a confeccionar una 
lapida de marbre destinada a l'inte
rior del refugi, en recordança de Juli 
Soler. L'escut del Centre, que ha de 
lluir a la façana del xalet, ja està 
acabat i és també generosa ofrena 
d'un altre soci del Centre. S'installa 
un pluviomètre de 200 mm de dia
mètre i dos termòmetres de màxima 
i minima, i es constitueix aixi l'esta-
ció mes elevada dels Pirineus Cen
trais. 

Entre els actes duts a terme en 
aquests dies anteriors a la inaugura
ció podem esmentar, pel seu caràcter 
anecdòtic, Tintent (no sabem si gai-
re reeixit) de població piscicola de 
l'estany de Renclusa, mancat de trui
tes a causa de la seva situació i a 
Texistència de la f i l t ració de la Ren
clusa. M. Faura i Sans s'encarrega 
de dur-la a terme i, aconsellat per 
J. Darder, director del pare Zoologie 
de la ciutat, escull el Salmo iradius, 
conegut vulgarment pel nom d'arc-
iris. S'utilitzen exemplars procedents 
de l'alta California i nascuts en el la
boratori de piscicultura de Sant Joan 
les Fonts, prop d'Olot. Encara avui, 
el viatge Olot-la Renclusa és prou 
llarg, I si hi afegim que aquell dia ni 
havia vaga de carrilaires, es comprèn 
que de les 400 truites que sortiren 
d'Olot a les 5 del mati del 16 de ju-
liol n'arribessin solament 40 a Bar
celona, d'on prosseguiren el viatge a 
Benasc, mit jançant el tren i el cotxe 
que la Catalana de Gas i Electricitat 

havia posât a llur disposició per a fer 
el trajéete Monsó-Benasc. L'estrany 
equipatge, que causa gran admiració, 
principalment entre la jovenalla arreu 
on passava, arriba després de no 
pocs problèmes en quasi perfecte es
tât i 38 truites foren llençades a l'es
tany de la Renclusa. Sentó dir que 
no he pogut comprovar si avui n'hi 
ha o no. 

Tot sembla, dones, a punt per al 
dia de la inauguració. S'han trames 
invitacions a totes les societats ex-
cursionistes de lepoca, així com a les 
principáis entitats de la vida catala
na de l'any 16. L'excursionisme cáta
la es prepara a viure una de les jor-
nades més destacades del seu primer 
mig segle d'existèneia. Ben diferent 
era, pero, el que realment havia de 
succeir: el 28 de juliol es rep al 
Centre un telegrama de la Renclusa 
firmat per Jaume Oliveras en qué es 
dona noticia de la mort de Josep 
Sayo i d'Adolf Blass, colpits peí 
llamp al pas de Mahoma, tragedia 
que ha passât a la historia del nostre 
excursionisme de la ploma de mossén 
Oliveras, el qual la visque de molt a 
prop. No cree que calgui fer-ne cap 
més comentari, ni relatar-ne cap de
tall. La historia és prou coneguda de 
tots i fou exposada «in extenso» peí 
mateix mossén Oliveras al «Butlletí» 
i en un llibre que aparegué amb el 
nom Els llamps de La Maleida, Res-
senya de la trágica ascensió al Pie 
d'Aneto, realitzada el 27 de juliol de 
1916, en la que moriren del llamp 
Texcursionista Adolf Blass i el guia 
Josep Sayo. Sabuda la nova, tot és 
consternado al Centre. S'envien tele-
grames anunciant la desgracia i la 
suspensió de l'acte previst. Juli So
ler i Santaló i Josep Sayo, els dos 
homes que feren possible el xalet 
de la Renclusa, havien desaparegut 
sensé veure'l inaugurât. Tot volia fer 
creure que Maladeta sí que volia dir 
«malei'da»... 

El refugi, pero, ja estava fet, i el 
cop de geni de la muntanya que posa 
fi a dues vides humanes tenia molt 
del darrer esforç abans de la rendi
do. Un xalet s'alçava a la Maladeta 
i avui ens consta que hi ha romas 

molt de temps. Més de mig segle 
dempeus: LA RENCLUSA. 

Cronologia: 
Gener 1911. — La Junta directiva del 

Centre acorda construir el Xalet 
de la Renclusa. 

Juny 1911. — I Congrès Excursionista 
Cátala. Juli Soler i Santaló llegeix 
una comunicado titulada «Refugis 
de muntanya en la nostra terra. Un 
criteri sobre llur construcció». 

16 de juliol 1912. — Reial Ordre del 
Ministeri de la Guerra aprovant la 
construcció del xalet. 

17 d'octubre 1912. — Permis del Mi
nisteri de Foment per a construir 
la Renclusa. 

3 de setembre 1912. — Comencen les 
obres. 

5 de juny 1913. — Inspecció de les 
obres i delimitado del terreny as
signat al Centre. 

5 d'agost 1913. — Coilocació de la 
primera pedra al xalet. 

Agost 1913. — El refugi lliure està ja 
construit. 

30 d'abril 1914. — Mort de Juli Soler 
i Santaló. 

Agost 1914. — El refugi resta total
ment cobert. 

23 d'agost 1914. — Inspecció militar 
de les obres. 

Juliol 1916. — Intent de població pis
cícola de l'estany de la Renclusa. 

27 de juliol 1916. — Sayo i Blass mo
ren al pas de Mahora, a consequèn-
cia del llamp. Se suspenen els ac
tes d'inauguració del xalet, previs
tos per al 5 d'agost. 

(1) Era Val d'Arán a D. Juli Soler. 
Es représentants des pobles aranesi, 

admirats dera vosta obra e nautament 
agrahits pera vosta «Guia...» respetuo-
sament vus ufreixen et mudést distin-
tiu de consideravus cum a hill dera nos-
ta estimada terra. Es firmes e sellus 
que seguissen vus testimonien era una-
nimitat der acort près en Viella a nau 
de Seteme de mil naucents sêt. (Se-
gueixen firmes i segells.) 
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Esquí d'estiu a lignes 
per Xavier Aspachs i Alegre 

—Corre, que ens prenen el Hoc, 
rapid... 

Tot va començar aixî, el diumenge 
dia 9 de juliol, a l'estaciô de França. 
El tren era pie com un ou i la gent 
ens mirava estranyada. 

—Mireu, aquesta colla. Se'n van a 
esquiar. Tan bé que s'hi esta, a la 
platja, ara aquest temps... 

Érem quatre: l'Anna Veiga, la Tere
sa Ribas, en Xavier Serrahima i jo. 
Anàvem a Tignes, a fer una estada 
que hi organitzava la casa de material 
d'esqui RAMY. 

Després de quinze hores llargues 
de tren arribàvem a Bourg St. Mau
rice, petita poblaciô de la Savoia, 
perô de gran importància ja que pels 
seus voltants hi ha tota una colla 
d'estacions per a practicar I'esport 
de la neu. Des d'aquest poble, i amb 
un minibus, vam anar a Brevières de 
Tignes, Hoc on hi ha l'«Auberge de 
Jeunesse» le Rocher Blanc, on ens 
haviem d'allotjar tots els dies que 
havia de durar l'estada. 

Ens hi vam aplegar els 24 compo
nents de l'estada: catorze francesos, 
un belga, una americana, très de Leôn 
i un de Madrid i nosaltres quatre ca
talans. 

Un cop ens van haver indicat I'allot-
jament, Marcel Calvat, director de 
l'estada, ens va presentar els seus 
dos camarades, Jean Joël i Michel Es-
nault, aquest darrer, segurament, el 
mes conegut entre nosaltres per tal 
com l'any passât va ser l'entrenador 
de l'equip de la Federaciô Castellana. 
Havent sopat, ens en vam anar a dor
mir, ja que l'endemà, i corn cada dia, 
ens haviem de llevar a les sis del 
matî. 

—Il est sis heures, vite! 
Quan sentîem aquest crit ens ha

viem d'afanyar a anar a esmorzar, ja 
que tot seguit haviem d'agafar l'au
tobus que ens duia fins a l'estaciô 
d'esquï, perô corn que l'autobus era 
de l'«auberge», anava mes pie que el 
metro a les dues del migdia. 

Aquell autobus ens duia fins a Tig
nes, petit paradis situât a 2.000 me
tres d'alçada. Acî és el que en po-
driem dir la ciutat residencial de l'es
taciô, perfectament estudiada per a 

rebre molta gent i perqué tothom hi 
deixi uns bons feixos de bitllets, ja 
que se'ls procuren un bon repertori 
de distraccions per ais casos de mal 
temps o, simplement, per a passar 
les estones de Heure. Si es vol, s'hi 
pot prendre un bon bany, a l'estiu, 
naturalment, i encara tenint-ne moi
tes ganes, o bé en una piscina clima-
titzada; s'hi pot muntar a cavali, prac
ticar esports de vela, jugar al golf, i, 
els més delerosos, poden fer esca
lada (a Tignes existeix una oficina de 
guies). Llàstima que no vam tenir 
temps de veure tot aixô, perqué no 
ens quedava pas gens de temps 
lliure. 

Quan arribàvem haviem d'anar a un 
telecabina que ens portava fins a la 
glacera de la Grande Motte, a 3.400 
mètres d'alçada. Durant els primers 
dies no vam poder gaudir del mera-
vellôs paisatge que ens envoltava per 
culpa del mal temps, però el tercer 
dia vam descobrir, davant nostre, el 
sempre impressionant i espectacular 
massís del Mont Blanc, tan fascinant 
com indescriptible. 

Un cop haviem arribat dalt, ens 
calçàvem els esquís. El primer dia 
ens van deixar una hora perqué fés-
sim esquí lliure, per tal que tots ens 
poséssim més o menys al nostre 
punt, ja que molts de nosaltres no 

haviem esquiat més des de Setmana 
Santa. Un cop haviem fet alguns des
censos ens vam aplegar i ens van di
vidir en dos grups a fi de baixar un 
slalom gegant. Mentre feiern aquest 
descens ens van filmar per primer 
cop amb el sistema «video». 

Un detall digne d'esment és que, 
cada dia, cap a les deu del matí, ens 
feien parar i tot seguit obrien la mot-
xiHa i en treien menjar: xocolata, pa, 
1 let de pot, figues, etc. 

Cap a les dotze, més o menys, ens 
reunim al començament del slalom 
i mentre els uns treien els pals els 
altres baixàvem derrapant el recorre-
gut del slalom per tal de tapar les 
banyeres. 

Havent enllestit totes aqüestes 
operacions anàvem cap al telecabina 
amb el quai baixàvem fins a l'autocar 
que ens duia de nou al Rocher Blanc, 
on dinàvem pels volts de la una. Ha
vent dinat disposàvem d'una hora per 
anar a fer la migdiada, cosa que va 
haver de ser allargada cap a la darre-
ria de l'estada a causa del cansament 
acumulat dia darrera dia. 

Cap a les tres o quarts de quatre 
ens venien a despertar perqué sortís-
sim amb roba d'esport per anar a fer 
una mica de gimnástica. Això d'una 
mica ens ho van dir al principi, però 
després va resultar que no era pas 
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Enmig d'un bosc d'esquis, tot el grup par

ticipant a ¡'estada d'esquí d'estiu a Tignes. 

4 

tan mica com deien. Es tractava de 
fer una excursió muntanya amunt o 
bé de fer un «footing» per la carre
tera fins a una presa que hi ha a tor
ca qui lómetres de distancia. La cosa 
concloia amb una sessió de gimnás
tica i un partit de fútbol o de vo-
leibol. 

Un cop acabada la gimnástica 
fé iem cap a un local on hi havia el 
«video». Hi podíem contemplar, una i 
altra vegada, les faltes, ben nombra
ses, que havíem fet. Tot seguit 
fé iem uns qüestionaris técnics per 
mit já deis quals ens explicaven les 
diferencies que existeixen entre els 
diversos esquís, els país, les botes, 
les técniques d'esquí, etc. En aquest 
local ens van projectar també la peíIí-
cula gloriosa de l'actuació de l'equip 
francés ais Jocs Olimpios de Greno-
ble, i una altra filmada per Marcel 
Calvat durant els entrenaments de 
l'equip de Franca, el Nadal darrer, a 
Tignes mateix. 

Després de la sessió de «video» 
teníem una mica de temps lliure, pero 
va resultar que mai no el vam teñir 
realment lliure, ja que havíem d'en-
cerar o arreglar (és una manera de 
dirJ els nostres esquís. 

Cap a les vuit anávem a sopar i 
cada día, rigorosament, anávem a 
dormir a les nou en punt. Sí, un día 
vam poder anar a dormir a les deu: 
era el dia en qué s'esqueia la festa 
nacional de Franga. 

L'últ im dia vam fer una cursa, que, 
perqué fos mes fáci l , va constar de 
dues mánegues d'especial i dues de 
gegant. Va ser de doldre que uns deis 
predest ináis a guanyar-la, uns quants 
dies abans, es trenqués la tibia i el 
peroné. 

Cal destacar d'una manera notable 
que els dos primers llocs de la cate
goría femenina foren per a les dues 
corredores del Centre, el primer per 
a l'Anna Veiga i el segon per a la Te
resa Ribas. 

Havent finalitzat la cursa vam fer 
cap al Rocher Blanc, on, després de 
diñar, va teñir lloc el repartiment de 
premis. Tal com cal suposar, els pre-
mís consistien en material de la casa 
organitzadora. 

Anna Veiga I Teresa Ribas, primera I se-

gona classificades a la prova final de l'es-

tada a Tignes durant l'estiu de 1972. y 

Un cop enllestit tot aixó vam aga-
far els trepants i després d'una Marga 
estona d'adéus, fotografíes, records i 
arreveures, vam fer cap a Bourg St. 
Maurice, des d'on, amb quinze hores 
mes de tren, vam tornar cap a casa 
amb la ¡Musió de ser-h¡ aviat. 

Dubto de debo que oblidem mai 
aquesta estada, primer per la ¡Musió, 

esdevinguda realitat, que tenim molts 
esquiadors de poder esquiar durant 
l'estiu i segon per Testada en ella 
mateixa, per tot allò que vam intentar 
d'aprendre-hi, per tot allò que van 
procurar d'ensenyar-nos-hi ¡, final-
ment, per la bona colla de bons amies 
que hi vam deixar. 
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L'Alpamayo: una fastuosa piràmide de gel 

que dreça les sèves puntes fins a 5.960 /' 

per Francese Sàbat 5.975 mètres. • 

Expedició Alpamayo 72 

Aquesta expedició ais Andes Pe-
ruans ha estât organitzada amb mo-
tiu del 50 aniversari del Club Excur
sionista de Gracia. 

Vam sortir cap a Lima, amb avió, 
via Nova York. La capital peruana ens 
va causar una impressió molt dife-
rent de la que esperàvem: el seu as
peóte és pobre i descurat, totes les 
cases son baixes i grans concentra-
cions de barraques, anomenades 
«Pueblos Jóvenes», envolten el nudi 
de la ciutat. El contrast, procedents 
de Nova York, és extraordinari. 

Lima té unes caractérist iques molt 
marcades i un ambient peculiar. La 
gent amb les seves fesomies una 
mica asiatiques son ampies i baixos 
d'estatura, els venedors ambulants 
omplen places i carrers, els cotxes i 
els autobusos son tronats, el baix n¡-
vell de vida de la gent, les avingudes 
principáis son amples i amb jardinets 
que contrasten amb l'estret quadricu-
lat de la resta de carrers; es veuen 
estatúes d'herois nacionals, els péli
cans, talment coloms, omplen el cel 
i la uniforme i constant capa de nú-
vols que impedeix de veure el sol, 
realça mes l'aire gris del conjunt. . 

Després de resoldre tots els trà-
mits necessaris, vam deixar la capi
tal i ens encaminàrem, amb cotxe i 
camló, cap a Huaraz, important po
blado situada a la vali del rlu Santa, 
valí compresa entre les serralades 
Blanca i Negra. 

El Perú és un país tropical d'Ame
rica del sud. Hi ha tres régions natu-
rals ben diferenciades, que son: la 
Costa, estreta faixa de terreny quasi 
bé desèrt ic, només productiu on és 
travessat per algún corrent d'aigua 
que baixa de les muntanyes; la 
Sierra, zona muntanyosa parallela a la 
costa formada pels Andes que com
pren, a part de les serralades, grans 
altiplans en un deis quals, al sud del 
país, hi ha el Mac Titicaca; i la Selva, 
terreny gairebé pía situât mes enllà 
de les muntanyes i ocupat per les 
selves verges de la capçalera de 
l'Amazones i deis seus afluents. No 
sois és heterogeni el medi geografie, 
els homes també ho son: des deis 
salvatges de l'Amazones, passant 

pels quetxues, fins ais mestissos i 
els criolls (descendents d'espanyolsl. 

En un pais amb tal diversitat de 
régions naturals i amb un relleu tan 
accidentât les comunicacions no son 
gens fàci ls ; al Perú només hi ha una 
carretera pavimentada, la panameri
cana, que va arran de la costa. Totes 
les altres son de terra i moites pas-
sen colis altissims, de mes de 4.000 
mètres d'alçada; nosaltres, després 
d'un centenar de qui lòmetres d'haver 
deixat la costa passàvem el coli de 
Gonogocha de 4.080 mètres. Hi ha 
diverses línias de tren, construises 
moites d'elles per companyies mine-
res estrangeres, ja que el pais és rie 
en mines (zinc, si no ho tinc mal en
tés; una mica de plata i també petro
li a la Selva). Per al tren el relleu és 
potser un problema encara més gros 
que no pas per a la carretera: al Pe
rú s'ha adoptât un sistema força ori
ginal per a superar aqüestes dificul
táis, que consisteix a remuntar pen-
dents, sensé fer ús de cremalleres, 
traçant la via en ziga-zaga i passant 
de Luna a l'altra no per mitjà d'un re
volt sino amb un canvi d'agulla, de tal 
manera que el tren fa una diagonal 
endavant i la propera endarrera, alter-
nativament. 

La vali del Santa va ser molt per
judicada en el transcurs del terratrè-
mol del maig del 70. A causa de la so-
tragada, dues grans allaus es van des
prendre del dm nord de l'Huascaran. 
Una d'elles, després d'arrossegar uns 
quants milers de tones de terra, va es
borrar del mapa els pobles de Yungay 
i Ranrahirca, on vivien més de 25.000 
persones. La catàstrofe va èsser 
d'una magnitud extraordinària. Si hi 
afegim que el país és pobre, la gent 
indolent... ja podeu ¡maginar-vos 
com està tot allò, encara. A Huaraz, 
d'aleshores ençà no han construit a 
penes res més que barraques; tan-
mateix aquesta és la poblado més 
important de la vali, i això fa que si-
gui un centre comarcal on va gent de 
tot arreu. Tot aquest moviment se 
centra en el mercat, que és grandies 
i molt intéressant i curios. S'hi pot 
comprar gran diversitat de coses, 
però en especial roba i menjar, en bo-

tigues, parades o simplement a ho
mes i dones que seuen a terra, dar-
rera la seva mercadería. La llana que 
fan servir és d'alpaca, filada i teixi-
da a mà, amb la qual confeccionen 
ponxos, jerseis i xuyos (gorros en 
forma de punxa i orelleres). Els plats 
de taula son de carbassa decoráis 
amb dibuixos. Al mercat es troba tota 
mena de comestibles i productes del 
país, i també grans quantitats de tu
lles de coca, que els quetxues es po
sen a la boca i en fan una bola. Com 
que és molt amargant, hi afegeixen 
una mica de calç viva, i la masteguen 
durant un pareil d'hores. Aquesta dro
ga els treu la gana, la set i el cansa-
ment. A més, es pot comprar tota 
mena de menjars fets i begudes que 
un es pot endur o prendre allá mateix. 

Al mercat hi ha molta gent. Les 
dones acostumen a portar trenes i 
barret (el barret és indispensable per 
a tothom: homes, dones i nens) ¡ un 
farceli a l'esquena, en el qual molt 
sovint s'allotja una criatura. De cria-
tures n'hi ha pertot arreu, assegu-
des per terra o corrent d'aquí cap 
allá. 

La vali del Santa, igual que totes 
les valls de la Sierra, és força rica; 
a les pampes, a gran aleada, pastu
ren bens, vaques i cavalls; al fons 
de la valí es cultiven tota mena de 
productes. Els més tipies són la papa 
i el blat de moro, però fins i tot hi ha 
taronges les quals creixen entre els 
2.000 i els 3.000 metres, ja que el 
clima és sempre la résultant entre el 
tròpic i la muntanya. Així , mentre ar
ran del mar el clima és calorós en ex
cès, a 3.000 metres la temperatura és 
molt agradable. 

Algunes de les condicions ambien
táis són força curioses per a nosal
tres. A les sis del matí comença a 
clarejar i a les sis del vespre es fa 
fose, ho sigui que hi ha dotze hores 
de claror i dotze hores de foscor 
Això es així tot l'any, amb febles 
variacions, a causa de la proximitat 
de l'equador. Per la mateixa causa la 
diferencia tèrmica de l'estiu a l'hi-
vern és molt petita, però en canvi 
l'estiu coincidelx a la muntanya amb 
l'època de pluges (desconec el meca-
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Les ge/eres dels Andes son mes curtes 

que les dels Alps, però mes abruptes... • 

nisme d'aquestes pluges périodi
ques), mentre que a Lima, on no plou 
mai, fins al punt que no hi ha des-
aigùes ars carrers, resta continua-
ment cobert per un sostre de niivols 
durant tot l'hivern. 

Aixi, doncs, estiu o hivern, qual-

sevol espuma d'humitat que dei-
xen anar els núvols, si cau més 
amunt dels 5.000 metres és volva de 
neu, i si va a parar més avail dels 
4.500 és gota d'aigua. Tot això fa que 
la neu i el gel dels Andes del Perú 
sigui més pastosa que la d'altres ser-

ralades (o latituds) i es comporti 
duna manera peculiar: queda agafa-
da fins i tot a les parets quasi verti
cals i forma, a les arestes i crestes, 
grans comises en forma de grossos 
penjolls arrodonits corn les cebes. 
Comparant-ho amb els Alps, ais An
des hi ha menys gel a les valls, ja 
que les geleres son més curtes, pero 
n'hi ha molt més ais cims, car les 
parets ais Alps son de roca i ais An
des son de gel. 

Aigües avail del riu Santa hi ha 
l'«Hacienda» Coicas. És grandiosa i 
lAlpamayo és una fita dels seus li
mits. Tota la nostra expedido es des-
envolupa per terres d'aquesta hisen-
da que actualment, en virtut de la re
forma agraria, és una co-propietat. 
Aixô val la pena explicar-ho amb una 
mica més de detall. Resulta que al 
Perú, fa uns quatre anys hi va haver 
un cop d'estat (cosa molt corrent a 
América llatina) i els militars es van 
fer carree del govern, pero amb fran
ca tendencia vers l'esquerra. Entre 
les mides preses pel nou govern po-
dem enumerar com a més sobresor-
tints: la nacionalizado del petroli 
fins ara explotat pels nord-americans 
(ara els Estats Units fan el boicot 
al Perú i el país es troba com blo-
quejat), la supressió de totes les im-
portacions per estabilitzar la balança 
de pagaments (cosa que posa al país 
sota un régim d'haver-se d'estrényer 
el cinturó) i la reforma agraria, la 
més discutida i preocupant, a dins 
del país, de les innovacions del nou 
govern. 

Al Perú hi ha grans, grandioses, 
«haciendas» que fins ara estaven ca-
dascuna en mans d'un sol amo. El go
vern del general Velasco ha expro-
piat aqüestes hisendes i sense par-
celiar-les, sota régim de cooperativa, 
les ha donat ais nadius que hi vivien 
i que les treballaven. Ais antics amos 
els ha donat un compensació en me
tallic de l'ordre dels cinc milions de 
pessetes (si no ho recordó mala-
ment) i la resta (fins al valor pel que 
pagaven impostos al govern anterior) 
amb bons que produeixen un interés 
anual, déterminât, durant 20 anys. 
Fins aquí tot va bastant bé, ¡ sols hi 
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.../ és força difícil d'obrir-s'hi cami a través 

del caos d'esquerdes i de séracs. v 

ha uns quants descontents, que son 
els antics amos. 

Pero els problèmes, que son molts 
i grossos, han sorgit després. En pri
mer Hoc el govern potser ha pecat 
d'ingenu, en no comptar amb la rea-
litat del pais. La realitat és que els 
copropietaris, en un percentatge ele-
vadissim (proper, sens dubte, al 
90 %) son analfabets, a mes d'indo
lents (sotmesos, com han estât, a 
una mena d'esclavitud patronal), i, 
és ciar, gent aixi dificilment pot ti
rar endavant hisendes d'aquestes di
mensions i complexitat (Coicas té 
35.000 hectàrees i alcades compre-
ses entre els 2.000 i els 6.250 mè
tres.) El govern s'ha vist obligat a 
posar al front de la major part d'a
questes finques un administrador ca-
pacitat, imposât ais nadius, perqué, 
si no, tôt anava en orri. Al mateix 
temps ha hagut de donar crédits per 
a comprar les coses mes indispensa
bles: llavors, bestlar i eines. Tôt aixô 
no agrada a la gent, que té la sensa-
ció com si l'estat fos el nou amo, que 
ha de treballar sota unes condicions 
no gaire millors que abans, i que sap 
que ara té un deute, un deute collec-
tiu, certament, pero deute al capda-
vall. Aquests administradors treba-
llen en un Hoc déterminât per un pé
riode de dos anys i entre les sèves 
missions figura la de capacitar al-
guns dels nadius perqué aixi siguin 
capaços, en el futur, d'administrar-se 
tots sols. És utopie que aquesta tas
ca gegantina es vulgui fer en un pa
reil d'anys. 

La gent, d'altra banda, tal com vam 
poder comprovar amb el tracte que 
t inguérem amb els traginers, no té 
la mes petita espuma d'esperit de 
collectivitat, cosa que tampoc no fa
cilita les coses. 

La reforma agraria és el tema pre
di lecte de tothom: tant a Lima com 
ais pobles dels Andes, com a les bar
raques escampades pels seus ves-
sants, resultava ben dif íc i l de no trac-
tar d'aquests problèmes al llarg del 
dla. 

De l'«hacienda» Coicas fins al cer
cle de l'Alpamayo vam esmerçar tres 
díes ¡ mig de marxa. La nostra cara

vana era composta per vint-i-dos rucs 
guiats per cinc traginers, a mes de 
tres portadors, que es quedarien amb 
nosaltres durant tota l 'expedició, i de 
nosaltres cinc. Durant aquests dies 
vam evolucionar per valls i barranes, 
vessants inacabables i pampes, a al-

çades compreses entre 2.000 i gaire-
bé 5.000 metres. 

D'aquesta marxa d'aproximació cap 
al nostre objectiu, ens cal destacar 
especíalment el fet d'haver-nos sen
tit afectats pel mal de muntanya i el 
contacte amb l'«hacienda» Alpamayo 
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L'Alpamayo va ser una magnifica ascensió 

que vam empendre amò tot l'equip neces

sari i una ferma decisió d'arribar al c/m. ^ 

Durant el segon dia de marxa, i a me'l cargolessin amb un cèrcol de 
causa dels sobtats desnivells supe- ferro, i del detainment general, vaig 
rats, vàrem ser presa del «soroche», tènir vòmits . 
que així és com anomenen per Dins ja de la vali de l'Alpamayo, a 
aquells indrets el mal de muntanya. 4.000 metres d'alçada, hi ha un grup 
El més afectat vaig èsser jo mateix de vivendes anomenat «hacienda» Al-
que, a part del mal de cap, com si pamayo. Aquesta hisenda, pertanyent 

a Coicas, está constituida per tres 
barraques habitades i un pareil de 
corráis. Al mig hi ha una placeta amb 
un canyís i un tancat de pedrés per 
al bestiar. 

Les barraques, que posseeixen una 
sola peça, sensé compartiments, te
ñen les parets de pedra i la teulada 
de palla i herba seca Migada amb Ma
nes a un embigat format per tron
quéis de poc gruix. El portal, que no 
té porta, és Túnica obertura de l'ha
bitacle que, per tant, está despro-
veit de finestres i de xemeneia, de 
tal manera que quan fan foc, per cui-
nar o escalfar-se, el fum surt a través 
de la teulada. Tampoc no teñen mo
bles; dormen a terra, aprofitant una 
pell de be o peces de llana teixida. 

En aquell indret, a part d'un bon 
estol de xanxos (porcs), gallines, ca-
brits i bens, hi viuen tres famíl ies 
que totalitzen una quinzena de mar-
recs. Aquesta gent, per tenir un con
tacte amb el món exterior, per vendre 
0 per comprar, han de caminar dos 
dies, tant a Lanada com a la tornada, 
1 sobrepassar un coll de gairebé 5.000 
metres. 

La miseria deu engendrar misera
bles. Sigui com sigui, aquesta gent 
no és massa de fiar, encara que son 
preferibles ais traginers. Tant els uns 
com els altres, pero, sempre están 
disposais a enganyar-te, estafar-te o 
fer l'orni per aconseguir un sol (mo
neda del país) de més o un pot de 
llauna. 

El campament base, punt d'arren-
cada i de descans de les nostres cor
rerles peí sector, va ser installât prop 
del Mac Jancarurish, a 4.350 metres. 

Els primers dies dé la nostra es
tada al cercle de l'Alpamayo constl-
tu'ien la per nosaltres anomenada fa
se d'acl imatació, que tenia per objec
te habituar-nos a l'alçada i a les pe-
culiars caractérist iques de la regló. 
En el transcurs d'aquest période vam 
muntar diversos campaments a les 
régions elevades del cercle, vam tras-
passar les geleres i vam ascendir en 
un cim: el Loyacjirca, de 5.690 metres 
d'alçada. 

Aquests campaments a qué m'he 
referit quedaven fixos, en el lloc ins-
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A les très de la tarda del segon dla arriba-

vem al cim nord. Havia estât un moment 

molt espérât. y 

tallat, fins al final de l 'expedició, i 
ens havien de servir com a refugi du
rant les nits o en cas de mal temps; 
estaven situats a diversos llocs, en 
un coll estratègic o bé sobre la ge-
lera. Un d'ells, el del coll Dru, gaudia 
d'una vista i una situació fabuloses. 
Allotjat en unes terrasses de roca 
penjades, tenia davant mateix tota la 
gelera sobre la qual s'aixecava una 
perfecta i grandiosa pirámide de gel: 
l'Alpamayo. 

De les geleres ja n'he parlât una 
mica. He fet notar que son molt mes 
curtes que les deis Alps, pero a la 
vegada son molt mes abruptes i mes 
trencades, de tal manera que és for
ça di f íc i l d'obrir-s'hi camí a través 
del caos d'esquerdes i seracs. 

Acabada aquesta primera fase vam 
baixar al campament base a descan
sar; quan preparàvem l'ascensió a 
l'Alpamayo van aparéixer al nostre 
campament dos alpinistes desfets, 
malmesos i ferits (eren membres 
d'uha expedició japonesa molt lleu-
gera, ja que sois eren tres i no te-
nien cap portador), que ens van fer 
entendre, entre gemecs, que havien 
tíngut un accident i que el seu com-
pany era al fons d'una esquerda de la 
gelera. Els vam curar, els vam aco
modar amb nosaltres i els vam procu
rar tota mena d'atencions. Mentres-
tant, un deis nostres portadors va 
marxar cap a la valí, amb diverses 
cartes que donaven compte a les au-
toritats del que havia passât. 

Dos de nosaltres restaren al cam
pament base per tenir cura deis fe
rits i els altres anàrem en recerca 
del tercer japonés; en aquella altitud, 
aixo resulta força laboríos i ens va 
ocupar durant mes de dos dies. Acon-
seguírem de localitzar l'esquerda on 
va ocórrer l'accident i un de nosal
tres, penjat d'una corda, va baixar 
al seu interior; a trenta metres de 
fondària vam trobar la despulla del 
malaurat Yoshio Takano. Pujar-lo a la 
superficie i transportarlo per la ge-
lera va ésser molt dur i d i f íc i l . Final-
ment, el vam enterrar a la neu en es
pera que vinguessin les autoritats. 

Mentrestant vam tenir l'oportuni-
tat de conviure amb Kazuhiro i Kanji 

(aquests eren els noms deis altres 
dos nois). A fi d'entretenir-los els 
preguntàvem coses sobre el seu país 
i la seva cultura, ens parlaven deis 
seus costums, de la seva vida i deis 
tipus d'escriptura que fan servir. Es-
devinguérem bons amies. 

Quan restàrem novament sols, vam 
haver de modificar els nostres plans, 
ja que el temps esmerçat en l'opera-
cíó de reseat ara ens mancava. Deci-
dírem de pujar tan sols al cim nord 
de l'Alpamayo i deixar de banda el 
punt culminant de la muntanya: el 

231 



cirri sud (el nord té 5.960 m i el sud 
5.975 m] el qual tot i ser solament 
15 mètres més alt, resulta més labo-
riós i és més llarg. A part que reque-
reix dos equips que s'ajudin mutua-
ment, cosa que no cai per al cim 
nord. Aixi, mentre uns intentarien 
l'Alpamayo, els altres farien alguna 
ascensió al sector del Ouitaraju. 

L'Alpamayo va ser una gran ascen
sió. Després de travessar la gelerà 
i muntar un nou campament al coli 
nord, al peu de l'aresta de la mun-
tanya, vam prendre'ns un dia de des-
cans durant el quai vam fer un timid 
reconeixement a l'aresta que haviem 
de recórrer per arribar al cim: es 
tracta d'una mena de fil de ganivet 
de pendent molt fort, totalment guar-
nit de cornises en forma de penjolls. 

L'endemà, amb tot l'equip necessa
ri i una ferma desició d'arribar al cim, 
emprenguérem l'ascensió. Durant un 
pareli de dies vam estar evolucionant 
constantment per pendents de gel 
d'uns 65° d' incl inació, sense trobar 
un sol replà o rellelx per descansar. 
Vam trobar, però, una cova de gel 

Durant dos dies vam estar evolucionant 

per pendents de ge/ d'un 65° graus d'in

clinació. 4 

que vam aprofitar per a passar-hi la 
nit. 

A les tres de la tarda del segon 
dia arr ibàvem al cim nord. Aquest 
moment havia estât molt espérât, 
però alla dalt no era Hoc per a cele
brar aquest esdeveniment, ja que la 
tenda del coli nord quedava molt 
avail, el descens era di f íc i l i nosal-
tres volíem evitar passar una segona 
nit a la muntanya. La davallada va ser 
allucinane Penjats de les cordes bai-
xàvem, sense parar, trams de 120 me
tres de desnivell. A mig descens es 
va fer fose, però nosaltres prosseguí-
rem a la feble Hum de les llanternes 
électr iques. A les nou de la nit arri
bàvem a la tenda del coli nord on, 
per fi, poguérem beure, menjar i dor
mir. 

El retorn, a través de la gelerà, fins 
al coli Dru, va ser pesât. Els esforços 
duts a terme durant l'ascensió ens 
havien cansat molt. 

Mentrestant, els nostres companys 
havien fet, ni més ni menys que 
tres ascensions. El primer cim que 
pujaren era verge encara i tenia 5.710 

mètres. El van batejar amb el nom 
d'Aliciaraju. L'endemà ascendiren a 
la punta oest del Quitaraju (6.000 mè
tres) peí seu vessant nord i, final-
ment, escalaren una vertical i di f íc i l 
paret de glaç que culmina en un cim 
de 5.740 metres, també verge, i que 
des d'ara es diu Matasraju. 

Un cop tots reunits al camp base, 
vam fer els preparatius per retornar 
cap a la valí. La caravana de rues ha
via de passar peí mateix camí per on 
havíem vingut, pero nosaltres vol íem 
baixar per la «Quebrada Cedros», en 
part peí gust de l'aventura i en part 
perqué crèiem fer més drecera. 

Únicament amb el sac de dormir i 
amb una mínima quantitat de menjar 
emprenguérem el descens del curs 
del riu Alpamayo que es fica dins de 
la «quebrada» esmentada. En el trans-
curs del primer dia topàrem amb tota 
mena de dificultats: haguérem de 
traspassar els corrents impetuosos 
de l'Alpamayo en diverses ocasions, 
grimpàrem per la roca i ens obrírem 
pas penosament a través de la vege
tado selvática. 

Al final de la tarda ens vam haver 
de rendir a ¡'evidencia que era impos
sible de prosseguir riu avall i vam 
optar, ja que fer enrera encara hauria 
estât pitjor, per grimpar peí vessant 
esquerre de la «quebrada», que en 
aquest punt tenia 1.500 metres de 
desnivell, fins arribar a la cresta que 
ens separava de la «Quebrada de las 
Lagunas», més enllà de la qual sa-
bíem que trobaríem el camí. En total 
van ser tres díes de bregar contínua-
ment per aqüestes barrancades gran
dioses, tres dies esgotadors, minvats 
de forces a causa de la Marga campa-
nya duta a terme a la muntanya i sen
se queviures (vam estar més de dos 
dies sense menjar res). 

De retorn a Lima tínguérem encara 
el temps just per viatjar al Cusco i 
poder visitar les ruines incaiques de 
Macchu-Picchu. 

Aquesta expedició era composta 
per Jordi Colomer, Pere Xaus, Maria 
Velasco, Manuel Martin ¡ Francesc 
Sàbat, a més deis portadors peruans 
Apolonio Yanac, Carlos Vargas i José 
Vargas. 
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Flors de muntanya 
per Ramon Pujol i Aisina 

Els dies plujosos i mancats d'hores 
de sol, han estât la característ ica de 
la primavera i de bona part de l'estiu. 
Al Pirineu, les nevades tardanes hi 
foren molt abundoses. Totsaquests 
factors ocasionaren un retard consi
derable a l'esclat de les flors en les 
nostres serralades pre-pirinenques i 
pirinenques. La neu (la primavera 
d'enguany), no tenia cap pressa a 
deixar les carenes i els fondais, i con-
cretament a la valí de Nuria, fins pas
sât gairebé mig juny, el planell del 
santuari no es començà a veure net 
de neu. Com cada any, el grupet d'a-
feccionats a les nostres flors de mun
tanya, el maig i juny, férem les nos-
tres sortides, a Montserrat, al Mont-
seny, a Nuria i a la Molina, sempre 
amb la gran ¡Musió de descobrir algu
na nova flor. A Nuria, el temps ens 
fou propici: dia ciar, cel blavíssim, 
carenes i fondais plens de neu, bri
llant sota el sol magnifie, verds ten
dres en inici en els glevatges on la 
neu havia desaparegut, rierols i xara-
galls despenjant-se arreu, i les flors 
portant la joia de la vida a tots els in-
drets de la muntanya: prop de les 
congestes, en el glevatge, en el tar-
terar, ais murs de roca, arran de tor
rent, pertot. ¡Fou una diada merave-
llosa! 

A la Molina, no fórem tan afortu
náis, ja que la plugeta fina i constant 
fou la nostra companya, bona part del 
dia. Aixó no obstant les canals del 
«nostre» jardí ens portaren l'alegria 
en poder contemplar l'abundor de 
l'adonis vernalis, i de les anemones 
alpina i narcissiflora. Quan deixem el 
bosc, i sortim dalt de la carena a l'in-
dret de Costa Rasa, un bon camp de 
narcissus poeticus, alternant amb tro-
11ius i tulipes, ens dona la benvingu-
da. I ara, anem a les nostres flors 
d'avui: 

Piróla uniflora L. Pirolàcia: Planta 
de 5 a 20 cm, tronc futios, fulles pe-
clolades, oposades, d'un verd bri
llant, flors blanques sol i tàr ies ¡ grans, 
penjants, d'olor suau i agradable. 
Estil dret mes llarg que la corolfa. Es 
troba en els boscos del Pirineu i pre-
Pirineu, perô preferentment en ter-

reny calcari. La florida comença a 
finals de maig, i acaba a finals de 
juliol. És una flor molt bonica i de
licada. El dibuix correspon a un 
exemplar collit en el camí de pujada 
(dins el bosc) al refugí Lluís Esta
sen (Pedraforca), a finals de maig. 
També l'he trabada a primers de juny, 
al bosc de la serra de Sant Amant 
(Ripol lès). 

Caltha palustris L. Ranunculàcia: 
Nom vulgar: flor del mal d'ulls. Her-
ba perenne, tronc de 20 a 40 cm, as
cendent f istulös Í Huent, fulles fisto-
nades, verd intens. Flors grans soli

taries, cinc sèpals d'un groc d'or. Es 
troba als prats humits, vores de 
riuets i rierols del Pirineu i pre-Piri-
neu. Floreix llargament des de l'abril 
fins a l'agost. El dibuix correspon a 
un exemplar collit a la vall de Car
iât (Setcases) a mig abril. És planta 
tôxica. 

Iris xiphioides L. Iriclàcia. Nom vul-
gar: lliri blau, lliri morat. Rizoma bul
bes, ovoide, gros, rodejat de fibres 
brunes, tija de 30 a 60 cm, dreta, ci-
lindrica, flexuosa, simple, robusta; 
fulles linears canaliculades tant o 

mes Margues que la tija. Flors d'un 
blau violaci, i amb taques grogues en 
eis sèpals. Eis mesos de florida són 
el juliol I l'agost, i es troba en eis 
prats i llocs herbosos del pre-PIrineu 
i Pirineu. El dibuix correspon a un 
exemplar collit a la vall de Pineta a 
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darrers de juliol. Els glevatges del 
serrai de l'Estiva (damunt de l'esgle-
siola i bordes de Pineta) eren una ta
ca biava uniforme pels centenars de 
lliris que hi havia. 

Anemone vernalis L. Ranunculà-
cla: nom vulgar: Flor del vent. Rizo
ma gruixut i negros, cama de 5 a 10 
cm, peluda, sedosa, fulles d'un verd 
tendré pubescents, flors grans dre-
tes solitaries blanques per dins i 

violácies per fora; sepáis el l ípt ics, 
pilosos, sedosos, aquenis oblongs, 
peluts i amb l'estil llarg i plomos. 
Florida de maig a comengaments de 
juliol en els alts glevatges de la ser-
ralada pirinenca. Quan plou o fa mal 
temps la flor resta closa, i s'obre 
completament quan fa un bon sol. 
El dibuix correspon a un exemplar 
collit a Amitges, el primer de juliol. 
És planta tóxica. 

Árnica montana L. Composta. Noms 
vulgars: árnica, tabac de muntanya, 
estornudera. Herba perenne d'un verd 

pal-lid, rizoma gruixut negre, amb Mar
gues fibres, tronc de 10 a 60 cm, dret, 
rigid, estriat, fulles sentades, consis
t é e s , pubescents (guarnides de pèls 
fins) per sobre, glabres [Mises, sen
se pèls) per sota, superficialment 
dentades. Fulles basilars en roseto i 
les caulinars (vol dir les que són a la 
tija), un o dos pareils, oposades, dis
tants, i mes petites. Flors grogues, 
grans (7 a 8 cm de diamètre) i soli
taries. Florida els mesos de juliol-
agost en els prats i pasturatges sees 
del Pirineu. El dibuix correspon a un 
exemplar collit a la vail de Ratera 
(Pallars Occ.) a darrers de juliol. 

Senecio doronicum L. Composta. 
Nom vulgar: Mengua de bou. Perenne, 
rizoma gruixut, ramificat; tronc de 20 
a 50 cm, dret, rigid una mica ángulos 
o estriat, glabre o pubescent, simple, 
poc fu l lós, fulles coriàcies, glabres-
cents o tometoso-pubescents (com 
una mena de borra) per sota, suben-

teres o circuïdes de dents o fistons 
desiguals, distants, les inferiors ova-
des o bé oblongues, atenuades en 
llarg peciol alat, les del mig lanceola-

des, les superiors bracteiformes, li-
nears. Flors grogues, grans, solita
ries, semblants a les de l'ärnica. Per 
evitar la confusió cal només recordar 
que les fulles superiors de I arnica 
són oposades, i que les del senecio, 
són alternades. Florida de finals de 
juny a mig agost, en els prats i pas
turatges del Pirineu. El dibuix corres-
pon a un exemplar collit a Costa Rasa 
(la Molina) a finals de juny. 
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Secció de Ciències i Arts 

La Secció de Ciències i Arts durant 
el mes d'agost efectuà una excursió amb 
autocar a Anglaterra de 15 dies de du-
ració, amb una detinguda visita a Lon
dres i altres indrets d'interès. L'estada 
resulta molt profitosa, tant pels monu
ments, parcs, museus, Castells o esglé-
sies visitats, com per les explicacions 
que en va donar el nostre consoci An
toni Amat, coneixedor d'aquell pais. A 
tots eis assistents se'ls va donar un 
opuscle orientatiu del qual ens plau re-
produir la part allusiva als principals 
llocs que es van poder visitar. 

Windsor. — Fou i és residència dels 
reis anglesos des que va èsser cons
truit per Guillem el Conqueridor fa apro-
xìmadament 900 anys. És molt interes
sant la Capella de Sant Jordi, del se
gle XVI, amb el seu sostre de voltes en 
forma de ventali i eis pendons dels Ca
valiers de la Guàrdia penjats dels murs. 
És el castell habitat més gran del món. 

Oxford. — Fundada en el segle X. Les 
sèves escoles més velles son St. Ed
mund Hall, Merton, la Universität i Ba-
lliol, del segle XIII. Després se'n van 
construir d'altres, que donen a la ciutat 
mostres de tots eis estils arquitectô-
nics. 

Buckingham. — Va èsser una antiga 
ciutat de mercat i la primitiva capital 
del comtat de Buckinghamshire. Té una 
interessant capella del segle XIII i di-
versos edificis del segle XVIII. 

Woburn Abbey. — Palau del segle XVI11 
del Duc de Bedford amb gran quantitat 
d'obres d'art. Visitàrem la reserva d'anì-
mals salvatges (una de les més impor
tants fora d'Africa), amb Iléons, girafes, 
rinoceronts blancs, micos, etc. 

Saint Albans. — Ciutat que data de 
2.000 anys. Més tard va èsser Verula-
mium, important ciutat romana. El nom 
actual va d'Albanus, soldat romà marti-
ritzat. És molt interessant l'abadia de 
St. Albans i la Catedral, aixi corn el tea-
tre romà. 

Southampton. — Un dels ports més 
importants d'Anglaterra. Té unes mura-
lles molt ben conservades, la Tudor Hou
se i un museu d'art. 

Winchester. — Una de les més famo
ses ciutats historiques. Va èsser una 
ciutat romana i després, durant segles, 
la capital de l'Anglaterra dels saxons, 
danesos i normands. La gran catedral és 
l'església de més longitud d'Europa. 

Amesbury (Stonehenge). — Una bella 
ciutat al centre del pia de Salisbury. 
Prop d'ella hi ha el famós cercle de pe-
dres de gran tamany, monument prehis-

tôric que visitàrem. 
Portsmouth. — És un famés port que 

ha estât durant segles el casai de la 
Royal Navy. Hi ha en aquest port el 
vaixell «Victory» que portava a Nelson 
per dirigir la batalla de Trafalgar. 

Brighton. — Lloc d'estiueig dels an
glesos, on hi ha el Pavelló Reial desti] 
oriental construit l'any 1815 per encàr-
rec del princep régent Albert, marit de 
la reina Victoria. 

Hastings. — Des del puig es domina 
la ciutat i es veuen les importants rui
nes de l'antic burg de Hastings on el 
duc Guillem de Normandia, l'any 1066, 
obtingué la V ic tor ia sobre el rei Harold. 
ûltim rei saxó d'Anglaterra, a favor dels 
normands. 

El rei Harold, dit Harold II, nasqué 
l'any 1022. En el transcurs de la seva 
vida va reunir un exèrcit que devasta 
les costes angleses. El 1064 va traslla-
dar-se a Normandia per oferir la seva 
ajuda a Guillem el Bastard per obtenir 
la corona d'Anglaterra, però en retornar 
a aquest pais va èsser proclamât rei. 
Guillem II li va declarar la guerra, el va 
derrotar i matar a la batalla de Jenlac, a 
la vora de Hastings. 

Hastings és un dels antics «Cinque 
Ports», però aquest port ha desaparegut. 

Canterbury. — Una de les coses més 
importants d'aquesta ciutat és la Cate
dral. L'any 1170 hi va èsser assassinat 
l'arquebisbe Tomàs Becket. Aquest as
sassinat va commoure tot el mon cris-
tià i corn a mostra d'això tenim a l'es
glésia romànica de Santa Maria de Ter
rassa una bella pintura al frese que re-
produeix aquest fet. Existeixen també en 
aquesta Catedral molts trésors artistics 
i historiés, aixi corn extraordinaris vitralls 
i la tomba del Princep Negre (famós 
guerrer que va prendre part a la batalla 
de Crecy de l'any 1346). 

La preistòrica obra de terra anome-
nada «Dane John» i el paviment romà 
de Butchery Lane són testimonis de 
l'antiguitat de Canterbury, però la seva 
fama com a bressol de la cristiandat 
a Anglaterra data de l'any 597 en què 
el rei de Kent, Edalbert, va permetre a 
sant Agustï, el missioner cristià enviât 
de Roma, construir un tempie al lloc on 
s'aixeca actualment la Catedral. 

Com que l'itinerari passava per Paris, 
s'hi féu una breu parada tant a l'anada 
com al retorn, i es van visitar amb menys 
de 48 hores els principals monuments 
de la capital francesa. Amb aquesta vi
sita es va poder comprovar la diferèn-

cia existent entre una ciutat i l'altra. 
París és monumental i Londres, potser 
perqué mai no va tenir nécessitât d'im
pressionar Europa, com la capital fran
cesa, és immensament practica, de bona 
urbanització, de molts parcs i de «cop 
d'efecte». Paris és la «grandeur». 

Es va encarregar de l'organització dei 
viatge el senyor Francese Amat. 

Conseil de Jovent. Estades de vacances 
als nostres refugis 

Cada any, el Conseil de Jovent, amb 
estreta collaboració amb la Secció de 
Muntanya, organitza unes «Estades de 
vacances als nostres refugis» durant 
l'estiu, de deu dies de durada, on assis-
teixen nois i noies compresos en les 
edats de 14 a 17 anys. Les régions i eis 
refugis escollits, aixi com també eis rno-
nitors que se'n fan carree, están en con
sonancia amb les edats i el grau de 
preparació dels assistents. Començant 
pel Xalet d'Ull de Ter i acabant al de 
la Renclusa, es disposa de tota una xar-
xa de refugis que per Murs caractéristi
ques permeten portar a terme tota mena 
d'estades. 

Aqüestes «Estades de Vacances» son 
tot un curs intensiu de Muntanya on 
eis nois, situats en l'altitud i en el marc 
apropiáis, amb tots eis ingrédients pro-
pis de l'alta muntanya i amb la deguda 
direcció, entren de pie en el coneixe-
ment de les tècniques i del material, i 
aprenen a valorar les dificultats i a re-
soldre eis problèmes que l'alta muntanya 
eis presenta: roca, glaç, aleada, temps 
i, sobretot, preñen plena consciència del 
sentit d'equip i de companyonia. 

Les ascensions diàries, sortint del re-
fugi quan eis estéis brillen amb més 
intensitat, l'esforç per vencer eis pen-
dents, l'atenció que cal posar per tres
car per itineraris no sempre fàcils i el 
merescut premi quan es corona el cim, 
no ho constitueixen tot, en aqüestes es
tades. 

Parallelament hi ha una altra activitat 
que cal tenir en compte per la seva im
portancia i que caracteritza i dona qua-
litat a les «Estades de Vacances». Ens 
referim als estudis i als treballs que 
porten a terme eis nois durant aquests 
deu dies. La vida vegetal, la flora de la 
regió, la formado geològica, l'estatge 
huma, la meteorologia, el calcul i la 
comprovació d'alçades, l'estudi de la 
xarxa hidrográfica, de les geleres, la 
fotografia i el dibuix tenen un important 
Hoc en el programa atapeït de Testada. 
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Totes aqüestes activitats es materia-
litzen després en unes exposicions en 
que, alternant amb una bona informado 
gràfica de les activitats que s'han portât 
a terme, s'exposen els treballs realitzats 
pels nois. 

Aqüestes exposicions, sempre de 
gran qualitat, muntades també amb bon 
gust i serietat, son el fidel reflex d'una 
bona tasca d'equip i d'una excellent di-
recció alhora que reflecteixen plenament 
l'esperit de cultura que caracteritza el 
Centre. 

Estem acostumats a veure cada any, 
es pot dir que inaugurant el Curs d'ac-
tivitats del Centre, aqüestes exposicions 
que tenen, entre altres, la virtut de no 
caure mai en la repetició. Aquesta re-
novació, el to simpatie amb qué están 
muntades i la qualitat deis treballs i de 
les fotografíes presentades, fan que la 
seva inaugurado siguí esperada amb 
interés. 

Aquest any hem pogut admirar a la 
nostra Sala d'Actes, durant el mes de 
novembre, una mostra mes d'aquesta 
renovació i, si cal, d'aquesta superació 
de totes les anteriors. Es tracta de l'ex-
posició de l'Estada de Vacances portada 
a terme al Xalet de la Renclusa durant 
els dies 6 al 15 d'agost i de la qual es 
van fer carree Josep M. Biosca i Hilari 
Sanz, comptant amb la collaboració de 
Jbsep Nuet. 

En aquesta exposició hem pogut ado-
nar-nos de la linia de serietat, de dig-
nitat i de bon gust seguida en totes les 
anteriors. Hi destacaven, entre altres 
treballs, el magnifie mapa en relleu de 
la regio de la Maladeta realitzat pel noi 
Jaume Soler, l'estudi meteorologie por
tât a terme per Jordi Sanz, el mapa 
d'efemèrides de l'Aneto i l'escrit de 
presentació de Jaume Aguadé, dues pin-
tures a l'oli de Joaquim Navas, un se-
guit de magnifiques fotografies panora
miques molt ben documentades i d'altres 
fotografies d'Hilari Sanz, de Josep M. 
Biosca, Jordi Sanz, Mercè Sanz i Jaume 
Aguadé, gràfics de vegetació d'Hilari 
Sanz, dibuixos de flors i mapes de Josep 
Nuet, i una poesia escrita en castella 
antic estil «romane», original de Joan So-
to. El muntatge de l'exposició fou a cura 
de Josep Nuet. 

Simultàniament i, complementant-la, a 
la Sala d'Actes es va projectar una no-
drida collecció de diapositives en color 
obtingudes pels assistents a l'Estada. 
Cal felicitar tots els nois que hi van 
assistir per la magnifica tasca que hi 
van portar a terme. 

Oéodat de Séverac i Ceret. 
Música i cultura catalanes 

Ceret, un poble com tants d'altres, 
situât al Vallespir i pertanyent, per tant, 
a Franca, ha retrobat un nudi de cultu
ra, eminentment catalana, amb motiu de 
la celebrado del centenari del naixe 
ment de Déodat de Séverac. 

Han estât una sèrie de circumstàncies 
que, en aquests darrers mesos, ens han 
fet adonar de la importancia assolida 
per la poblado de Ceret a principis de 
segle. El petit però prestigios món ar-
tístic i cultural procèdent de les diver
ses régions franceses i de la nostra Ca
talunya, s'establia en aquest racé intim, 
camperol i muntanyenc a la vegada, im-
millorable pont d'unie entre els dos ves-
sants de la cultura catalana. Pau Picasso. 
Gabriel Fauré, Pau Casais, Georges Brac-
que, Blanca Selva, Ricard Viñes, i molts 
d'altres, son noms que coincideixen amb 
el de Déodat de Séverac a Ceret, lligats 
per una forta amistat. 

Certament, Déodat de Séverac és l'e
xemple mes representatiu de l'admira-
ció envers el poble català vinculat al 
camp. EH s'identifica plenament amb 
l'esperit popular català, s'interessa pels 
seus costums, les sèves testes, la seva 
música..., tot el que, en fi, resta d'au-
tèntic. La naturalesa, les muntanyes, el 
mar, el captiven. La Cerdanya, el Valles
pir, el Rosselló..., d'una banda, i el Me-
diterrani d'una altra, esdevenen la seva 
font d'inspiració per a la composició mu
sical. No és estrany, dones, que a tra
vés del mar el seu interés arribi als pri-
mers segles de la nostra cultura occi
dental. Roma, cristianisme i paganisme, 
mitologia..., són éléments que podem 
fondro amb els que hem apuntat que 
feien referencia a la nostra terra cata
lana. 

D'entre la seva nombrosa producció, 
l'opera Heliogabale, conjunta i relaciona 
aquesta varietat d'éléments, traduits ma-
gistralment al llenguatge musical. Un co-
neixement conscient i pregón de la mú 
sica característica de l'època romana 
de la música tradicional catalana, i de 
la tècnica instrumental i vocal, reflectit 
en la seva obra, ens obliga a descobrir 
un compositor de primera fila. 

Això ha estât possible, gracies a dues 
audicions ci Heliogabale que tingueren 
Hoc a Ceret i a Barcelona, respectiva-
ment, encapçalant un seguit de manifes-
tacions artistiques i culturáis en home-
natge a Déodat de Séverac. La Coral del 
Centre Excursionista de Catalunya, jun-
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tament amb l'Orfeo Laudate, la Cobla 
Ciutat de Barcelona i l'Orqucstra del 
Gran Teatre del Liceu, han contribuït a 
aquest homenatge amb la seva valuosa 
aportació artistica. 

A Ceret, la participado de la Banda 
Municipal de Perpinyà i el Cor d'Homes 
de Castellbisbal, a mes de la presencia 
del pare abat de Montserrat i el minis
tre d'Afers Exteriors francés demostren 
la importancia que ha aconseguit el fet 
de retrobar un compositor cátala, si no 
d'origen si d'ànima, envoltat d'un am-
bient culturalment i intellectual català. 

Operació Groenlandia 72 

Durant el mes d'agost va tenir Hoc, 
amb exit falaguer, l'expedició a les mun-
tanyes de Groenlàndia que, amb el nom 
d'Operació Groenlàndia 72, hi van dur a 
terme un grup de membres del Centre 
Excursionista de la Comarca de Bages, 
de Manresa, tots ells vétérans de les 
anteriors expedicions internacionals del 
Centre manresà. 

tenen mes de 40 km de longitud, i hi 
van establir el campament base, a 65 m 
sobre el nivell del mar. 

Des d'aquest punt, i en els dies suc-
cessius, en que el bon temps va alter-
nar amb vents violentissims, van acon-
seguir l'escalada de 28 cims, la majoria 
d'ells en primera absoluta, amb alcades 
compreses entre els 835 i els 1.335 m. 
de dificultat variada. Van haver de su-
perar couloirs i pendents de glaç d'in-
clinaciô superior als 65" i superar tor-
res de granit amb passos de IV' i V°. 
El terreny explorât comprèn una àrea su
perior als 70 km2 i van recôrrer set ge-
leres, clivellades d'esquerdes, algunes 
de les quais eren travessades per pri
mer cop. Durant les fases de l'expedi-
ciô es van installar 4 campaments mes 
a diferents cotes i, a mes, els va caldre 
fer 3 bivacs en plena paret, a mes de 
1.000 m d'alçada. 

El dia 24, a causa de l'anticipaciô de 
l'hivern polar, i com que el mar es co-
mençava a glaçar, van decidir d'abando 
nar el campament-base i tornar a Ang-
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Situats a Angmagssalik, el dia 12 d'a
gost en van sortir amb dues barques de 
pesca en direcció al fiord de Depotfjord, 
on pensaven establir el campament-base 
perô davant la impossibilitat de traves-
sar el pas de Nordre Ikerasaq. a causa 
d'una barrera d'icebergs, es van veure 
obligats a fer cap al fiord de Sermiligaq, 
indret on desemboquen les grans glace-
res de Knud Rasmussen i Jarales, que 

magssalik, d'on van fer cap a Kulusuk i, 
després de diverses peripècies, van 
aconseguir el retorn per avió via Rey
kjavik. 

El posterior aixecament del plànol to
pografie de la zona recorreguda, enviât 
a l'Institut Geografie Danès, permetrà 
de batejar, al seu grat, alguns dels cims 
conquistats pels excursionistes manre-
sans, els quais han inscrit una altra bri

llant pagina del nostre alpinisme a es
cala internacional. 

Accidents per trencament de corda 

Darrerament s'han produit a Montser
rat dos accidents per haver-se trencat 
la corda de seguretat que uneix els 
membres de la cordada. En un, el tren
cament es va produir en caure l'escala-
dor i frenar e| xoc el Company. L'altre, 
en caure en rappel per on ja havien 
baixat dues persones. El fet que aqües
tes cordes s'hagin trencat no té mes 
que una d'aquestes explicacions: o bé 
greus detectes de fabricació o un ús 
inadéquat o massa perllongat. Davant 
qualsevol possibilitat que aquests acci
dents proliferin, recomanem tant als es-
caladors, com als excursionistes que 
eventualment hagin de fer servir una 
corda, que: 

• No comprin, ni facin servir, sota 
cap excusa, cordes que no duguin el la
bel UIAA que la Unió Internacional d'As-
sociacions d'Alpinisme concedeix garan
t i t l'absoluta seguretat de la corda. Una 
corda a la quai no hagi estât concedida 
aquesta etiqueta, no ofereix cap garan
tía de seguretat. 

• La seguretat que la UIAA garanteix 
a les cordes que homologa queda inva
lidada amb un ús incorrecte de les téc-
niques d'escalada, o bé fent-ne servir 
una que hagi suportat un mínim de cinc 
caigudes. 

• L'ideal fóra que cada muntanyenc 
fos posseïdor de la seva propia corda, 
utilitzant al mínim possible les provi-
nents de lloguer, lloguer exercit única-
ment per les entitats excursionistes i 
prohibit a les botigues d'esports. Cal 
arribar, per tots els mitjans, que la cor
da d'escalada sigui un objecte personal 
i intransferible, perqué el propietari en 
conegui les possibilitats segons les vi-
cissituds de l'ús. 

Gabriel Jaraba 

Escombrarles a Garraf 

En una roda de premsa celebrada el 
passât 16 d'octubre al Collegi d'Apare-
lladors, l'Escola Catalana d'Espeleologia 
feia public a la premsa l'informe cientí-
fic producte de la collaboració de diver
ses autoritats en geología, biología, bo
tánica i medicina, destinât a cridar l'a-
tenció de l'Ajuntament i de l'opinió pú
blica sobre el greu perill que represen
ta l'establiment d'un abocador «contrô
lât» d'escombraries al massis de Garraf, 
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concretament al fons de les Terrade-
lles, vali de Joan, projecte amb el quai 
la nostra corporació municipal pretenia 
haver resolt el greu problema de l'eli-
minació de résidus i escorrialles, pro
blema que, per bé que greu, no es in
soluble tècnicament i industrialment. 

L'esmentat informe, signât per Joan 
Anton Raventós i Joan Senent Josa, so-
cis del nostre Centre i director i pro
fessor, respectivament, de TE.CE., for-
neix tota la informació necessària per a 
demostrar la inviabilitat del projecte, per 
raó no sols de l'eliminació d'espècìes 
végétais i animais uniques, sino pel greu 
perill que representa per a la salut pu-
blica: la hidrologia d'aquest massis kàrs-
tic per excellència faria que tots e's 
abastaments d'aigua potable de les po-
blacions de la zona, aixi com les plat-
ges i la zona maritima, es contamines-
sin greument oferint perills concrets d'e-
pidèmies de tifus i colera. Abans d'ha 
ver-se fet public aquest informe, el se-
nyor Senent Josa i el firmant d'aquestes 
ratlles havien advertit ja aquests perills, 
per mitjà del Diari de Barcelona i la re
vista «Triunfo». Els comentaris que pos-
teriorment ha fet la premsa han acabat 
per informar àmpliament el public de la 
gravetat de l'afer. La immediata respos
ta de la primera autoritat municipal, se-
nyor de Porcioles, no ha fet més que 
donar la raó als espeleòlegs, en reco-
nèixer l'alcalde que les aiguës es con-
taminarien, tot i que ofereix una solu-
ció parcial la viabilitat tècnica de la quai 
no es pot considerar seriosament. A l'ho-
ra d'escriure aquestes ratlles, no es co-
neixen encara els projectes i les consi-
deracions dels tècnics compétents de 
l'Ajuntament de Barcelona que perme-
tin de considerar unes critiques fona-
mentades cientificament a l'informe de 
l'Escola Catalana d'Espeleologia. 

La responsabilitat civica dels excur-
sionistes té en aquest afer un objectiu 
que no es pot deixar de banda sensé 
contradir i posar en perill els fonaments 
del nostre moviment. En aquest aspec-
te, les gestions de l'Escola Catalana 
d'Espeleologia són una véritable mostra 
de responsabilitat i fidelitat a aquest es-
perit. Incomprensible és, en canvi, el 
fet que fins al moment de mecanogra-
viar aquest text, i havent-ne parlât a bas-
tament els diaris, cap junta directiva de 
cap entitat excursionista no hagi mani
festât pûblicament la seva opinió, aixi 
com que la Federació Catalana de Mun-
tanyisme hagi privât que a la roda de 
premsa TE.C.E. actués en nom d'ella i 

dol Comité Català-Balear d'Espeleologia 
organismes dels quais l'E.C.E. és l'ôr-
gan assessor. És cert, perô, que la Fe
deració ha dut a terme una gestió di 
recta davant l'Ajuntament de Barcelona 
acompanyada de l'esmentat informe. Te-
nint en compte tôt aixô, opinem que 
qualsevol de les entitats excursionistes 
que amb Mur silenci s'hagin fet compli
ces de tan greu atemptat contra la Na
tura i la salut pública, no podran ser 
preses seriosament en qualsevol cam-
panya de conscienciació cívica i de res
pecte a la Natura que emprenguin. 

Gabriel Jaraba 

Conferencia de l'Expedició Alaska-71 

Per segon cop a Catalunya, i organi
zada pel Club Muntanyenc de Sant Cu-
gat, el día 3 de novembre es va celebrar 
a Sant Cugat del Vallès aquesta confe
rencia, a carree de dos dels seus pro
tagonistes, Salvador Rivas i Carlos So
ria, de la Federació Castellana de Mun-
tanyisme. 

Els conferenciants foren presentats 
pel senyor Ramón Pros, que ja conei-
xíem de l'Expedició Anoukrim-71, real i
zada per l'entitat organitzadora, l'estiu 
de 1971. 

Les fotografíes exhibides, de molt 
bona qualitat, ens van donar una per
fecta idea del curs d'aquesta expedido, 
que va aconseguir finalment el cim del 
Me Kinley (6.196 m), aprofitant els pocs 
dies de bon temps que la climatología 
polar permeté als expedicionaris per a 
dur a terme Tassait darrer. 

Les explicacions de Rivas i Soria fo
ren molt intéressants i ens ¡Ilustraren 
sobre l'aproximació a l'objectiu (l'avio-
neta de Don Sheldon transporta els al
pinistes fins a la gèlera on installaren 
el campament-base) i la marxa amb es
quís fins al camp III, mitjà que es re
vela més satisfactori que no les reco-
manades raquetes. La installació d'igloos 
al camp I fou també una bona expe
riencia, aíxí com la utilitzacíó de gas 
propà ¡ d'alcohol, que es revelaren els 
sistemes més idonís per a subministrar 
calor. 

No entrarem en détails sobre la con
ferencia, comentada ja en el seu dia 
en aquestes pagines, perô si que en 
voldríem esmentar algún detall com ara 
és la técnica de fondre neu: feien ser
vir un sistema molt ràpid, que consistía 
a estendre una quantitat de neu sobre 
un plástic fose, de manera que amb la 

radiació solar la liquacíó és rapidissima. 
També feien servir el mètode que ano-
menen «Carmelo Rada», consistent a 
fondre la neu sobre una planxa cúbica 
metàllica que, amb el reflex del sol, ac
túa com a vidre d'augment. 

Els conferenciants foren molt aplau-
dits. Amb la seva projecció iniciaren el 
Cicle de projeccions de diapositives i 
pellicules en color, programat pel C. M. 
Sant Cugat i patrocinat pel Grup Asse-
gurador Catalana-Occidente, i la durada 
del qual s'estén del novembre de 1972 
al maig del 1973. 

D.A. 

Inauguració del Refugi Colomers 
(Valí d'Aran) 

Octubre de 1972 ha estât un mes prò-
dig en nous refugis. Cal, però, tenir 
oresent que aquest de Colomers feia 
ja un pareil d'anys que s'esmentava, i, 
a la f i , ha estât una realitat. 

És un refugi de nova planta, amb petit 
porxo, de planta única i teulada a un sol 
vessant; és, sens dubte, el prototipus 
de refugi pirinenc, auster i digne. 

No cal més per a un refugi d'alta 
muntanya. Enmig d'un paratge especial-
ment afavorit —el circ de Colomers—, 
i a tocar de l'estany Major, té a llevant 
la regió de Ruda (refugi de Saboredo), 
i a ponent, la riera d'Arties (amb el re
fugi de la Restanca al capdamunt) ; 
aquest de Colomers té un emplaçament 
idoni per a combinar itineraris d'ascen
sions i travessies. 

És suficient una ullada al mapa d'u-
bicació per a fer-se carree de com queda 
de ben disposada aquesta regió amb 
aquest nou abrigall, que pel sud comu
nica amb la regió de Ratera i el refugi 
d'A Mitges — i , per extensió, amb la 
vali de Sant Maurici, i refugi del C. E. 
Gracia—; pel Gran Tue de Colomers, en-
llaca amb la valí de Sant Nicolau o 
regió de l'Estany Llong (refugi forestal 
en regular estât). Més a Test pot en-
llacar-se amb la regió de Boi (refugi de 
l'estany Negre) i, encara, amb Tenlairat 
refugi de Besiberri. 

En poques paraules, dones, es tracta 
d'una construcció de grans possibilitats 
pirinenques pels seguidors de l'excur-
sionisme muntanyenc, que deixa aques
ta privilegiada comarca ben assortida 
en matèria de refugis. 

La inauguració oficial d'aquest nou 
refugi de la Federació tingué Hoc el diu-
menge dia 15 d'octubre. S'hi va aplegar 
una nodrida representado d'excursionis-
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tes que van remuntar la valí de l'Algua-
motx amb jeep i a peu, en una esplèn
dida diada de tardor que va permetre 
d'admirar com mai la bellesa singular 
d'aquell paratge. A les 10 del matí ja 
gairebé tothom s'havia congregai al llac 
Major, encara que la missa estava anun
ciada per a les 11. Va ser oficiada per 
mossèn Diego Martínez, amb una plática 
breu i digna de l'esperit muntanyenc i 
cristià que informa el nostre excursio-
nisme tradicional. 

A les 11,20, descoberta la placa com
memorativa, es beneí el nou estatge; i 
de seguida prengué la paraula el senyor 
Alexandre Marcet, que s'acomiadà deis 
concurrents com a cap del Comité Cá
tala de Refugis. Agraí al senyor Josep 
Sanmartí, enginyer de la Productora de 
Forces Motrius, les atencions tothora 
rebudes: al batlle i a la junta veínal 
d'Arties, per la cessio del terreny del 
refugi; a la Secció forestal de Lleida, 
l'autorització per a ocupar-lo; i a CO-
PISA, per la bona realització de l'obra 

Seguidament, el senyor Francese Mar
tínez Massó anuncia que d'ara endavant 
un altre home —Joan Masats— carre-
garia amb la responsabilitat de les cons-
truccions de muntanya federatives; però 
afegí que aquest tercer relleu en el car
reo de President del C.C.R. no tenia 
altra transcendencia que un renovament 
lòg'c dins les tasques federatives. 

«El que importa, mes que les perso
nes, és l'obra que subsisteix» acaba 
dient Martínez Massó, que agraí ais pre
senta Nur assistèncla. 

Anotarem. entre eis assistents. eis 
amics Cuadrench. Escartin. Batlle, Cone-
sa, Ruiz. Masats, Faiula, Mir, PI Tramunt. 
Tarrago. Torras... Pel Centre hi assisti
ren Albert, el matrimoni Jolis, Nosàs. 
Camns, Ventosa I Palanca, i d'altres. 
També hi havia Jaume Ramon (UEC). 
Amadeu Gil (C. E. Gràcia), Eduard L. de 
Ceballos (en representado de la Fede
rado d'Esquf), l'amie Fabrés i Amorós 
com a reoresentant de Terrassa; Molins 
de Sabadell; Bargay, de Manresa, a més 
de r^Dresentacions de la UEC-Baaà. de 
Reus. aixi com la dels mataronins Aaus-
t i Sanàbria I Jaume Samper, de TACE 

Amb aquest, són disset eis refugis de 
la xarxa federativa, quatre d'ells fSabo-
redo. Colomers, la Restanca I Besiberril 
dins d'aquest privllegiat sector pirinenc; 
a part deis que Ja hl ha programats per 
al futur: el de Mulleres i el de l'estany 
Colonnina (aquest a la regió de l'es
tany Gento, en pie Pallars). 

Fitxa técnica 

Alçada: 2.086 m. 
Situado: Al costat de l'estany Major 

de Colomers, circ de Colomers, comar
ca de la Valí d'Aran. 

Inaugurado: 15 d'octubre de 1972. 
Propietat: Federació Catalana de Mun-

tanyisme. 
Caractéristiques: Refugi de nova plan

ta, rectangular, 5,5 x 7 m, i porticat de 
2 x 3 m, ait.: 4,6 m. Obra de maçoneria 
i sostre (a un sol vessant) cobert de 
plaques de fibrociment «romà», amb lla
na de vidre, i empostissat de fusta. 

Consta de sala-menjador (amb llar) i 
tres prestatges o «pisos» de 10 lüteres 
cada un (amb màrfegues d'escuma), tot 
junt en única planta. 

Capacitat: 30 places. 
Carácter: Refugi lliure. 
Accessos: Des de Salardú per la valí 

d'Aigoamotx: 10 km de pista apta ais 
turismes, fins a la tolla del Serrât de 
Joan Vell. (Els vehicles «tot terreny» 
poden pujar 1 km més, fins a la nova 
pista en construcció a Pruedo i riera 
d'Arties.) D'ací al refugi, a peu: 40 mn. 

Comunicacions: Tren fins a Pobla de 
Segur i cotxes de línia fins a Salardú. 

Observacions: Completen el refugi, 
una xemeneia, bimbells, porta de ferro 
en dues seccions, tres finestres amb pa
ravents, així com l'utillatge corresponent, 
taula, tamborets i llenyera. 

Inauguració del Refugi del G.E.I.E.G. 
a Sant Miquel d'En Bas 

El Grup Excursionista i Esportiu Giro
ni, inaugura el dia 1 d'octubre de 1972 
el seu refugi de muntanya, habilitât al 
que fou castell de Sant Miquel d'En Bas 
o de Castellò. 

Havent hagut de deixar el refugi de 
la Freixadella, sots-arrendat a Sant Pere 
de Falgars, el GEIEG es trobava ara en 
la nécessitât de cercar un nou refugi 
a la comarca que el substituís. Les ges
tions efectuades prop del bisbat, al 
qual pertany el conjunt de Sant Miquel 
d'En Bas, han donat un résultat positiu. 

La diada va coincidir amb l'anual Aplec 
de Sant Miquel; un d'aquests aplecs de 
germanor, potser considerats anacrònics 
per algú, però que serven el caliu de 
l'espiritualitat i enlairen l'excursionisme 
per damunt la simple afició esportiva, 

Així es reuní a l'esplanada, davant del 
santuari, una notable munió d'excursio-
nistes, incloent-h¡ una representado de 
Ceret i de Perpinyà, a part de les re-
presentacicns comarcáis d'Olot, Besalú. 
Banyoles i Valí d'En Bas en general. 
També hi era représentât el Centre Ex
cursionista de Catalunya. 

Oficia la missa mossèn Lluís Gassò, 
restaurador que fou del santuari, que a 
l'homilia destaca el significat de la fes
ta de la inauguració, junt amb la diada 
de l'aplec. 
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Després de la benedicció del nou re-
fugi. el président del GEIEG, senyor 
Emili Caula, descubrí la placa comme
morativa, que diu: 

«El dia 1 d'octubre 1972 s'inaugura 
aquest refugi restaurât pel Grup Excur
sionista i Esportiu Gironi.» 

Unes paraules d'agraïment del prési
dent acompanyades d'altres del senyor 
Joan Masats (del Comité Català de Re-
fugis, de la Federació) i de les del pré
sident de la secció de muntanya del 
GEIEG, senyor Josep Casas, van cloure 
eis Parlaments diguem-ne oficiáis. 

A la tarda, després del concurs de 
rams de flors, hi hagué jocs de camp, 
i la jornada finalitzà amb el Cant dels 
Adéus. 

D. Aloy 

Fitxa tècnica 

Alçada: 945 m. 
Situació: Regió de Collsacabra. Comar

ca d'Olot (la Garrotxa). El castell (re
fugi) i la capella adossada es troben 
enlairats en un turó, dominant la Vali 
d'En Bas, a l'extrem oriental de la serra 
de Llancers, enfront del Puigsacalm. 

Inaugurado: 1 d'octubre 1972. 
Propietat: Sots-arrendat pel Grup Ex

cursionista i Esportiu Gironi. 
Caractéristiques: Es tracta de l'antic 

castell d'En Bas o de Castellò, habili
tât com a refugi, al costat mateix de la 
capella (en curs de restaurado). 

Consta de planta i terrabastall o pis 
superior. La primera compren menjador-
cuína, i sala d'estar amb xemeneia-llar. 
Una escala d'obra comunica la planta 
baixa amb el dormitori general, habilitât 
per a 27 places, amb les màrfegues i 
coixins corresponents. (Resta pendent 
d'habilitar una altra dependencia inte
rior.) Font d'en Pibernat, propera. 

Capacitat: Vint-i-set places. 
Carácter: Refugi tancat. 
Utilització: Excursionistes en posses

sio de la tarja de federai. 
Preus: 30,— ptes. per persona i nit, 

i 25— ptes. més per grup. 
Claus: Al mas el Perer (Hostalets 

d'en Bas). S'ha de soHicitar prèviament 
el volant d'autorització al GEIEG, carrer 
Albareda, 5, pral., teléf. 20 29 46, Giro-
na. Claus també al GEIEG. 

Accessos: Des de Sant Pere de Fal-
gars (o Falgars d'En Bas): 45 mn. Pot 
anar-se amb cotxe fins al mas Pibernat 
(passât Sant Pere), a pocs minuts del 
refugi. 

Des d'Hostalets d'En Bas: 1 h 15 mn. 

Comunicacions: Carretera de Vie a 
Olot, fins al km 34 (Can Devesa). D'aci 
pista de 7 km fins a Sant Pere de Fal
gars, i uns 3 km més de pista fins al 
mas Pibernat (cal soHicitar permis d'ac
cès a Sant Pere de Falgars). 

De la mateixa carretera C-153, fins a 
Hostalets d'en Bas (km 50 aprox.). 

bibliografia 
Roques, parets i agulles de Montserrat. 

Guia d'Escalades. I. Regiô d'Agulles, 
per Josep M. Rodés i Ferran Labrana. 
Publicacions de l'Abadia de Montser
rat, 1972. 

De véritable esdeveniment pot qualifi-
car-se l'apariciô d'aquest llibre, i no sols 
entre els escaladors, sinô entre tots els 
excursionistes preocupats per una biblio
grafia util i actual sobre totes les nos-
tres terres. No existia encara cap obra 
que s'encarés seriosament amb l'escala
da a Montserrat: el darrer esforç sériés 
publicat era encara la numeraciô de les 
agulles per Ramon de Semir. Josep M. 
Rodés i Ferran Labrana no son els unies 
a treballar en una guia d'escalades a 
Montserrat, perô si els primers a publi-
car-la. A publicar, ben entés, el primer 
volum de Mur ambiciosa obra que n'ha 
de reunir cinc, volum dedicat a la regiô 
d'Agulles i en el quai podem veure ja 
el caire de l'obra. Val a dir que ens ha 
impressionat. La base de la guia és la 
fotografia, sobre la quai es dibuixen els 
itineraris de les vies, en que se senya-
len minuciosament les dificultats, re
unions, llargada de les tirades, itineraris 
ocults, etc. Algunes fotos panoramiques 
ajudeYi, quan cal, a la millor comprensié 
d'una zona; no obstant aixô, notem la 
manca d'una major atenciô a la panorà-
mica, que facilita la identificaciô d'una 
o diverses agulles dins un conjunt, i tal 
com s'ofereix a la vista. Per contra aixô, 
els autors han tingut l'encert d'incloure 
un plànol esquemàtic amb la situaciô de 
les agulles, Mur numeraciô i els camins 
principals que hi donen accès. Cada roca, 
junt amb la fotografia, duu una descrip-
ciô de totes les vies que la solquen, 
amb el material que cal per a fer-les i 
amb la indicaciô —importantîssima i so-
vint omesa en altres ressenyes— del 
descens. Junt amb el nom i el numéro 
de la roca, n'hi ha un petit dibuix a vis
ta d'ocell, amb corbes de nivell, el punt 
per on comencen les vies i J'itinerari de 

descens, en relació amb l'orientació. 
Per si tot aixô fos poc, els autors no 

dubten a repetir una fotografia per tal 
que es trobi plana per plana amb l'ex-
plicació de les vies, si la descripció d'a-
questes passa a l'altra plana. I al plànol 
esquemàtic s'indica en el périmètre de 
les agulles el Hoc on comença cada via. 
Els conjunts d'agulles están agrupáis en 
zones que representen capítols, prece-
dits per una llista-índex que indica el 
número de I'águila, el nom, la Metra ad
judicada a cada una de les distintes vies 
d'una mateixa águila per diferenciar-les 
entre elles, el nom de la via, la dificul-
tat total i l'horari. Un índex general per
met trobar l'agulla desitjada, i en les 
planes prèvies trobem descrits gràfica-
ment i literaria els itineraris per carre
tera, els camins, els llocs d'aixopluc i 
les fonts. A la introducció, amb molt 
d'encert, es donen unes normes d'ús ge
neral de la guia, que inclouen els cri-
teris de dificultat, l'orientació i situació 
de les vies, i una útil bibliografia. Com
pleta l'obra un «Vocabulari emprat pels 
escaladors montserratins», redactat per 
Jcsep M. Torras i Homet amb la colla-
boració d'Àlvar Valls i Albert Jane, que 
demostra l'afany de complexitat de l'obra. 

A més de l'aspecte utilitari d'aquesta 
guia, n'hi ha un altre de no poc impor 
tant, que és el de catalogado. Es fixa 
definitivament el nom de cada roca i 
cada via, fomentant-ne així lus, es dona 
fe de les vies existents a Montserrat 
—se n'hi hauran d'afegir a les posteriors 
edicions— i, sobretot, es difonen vies 
poc recorregudes a causa tant de l'anti-
guitat com a la novetat. Hem pogut com
provar personalment aixô darrer els dar-
rers diumenges que hem anat a escalar 
a Agulles; la majoria de vies poc cone-
gudes son escalades amb véritable in
terés i ¡Husió d'ençà de l'aparició d'a
quest llibre. 

La presentació és l'únic aspecte que 
ens preocupa. La mateixa cura que ca-
racteritza les edicions de l'Abadia de 
Montserrat fa d'aquesta un llibre mate-
rialment feble, poc apte per a ficar-lo 
a la motxilla, i això ens és sovint ne
cessari per ais que n'hem de fer un ús 
constant. Hem resolt el problema, però, 
ficant-la en una capsa d'havans. 

Esperem ara impacients l'aparició dels 
volums restants d'aquesta guia, una guia 
que ens sembla una realització d'una Im
portancia histórica comparable a l'apari
ció del mapa de Montserrat de Ramon 
de Semir. Cosa que no és pas poc. 

Gabriel Jaraba 
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c r e s p a , 
A P Á R T A M E O S 

Gran menjador-living • 3 Dormitoris dobles • Bany 
Cuina • Llar de foc • Calefacció • Lloc al garatge 

EDIFICI "ELS ENCANTATS" 
Situació privilegiada, prop del poblé i només a 3 Km. de les pistes d'esquí 

Espot, paradis de la naturalesa. 
Caça, pesca, esquí, mun tany isme, etc. 
Tant a l 'hivern com a l 'estiu, 
Espot us ofereix suf ic ients 
al ic ients, perqué les vostres estades 
const i tuex in records inesborrables 
de grata convivencia en plena 

naturalesa. Dies de repòs, dies 
d 'espia i , dies jo iosos, que mai 
més no ob l idareu. 
Tot al lò que a lgunes vegades 
haureu somiat , ho posem 
ara al vostre abast. 

IN FORMACI O A ESPOT: HOTEL SAURAT 

PRODÌMO 
Û 
cu 

Avda. Sarria, 1 37-139 B, enti. 2 . a - BARCELONA-1 7 



Canuda, 26 T. 232 07 71 Barcelona-2/Via Augusta , 103T . 217 91 88 Barcelona-6 
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Urgell, 95 bis B A R C E L O N A - I I Telefon 253 50 01 

MUNTANYA Editada peí CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

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 
subscriptor de 
MUNTANYA, 
retalleu i envieu 
aquest butlletí 
i rebreu 
puntualment 
la revista al 
vostre domicili. 

Si ja en sou, 
doneu-lo a un 
amie que 
s'interessi per 
l'excursionisme 
i segur que 
us ho agrairà. 

N o m 

ca r re r 

pob lac ió 

num. P I S 

S e subsc r i u a la rev is ta M U N T A N Y A a par t i r de l núm. 
quo ta anual de 135 pesse tes . 

(districte postal) 

, amb la 

C o b r a m e n t : 

| ~ | gir pos ta l 

(~1 r e e m b o s s a m e n t 

|~ | c o m p t e c o r r e n t 

Signatura 



d'EL C A S E R Í O , me'n fio! 

Per aixd 
és el primer formatge 
en porcions 
d'Espanya 
Pes en origen: 170 grams 

EL CASERÍO 
La rev is ta M U N T A N Y A , ed i tada peí C e n t r e Excurs ion is ta de Ca ta lunya , ha guanya t una nova e tapa de 
supe rac i ó , tan t per la p resen tac ió c o m peí con t ingu t , c o m a f ru i t de is e s f o r g o s d 'un t reba l l d 'equ ip . 

A r a , M U N T A N Y A , d e m a n a la c o l . l a b o r a d o de is seus lec to rs per a una nova e tapa d 'expans ió , p e r q u é 
aconsegue i x i t o t a 
la d i fus ió que es 
mere ix . 

Molts 
excursionistes 
no llegeixen 
MUNTANYA 
perqué no 
la coneixen. 

Parleu-vos de 
MUNTANYA 
i feu-los-la 
conéixer. 

Retalleu aquest 
butlletí 
i doneu-los-el 
perqué se 
subscriguin a 
MUNTANYA 

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

Revista MUNTANYA 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
Paradís, 10 
BARCELONA (2) 



Xa lets de la Mol ina - Salardú - Benasc 

per als sods del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. 

Preus especiáis: des de 210.- ptes. pensió complerta ¡ «forfaits» 
ó dies des de 1.830.- ptes. 

Autocars des de Barcelona a Salardú i Benasc tots els divendres 
a dos quarts de set del vespre i tornada diumenge, la tarda. 

(Preu del viatge: 450.- ptes.) 
Per a mes informado, 

dirigir-vos a la secretaria del Conseil de la Molina i Salardú, 
Carrer Paradis, 10 - Barcelona (2) - Telefons: 232 45 03-02-01 



AGRUPACIÓ MÙTUA 
DEL COMERÇ I DE LA INDUSTRIA 

Mutualität de Previsió Social 

Fundada l'any 1902 

M é s de 127.000 assoc ia i s a la nos t ra Enti tat l ' inv i ten a conè i xe r els avan ta tges de 
què gaude ixen en v i r tu t de les p rév i s ions per el la a to rgades . 

A q ü e s t e s p rév i s ions cons i s te i xen en un s o c o r s unie en cas de de func ió , a la pe rcep -
c ió de d iè tes en cas de malal t ia i al c o b r a m e n t de pens ions mensua ls per causa 
d ' inva l idesa; a més de p o d e r p e r c e b r e p remis anuals a l 'ant igui tat mutua l is ta . 

To ts e ls soc is t eñen dre t , d ' a c o r d amb el que s 'es tab le ix al Reg lament , a la p e r c e p c i ó 
de là to ta l i ta t d ' aques tes p rév i s ions en una quant ia p r o p o r c i o n a l al n o m b r e de secc ions 
en què f igu ren inscr i ts . 

Existeix, a més , la poss ib i l i ta t d ' ob ten i r el d re t a p e r c e b r e subs id is en cas d ' i n te rven -
c ió qu i rú rg ica , so l . l ic i tant la i nsc r ipc ió al G r u p per a A l ta C i ru rg ia . 

L ' impor t de is subs id is que a to rga aques t g rup es tà t a m b é en p r o p o r c i ó al n o m b r e 
de s e c c i o n s inscr i tes . 

A fi de s o c o r r e r els f i l is de is assoc ia i s , en el cas de la seva d e f u n c i ó o de queda r 
invàl ids, els nos t res af i l iats p o d e n sol . l ic i tar la seva adhes ió al G r u p espec ia l d 'A juda 
a l 'O r fenesa , el qual a to rga pens ions f ins que e ls f i l is inscr i ts comp le i x i n els 20 
anys d 'edat . 

Si v o s t è no és soc i de l 'Ag rupac ió Mù tua del C o m e r ç i de la Indust r ia , a c o n t i n u a d o 
de ta l lem els d re t s que s ' o b t e n e n si s 'hi pe r tany : 

S o c o r s a la de func ió : de 5.000 a 500.000 pesse tes . 

D iè tes per malal t ia: de 5 a 200 pesse tes d iàr ies . 

Pens ió per inva l idesa: de 300 a 12.000 pesse tes mensua ls . 

Premis a l 'ant igui tat mutua l is ta : de 2.500 a 100.000 pesse tes anuals , corn a máx im. 

Subs id is per a A l ta C i ru rg ia : una quant i ta t var iab le es tab le r ta al Reg lament del G rup 
s e g o n s la impor tanc ia de la i n te rvenc ió qu i rú rg ica so fe r ta . 

Pens ions d ' o r f enesa : de 250 a 5.000 pesse tes mensua ls corn a màx im, per cada fil i 
inscr i t . 

Edat màx ima d ' ingrés : 40 anys no comp le r t s . 

Quan t i ta t pagada per s o c o r s l 'any 1971: Pesse tes 211.585.282-

Quan t i ta t pagada des de la f u n d a d o : Pesse tes 1.379.629.294-

Si v o s t è ja es tà af i l iat a l 'Ent i tat i vo l a favor i r els seus fami l ia rs o amies d ' a m b d ò s 
sexes , m e n o r s de 40 anys , amb els bene f i c i s que repo r ta èsser soc i de l 'Ag rupac ió 
M u t u a , don i ' ns el seu nom i la seva ad reça i nosa l t r es f a rem to tes les ges t i ons per a 
p r o c u r a r la seva a f i l i a d o , i r e s e r v a r e m a v o s t è la f i rma corn a p r ime r soc i p r o p o n e n t . 

Per a qua lsevo l i n f o r m a d o es po t ad reça r a les o f i c ines insta i . lades a l 'Av inguda de 
J o s é A n t o n i o , 6 2 1 , Ba rce lona (10) i la hi sera fac i l i tada. 
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