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EDITORIAL 
C o n t i n u ï t a t 

i 

Amb aquest titol de «continuï
tat» volem glossar la represa, ara 
no fa gaires anys, de la revista 
«Muntanya» en llengua catalana, 
com a continuadora de l'esperit i 
de la tasca divulgadora de l'antic 
«Butlleti» del Centre Excursionista 
de Catalunya. I creiem que, molt 
possiblement, de cap manera no 
reeixirem a expressar millor el que 
volem- dir, que manllevant un frag
ment del que escrivi él nostre Jo-
sep Carner (e.p.r), en ocasió de la 
represa d'una altra revista catala
na, el quai encaixa perfectament 
amb el pensament i els propòsits 
d'actuació del nostre Centre i de la 
nostra revista. 

Heus ací, dones, el que escrivi, i 
'que fern nostre, el que fou eximi 
poeta i homes de lletres: «Tres te
mes animen sobretot els continua-
dors. I un és, sobretot, el de l'exi-
gència. Si la nostra revista ha d'es
ser l'expressió dignificada de tota 
la nostra qualitat possible, caldrà 
que ella se sotmeti a normes rigo-
roses de selecció. No podríem arri
bar a gaire o gens d'alliçonament 
dels propis i del desvetllament de 
Vinieres dels estranys, amb un sim
ple sotmetiment de bones volun
táis. 

»L'exceHència no és pas fàcilment 
abastable, però tot el que no en 
mostri una guspira sera insignifi
cant i venus. A tactual depressió 
ens períoca d'oposar-hi una reacció 
de veritable exemplaritat, en el ma-

jor grau que ens será faedor; sen-
se aquesta tenacitat sancionaríem 
una regressió infortunada, seríem 
un butlleti de la decadencia. Sense 
garantir meravelles, cosa que seria 
imprudent en qualsevol programa, 
volem fer, com diu el pöble, eis im-
possibles perqué la manifestado 
de les nostres lletres i el nostre 
pensament es mostri, tant com es 
podrá, honorable i honrada. 

«L'altre lema és el d'accentuar 
cada vegada mes la immersió sal
vadora del nostre esperii cátala en 
la curiositat, el traete, eis assaben-
taments, i eis tònics de la Univer
salität. Així augmentarem la quali
tat propia, així la farem entenent i 
conservadora... 

»I el darrer lema és lleialtat. No
ble patrimoni de l'home, és el de 
cercar la veritat per la veritat, la 
bellesa per la bellesa; però, histò-
ricament, una cultura orgànica no 
ha estat mai creada sense un gran 
mobil, sense una fe.» 

Aquests consells del mestre eis 
sentim com si anessiñ adregats ve-
rament a nosaltres i per això ens 
esmercem a superar-nos i a apartar
nos d'una fácil i rutinaria medio-
critat, i donem fe, perqué sempre 
ho hem cregut així i hi hem estat 
fidels, que la nostra revista, no és 
solament un portaveu esportiu, 
sino també un exponent de ciuta-
dania i de cultura. 

Voldríem mesurar la importan
cia de la revista pel nombre de col-

laboradors i reíais que parlen de 
les coses amb les quals han estat 
en contacte, cosa que dona veraci-
tat a les ressenyes objectives i es-
timulants, i que es manifesta en la 
gran varietat de temes tractats so
bre excursions, alpinisme, esquí, 
espeleología, geografía, historia, ar
queología i totes les ciéncies i arts 
relacionades amb l'obra de l'Ex-
cursionisme. 

Per acabar, cal dir que «Mun
tanya» és del Centre, pero que no 
és pas cap dos tancat, sino oberta 
a tothom qui comparteixi els nos-
tres ideáis i fatieres de muntanya i 
país i que tingui alguna cosa inte-
ressant a dir sobre els temes per ell 
preferits. 

Per avancar cap a mes amplis ob-
jectius, convé també complir amb 
unes exigéncies de selecció de tex
tos i illustracions, oportunitat i 
termini de recepció de treballs, a 
fi d'aconseguir la perfecta coordi
nado entre collaboradors i redac-
tors que treballen desinteressada-
ment, per amor a l'art, que és alió 
que certament dona auténtica i ín
tima satisfacció i permet de man-
tenir dignament l'aspecte técnic de 
tota publicado, en presentado i 
puntual periodicitat. 

Amb els estímuls que ens em-
penyen, com les paraules de Carner 
que hem comentat, no manquen 
illusions per a trebaltar, per man-
tenir i enaltir l'obra que es porta 
a cap. 
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Beget: joiell de l'art romànic 
pe r Ramon Vinyeta 

Detall de la portalada de Sant Cristótor de 

Beget, constituit per dos ares en degrada

do, sostinguts per columnes i capitells 

esculturats. V 

Una de les rutes basiques del ro
mànic és la que de Ripoll transcorre 
f ins a Elna, a través de f i tes tan im
portants com Sant Joan de les Aba-
desses, Camprodon, Mol ió, Prats de 
Mol ió, Ar les del Tee, Sant Genis les 
Fonts i Sant Andreu de Sureda, sem
pre en ter r i tor i genuïnament cátala. 
Tal ruta o i t inerar i , però, deixa mar-
ginats indrets rellevants on el romà
nic té un f¡del exponent i que son 
escassament v is i tats i, f ins i tot , mig 
desconeguts com a conseqüencia de 
llur d i f íc i l accès o llunyania. 

Un d'aquests llocs és Beget, mi
núscula població situada en la capea-
lera de les valls del Llierca, a la co
marca de la Garrotxa. Di f íc i lment es 
pot trobar cap altre municipi rural 
pir inenc que, com el de Beget, guar
di al seu terme quatre monuments ro-
mànics proveïts d'évident interés his
tor ie i arqueològic, entre els quais la 
propia església parroquial, per la 
seva ¡ntegritat i conservació, pot 
qualif icar-se com un cas únic dins 
l 'àmbit de les terres catalanes. 

Un paisatge de meravella en el 
qual la vegetado, l'aigua i els grenys 
rocosos son el digne marc d'un llo-
garret pie de t ip isme, on la roda del 
temps sembla que s'ha volgut aturar, 
servant-l i la fesomia d'un poblé me
dieval . És una trentena de cases, 
aplegades i presidides per l 'església 
parroquial, formant carrers estrets, 
desnivel lats i tor tuosos, units per 
ponts d'antiga estructura que fran-
quegen els r ierols d'aigües fresques 
i remoroses, procedents deis alts ca-
renars coronáis pel Montfalgars i el 
Comanegra. 

Fins fa poc Beget era inaccessible 
a tota mena de vehicles. Només an-
t ics camins de ferradura hi menaven 
des de Camprodon, Mol ió, Oix ¡ la 
Menerà, a través d'accidentats graus 
i alteroses collades. Des de fa pocs 
anys hi arriba una modesta carretera, 
estreta, desnivellada i tortuosa, com 
els seus mateixos carrers, i, a mes a 
mes peril losa pels est imbal ls que 
contínuament voreja. Malgrat tot , ja 
hi ha molts excurslonistes i tur istes 
que hi fan cap, atrets, sobretot, per 
la fama de la seva sagrada «Majes-

tat» i la formosa església románica 
que l'aixopluga. 

La contemplació de la rústega po
blació des de qualsevol de les ta-
laies que es prodiguen al seu entorn, 
const i tuteix una vis ió muntanyenca 
verament encisadora i pintoresca. Fo-
tógrafs, oibuixants i pintors troben 
temes a gratcient dignes d'ésser cop-
sats, i la conversa amb gent del país 
dona Hoc a conèixer singulari tats 
idiomatiques i a endinsar-se en la 

idiosincrasia del país. 
Es pot parlar de Beget des de tots 

els punts de vista geogràfics. Tots 
teñen interés. Fins i tot hi existeix 
un fenomen càrst ic molt poc conegut 
i de gran interés per ais especialis-
tes. Pero, avui', hem de deixar de 
banda molts aspectes i concretar-nos 
a la descripció dels seus monuments 
romànics que posseeix com cap altre 
municipi de les comarques pir inen-
ques. 
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El temple de Sant Cristbfor de Beget, un 

exemplar romanlc de la segona meitat del 

segle XII, presidint la poblacio enclotada a 

les altes vails de la Garrotxa. • 

Sant Cristofor de Beget 

El temple és un exemplar romànic 
de la segona meitat del segle XII. De 
unies correctes i ajustades posseeix 
una riquesa ornamentai pròpia del 
romànic madur i les sèves dimen
sions palesen no solament la v i ta l i tat 
rel igiosa i econòmica imperant en 
aquella època, sino també la poten-
cial i tat i bellesa d'aquest moviment 
rel ig iös, art ist ic i arquitectònic fe-
cundat en el nostre pais i estes per 
la major part d'Europa. És d'una sola 
nau, de molta gracia, tenint en comp
te la demografia de la contrada, i, 
corn dèiem al pr inc ip i , té la Singulari
tät i el mèri t de conservar tots els 

altars, retaules i imatges que eixiren 
indemnes de les malvestats de l'any 
1936. Gracies a la valentía i a la traça 
dels veïns l'afany de destrossa fou 
aturat i aquest fet fa const i tu i r un 
deis casos mes admirables d'est ima i 
venerado vers les coses mes entra-
nyables. 

Aqüestes circumstàncies i la inte-
gri tat del temple van induir eis orga
nismes of iciáis de Girona a practi-
car-hi una notable restaurado i, ara, 
l l iure deis pegats i edi f ic is anexos 
que el de^' iguraven i restaurades les 
parts arquitectôniques malmeses pel 
pas de les centur ies, el temple es 
mostra com un exemplar bel l issim 
del romànic tarda, digne d'admiració 

per la seva r e p r e s e n t a t i v e . Té el 
portai a la façana de migjorn i esta 
const i tua per dos arcs en degradado 
sost inguts per columnes i capitel ls 
esculturats. Malgrat l 'erosiô de tan
tes centuries el portai és força sen-
cer i palesa la seva boniquesa arqui
tectónica. El campanar esta situât 
entre el portal i l 'absis. És quadrat i 
té quatre pisos. S'hi evidencien dues 
époques de construcció. Els dos pi
sos superiors denoten una pedra de 
mes qual i tat, mes ben escairada i de 
carreus mes regulars. També els f i -
nestrals deis pisos superiors teñen 
els capitel ls mes ben esculturats, 
amb motius humans i vegetáis. Re
construi t fa pocs anys, es pot consi-
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Detail de la famosa Majestät de Beget, que 

tanta celebritat i anomenada ha donat a la 

poblaciö i que tants de visltants hi ha dut. 

• 

derar el campanar romànic més re-
presentat iu de la Garrotxa. 

De la mateixa manera podem par
lar de l'absls. És una bella mostra 
del romànic madurat. El f inestral és 
de l inies perfectes, exhibint dues pa-
relles de columnes amb capitel ls es-
cul turats. La renglera d'arcuacions 
l lombardes, sostingudes per altres 
tantes mènsules, embelleixen i esti-
litzen la rodona barbacana. 

El piaer de contemplar un temple 
romànic tan sencer en la seva arqui
tectura i d'una puresa tan rel levant, 
resta doblement senti t en penetrar 
a l ' interior i teñir evidencia de la in-
tegr i tat d'altars i imatges, eix i ts in
demnes del trasbals de la guerra ci
v i l . Tots eis retaules son d'esti l bar-
roe, però di ferenciats en llur estruc
tura i ornamentado. El de l'aitar ma
jor ostenta al capdamunt la imatge 
del patró Sant Cr istòfor de dimen-
sions naturals i del mateix est i l . La 
famosa imatge romànica de la Majes
tät de Beget ocupa el mare central 
del retaule i la seva presencia cor-
prén i impressiona, sobretot eis qui 
son coneixedors de la seva historia i 
del seu valor rel igiös i art íst ic. Tam
bé és remarcable el pet i t retaule gò-
t ic que hi ha immediatament darrera 
l'aitar major, const i tuí t per 12 pla-
fons d'alabastre esculturats a baix 
rel leu, ofer int aspectes de la vida de 
la Mare de Déu. Atreu també l'aten-
ció, la imatge de la Verge i I Infant 
Jesús que hi ha al costat del presbi
te r i . És gairebé de dimensions natu
rals, en alabastre i es considera de 
l'època de t rans ido , o sia, del se
gle XIV. La pica baptismal romànica, 
contemporània de la mateixa esglé-
sia, és un exemplar remarcable per 
les seves dimensions i per l'orna-
mentació escultór ica que posseeix. 
Tot plegat forma un conjunt sense 
parió al nostre país. 

Però allò que ha donat major cele
br i tat i populari tat a Beget, és, con-
cretament, la «Majestät». I, en efec-
te , es pot anar a Beget expressament 
per contemplar-la. Tot el restant, el 
paisatge, l 'ambient, l 'església, etc., 
és do de Déu. 

S'anomenen «Majestats» les imat

ges del Sant Crist que antigament es 
van esculturar, vest int túnica de cap 
a peus. En els temps románics, 
aqüestes sagrades imatges, es prodi
garen arreu, majorment a Catalunya 
on aquest est i l es va desenvolupar 
¡nicialment més que en cap altre lloc. 

La majoria de les «Majestats» exis-
tents a les nostres comarques van 
ser destruídes l'any 1936, i la de Be
get va salvar-se g rades a la valentía 
i traga deis vei'ns que s'oposaren a 
la seva profanació i destrucció. És 

doblement preada per const i tu i r un 
dels exemplars més representatius i 
ben conservats avui existents al nos
tre pais i dels pocs que poden admi-
rar-se en el seu Hoc habitual, o sia, 
presidint l'aitar major de l'església 
parroquial de Sant Cr istòfor de Beget 
(Alta Garrotxa). 

És una imatge de grans propor-
cions, ja que té més de dos metres 
d'algària. El seu rostre palesa sere-
nitat i una sòbria expressió que el 
dignif ica. 
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Détail de l'absis de Sant Cristùfor de 

Beget, una bella mostra del romanlc ma-

durat, amb un finestral de Unies perfectes. 

-4 

Sant Feliu de Rocabruna, al cim d'un care

nar, dona la benvinguda als visitants. • 

Els erudits en art romànic la consi
deren de f ináis del segle XII o co-
mencaments del XIII . La veu popu
lar, però, la conceptúa més antiga i 
af i rma que va arribar a Beget proce-
dent del Puig de Bestracà on existia 
un ant iquissim monest ir . L'església 
d'aquest hipotèt ic monest ir , convent 
0 castel l , avui encara es pot identi 
f icar perfectament amb la mostra 
d'un absis rectangular i una nau 
d'estructura pre-romànica, amb co-
berta de fusta, o sia, anterior a la 
parroquial de Beget. 

Sant Feliu de Rocabruna 

Anant de Camprodon a Beget, que 
és l ' i t inerari més practicable, un cop 
tramuntat el coli de la Boixeda (par
t ió d'aigües Ter-Fluvià), es davalía 
for tament i es troba Rocabruna, ja al 
terme de Beget, però encara en ter
r i tor i del Ripollés. 

L'església de Sant Feliu de Roca 
bruna està situada en una vistent si
t u a d o , a una al t i tud de 970 m, coro-
nant el c im d'un carenar, després del 
Montfalgars que a 1.610 m és el cap-
gal de la comarca. Presideix un anti-
quíssim l lotarret ja mencionat en do-
cuments del segle X. AI carenar veí 
son presents encara les ruñes del 
castell del mateix nom, en estratégi
ca situació, dominant les altes co
mes que formen el Llierca. 

És curios de fer observar que Ro
cabruna pertany al municipi de Be
get, però no a la mateixa comarca. 
Aquesta paradoxa s'explica pel nota
ble i abrupte desnivell (més de 500 
metres) que separa la rodalia de Ro
cabruna de l'enfondida valí de Beget, 
1 a la relativa bona comunicado amb 
Camprodon a través de la fáci l co
llada de la Boixeda. Per tant, Roca-
bruna pertany al Ripollés i Beget a la 
Garrotxa. 

El temple és un beli exemplar ro
mànic d'una sola nau i de propor-
cions molt equil ibrades, construít 
amb pedra calcaría de carreus ben 
escairats, de molta duresa i d'una so-
lidesa a prova de centúr ies. El cam-
panar és quadrai ¡ sobresurt de la fa 
gana de ponent, donant al temple una 

major presencia. Hi dona accés una 
curiosa escala des de l 'exterior. L'ab
sis és elegant i perfectament arrodo-
nit. En lloc de les acostumades ar-
cuacions llombardes té un f r is dentat 
sost ingut per una renglera de mén-
sules, en regular disposició. El seu 
interior, després de la malmesa de 
l'any 1936, no té res de remarcable. 
La porta d'entrada, oberta a migjorn, 
mostra un forrel lat , parió al de Mo
lió, que és una bonica pega de ferro 
forjat. 

L'aturada a Rocabruna, copsant el 
seu paisatge tan esbatanat, signif ica 
ja un bon auguri a la davallada al racó 
de món de Beget. 

Sant Valenti de Salarsa 

A ponent de la valí de Beget, s'es-
tèn la valí de Salarsa, més dolga i 
oberta ais horitzons. Té, també, per 
capgalera, els carenars que marquen 
la divisoria entre el Ter-Ritort i el 
Lllerca-Fluvià. 
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Esglesiola romanlca de Sant Valenti de 

Salarsa. modesta perd molt ajustada de II-

n/es I proporcions, en una de les vails mes 

acollidores i poc conegudes de la Garrotxa. 

• 

Detail de la porta de Tesglesia de Sant 

Feliu de Ftocabruna. Y 

Malgrat la bondat deis seus con-
reus ¡ pasturatges, l 'esplendorositat 
de les seves boscúries, l'abundància 
d'aigua i l 'excellent cl ima imperant, 
propi d'una al t i tud mitjana de 600 m, 
la contrada s'ha despoblat d'una fai-
só radical. De les 12 pagesies en al
tre temps curulles de vi tal i tat , només 
3 s'aferren ara a una pervivència 
gens segura. Potser l'arribada d'una 
carretera forestal , posant f i al seu 
isolament, i un possible canvi en la 
va lorado i estima del ter r i tor i rural, 
tot adjudat pel tur isme freturós de 

trabar llocs inédits i plaents, permet 
augurar un avenir mes venturos, i cu
rali de noves possibi l i tats per a Sa
larsa. 

Presideix la bella contrada l'esgle-
siola romànica de Sant Valent i , mo
desta però molt ajustada de línies i 
proporcions. Un robust campanar 
d'espadanya, ocupant tota la tacana 
de ponent, dona un major carácter i 
v istosi tat a l 'edi f ic i . Di f íc i lment pot 
trobar-se'n un altre que harmonitzi 
tant amb el paisatge, ta lment eix i t de 
l'entranya de la terra, fent joc amb 

les clapades de roures centenaris, 
amnist iais de les batudes de la des
t ra l . 

Sant Valenti de Salaisa és présent, 
però orfe de vida. Tindra prou forta-
lesa per esperar tongades mes es
plendorases...? Tant de bo! 

Bestracà 

La darrera vegada que vam pujar a 
Bestraçà bufava la tramuntana. La 
transparencia atmosfèrica era abso
luta i el paisatge, sense la matisació 
de la cal i t ja, era d'un cromat isme vi
goras, d'una gran riquesa de détai ls, 
i tot semblava mes a prop. El Pirineu 
es mostrava desdibuixat, sense per-
f i l s . El torb alçava la neu, ta lment 
f lamarades d'un incendi mít ic. L'es-
glésia de Bestracà, al l lom de la co
llada, rebia las batzegades del vent 
amb la impassibi l i tat que encomanen 
les centur ies. 

Una vegada mes, restàrem boca-
badats de contemplar una església 
romànica tan bella de línies, tan sen-
cera, encara, i tan résistent, malgrat 
el càstig del temps i el menyspreu 
deis homes. Sí, sorprèn de debo, que 
enmig d'aquest paisatge feréstec i 
sol i tar i d o n fuig to thom, pugui soste-
nir-se encara aquest beli exemplar ra
marne del segle XII, tot eli basti t amb 
pedra picada d'excellent quali tat i 
l luint les restes d'un alteros campa
nar d'espadanya, amb un absis tan 
elegant o mes que el de Rocabruna, 
car aquí les mènsules que sostenen 
la cornisa son en part esculturades 
amb rostres humans. 

De les quatre esglésies romàni-
ques existents al terme de Beget 
aquesta de Bestracà és l'unica on no 
es diu missa. Els degoters i les hu-
mitats imperants no ho permeten. 
I això esdevé des de fa mes de mig 
segle. Fa pocs anys, per tal d'evitar 
l 'esfrondament de la ñau, es va enci-
mentar la coberta, però l 'esforç prou 
méri tos no arriba a mes. Si un dia es 
podia enllosar, s'hauria donat un pas 
important per a la seva def ini t iva con
servado. 

Avuí, que la gent de ciutat en fu ig 
tant corn pot i que els f inals de set-
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Détail de l'absis de l'església de Bestracè 

L'església de Bestraca, en un paisatge fe-

réstec i solitari, resisteix, encara, el pas de 

les centuries. • 

mana els «ponts» i les Nargues va
cances permeten que moites fami l ies 
puguln disposar d'una doble estada 
per a Mur esplai i ûs intermi tent en 
zones de muntanya, allunyades del 
bull ici ciutadà, ofer int paisatges re-
l levants, solcats per r ierols d'aigùes 
transparents i ombrejats per boscos 
i clapades d'arbres de di ferent espè-
cie, tôt fa augurar que indrets com 
els que comentem de l'alta Garrotxa 
siguin justament preats i esdevin-
guin, en un avenir proper, llocs d'es-
bargiment i de repos, on les noves 
generacions descobriran els benefi-
c is, les beutats i les vibracions d'es-
peri t que la vida en plena naturalesa 
comporta i encomana, avui només as-
saborida pels vers excursionistes. 



Els Ecos montserratins 
per Hermenegi ld Carre te 

Els cims bessons dels Ecos i el collet de 
la Tálala. m 

Cinc escalades fàcils per a 
escaladors incipients 

En aquests dies freds i l luminosos 
de I'hivern montserrat i , dona bo de 
transitar per les assolellades canals 
de la regió dels Ecos, car la pedra, 
tot just escalfada pel sol de migdia, 
convida a èsser toquejada, a grim-
par-hi alegrement, aprof i tant I'avinen-
tesa des ta r a prop d'uns cims fàci ls 
de pujar per aquells qui son coneixe-
dors d'una elemental tècnica d'esca-
lada. 

Aquest breu art ic le va adregat als 
excursionistes amb vocació d'escala-
dor, aquells que han aprof i tat un cur-
set d'escalada en roca i volen ini-
ciar-se com a capdavanters, fugint 
de la monotonia d'un carni que ja se 
sap on mena, per cercar en l'escalada 
una di f icul tat que posi a prova la se
va capacitat de gr impaires. 

Els Amies de Montserrat ens des-
criuen els Ecos així (1 ) : 

«ECOS. — El orup de roques ano-
menades els Ecos està esglaonat a 
la partió occidental que forma l'osca 
de la Talaia. 

Son les que compten amb mes al
t i tud després del c im de Sant Jeroni, 
i per aquesta causa poden abastar bo
na part de la serra, sobretot la regió 
de ponent, amb tota la seva magnif i
cencia d'agulles i canals damunt la 
plana que s'estén f ins al llunyà horit-
zó, tancat per la serralada pirinenca 
que, des dels Ecos, horn pot dist in-
gir en tota la seva Margada des de 
prop del mar f ins a l 'Aragó. 

»És un trajéete un xic pesai per ha-
ver-se de salvar sobtats desnivells i 
canals forga dretes; però no presenta 
cap peri l l , puix que sempre és trepit-
ja terreny emboscat que permet tran
sitar bé. No hi ha cap passant di f icul
tes, llevat de voler efectuar l'ascen-
sió a l'Eco superior, que ja pertany a 
la categoria d'escalada, per bé que 
lleugera.» 

Suposem un de tants dies d'hivern, 
seré, f red i ciar, que ens permetrà de 
seguir amb l'esguard molts d'aquests 
c ims allunyats, però tan fami l iars, ara 
enfarinats per damunt dels 2000 me

t res. Entre to ts , el Pedraforca intenta 
mimetitzar-se entre tanta carena, i 
caldrá aguditzar el nostre coneixe-
ment geográfic del país per localitzar 
els dos cims parions del rei del Ber-
guedá. 

Iniciem lanada als Ecos en deixar 
la carretera a prop de Santa Cecil ia 
i precisament al km 6.500. Ací s'ini-
cia un camí que ja s'enfi la tot seguit 
i en continúes marrades anirá a fer 
cap al coll de la Talaia, estret pas 
entre les regions montserrat ines de 
Sant Jeroni i els Ecos. 

A la mit ja hora Marga de pujar és 
troba un pía carboner que convida a 
fer una breu parada, aprofitada per 
proveir d'aigua a la propera font del 
Llum. Els Amics de Montserrat (2) la 
descriuen així: 

«Font del Llum. — Si no la mil lor 
una de les més excellents de la mun-
tanya. Raja del cor de la roca, en una 
concavitat naturai d'uns très o quatre 
mètres de fonderia, justament sota 
d'una grandiosa llenca de pedra des-
presa del cingle del Camell i que, ar-
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L'ample esvoranc de les Ta/a/es separa e/s 

Ecos del cim de Sant Jeroni. T 

rambada, descansa al pendent del 
bosc ¡ forma balma tr iangular que do
na accès a la font. El nom és degut 
a que calia llum per abastar l'aigua 
de la peti ta cova. 

«Emergeix a un centenar de mè
tres, en senti t hori tzontal, vers po-
nent, de la carbonera superior del ca-
mí que procedeix de la carretera, rec
t i f icada de nou, prop del restaurant 
de Santa Cecil ia. És una der ivado del 
trajéete que travessa la serra pel 
col let de la Talaia i baixa al torrent 
de Migdia, vers Collbató. La font esta 
orientada al nord i mai no s'estronca. 

»EI 10 de febrer de 1944 s'hi ins
talla un pet i t receptacle-dipôsit inte
rior per arreplegar-hi els escorr ims 

que es perdien en bona part escam-
pats entre la tosca. Mes ençà, s'hi 
afegi una altra pica exterior que om-
ple constamment un canó de ferro, 
provinent de la primera cavitat. Hom 
hi guarnì després una capelleta dedi 
cada a la Verge del Carni.L'aigua ésde 
7 graus de temperatura, la mes fres
ca de totes les fonts mon tse r ra t i nes -

Retornats a la carbonera, ens enfi-
larem ara dreturerament i en quinze 
minuts som al col let de la Talaia. Ac i 
s' inicia el torrent de Migdia, sens 
dubte el ni i l lor i t inerari emboscat de 
tot Montserrat i que fineix a prop de 
can Jorba, després de passar l'acci
dentât sector del Joc de l'Oca. 

A poc d'iniciada la davallada apa-

reix la carbonera, on deriva, a la dre-
ta, el camí que ens pujará ais cims 
deis Ecos, per la canal deis Micos. Es 
un camí mes conegut pels excursio-
nistes que no pas pel gr impaires, ja 
que quasi totes les agulles d'aquest 
sector son fáci ls i la marxa d'aproxi-
mació no és compensada per unes 
escalades curtes i fáci ls. Hi ha, pero, 
alguna excepció, com és ara l'aresta 
nord al Camell deis Ecos, l'ascensió 
per la qual explica Josep E. Paül a 
l 'article que el lector trobará a conti
nuado del present escr l t . 

Avui escalarem els monól i ts deis 
Ecos que ens volten i que per ordre 
a mesura que els anem trobant, son: 
A l f i l , Cap i Gep del Camell deis 



Mass/'s deis Ecos, i les Talaies: 1) L'Alfil. 2) 

Canal deis Micos. 3) Cap del Carne// deis 

Ecos 4) Gep leí Camell. 5) Eco superior. 6) 

Mirador deis Ecos. 7) Aresta nord del 

Camell. 8) Jálala petita. 10) Petxina. II) 

Talaieta. • 

Ecos, Eco superior i f inalment, l'agu -
lia Lluís Estasen, ja mes allunyada. 
Cap d'aquestes agulles no presenta 
di f icul tats superiors al IV i, encara, 
en passos ben curts. No es fa ús de 
clavil les d'asseguranca i la roca es 
presenta amb bones preses. Amb to
ta seguretat, no quedareu defraudats 
d'aquest recorregut pels cimals deis 
Ecos, a mes de 1200 metres d'algada. 

L'Alfil. — Aquest monól i t és troba 
a 1'lnici de la canal deis Micos i a la 
nostra esquerra, enganxat a la paret. 
S'hi inicia l'escalada enfilant-se per 
fora o per dins de la canal, a mesura 
que la vegetado ho permeti i ais 
40 metres cal fer reunió assegurats 

ais arbres. Poc mes amunt la canal 
setxampla, i es guanyen els darrers 
15 m, en escalada interior i per una 
xemeneia, que acaba al coi let de l'AI-
f i l . Es baixa peí mateix Iloe de puja
da, amb dues doblades de 40 m. 

Base al c im: uns 60 m, cap clavil la, 
sois una baga per assegurança de la 
R-1. Temps mit jà; per dues persones, 
unes 2 hores. 

Observació. —̂ Aquesta escalada es 
fa antipática per la vegetació que di
f icul ta l 'accensló. Si es netegés, se
ria una escalada rápida i distreta. 

Primera escalada: Ignasi Capeta, 
Julia Carbó i Kildo Carrete, l'any 
1954. 

El Camell deis Ecos. — Aquesta ro
ca esta composta de dues agulles, 
Tuna és coneguda per la Barretina o 
Cap del Cameil i l 'altre és el Gep. 
Després de baixar de l 'A l f i l , ens en-
f i lem per la canal deis Micos i mes 
amunt, cal deixar la canal que puja 
ais Ecos, per seguir-ne una, a la dre-
ta, que mena al col let que separa el 
Gep r'el Camell de la roca superior 
deis Ecos. S'ha de baixar per la canal 
oposada f ins a descobrir, a la dreta, 
l'ample coll del Camell . 

Es puja al coll ajudats d'un arbre i 
després d'uns metres planers es pre
senta I unie pas di f íc i l per pujar al 
Cap. Aquest curt balmat es passa en 
escalada l l iure, mercès a les grosses 
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L'agulla Lluis Estasen i les roques deis 

Aurons, coronant l'encastellat massis deis 

Ecos. Y 

preses i després la roca s'ajau, i 
s'arriba fácl lment al c lm, que dista 
uns 40 metres. 

Aquesta escalada no té cap emo-
ció, pero mereix de fer-se i pujar en 
aquest monól i t , per ésser un c im que 
ofereix unes perspectives inédites, ja 
que queda penjat damunt els alts cin
gles de la cara nord-est, damunt la 
font del Llum. Aquesta escalada és 
complementa amb la pujada al Gep 
del Camel l , Marga d'uns 80 metres 
fáci ls (III) amb una peti ta .fissura a 

meitat de la via i a l 'esquerra, que 
permet clavar un ferro per assegurar 
la reunió. 

El descens del Cap es fa desgrim-
pant i el del Gep és faci l i tat per una 
savina que creix a prop del c im. Ac i 
hi ha un f i l fer ro per passar-hi la do
blada de 20 metres, que ens deixarà 
al coli superior a la cara nord. 

Eco superior. — Cal retrocedir uns 
metres i sense arribar al carni que 
puja ais Ecos, enfilar-se per la prime

ra canal, molt dreta i descarnada i 
ajudats per branques i arrels es fa 
cap a la bretxa nord de l'Eco superior, 
d'on es baixa uns metres per l 'altre 
vessant f ins a descobrir una f issura 
en forma de S i d'uns 15 metres de 
recorregut, que assenyala la via de 
pujada al c im. 

Aquesta curta escalada es veng 
quasi tota per encastament, valent-se 
mes d'habi l i tat que no pas de forga. 
A is 6 metres es pot passar una baga 
per un pont de roca, s'assegura un 
curt f lanqueig horitzontal a dreta i 
després es pugen els darrers metres 
per la dreta de la canaleta en esca
lada ll iure de IV, dreta però amb bo-
nes preses. La di f icul tat mit jana és 
de IV. 

El descens és farà passant una do
blada de 20 m per una esquif ida sa
vina mal arrelada dalt de l 'escletxa 
per on s'ha pujat. 

Per anar al mirador deis Ecos, sois 
cal caminar uns metres pel l lom ró
eos, i desgrimpar dos metres f ins al 
coli deis Ecos. Una carena ens por
tará tot seguit al mirador, Hoc on hi 
ha una creu de ferro. 

La primera ascensió ais Ecos la re
gistra Lluis Estasen, amb els com-
panys Joan Jiménez i Joan Sellares, 
el dia 14 de maig de 1922. 

Águila Lluis Estasen. — Aquesta 
águila està separada deis Ecos per 
una fonda entalladura, impossible de 
salvar directament. Cal baixar del 
c im del mirador per la canal mes oc
cidental , orientada al sud, igual que 
les seves bessones. Aquesta canal, 
dreta i alta d'uns 80 metres, es des-
grimpa fàci lment, pr imer entre arbus
tos i ja mes avall per damunt la pe-
dra. Després caldrà flanquejar pel re-
peu oest de l'Eco inferior entre male-
sa i sense rastre de carni, i anar a 
cercar, ja dalt de la costa, l 'emboscat 
col let on s' inicia el l lom sud de l'a
gulla Lluis Estasen. 

És aquesta una grimpada alegre i 
fác i l , Marga d'uns 110 metres amb un 
sol pas de III al Hoc on s' inicia la bola 
terminal . 

Per baixar, es desgrimpa tota la 
via, fent atenció al pas esmentat, ja 
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Vessant sud de l'agulla L/uis Estasen. en 
que es pot apreciar /'escassa diticultat 

d'ascensió de la seva via normal. Y 

que la roca és quasi vert ical , perô 
amb preses sol ides. No hi ha Hoc on 
installar la corda de descens 

Per retornar sensé pujar al c im 
deis Ecos, cal cercar el cami que bai-
xa del c im per una de les canals. És 
un camí ben tressât que segueix tor
rent avall, senyalat amb pintura, i que 
ens conduira al camí de les Comes, a 
prop de la font de l'Avellaner. Aci 
podem escoll ir entre retornar al co
llet de la Talaia, passant peí Mont 
gros o bé anar al coll de Porc peí 
coll de les Comes i cova de les Pru-
neres. 

Aquest 6 de marc de 1973, farà 
46 anys que Lluís Estasen, junt amb 
l'altre pioner, Jofre Vi la, pujaven a 
l'agulla que porta el seu nom. 

Aquest bateig es deu a l ' infatigable 
i expert escalador Josep M. Torras i 
Humet, el qual en efectuar la 2a es
calada, hi troba la targeta, deixada 
molts anys enrera per aquells dos in
quiets gr impaires. 

Bibliografía d'aquesta regió montse-
rratina. 

(1) Itineraris Montserratins. AmicF 
de Montserrat. Óssa Menor. 

(2) Ermites i fonts montserratfnes. 
Amics de Montserrat. Editorial Mont-
blanc. 

Oracional Muntanyenc Montserrat!'. 
Amics de Montserrat. 

La conquista de la Montaña. Agusti 
Jolis. Editorial Hispano-Europea. 

Mapa de Montserrat. Ramón de Se
ntir. Editorial Alpina. 
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«Montaña», núm. 48, pàg. 284. 

255 



Primera ascensió al Camell 
deis Ecos, per l'aresta nord 
per J o s e p E. Paül i Torrent 

Tal com indica Hermenegild Carre
te a l 'art icle precedent, a la regió 
montserrat ina deis Ecos podem tro-
bar alguna via d'ascensió que cons-
t i tueix ja una auténtica escalada. 
Efectivament, ta uns mesos, mentre 
escalávem amb l'amic Badia la Talaia 
per l'aresta del Bruc, observávem el 
sol i tar i Camell deis Ecos (águila nu
mere 206 del mapa de Montserrat , de 
Ramón de Semir ) , capdavanter de 
les altres roques d'aquesta regió 
montserrat ina damunt del mur rocós, 
alt d'uns 200 metres i que s'allarga 
per gairebé. tot el vessant nord de la 
muntanya. La proximitat del veí Ca
mell ens permet d'observar detingu-
dament la seva aresta nord, no massa 
Marga pero temptadora, ja que aquest 

monól i t avança el cap, com els ca-
mells de debo. Decididament, calia 
intentar aquesta escalada i avui re-
tornem en aquest racó montserratí 
per compl ir , si és possible, aquella 
prometença feta des del c im de la 
Talaia. 

Hem dormit al sòl dur i humit de 
la cova de la font del Llum i el trenc 
d'alba ja ens sorprén pujant la fat i
gosa canal terminal que mena al coli 
de la Talaia. Ja havíem observât de-
t ingudament el possible i t inerari d'a-
proximació i sense dubtar-ho agafem 
un ampie relleix, molt emboscat i 
penjat que ens condueix al repeu de 
l'aresta nord del Camell . Estem ací, 
plantais sota tanta pedra i de prop, 
sembla que el temor de trobar dif i-

Visió abría, des del vessant nord, del cim 

de Sant Jeroni i del massis deis Ecos, se

paráis pel coli del Migdia, on es dreça la 

Talaia. y 

cultats extremes s'ha esvait de cop i 
volta. Ens estranya que ningú no s'ha-
gi sent i t atret anter iorment per tanta 
bellesa, pero ens ho expl iquem en re
cordar les angúnies passades en 
aquesta aproximació. 

Abans d'arribar a l'aresta on co-
mença l'escalada, ha calgut marxar 
assegurats en tres llargs de corda 
El terreny és variât i al pr imer l larg, 
el terreny és ben dret i la roca ines
table (IV) pero els dos següents, ja 
mes fàci ls (III) malgrat l'espessa ve
ge tado en qué ens t robem voltats. 
A la f i , s'arriba en un relleix amb 
magnif iques perspect ives a dreta i 
esquerra. Sant Jeroni i els Ecos, se-
parats per una punta de llanca: les 
Talaies i al fons, un inf in i t mar de 



El Camell deis Ecos, amb la seva aresta 

nord. Y 

núvols de coto f luix priva de desco-
brir el curs sinuós del nostre sofert 
Llobregat. 

Son les onze, s'ha esmorzat i es-
tem a punt de comengar. Travessem 
una canal, i arr ibem a l ' inici de l'ares-
ta i assegurem la reunió en uns ar
bustos. En Joan s'enfi la to t seguit, 
alegrement, ja que la pedra conglo
merada és excellent; preses menu-
des, termes i cantel ludes, que tan 
goig d'escalar, i el capdavanter ho 
demostra ben bé amb l 'agil itat amb 
qué puja. Are em toca a mi , fer de 
pr imer. El terreny, ja mes vert ical , 
m'obliga a fer f i l igranes, tot cercant 
els passos mes vulnerables. Una cla-
vi l ia massa Marga, clavada en una fis-
sura no gens bona és la darrera segu-
retat, vint metres sota meu. Cal tro-
bar un rel leix ben aviat. A la dreta, 
un díedre massa vert ical m'impedeix 
d'abastar una temptadora savina. La 
corda f ineix i en Joan, a baix, ha de 
pujar uns metres per poder jo abas
tar un replá on m'asseguraré a t res 
clavi l les i recuperaré el company, 
que aviat és a prop meu. 

Ara passa en Joan al davant i s'en
f i la per un díedre que tenim al da-
munt i quan aquest esdevé dret i de 
roca descomposta, pren la gaita es
querra i amb un di f íc i l pas abasta 
una cornisa, i fa cap a una plataforma 
excellent, a f i l d'aresta. Es torna el 
capdavanter i és presenta un principi 
indecís. Desescalo el darrer flan-
queig, passo un curt balmat, flanque-
jo ara vers l 'esquerra i de sobte em 
trobo damunt d'en Badia, que m'as-
segura atentament. L'aresta és ara 
vert ical i sense preses ni f issures 
Amb di f icul tat i a desgrat burino un, 
dos, t res, ... sis burins mes i ja puc 
deixar els estreps. Fácilment m'esca-
po en escalada ll iure per roca molt 
noble, f lanquejo a l 'esquerra per sota 
un desplom, m'enfi lo per una cana
leta i sense mes ni menys, em trobo 
al c im del cap del Camell . Alguns en 
diuen Barretina deis Ecos. 

Dues mans s'encaixen, dalt d'a-
quest c im. Al lá dalt, al cim de Sant 
Jeroni, un formiguer de tur istes mi
ren I cr iden. Els Ecos responen sem-
pre, ells sempre están atents ais 

cr i ts de l'home i els retornen aquells 
cr i ts . Nosaltres no cr idem, estem ca
l láis però l'alegria ens corre per la 
sang. Fins i tot penso que els escala-
dors tenim alguna cosa d'estoics. 

Ressenya tècnica de la via C.A.D.E. 
al Camell deis Ecos. 

Aproximació. La mil lor solució és 
pujar pel carni que mena ais Ecos, 
per la canal deis Micos. Després de 
passada aquesta acrobática canal, cal 

seguir peí camí que transcorre per 
mig d'espessa vegetació i quan 
aquest gira de sobte a l 'esquerra, 
deixar-lo i continuar recte amunt per 
una canal, també molt emboscada i 
que acaba al col let Eco superior-Ca-
mel l . S'ha de baixar peí vessant opo-
sat. No h¡ ha rastre de camí i costa
rá d'obrir-se pas. Deixem, dalt i a la 
dreta, el coll nu del Camell i es con
tinua la davallada f ins poc abans de 
la base de l'aresta nord del Camell 
v is ible ja des de la canal. 

257 



També es pot anar al repeu de 
l'aresta nord seguint uns felxants 
d'arbres que s' inicien poc mes amunt 
del coll de la Talaia, passant després 
per un llenç de paret de pedra molt 
desteta, III i IV, no gens recomanable. 

Escalada. S'inicia f lanquejant uns 
mètres per situar-se a l ' inici de l'a
resta, i tôt seguit cal enfilar-se per 
bona presa i sensé dif icul tats i s'ar-
riba en un relleix on es fa la R-1, 
assegurats a 2 burins. 

Base a 2-1: 20 m de III i Mit. 

Es continua amunt (III + ) . La pa
ret es redreça (IV i IV —|—J i es clava 
una clavil la d'assegurança, per min-
var la d i f icul tat i cal pujar aleshores 
en diagonal a l'esquerra per abastar 
uns rel leixos ben vis ibles, on s'ins-
tallarà la R-2, assegurats a 3 burins. 

R-1 a R-2: 40 m de II a IV + , una 
clavi l la. 

Se surt de la R-2 i per la dre^a, es 
va a cercar un dièdre obert (III) que 
mes amunt és redreça molt . Sha de 
clavar un tac, se'n surt per la gaita 
esquerra, amb 4 m de V, fins a una 
cornisa que caldrà seguir uns 7 m 
per l 'esquerra, f ins a abastar una có
moda plataforma, on es farà la R-3, 
assegurada amb 3 burins. 

R-2 a R-3: uns 25 m de III, V i III, 
un tac. 

Per continuar, caT desfer el flan-
queig, uns 3 o 4 m. Es passa el des-
plom de IV + per tornar a l 'esquerra 
just damunt la R-3 i es continua 
amunt, per paret desplomada, uns 
7 m d 'A-1, i quan aquesta perd vert i -
cal i tat es continua en escalada 11 i Li
re , se salva un desplom, per l'esque
rra, ¡ tô t seguit s'arriba al c im del 
Cap del Camell . 

R-3, al c im : 25 m de IV + i V, A-1 
i després, III. 

Descens. Es desgrimpa el Nom sud, 
amb un pas de IV, curt, i tô t seguit, 
cal en f i l a rse al Gep del Camell 
(80 m, III) on a prop del c im i en una 
savina, hi ha installât un «rapel» de 
18 m que ens deixarà al col let Ca-
mell-Eco superior. D'ací, i en pocs 
minuts de forta baixada, retrobarem 

el f ressat cami que baixa del mira
dor dels Ecos. 

Horari. Aproximaciô des de santa 
Ceci l ia a l ' inici de l'escalada: 1h 
30 min. Escalada, unes 2 hores. 

Mater ia l . 2 cordes de 40 m; 2 cla-

vi l les Nargues, un tac, 10 mosque-
tons i estreps. 

Aquesta primera escalada per l'a
resta nord, via C.A.D.E., ha estât 
efectuada per Josep E. Paül i Joan 
Badia, el dia 8 d'octubre de 1972. 
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Eis parcs nacionals i la defensa de la naturalesa 
per J a u m e Fabrés i Amorós 

Fa exactament un segle que als Es-
tats Units nasqué i s'escampà una 
idea: esguardar més atentament la 
Natura, la vida salvatge i vegetai que 
envolta la vida de l 'home. Defénsar-la 
i tenir-ne cura per lliurar-la integra a 
les futures generacions, per al gaudi 
espir i tual , per a la joia i per a la sa-
lut de to t el poble, sense els privi-
legis que a Europa feien que les ùni-
ques reserves que quedaven, eren els 
vedats dels reis i dels nobles, per al 
seu ùnic i exclusiu plaer. 

Idea profundament democràt ica 
que aviat va conquerir adeptes a 
molts altres pai'sos del món. En rea-
l i tat, el general Grant, famós en la 
solució de la guerra del nord contra 
els secessionistes del sud, segura-
ment veié en aquesta idea una font 
d'acostament entre els di ferents es-
tats que s'havien enfrontat en la guer
ra c iv i l , i no s'equivoca pas gaire 
Es va produir un fenomen social po-
si tu de gran tur isme popular. 

I l'any 1872 el pr imer pare nacio-
nal de defensa de la naturalesa nai-
x ia: el Yel lowstone, a la part centrai 
de les Muntanyes Rocoses, entre els 
estats de Montana, Idaho i Wyoming. 
Pocs anys després venia el Yosemite, 
la Sierra Nevada de Cal i fornia, i pro-
gressivament, f ins a més de trenta 
parcs i unes dues-centes reserves de 
tota mena, solament als Estats Units. 

Jo voldria dir que el nostre pais, 
que no ha estat mai gaire sensible a 
l'amor a la Naturalesa, per culpa del 
dèfici t cultural endemie que sof r im, 
hauria de ser el primer a vibrar amb 
aquesta idea, perquè n'estem més ne-
cessitats que enlloc. Deu ser a causa 
de la nostra l lat ini tat que assist im 
insensibles a les tales d'arbres més 
salvatges i als sofr iments inùti ls als 
animals. . . Tinc poca esperanga en e's 
resultats de les campanyes i les sù-
pl iques. Fa vint-i-cinc anys vaig es-
cr iure un art ic le a favor del nostre 
pobre bosc del Gresolet, al Bergue-
dà, que era un cr i t de desesperació 
dolorida. No sols no es va aturar la 
brutal tallada a matarrasa, sino que 
encara vaig haver de patir alguns 
maldecaps (dels quals no em vull re
cordar) per haver mencionat la pa-

raula «pare», havent estat déf in i t per 
la Generalität en temps de la Repú
blica. Desgraciat país aquell que 
invalida àdhuc les coses bones que fa 
el part i t contrar i ! 

Respecte als pares nacionals hi ha 
una font o in fo rmac ió interessant pel 
que fa al nostre país: el l l ibre Par
ques Nacionales Españoles, de l'en-
ginyer doctor Gui l lermo Muñoz Go-
yanes, éditât el 1962 a Madrid per 

«Caza, Montes y Pesca», les parau-
les d' introducció del qual son expres-
sives: «Puede decirse que en España 
los Parque Nacionales t ienen su ori
gen, sus precursores, en los lugares 
que se reservaban para recreo y sn 
t retenimiento de los Reyes, como Bal-
saín y más recientemente en los co
tos de Gredos.» 

Devem a Al fons XIII , que fou un 
cap d'Estat que viatjá bastant, l'inte-
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Vali I santuari de Covadonga, el primer pare 

nacìonal creat per l'Estatespanyol, en 1918, 

al qual va seguir el d'Ordesa. Havien de 

passar 37 anys per a la creació -sobre el 

paper- d'altres parcs nacionals. ^ 

La característica silueta deis Encantatspre-

sideix una de les mes meravelloses regions 

de tot el Pirineu, en qué la declarado 

de pare nacional no la preserva de cap 

malvestat. Y 

i 

res per a la creació de pares a Es-
panya. I el pr imer pas fou donat al 
Sénat peí marques de Vil laviciosa. 
Pedro Pidal y Bernardo de Quirós, el 
14 de juny del 1916. Havia fet un 
viatge a América en companyia del 
seu fi l l i quedà fortament impressio-
nat per les belleses dels parcs de 
Yel lowstone i de Yosemite, per la 
severa i ef ic ient conservació de la 
vida salvatge, per l 'espectacle insô-
l it deis ramats d'óssos anant a men-
jar pacíf icament prop del lodge on 
estaven estat jats. 

El marques va pronunciar un dis
eurs apassionat, digne de l'època, élo
quent i I larg. Entre altres ver i tats, 
digue: «...Bien sabido tenéis por ex-
peciencia que la acción del Estado 
es la única eficaz y duradera. No es
tais oyendo todos los días que lo que 

es del común es de ningún?...» Re 
sultat, que el président del Conseil de 
Minist res, el senyor Alvaro de Fi-
gueroa, comte de Romanones, escolta 
la petició i sis mesos després naixia 
a Espanya el pare de Covadonga, se-
guit del d'Ordesa, régnant el rei Al-
fons XIII . 

Aquests dos pares eren de super
f ic ie gairebé i rr isor ia, si es compa
ren, no sols amb els dels Estats Units 
sino amb la majoria de pares euro-
peus que ja s'havien déf ini t impulsats 
per l 'exemple del Yel lowstone. Orde-
sa té dotze qui lómetres de Margada 
per dos d'amplada. Ni tan sois no 
s'hi va anexionar Taita muntanya de 
les Tres Sórores, ni la ve'ina d'Añis-
clo, corn hauria estât mes que log ia 
És la força d'aquesta endimoniada 
propietat privada, que aquesta matei-

xa tardor ens ha clos amb f i lat de 
punxes l'accés el mateix c im del 
Puigsacalm, afegit a la gasiveria de 
l'Estat a pagar legalment alió que 
compra ais part iculars. 

Tornem a l'any 1918, data de for
mado dels dos pr imers pares ibérics, 
i hem de saltar al 1957 per a veure 
com l'Estat espanyol procedeix a la 
creació de nous pares. Trenta-nou 
anys! Vingueren el de Sant Maurici 
—Aigües Tortes i dos a les liles Ca-
náries, solament sobre el paper... 
Perqué l 'administració va continuar 
sense atendre' ls ni tenir-ne cura en 
el mes mínim. I ací torno a donar la 
paraula al c i lat enginyer de «Montes» 
señor Muñoz Goyanes: «Que el Es
tado se abstenga de ninguna otra de
claración de Parque mientras los cin
co existentes no sean atendidos téc-
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Al parc nacional d'Aigües Tortes un cartell 

recomana de respectar les plantes i els 

arbres. Res no priva, pero, la tala que 

mostra la fotografía. • 

Dos a/tres paratges d'aquella regió única, 

¡a preservado de la quai tant hauria de 

preocupar a les nostres institucions publi

ques i privades. • • 

• • • 

nica y económicamente como es de 
bido.» 

I «pruebas son amores», mireu en 
les simples dades que ell mateix ens 
faci l i ta : Espanya va dedicar, l'any 
1936 la suma de 200.000 pessetes a 
Pares nacionals. El 1961, al cap de 
25 anys, el pressupost de l'Estat de-
dicava ais «pares» la suma de 22.500 
pessetes, d isminuint així l 'aportació 
quasi deu vegades, malgrat haver 
augmentât de dos a cinc els «pares» 
inscri ts al país, a mes d'haver trans-
corregut un quart de segle d'erosió 
monetaria. 

L'amor a la naturalesa, dones, po-
dem dir que, a casa nostra, no ha 
vingut ni de balx ni de dalt. Pero 
tots els que t inguin conscièneia que 
la necessi tem en tots els aspectes, 
han de reaccionar prenent sobre seu 
part deis drets i deis deures a qué la 
seva conservació ens obliga. 

A to t el món funciona una gran so-
cietat, la World Wi ld l i fe Fund —la 
W.W.F.— que té la casa central a 
Suïssa i que fa irradiar arreu l'inte-
rés per la naturalesa, protegint amb 
les aportacions mundials la fauna, la 
boscúria i la bellesa d'allà on mes 
nécessitât se'n troba, que presideix 
el príncipe Bernât d'Holanda per a 
tot el món. A Madr id, amb el nom de 
ADENA, funciona la sucursal espa-
nyola d'aquesta inst i tució que él ma
teix príncep d'Espanya ha presidit 
f ins fa poc temps. L'hauríem d'aju-
dar to ts , malgrat les di f icul tats que 
troba la seva direcció, sense caure 
en la temptació tan catalana de vo
ler també en aixó fer capelletes amb 
l'excusa que aquell l lum ens sembla 
que no i l lumina prou. . . 

Perqué si hi ha uns ciutadans a qui 
compromet mes aquesta salvaguardia 
és ais mi lers d'associats de tots els 
centres d'excursionisme, ais munta-
nyenes, al escaladors, al esquiadors, 
ais alpinistes que fan de la natura i 
la muntanya el seu gran camp de 
joc i d 'estudi , la seva segona llar. 
I que els joves especialment pensin 
en el compromis d'aquest respecte, 
per tal de deixar a les futures gene-
racions quelcom mes que unes mun-
tanyes calbes, un país pelat, esmico-
lat i sembrat d'escombraries.. . 
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Algunes flors observades a la Renclusa 
per J o s e p Nuet i Badia 

Corn fa uns quants anys, aquest 
est iu passât el Centre, per mit jà del 
Conseil de Jovent, va organitzar una 
estada al xalet de la Renclusa. És 
preclsament en aquesta estada que 
vam poder observar —mo l t poc, no
mes— amb els meus companys Hila-
ri Sanz, Joan Soto ¡ Jaume Soler, les 
principáis especies de la vegetado 
subalpina i alpina que están reparti-
des pels volts de la Renclusa a l'alta 
valí de l'Èssera. 

La Renclusa está situada a la zona 
de transició de I estatge subalpí a 
l'alpí i, per tant, el seu voltant tro-
bem especies de tots dos estatges. 
Voldria precisar breument les dife
rencies deis dos estatges i les ca
ractér ist iques físiques deis voltants 
de la Renclusa. 

Comengarem per aquest darrer as-
pecte. 

En pr imer Hoc, cal tenir présent 
que estem situats a 2140 mètres i a 
pie cor del Pirineu, en un paisatge 
modelât pels gels quaternaris que 
s'estenien molt mes avall que no arri
ben ara (f ins uns 35 km.) . Aquest 
modelât es caracteritza sobretot per 
unes valls fondes amb el fons en for
ma de U, uns vessants molt inclinats 
i els cims molt retallats i aguts. 

Aquest modelât a l'ait Èssera es 
presenta sobre dos t ipus de roca ben 
di ferent : El relleu sobre terreny cal-
cari mes arrodonit (port de la Pica
da) , menys quan els estrats queden 
redreçais (Tuca Blanca), i un altre 
sobre terreny granit ic molt mes agut 
(la Maladeta, pic d 'A lba) . L'erosió, 
especialment mecánica, trencant la 
roca que després s'acumula a les tar
ières, és deguda al fred i ais gels. 
També t robem, pero, l 'erosió química 
dissolent la calcaría (foraos de la 
Renclusa i d'Aigual luts, dolines del 
port de la Picada) i reduint el granit 
a sorres que després, endudes per 
l'aigua, omplen les cubetes glacials 
i ajuden a formar les mol ieres. 

Aquesta erosió permet l 'establi-
ment d'uns sois en els vessants, a 
les valls i en els relleixos de les 
roques. Aquests sóls d'alta muntanya 
están estretament l l igats a la natura-
lesa de la roca. A part d'aixó, també 

els sóls alpins tendeixen a una des-
carbonatació deguda a relevada plu-
viositat i al consegüent rentat deis 
sóls. Els sóls descarbonatats esdeve-
nen ácids i poc nutr i t ius. 

La pluviosi tat és molt elevada. A 
Benasc cauen 1300 mm anuals, com 
també es forga important el nombre 
de dies de nevada, uns 20. A la Ren
clusa aqüestes xi f res son molt mes 
altes pel fet de trobar-se a mes al-
gada i al mig de la serralada. Les tem
peratures a l 'hivern son molt baixes, 
sovint han arr ibat pels vol ts de 30 
graus sota zero. 

En aquest marc geográfic, s'este-

nen els dos estatges de vegetaciô 
que abans hem anomenat. Per enten-
dre'ns, podriem dir que de la Ren
clusa en avall, hi t robem l'estatge 
subalpi i en amunt l 'estatge alp i . 

L'estatge alpi és caracteritzat per 
la manca d'arbres i arbusts i el do-
mini arreu de les plantes arrapades 
a terra i dels prats. La raô principal 
per la quai no hi creixen els arbres 
i arbusts és la curtedat del période 
vegetat iu. 

En aquest estatge t robem una sé
rie d'associacions de plantes que po-
blen la muntanya pertot arreu: tar
ières, roques, aiguamolls, molleres i 
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M a p a litologie 

Congestes. 
L'estatge subalpí és dominât peí 

pi negre i els matolls de nerets que 
ocupen una proporció molt gran de 
l 'estatge, els prats teñen menys im
portancia i només es troben en llocs 
desfavorables per al bosc o en llocs 
on ha estât destruï t el bosc. També 
t robem en els fons de valí, al costat 
de correes i mulladius, herbassars es-
ponerosos. En altres l locs també fan 
acte de presencia els prats dalladors 
( l 'hospital de Benasc). 

Ara passarem a descriure lleugera-
ment les estacions mes caractéris
t iques d'aquests paisatges i a veure 

algunes especies que hem observât 
en cada una d'el les, encara que no 
son les caractérist iques de cada esta
d o (1) . 

Vegetació de les roques (Rupicola) 

A les f issures de les roques s'es-
tableixen una colla de vegetáis 
Aquests vegetáis han d'estar adap-
tats a una sèrie de condicions una 
mica dures. Aqüestes condicions son 
principalment cl imatiques i de sòl 
Han de suportar variacions molt for
tes de temperatura diaria i anual 
(A l 'bivern aqüestes roques queden 

sovint descobertes de neu i, per tant, 
exposades a les gelades que son molt 
dures, ja que poden arribar a 30 graus 
sota zéro. En canvi, a l 'estiu, esdeve-
nen un medi moites vegades àrid i 
rescalfat peí sol.) També han de su
portar variacions importants d'humi-
tat, especialment per tenir molt po~ 
gruix de sol . 

Aquests vegetáis están molt in
f luenciáis per la roca on arrelen, ja 
que la mica de terra que pot cabre 
en una fissura no pot fer variar la 
influencia química de la roca. 

Astrantia minor. L'hem observât a 
les f issures del granit al costat de la 
Renclusa (2145 m ) , orientada al nord. 

Viola biflora. No és que sigui total-
ment rupicola, però la t robem en 
llocs rocallosos i humits en estret 
contacte amb les roques. Carni de 
l'estany de Paderna (2200 m) , orien
tada a l'est. 
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Un paisatge caracteristic de /'estatge alpi. 

La vali de Paderna, amb el pic del mateix 

nom de 2.620 mm. i la luca Bianca 2.860 m. 

A la dreta els darrers pins nègres a uns 

2.300 m. A primer terme una mata de neret 

estesa entre els blocs de granit, adoptant 

-forçada pel pes de la neu -una forma de 

coixi. En ultim terme unes tarteres, on 

s'amunteguen les pedres que cauen del 

pic de Paderna. y 

Saxifraga aixoon. Herba de ta11 s 
Sobre el Forao de la Renclusa, sobre 
calcarla, 2140 m, en un Hoc élevât, 
gairebé aresta. 

Saxifraga oppositifolia. Herba de 
les sagnies. Vessant nord del pic de 
Paderna, sobre una roca propera a 
una congesta, 2280 m. sobre roca cal 
caria. 

Sempervivium montanum. Consol 
va. S'observa a di ferents indrets del 
pia d'Estanys (1880 m ) , en unes es-
querdes en la roca si l ic ica. 

Campanula rotundifolia. Sobre les 
roques s i l ic iques, en llocs una mica 
secs, Forao de la Renclusa (2140 m ) . 

Vegetació de les tarteres 

Aquest grup de plantes que arrela 
en les tarteres i pedruscalls de les 
muntanyes és forga inestable, a cau
sa deis moviments de les tar teres, 
deguts a les caigudes de pedres i a 
l 'arrossegament de les aigües de la 
pluja i de la neu. 

A l 'estiu les tarteres poden ser 
molt árides, a causa d'e la poca térra 

que hi ha per reteñir l'aigua. Les es
pecies que hi puguin arrelar hauran 
de superar un altre condicionament, 
que és el del gruix de pedra i les di-
mensions de les pedres. 

Les especies que hi arrelen solen 
ser molt baixes, gairebé arran de 
térra. 

Dryas octopetala. Dríade. Habita 
al repeu de les tar teres, morrenes i 
llocs una mica pedregosos, sobre cal-
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caria. L'hem observada ais vessants 
nord i sud del pic de Paderna, a 
2300 m. 

Silène acaulis. Creix com un coixí 
sobre les pedrés i s'estén per les 
pedrés del peu de les tarteres i al-
tres llocs sorrenes. Arr iba f ins ais 
2700 m cap al Portil ló Inferior. 

Ranunculus glacialis. L'hem obser
vât en una morrena de la gelera d'A-
neto, a uns 2900 m, sobre granit. 
L'habitat d'aquesta f lor —sota una 
roca orientada al sud amb molt poca 
te r ra— amb tota seguretat era cobert 
de neu el mes de ju l io l . 

Aquesta planta pot viure en unes 
condicions molt dures, és molt résis
tent al gel i nécessita poques calo
ries per viure, a causa de la seva 
saba cellular molt concentrada. 

Vegetació de les congestes 

Aqüestes plantes que habiten a les 
congestes están adaptades a un llarg 
période de vida latent (f ins i tôt uns 
vui t mesos) , sota una coberta de neu 
i un desenvolupament accélérât du
rant l 'estiu (uns tres o quatre me
sos) . 

La coberta de neu que les prote-
geix les resguarda del fred i de les 
dures gelades pir inenques. Braun-
Blanquet va estudiar, a Suïssa, les 
di ferencies entre la temperatura a la 
superf ic ie exterior de la neu i les 
d'arran de terra sota un mètre de 
neu. Les minimes d'arran de terra 
arribaven a —0'6 graus, i les mitja-
nes a la superf ic ie a —16'7. La co
berta de neu aporta una temperatura 
constant i una humitat abundant, que 
son els éléments que permeten la 
primerenca florida de certes especies 
com la Soldanella i el Crocus. 

Trifolium a I p i n u m . Regalèssia. 
Aquesta farratgera és mol t estesa 
pertot arreu. En el lloc anterior ocu-
pava una zona que havia estât cober
ta per una congesta. 

Soldanella alpina. Soldanella. L'hem 
observada al vessant nord del pie de 
Paderna sobre roca calcaría en un 
terreny xop d'aigua de la fusió d'una 
congesta, a 2300 m. 

Salix reticulata. També la várem po
der observar en el mateix lloc, si bé 
estava arrelada en unes f issures a la 
rorca calcaría, perqué és calcícola, i 
hi creixia arrapada. 

Vegetació de les molieres 

La mollera és un deis paisatges 
—per a dir-ho a ix í— característ ics de 
les altes valls pir inenques. 

Les cubetes excavades pels gels, 
han estât omplertes d'aportacions 
torrencials i f luvials (sorres, códols i 
te r res) . 

En aqüestes cubetes omplertes, els 
rius hi troben unes formacions de 
torba, degudes a la descomposició de 
résidus vegetáis en un medi panta
nos. Aqüestes masses de torba so-
len ser travessades per r ierais que 
fan una série de méandres molt mar-
cats. 

Aquest sol torbós de color negre 
es manté permanentment xop d'ai
gua. 

Totes les zones emergides de l'ai-
gua es troben poblades per una ve
getació baixa pero ufanosa i d'altres 
arrelen dins l'aigua en els llocs de 
poc fons (carex i juncus). També les 
vores deis estanys teñen una vege
tació semblant. Ais marges deis rie
rais i de les fonts on corre l'aigua 
permanentment, pero sense aquest 
so l , es troben també uns vegetáis 
higróf i ls , pero di ferents deis que 
arrelen a les torberes. 

La vegetació de les molieres ajuda 
que aqüestes cubetes glacials s'aca-
bin d'omplir totalment. 

Eriophorum angustifolium. Cotone-
ra. Aquesta planta creix a les molie
res i aiguamolls d'alta muntanya 
Arrala dins l'aigua en llocs de poc 
fons. L'hem observât a l'estany de 
Paderna, ais aiguamolls deis voltants 
a 2225 m. 

Fa molt bonic veure una extensió 
gran coberta d'aquestes plantes amb 
la seva testa cotonosa blanca mo-
vent-se a l ' impuls del vent. 

Pinguicu.a alpicola. L'hem observât 
a les mol ieres, vores de Macs i els 
r ierols en llocs molt humits. La Ren-
clusa 2140 m, estany de Paderna 
2225 m. Aquesta planta és «carnívo
ra». Les tul les de la roseta basai te
ñen uns péls viscosos i unes glàn-
dules digest ives que segreguen un 
ferment que dissol l 'albúmina deis 
insectes que s'hi posen sobre. 

Parnassia palustris. Fetgera blanca. 
També habita en molieres i aigua
molls. L'hem observada en uns prats 
molt molls prop d'un r ierol al pía 
d'Estanys 1870 m. 



Un paisatge caracteristic de l'estatge sub

alpi. Aspecte d'una antiga mollerà al Pia 

d'Estanys a /880 m, on s'observen encara 

els meandres de l'Èssera, en darrer terme 

els estanyets del Pian on es troben unes 

molleres forca extenses. Arreu boscos de 

pi negre, al costat de la cabana del Pia 

d'Estanys un ramat d'ovelles. • 

Caltha palustr is. Herba del mal 
d'ulls. Habita els cursos d'aigua cor-
rent permanent. L'hem observada al 
pía d'Estanys a 1870 m. A una algada 
superior no l'hem vist . 

Saxifraga stellaris. La várem veure 
arrelada dins de l'aigua en un rierol 
que desembocava a l'estany de Pa-
derna a 2225 m. En aquest lloc el rie
rol tenia poc fons (uns 5 cm) i era 
sobre terreny s i l i c i o 

Vegetaciô dels llocs nitrôfils 

A les pietés on s'aplega el bestiar 
a muntanya i als voltants de les ca
banes existeixen sois amb un coefi-
cient ait de nitrogen i amonîac de-
gut a l 'aportaciô de matèries i rési
dus orgànics. 

Aquests sois tenen una vegetaciô 
molt diferenciada de la del seu en-
torn. Estan colonitzats per espècies 

anomenades riitròfiles. 
Rumex alpinus. Llapassera, Rapòn-

t ic . La tenim formant una estesa en-
front del refugi de la Renclusa i els 
seus entorns a 2140 m. També l'hem 
observât en unes pietés, sobre el Fo-
rao de la Renclusa cap al bosc de Pa-
derna. 

Vegetaciô dels prats alpins 

A l'estage alpi les condicions cl i
matiques no permeten la vegetaciô 
arbòria i arbustiva. El prat alpi és 
l'unica associaciô vegetal que pot 
viure en aquestes condicions. Aquest 
prat dens i rie en espècies s'estén 
per sobre l 'estatge del bosc aprofi-
tant tots els llocs adients a la seva 
ecologia. 

Encara que semblin tots iguals, hi 
ha di ferents associacions de prat. 
Iligades sobretot als sols. 

Aquests prats alpins, acostumen a 
ocupar uns nivel ls, que van dels 
2300 m f ins els 2800 m. 

Els prats alpins tenen di ferents 
composicions f lor is t iques, segons la 
situació topogràfica que ocupen, que 
condicionen a la vegada el substrat 
litologie, el sòl i el microcl ima. 

Aqui només dist ingi rem les espè
cies que habiten els prats, que es 
formen sobre roca calcària i els de 
roca si l ic ica. 

Algunes espècies que es troben en 
els prats que es formen sobre la roca 
calcària: 

Gentiana verna. Pastorella. A l tor
rent de Paderna, al costat de la ca-
pella de la Mare de Déu. 

Aster alpinus. En un prat no massa 
humit al pia d'Estanys a 1870 m. 

Phyteuma orbiculare. Prats propers 
al torrent de Paderna entre la Ren
clusa i l'estany de Paderna f ins als 
2200 m. 

Polygala alpina. Sobre el Forao de 
la Renclusa. 

Daphne cneorum. Fior de pastor. 
Pels prats dels voltants de la Ren
clusa. No creiem que arribi f ins a l'es
tany de Paderna. Segons sembla no 
passa dels 2000 m, nosaltres l'hem 
observât amb orientaciô sud f ins als 
2210 m aproximadament. 
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Lotus corniculatus. Corona de rei . 
Es troba arreu, ja que li és indife-
rent el substrat l i tologie. 

Thymus serpyllum. Salsa de pastor. 
Força abundant, sobretot prop de les 
pedrés, li és indiferent el terreny. 

Senecio doronicum. En els prats ro
callosos, davant de la capella de la 
Mare de Déu ais 2140 m. L'Antonio 
Garie, guarda de la Renclusa, l'ano-
menava àrnica i com a tal ens la 
mostra, tal com poguérem constatar 
l'any passât amb el Ramon, pastor 
d'Espot, que també ens la mostra al 
peu de l'Estany Negre, al circ de Pe
guera. 

Gymnadenia conopsea. Aquesta or-
quídia l'hem trobat al pia d'Estanys a 
1870 m, en un prat molt humit i hu-
mífer acompanyada del Pedicularis 
ssp. 

Asphodelus albus. Porrassa. S'es
te n en els llocs rocallosos, on hi ha 
poc sòl, a les f issures i replans. 
L'hem observât pujant al port de Be-
nasc, sobre el pia d'Estanys, a 2000 m 
orientât al sud on és abundant. 

Geum montanum. Es troba en llocs 
pedregosos, vores de prats. L'hem 
observât a la cabana del Cabellut, 
sota el port de Benasc a 2370 m. 

Erigeron alpinus. L'hem dibuixat so
bre el Forao de la Renclusa a 2140 m 

Els prats acidòfi ls es troben nor-
malment sobre una roca que doni una 
reacció àcida, corn el granit, deguda 
al seu poc contingut de calci que la 
neutral i tz i . 

Trifolium alpinum. Regalèssia. Es 
troba arreu i f ins a unes alcades im
portants, forma peti ts prats en qual-
sevol replà entre roques. L'hem vist 
al port i l ló del Mig 2700 m, al pie de 
Salvaguàrdia 2738 m, al pie de Pader-
na 2620 ni i a molts altres llocs on 
posa de manifest les seves quali tats 
farratgeres. 

Gentiana alpina. A la riba de l'es-
tany de Paderna a 2225 m. Difereix 

de la gentiana acaulis per tenir la 
t i ja una mica més Marga. 

Gentiana acaulis. Es troba pels 
volts del refugi de la Renclusa i s'en
fila amunt cap als Porti l lons. A vega-
des forma grupets, també arrela so
bre els pradets de Trifolium alpinum 
i en llocs sorrencs. L'hem observât 
f ins als 2500 m. 

Alchemilla alpina. Te de roca. Creix 
en els indrets secs dels prats de pre
domini s i l ic ic, al Forao de la Renclu
sa, 2140 m. 

Alchemilla vulgaris. Pota de Meó. 
Habita en eis prats humits, l 'hem 
reconeguda arreu des del Pia de 
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Banys f ins a la Renclusa. Té la par-
t icular i tat que tanca les tul les a la 
nit i quan al matí les torna a obrir 
hi té una gota d'aigua, que no és pas 
de la rosada, sino que l'ha segregat 
la mateixa ful la. 

Gentiana nivalis. Viu en els prats i 
pasturatges pedregosos humits. Té la 
propietat de tancar els petals quan 
es fa fose i els obre quan torna a 
sort ir el so l . 

Merenda pyrenaica. En un prat al 
pía de Banys, a 1520 m. Aquest prat 
era forca dens i contenia entre altres 
Alchemilla vulgaris. 

Iris xiphioides. Aquest l l i r i morat 
el várem trobar en un prat una mica 
pedregós i sec en el camí de la Ren
clusa entre la cascada d'Aguas Pa
sas i la valí de Remuñe a 1750 m. 
Formaven un grup forga gran i dens. 

Leuchorchis a I b i d a. Trobárem 
aquesta orquídia a la riba de l'estany 
de Paderna, en un prat a 225 m. 

En aquests prats també hi várem 
observar plantes que ja hem anome-
nat: Lotus corniculatus, Thymus ser-
pyllum, Pedicularis ssp. i Jasione ssp. 

Herbassars de megafórbies 

Sota aquest nom s'agrupen una se
rie de comunitats vegetáis que están 
formades per una serie de plantes 
altes (50-150 cm) i de tul les ampies. 
El nom de megafórbia vol dir vegeta
do esponerosa d'herbes al tes. 

Habiten els torrents molt humits i 
pedregosos, llocs on regalima l'aigua, 
amb un sol ric en humus ácid. 

Aqüestes comunitats no arriben al 
l imi t superior del bosc, el seu ópt im 
está ais 2000/2200 m. 

Aconitum napellus. Tora. Herba 
tora. És una planta verinosa. L'hem 
observat en molts indrets de Taita 
valí de l'Éssera, f ins a la pleta de la 
Renclusa a 1940 mm. 

Veratrum album. Ballestera. Prefe-
reix els llócs humits, rics en substan
cies nutr i t ives, l'hem observat en di
versos indrets del curs de I 'alt És-
sera. 

Trollius europaeus. Flor de sant 
Patllari. És corrent ais prats i llocs 
humits i l'hem observat en molts 

llocs de I'alta valí de l'Éssera. 

Géranium silvaticum. Herba de 
tál ls. L'hem observat en el Hit del 
torrent pedregós a la pleta de la Ren
clusa a 1940 m. 

Daphne mezereum. Tintorel l . La 
vam veure en un prat rocallós orien
tât a l'est al costat de la capella de 
la Mare de Déu. Com que és una 
especie que f loreix d'hora (febrer-
maig) , la vam poder observar fruc
t i f icada. És verinosa. 

Lilium martagón. Marcól ic. Sobre 
terrenys calcaris, en llocs humits. Es 
troba en diversos punts de Taita valí 
de l'Éssera. És verinosa. 

Els matollars de nerets i nabius 

• Els matolls de nerets s'estableixen 
en una franja estreta mes amunt deis 
boscos de pi negre. En aquests llocs 
la neu s'hi está mes' temps i prote-
geix aqueets arbusts de les glagades. 
Aquests matolls son di f íc i ls que s'es-
tableixin en un terreny calcari . 

Aquests matolís están formats bá-
sicament pe : Rhododendron ferrugi-

neum, (neret ) , Vaccinium myrtillus 
(nabiu), Juniperus communis ssp. 
nana (g inebrô) , que ocupa els llocs 
mes baixos i assolel lats. 

Aquests matolls els hem v is t pels 
volts de la Renclusa, a l'estany de 
Paderna i cap als port i l lons arriba 
f ins els 2350 m. 

Sota aquests arbusts hi t robem 
plantes com: 

Streptopus amplexifolius. Estava 
mig amagat sota una pedra i un ne
ret or ientât al nord a 2200 m prop de 
l'estany de Paderna. 

Botrychium lunaria. Llunària Una 
petita falguera que estava protegida 
per uns nerets sobre el Forao de la 
Renclusa a 2145 m. 

Anemone hepática. Herba fetgera. 
En les roques sota un ginebrô, sobre 
el Forao de la Renclusa 2140 m. 

El bosc de pi negre 

Els boscos de pi negre (Pinus mugo 
ssp. uncinata) son els que poden viu-
re a mes alçada. Comencen a poblar 
la muntanya als 1600/1700 m, on els 
acompanya Tavet (Abies alba), f ins 
els 2000 m i continúen f ins arribar 
els 2.300 m. Els hem observat al coll 
de la Renclusa i sobre l'estany de Pa
derna a 2350 m. 

Aquest bosc té un sotabosc una 
mica ciar, hi dominen els arbusts que 
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Al Pia de l'Hospital de Benasc, a 1758 m, 

un prat dallador dins la dosa al mig de la 

vali, al vessant sud e/» bosc de pi negre 

s'enfila fins ais 2000 m. Més amunt només 

hi ha els prats i altres comunitats de roca, 

congèsta i de tartera, fins al cim del Mali 

Pintrat 2848 m. i al pic d'Estaouas a 2854 m 

a la capcalera del torrent de les Gurgutes. 

hem vist abans: Rhododendron ferru-
gineum, neret. Vaccinium myrtillus, 
nabiu, Juniperus communis ssp. nana, 
ginebro, Arctotaphylos uva-ursi, boi-
xerola. 

Les espècies que poblen el sota-
bosc han d'estar adaptades a unes 
condicions d'ombra. El ginebro és he-
l iöf i l i pobla els costers mes solei ls 
i els llocs on la neu desapareix mes 
aviat. 

El cl ima subalpi esta caracteritzat 
pel f red, la pluja i les boires. 

Melampyrum silvaticum. Habita 
pr incipalment els boscos de conifè
res. L'hem vist al Forao de la Ren-
clusa a 2135 m sota uns pins nègres 
formant unes clapes. 

Erythronium dens canis. Aquesta 
planta bulbosa l'hem observât a les 
clarianes en e l b o s a i landes sobre el 
Forao de la Renclusa a 2140 m i al 
coll de la Renclusa a 2308 m. Estava 
fruct i f icada, car f loreix al ju l io l . 

Prímula elatior. L'observàrem sobre 
el Forau de la Renclusa a 2140 m, 
refugiada sota els nerets. A part que 
els seus habitat és aquest, ja estava 
en el seu l imi t a l t i tudinal . 

Aqüestes observacions varen ser 
fêtes dintre la primera quinzena del 
mes d'agost de 1972. Les plantes que 
hem descri t no son totes les que vam 
trobar, ni les que vam trobar eren 
—ni de bon t ros— totes les que hi 
havia. De totes maneres aconsellem 
que el que vulgui anar per aqüestes 
régions a buscar f lors hi vagi pel 
jul iol que podrà veure'n moites més 
i viure en un paisatge més espone-
ros, encara, d'aquest nostre Pirineu. 

(1) El meu agraíment al doctor Jo 
sep Vigo per les seves observacions i 
correccions referents a la ¡dentificació 
i ecología d'aquestes plantes. 
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Les fonts de la Historia 
per J . Vanrel l Roca 

En un art ic le anterior (vegeu «Mun
tanya» núm. 663, octubre de 1972, 
«Troballes arqueolôgiques al r iu 
Foix»), parlàvem de les possibi l i tats 
que ofereixen les troballes de peces 
arqueolôgiques en superf ic ie, tant si 
es tracta de troballes for tu i tes com 
deis résultats de recerques intencio-
nades, a fi d'efectuar sobre bases 
fermes uns prospecció sistemática 
posterior duna zona. 

En aquest art ic le t ractarem d'un 
altre aspecte a valorar en les fonts 
de la Histor ia. Es tracta de les He
gendes, que arreiades en el poblé, es 
transmeten sense a penes var iado, a 
través deis anys, sia en forma oral 
sia en forma escr i ta. 

Tothom sap que Schliemann en 
1873 va descobrir les nou ciutats su 
perposades de Troia ( jaciment que 
comprenia des d'un période protohis-
tôr ic fins a Alexandre el Gran) per
qué va creure en un l l ibre que fins 
aleshores s'havia catalogat de fantàs-
t ic : La lliada. Tanmateix, es va haver 
de reconèixer que Homer es va re
velar al cap dels segles no solament 
com a genial escriptor, sino també 
com un insuperable cronista de la 
seva época. En eis nostres temps te-
nim també un exemple ben viu que 
demostra a bastament el valor his
tor ie de les tradicions. El pöble he
breu esta reconstruint l 'economia de 
la seva naixent nació valorant l i teral-
ment les ci tes de la Biblia sobre te
rnes tan prosaics com zones conrea-
des en edats llunyanes, conreus es-
pecif ics de cadascuna d'el les, con
ques hidrogràfiques, etc., desapare-
guts en l 'actualitat sota les capes de 
l 'estèri l sorra del désert israel i ta, i 
que gracies a les liegendes oblida-
des estan redescobrint a prof i t seu. 

Personalment hem t ingut ocasió de 
viure un fet , que si bé de modest 
abast, ens ajudarà a corroborar f ins a 
quin punt les liegendes es poden va
lorar com a font d' investigació, i com 
la tradició oral , to t i el temps, con
serva sempre un fons de ver i tat . 

Sabíem des de feia anys que a la 
nostra zona muntanyosa del Mont-
seny, i concretament a la població de 
Sant Hilari Sacalm, s'explicaven una 

sèrie de Hegendes sobre el diable i 
les sèves presumptes correries per 
la regio. Concretament en aquesta 
darrera local i tat es parlava de la pet-
jada del d imoni , empremta deixada 
per aquest personatge a les roques 
de la muntanya en un dels seus fré
quents viatges. 

Intrigats per la persistèneia de la 
llegenda en àmplies zones de la regio 
i per les dades relat ivament concrè
tes que coincidien, vam decidir d'in-
vestigar-ne l 'origen. Casualment te-
niem uns amies, vells propietaris d'a-
quells indrets, els quais, davant les 
nostres preguntes es van ofer i r ama-
blement a sat isfer la nostra curiosi-
tat en una cosa, que de tan sabuda 
per el ls, gairebé ja havien oblidat. 
L'avi de la masia ens va explicar que 
segons una història que ja havia sen
t i t d' infant, als terrenys de la seva 
finca exist ia una roca que conservava 
a la seva superf ic ie la famosa petja-
da. Creiem intéressant de resumir 
aqui aquesta llegenda per les dades 
concrètes que va aportar a la nostra 
traballa poster ior. Es tracta de la tan 
repetida juguesca entre el dimoni i un 
morta i , en aquest cas un enamorat 
jove gironi que per poder estar al 
costat de la seva estimada ofereix 
la seva ànima a canvi que el seu opo-
nent construeixi un pont sobre el r iu 
Onyar, barrera naturai dels seus 
amors, en el termini de 24 hores. Tal 
com cal suposar, a I u l t im moment 
el diable fracassa en el seu intent i 
és justament en fer el darrer sait amb 
totes les sèves forces que va deixar 
la petjada. Fins aqui la llegenda. 

Davant la nostra sorpresa el nos-
t re amie ens va assenyalar la roca 
i l 'escenari on va tenir Hoc el fet , i va 
aparèixer davant dels nostres ulls un 
planell de la muntanya, l l iure d'arbres 
i amb grans blocs de granit escam-
pats i rregularment. És curiós de po
sar en rel leu, al costat de tanta pre-
cisió com va demostrar el nostre 
amie, que si bé la llegenda era viva 
en la memòria de tothom, ningû no 
recordava en l 'actualitat cap empla-
çament exacte. 

Ens vam trobar davant un gran bloc 
de granit ( f ig. 1) al vessant sud-est 

de la muntanya peí qual la carretera 
puja f ins al poblé, que presenta una 
forma parallelepipédica irregular, amb 
el seu eix mes gran orientat d'est a 
a oest i unes dimensions máximes 
aproximades de 7 x 3 metres a la 
seva cara superior i una algada máxi
ma sobre el nivell del térra d'uns 
2,5 metres, i apareixia profundament 
encastat sobre un terreny d'inclina-
ció pronunciada. Fou precisament a la 
seva cara superior i davant la insis
tencia del nostre amic que, segons la 
tradició, hi havia d'haver la petjada, 
que després de netejar una gruixuda 
capa de liquens va aparéixer la fa
mosa empremta (f ig. 2 ) . 

Segons el que en vam poder com-
provar, aquesta petjada correspon a 
un peu esquerre, profundament gra-
vat a la roca, i de gran tamany, ja que 
les seves mesures máximes son de 
34 cm de llarg per 11 cm a nivell 
dels caps metatarsians, i presenta 
una orientació oest-est. 

La primera cosa que ens va cridar 
l'atenció en contemplar el moti le de 
guix que en vam obtenir (f ig. 3) fou 
la f ideí i tat anatómica que presenta 
la seva conf igurado, malgrat la defi-
cient conservació de la roca. S'hi ob
serva una perfecta impressió dels 
cinc dits i destaca un relleu pronun-
ciat del taló, corresponent al calcani, 
i en conjunt dona una clara configu
rado humana i el imina qualsevol pos-
sible confusió amb empremtes de 
peus simiescos; a aquest propósit 
cal recordar que el peu dels s imis 
presenta un pr imer dit oponible, que 
no s'observa en aquesta petjada, i un 
elássie peu pía. A fi de bandejar qual
sevol possible coincidencia amb els 
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coneguts relleus pétr is de formes ca-
pricioses vam sotmetre el moti le d'a-
quest petjada a la consideracio d'un 
bon amie especial ista traumatòleg 
que va confirmar la nostra primera 
impressió en dictaminar-ne la confor-
mació humana, i hi va afegir, com a 
cosa anecdótica, que devia tractar-se 
d'un individu d'alçada respectable.. . 

Si pel que fa a la seva conforma
d o anatòmica no queden dubtes del 
seu "carácter humà, ja és més pro-
blemàtic de trobar una explicació al 
seu or igen. Com que la roca on hi ha 
la petjada es tracta d'una forma de 
granit cornu a tota la nostra ser ran
da de Marina, roca de t ipus metamòr-
fic a la qual s'atr ibueix una antiguitat 
geològica minima a una cota no in
fer ior a l'era terciar ia, hem d'el iminar 
d entrada una impressió fortui ta di
recta, ja que no s'ha demostrat l'exis-
tència de l'home en aquesta era, i 
encara que admetéssim hipotètica-
ment el seu origen terc iar i , la matè
ria pètria en formació és un magma 
d'origen volcànic cosa que, lògica-
ment, el imina la seva viabi l i tat de 
pas. 

Com a explicació lògica creiem que 
es pot tractar d'una mostra d'art ru
pestre, en la seva forma de gravât. El 
seu signi f icai , però, ja és molt més 
tose. Com que aquest bloc granit ic 
es troba pels voltants del famós men
hir de Sant Hilari (f ig. 4) avancem 
una in terpretado religiosa ritual dins 
una de les nostres cultures l i t iques: 
¿podría tractar-se d'un centre de eul
te rel igiós? A aquest propòsit asse-
nyalem que la petjada està orientada 
cap a or ient just al punt on cada 
mati el sol surt per darrera de la 
muntanya i iHumina la roca amb els 
seus raigs. ¿0 tal vegada es devia 
tractar d'un centre astronomie del 
qual es poden haver perdut d'altres 
component lít ics? Com a detall anec-
dòtic hem comprovat sobre el mapa 
que l 'orientació de la petjada coinci-
deix exactament sobre la vert ical de 
la c iutat de Girona. Per tot el que 
acabem d'exposar creiem que la fa
mosa petjada del diable de Sant Hi
lari Sacalm podria tractar-se d'una 
mostra d'art p reh is to r ia una forma 
de gravât rupestre, si bé no en tenim 
pas proves concloents i avancem 
aquesta ¡dea com a pura hipótesi , ja 
que en aquest art ic le només vol iem 
demostrar, aportant-hi la nostra petita 
experiencia, el fons real que enclouen 
moites llegendes, i la ut i l i tat d'aques-
tes fonts en la recerca de restes ar-
queològiques. 

Tal vegada si els nostres excursio-
nistes en les sèves fréquents sort i-

fig. num. 1 

fig. núm. 2 

des recol l issin en un documentât re-
sum totes les llegendes que encara 
persisteixen a moites regions, acon-
seguir iem de reunir un important lle-

fig. nùm. 3 

>jat dels segles, l 'estudi i la compro-
i/ació sistemàtica u^; qual ens podria 
dur a importants descqbertes arqueo 
logiques. 

271 



CRONICA DEL CENTRE 

Felix Duran i Cañameras (1889-1972) 

El dia 29 de novembre proppassat ha 
mort Felix Duran i Cañameras, que du
rant seixanta-quatre anys va viure in-
tensament la vida del Centre, en el quai 
havia ingressat com a soci l'11 de no
vembre de 1907. 

La seva activitat com a dirigent va 
desenvolupar-se en dues étapes, una pri
mera entre els anys 1914 a 1920, en la 
quai va ocupar els carrees de bibliote
cari i secretari segon de la Junta Di
rectiva. Una segona entre el 19 de maig 
de 1947 i el 6 de juliol de 1964, en la 
quai va ocupar per espai de 17 anys la 
presidencia de la Secció de Ciències i 
Arts, que havia fundat per encàrrec del 
senyor Lluis de Quadras, aleshores pré
sident del CEC, com a secció successo 
ra de les antigües seccions científiques 
desorganitzades des de l'any 1939. D'a-
questa secció fou président honorari fins 
al dia de la seva mort. 

Com a président de la Secció de 
Ciències i Arts va portar a terme una 
tasca molt important. A la vegada en 
fou organitzador i estructurador de les 
sèves activitats, les quais, en unies fo-
namentals. son les mateixes que s'han 
portât a terme per l'espai dels seus 25 
primers anys d'activitat: excursions, que 
tenen com a finalitat la visita d'una 
contrada o d'un monument historie; vi
sites a museus i colleccions; activitats 
del grup de dibuix i pintura. Els cursets 
i les conferencies donades a la nostra 
sala d'actes foren les primeres en la 
nostra Mengua, després del trasbals de 
l'any 1939. Aixi mateix, el butlleti in
terior de la secció fou redactat en cá
tala. El prestigi del Centre va fer que 
molts centres excursionistes reprengues-
sin les sèves tasques de divulgado 
científica iniciada amb tant d'encert pel 
doctor Félix Duran i Cañameras. A mes, 
es va portar a terme una altra tasca, la 
redacció d'una nova edició del Diccio-
nari nomenclátor de pobles i poblats de 
Catalunya, obra que tot i les sèves pos
sibles falles, és essencial i bàsica no 
tan sois per ais excursionistes, sino 
també per a tots els estudiosos de la 
geografia de Catalunya. 

Félix Duran i Cañameras era doctor 
en Filosofía i Lletres i en Dret, fou, pro-
fessionalment, funcionari del Cos Facul-
tatiu d'Arxius i Biblioteques i va ocupar 
entre altres carrees el de director de 
la Biblioteca Universitaria de Barcelona, 
carree que ocupava a la seva jubilació 

administrativa (1959). La seva valúa 
científica li fou reconeguda essent no-
menat membre, entre altres, de la So-
cietat Catalana d'Estudis Histories, filial 
de l'Institut d'Estudis Catalans, de l'A-
cadèmia de Jurisprudencia de Catalu
nya, del Coílegi de Doctors del districte 
universitari de Barcelona. De totes 
aqüestes institucions en fou membre 
de les juntes de govern. 

La seva projecció d'home public no 
va manifestar-se solament en aqüestes 
institucions científiques, sino també 
com a vocal de l'Associació Protectora 
de l'Ensenyança Catalana i com a pré
sident del Partit d'Unió Democràtica de 
Catalunya. Aqüestes activitats li varen 
restar possibilitats d'actuació en el Cen
tre, però no de continuar collaborant en 
el seu Butlleti. 

Com a historiador i especialitzat en 
l'estudi del dret, fou coílaborador de 
les revistes següents: «Revista Jurídica 
de Catalunya», «Estudis Universitaris 
Catalans», «Butlleti de la Societat Cata
lana d'Estudis Histories», «Butlleti Ar-
queològic» (Tarragona) i «Santés Creus» 
(Butlleti de l'Arxiu Bibliografie de San
tés Creus), entre altres. Hem de des
tacar entre els seus treballs d'investi-
gació: Notas arqueológico-históricas so
bre los Castillos Feudales de Cataluña 
(1914); El Señorío de Castellvell (1927); 
La escultura medieval catalana (1927); 

El Palau de Justicia de Barcelona i els 
seus arxius (1932); El colegio de escri
banos de número y de mandamiento de 
Barcelona (1947); Notas para el estu
dio del notariado catalán (1955). 

Part d'aquesta tasca d'erudit la va do
nar a conèixer mitjançant la publicació 
d'intéressants treballs en el nostre But
lleti del Centre fins a l'any 1938: L'an-
tic Palau Re ¡al de Barcelona (1937); El 
Castell de Centelles (1928); El Castell 
de Prenafeta (1921); La ciutat de Tor-
tosa (1915); Divisió de Catalunya en el 
Décret de Nova Planta (1936); Escultu
ra funeraria medieval (1934); El Mar
quesa t de Martorell (1928); Rosanes 
11931); La viia de Martorell (1928). 

Descansi en pau el consoci, el direc-
tiu, l'home public i sempre bon i ama
ten! company de les nostres activitats 
excursionistes fins a la vetlla del seu 
traspàs. 

Centenari del naixement de Francese 
Maspons i Anglasell 

A la darreria de l'any passât, se'n com
pilen els cent de la naixença de Francese 
Maspons i Anglasell, un dels homes més 
représentâtes del nostre país i un dels 
membres més rellevants de la nostra en-
titat. 

Havia nascut, per tant, l'any 1872, és a 
dir, quatre anys abans de la constitució 
de l'Associació d'Excursions Catalana, a 
la quai ingressava com a soci, l'any 1879. 
En morir, l'any 1966, ostentava el nùme
ro 1 en la Mista de socis del Centre. Po-
driem dir, dones, que gairebé tota la his
toria dels primers cent anys de la nostra 
entitat, que aviat commemorarem, fou 
viscuda per Maspons i Anglasell. Però no 
d'una manera passiva o expectant, sino 
amb piena dedicació entusiasta i activa, 
amb ¡ilimitada consagrado, amb inex-
tingible amor. • 

A 22 anys, l'any 1899, ocupava el car
ree de vocal de la nostra Junta Directiva. 
L'any 1914 era elegìt vice-president I el 
1925 passava a ocupar la Presidencia, en 
la quai havia de perdurar fins a l'any 
1931. Entre el seu enorme index biblio
grafie figura una obra emotiva i inoblida-
ble, Records d'excursió, publicada l'any 
1951, en la qual evoca les ja llunyanes 
remembrances dels seus temps d'excur-
sionista. 

La seva projecció com a jurista, politic 
i sociòleg és prou coneguda perqué cal-
gui fer-ne mencio aci. Sens dubte, però, 
el que més plauria a Francese Maspons 
que diguessin d'eli és que fou un gran 
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cátala. I nosaltres podríem afegir-hi que 
fou un gran cátala que porta al cor fins 
als darrers moments l'amor per aquest 
nostre Centre Excursionista de Catalunya 
que eli havia vist néixer, pujar i prendre 
ufana. 

Cent anys de la naixença de Francese 
Maspons. També gairebé cent, de la fun-
dació de la nostra entitat. Poques vega-
des ha existit entre una figura i una ins-
titució, un parallélisme mes emotiu. 

Voium 18 de la revista «Speleon» 

La revista «Speleon», fundada en 1949 
pel doctor Llopis Liado a la Universität 
d'Oviedo, va èsser el reflex de l'espeleo-
logia científica del nostre país i una de 
les publicacions de més prestigi europeu 
Amb la pèrdua del doctor Llopis, «Spe
leon» va ser cedida al Centre Excursio
nista de Catalunya per a la seva conti-
nuació. 

Fins al moment el C.E.C, n'ha publicat 
dos volums, el 17 i el 18. El darrer, cor-
responent a l'any 1971, acaba d'aparèixer 
i consta de 12 treballs que tracten eis di-
ferents aspectes de les ciències espeleo-
lògiques. Inicia el volum l'estudi de dues 
coves volcaniques d'Islàndia, país del foc 
i del gel, a carree del doctor Joaquim 
Montoriol Pous i Jordi De Mier. Aqües
tes coves es troben desenvolupades en 
laves basaltiques i teñen un recorregut 
una de 1810 metres i l'altra de 810. El 
treball està illustrât amb un plànol topo
grafie, diversos esquemes i 4 fotografíes. 

Segueix un estudi de bioespeleologia, 
per Traían Ceuca, de la Facultat de Cièn
cies Naturais de Cluj, Romania, sobre eis 
iúlids cavernicoles d'Espanya que encara 
no havien estât estudiats. El material des-
crit forma part de la coHecció bioespe-
leològica de l'Institut d'Espeleologia 
«Emili Racovitza», de Cluj. Aquest treball 
aporta el descobriment de diversos ge
neres, especies i subespècies nous a la 
Península. Està illustrât amb 12 dibuixos 

També, de bioespeleologia, hi ha inse
r i i un treball d'Oleguer Escolà sobre la 
troballa d'un nou escarbat cavernícola 
(Speonomus) a finals de 1969, al sector 
d'Oliana, per un equip de l'E.R.E. La des-
cripció del troblobi va ¡Ilustrada amb dos 
dibuixos. 

Continúen eis treballs del grup EST, de 
Mallorca, sobre les coves de l'illa de Dra-
gonera, explorades durant la campanya 
de 1971. Angel Ginés hi fa una relació de 
cavitats acompanyades de la seva topo
grafia. De totes elles, pot èsser la més 
interessant la cova de Sa Font. J. Ginés 
en tracta eis diferents aspectes: gènesi, 

descripció, dades climatiques i topogra
fia. J. J. Egozcue descriu i estudia el con 
de procedencia alóctona i alguns méca
nismes gliptolitogènics de la mateixa co
va. La nota arqueológica va a carree de 
J. A. Encinas, que descriu els materials 
(céramiques modernes, àrabs i medie-
vals) i els situa entre el segle V abans 
de C. i el IV després de C. 

Un article sobre gravats rupestres en 
un avene de Pollensa, per J. A. Encinas, 
aporta una cronologia relativa pels sig
nes d'aquest estil a Mallorca. 

S'inclou un petit comentari sobre l'es-
tat de destrucció en que es troben les 
pintures rupestres de l'art llevantí, per 
R. Viñas, que pren com a exemple tres 
abrics del barrane de la Valltorta (Cas
tellò). 

Segueix un altre article sobre la cova 
de les Encantades, de Francese Martí i 
R. Viñas, que exposen el material antro
pologie corresponent a onze individus 
junt amb material arqueológic que sitúen 
aquesta cova sepulcral dins l'Edat del 
Bronze mitjana i final. 

Tanca aquest volum un recull de biblio
grafia espeleològica catalana per J. Ullas-
tre. Versa sobre espeleologia general, es
peleologia física, bioespeleologia i pa
leontologia, des deis inicis fins a 1969. 
El treball està dividit en tres parts: a) re
lació bibliogràfica per autors, b) ¡ntroduc-
ció i dades complementàries, c) índex 
ideologie, geografie i cronologie. 

SPELEON 
Centre Excursionista de Catalunya Barcelona 

El present volum 18 consta de 150 pa
gines i el seu preu és de 200 ptes per 
al public, 170 per ais socis, i 300 a l'es-
franger. 

Hem de recordar que el volum 17, pu
blicat en 1970, té un preu de 100 ptes. 
menys. 

Comissió de Publicacions 

La historia de la tasca editorial del 
Centre Excursionista de Catalunya des 
deis llunyans anys quaranta fins a l'ac-
tualitat, se centra, en bona part, en la 
figura d'Agusti Jolis i Felisart. 

CoHaborador en les primeres publica
cions aparegudes en els anys iniciáis 
de la nostra postguerra, singularment 
en el «Boletín de la Sección de Montaña 
y CADE», antecessor immédiat de la re
vista «Montaña», de la quai fou director 
durant un llarg i brillant période; autor 
de guies de muntanya que comprenen 
la major part del Pirineu, série iniciada 
l'any 1950, amb el volum «Alt Bergadù 
i Cardener», i seguida per «La Cerda-
nya», «Posets-Maladeta» i «Pallars-Aran» 
i «Pedraforca»; président de la Comis
sió de Publicacions de la nostra entitat 
durant molts anys. Heus aci un breu in
dex de l'activitat publicista d'Agusti Jolis 
dins del Centre. 

Avui, el nostre iHustre consoci deixa 
la presidencia de la Comissió de Publi
cacions per motius professionals que li 
¡mpedeixen de dedicar-hi l'atenció que 
eli desitjaria. Sortosament, però, conti
nuara treballant en la preparació de no
ves guies de muntanya i assessorant 
amb el seu conseil i la seva experièn 
eia la tasca de la Comissió. 

La Junta Directiva del Centre Excur
sionista de Catalunya, en aquesta avi-
nentesa, desitja palesar a Agusti Jolis 
el seu més profund agraïment, alhora 
que posar la seva figura entusiasta i be 
nemèrita com a símbol i exemple. 

Per substituir-lo al front de la Comis
sió de Publicacions, la Junta Directiva 
ha nomenat Josep Girona i Casagran. 
que n'havia ocupat durant un temps el 
carree de secretari. 

Films amateurs: «Els raiers» i «L'Alguer» 

De la «V Competició filmica per a so
cis del CEC», convocada per la Secció 
de Cinema Amateur del Centre, ens sen-
tirem atrets per l'anunci de dos films 
que despertaren el nostre interés, des 
del punt de vista historie, geografie i 
excursionista: Els raiers i L'Alguer. 

Els raiers és un film de bona quali-
tat, en qué se'ns presenta, molt ben do
cumentât, un antic oficí, ja desaparegut, 
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Un moment del descens d'un dels dos ùl-

tims rais del Pirineu per les aiguës de la 

Noguera Pallaresa, el quai ha estât recollit 

en el film "Els raiers". y 

E 
D 

i amb el quai es reviu, dones, un passa! 
que ja.no tornará mes. Remetem el lec 
tor a lamplia informació que darrera-
ment ha donat la nostra revista sobre 
aquest tema (veg. «Muntanya», agost, 
pàg. 149, i octubre, pàg. 197). 

El film recull esplèndides imatges 
amb un ritme cinematografié excellent, 
i els protagonistes, unies supervivents 
de la professió ¡ autèntics tipus carac
térisées de les valls pirinenques, duen 
a terme el seu paper d'una manera tan 
natural com espontània. El tema, rigoro-
sament inédit en filmografia, desvetlla 
en l'espectador una atenció tensa, de 
la quai no es pot alliberar fàcilment. A 
l'interès documentai s'afegeix la sensa-
ció d'aventura, de la lluita apassionada 
amb les forces de la naturalesa. La ca
dencia del film, el moviment, les suc
cessives seqiiències, els enquadraments, 
les aproximacions, els primers plans, 
han estât combinats en un esplèndid 
muntatge, en el quai solament l'ull d'un 
expert pot endevinar el malabarisme 
amb qué s'ha retallat i intercalât la pel-
licula de moites hores de fïlmacio, i la 
malicia amb que s'han combinat els frag
ments de les diverses maquines, a fi de 
dissimular-ne les desigualtats cromàti-
ques. Justament el fet que 'aqüestes 
desigualtats passen gairebé desaperce-
budes, és el que fa adonar dels esfor-
ços i del mèrit d'un bon equip ben con-
jugat que ha permès aquesta petita me-
ravella. 

L'interès del film, que no decau en 
cap instant, és realçat per la perfecta 
sonorització d'un acompanyament musi 
cal molt encertat, així com d'uns comen-
taris servits amb una dicció i una fo
nética impecables. Així s'ha aconseguit 
la creació d'un ambient ôptim, en el 
quai se'ns mostren unes imatges que 
ens expliquen tôt el procès del treball 
dels raiers, amb l'ajuda dels comentaris 
que ens permeten d'escoltar un enfilall 
de mots propis d'aquest antic ofici, con-
demnats, irremeíablement, a desaparéi-
xer. Així podem veure des de la picada 
0 tala dels arbres ais boscos pirinenes 
la tirada o arrossegament dels troncs 
per les cavalleríes muntanya avall, la 
barranquejada o conducció dels troncs 
per un rierol, fins a la construcció i la 
navegació fluvial dels rais cap a les ter
res baixes, étapes finals en qué entra
ven en joc les arriscades funcions de 
la professió de raier. Al nostre parer, 
aquest film ha aconseguit plenament el 
seu proposit: deixar-nos un document 
perdurable, de gran Interés etnogràfic. 
1 de bona qualitat, que tant pels seus 
valors cinematografíes com documentais, 
recomanem de veure a tots els qui en
cara no n'hagin tingut l'ocasió. Felici-
tem des d'aqui Murs autors. 

L'Alguer, altre film présentât a la com-
petíció que, pels seus valors, mereix 
també el nostre comentan, és un bon 
documental, una obra reeixida que pre
senta, amb pericia i amor, la ciutat de 

parla catalana de Tilla de Sardenya. En 
destaca la bellesa de la fotografia i del 
colorii, captât en l'ambient netament me-
diterrani de la ciutat i dels seus vol-
tants. Les lluminoses imatges d'aquest 
film ens transporten en aquest paradis 
que és l'Alguer, ¡ ens el fan desitjar, 
paradis, certament, ben real, amb un en-
cís que el film ha sabut captar ¡ que 
no deixa insensible cap espectador. 

Al costat d'excellents primers plans 
de la ciutat. espurnejats de détails 
plens d'humanitat, cal remarcar les grans 
visions panoramiques, les vistes del 
camp amb intéressants restes arqueolò-
giques, i també els détails mariners 
d'una costa espadada on no falten co-
ves misterioses i fascinants L'autor ha 
sabut fer anar el seu aparell amb dina-
misme i placidesa alhora i ha aconse
guit uns efectes insospitats. un color 
suau i violent ensems, una cadencia fil
mica excellent i ha realitzat un bon mun
tatge que acompanya un fons musical 
molt encertat, amb belles cançons can 
tades en alguerès. L'Alguer és, alhora. 
un tribut d'homenatge als germans al-
gueresos que tenen la nostra mateixa 
parla i un bon film que recomanem a 
tothom. 

Volem acabar aqüestes notes instant 
perqué aquests films i tots els de la 
mateixa naturalesa siguin passats en 
unes sessions a l'abast de tots els so-
cis dins deis programes d'activitats del 
Centre. Una selecció acurada de films 
d'alt interés documental i cinematogra
fíes que posessin en relleu tots els as-
pectes del nostre país, creiem que tin-
dria molt bona acollida. La Secció de 
Cinema Amateur, que ha sabut distingir 
aqüestes dues pellicules amb el primer 
i el segon premis, té prou competen
cia per a tirar endavant aqüestes ses
sions que el public, certament, no dei-
xaria pas d'agrair. 

Josep Llaudó i Majorai 

FITXA TÈCNICA 

Els raiers. Film de Finita Umbert i Jo-
sep-Jordi Oueraltó. Text i coordinació de 
Ramon Cañáis i Guilera. Narració d'Er
nest Serrahima. Filmació en color Su
per 8. Durada de la projecció, 25 minuts. 

L'Alguer. Film de Joan Capdevila i No-
gués. Guió de Pere Cátala i Roca. Nar
ració de Xavier Dotú. IHustrat amb can
çons de l'Alguer. Filmació en color i 
16 mm. Durada de la projecció, 22 mi
nuts. 
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Una bella vista de l'Alguer, la ciutat de 

Sardenya de parla catalana, que ha servit 

de tema per a una excellent pel.licula de 

Joan Capdevila. y 

Albert Pelach, del CEC, dalt del podium 

com a tercer classìfìcat en una de les 

curses de la "Jean Bouin". Y 

Secció de Cinema Amateur 

MUNTANYA I CINEMA. — Per 21 ve
gada es convoca a Trento (Italia) el Fes
tival Internacional del film de muntanya 
i de l'exploració, que tindrà Hoc del 29 
d'abril al 5 de maig de 1973. (Els films 
han d'estar a mans de la direcció el 25 
de marc.) Podeu consultar-ne el llarg re-
glament a la Secció de Cinema. És obert 
ais productors i ais amateurs, pero hi ha 
un premi «Mario Bello», només per a 
films de 16 mm, realitzat per un alpinista 
o por un cineísta amateur i el contingut 
del qual —sense deixar de banda les qua-
litats de realització— s'inspiri en la fina-
litat del Club Alpino Italiano, que és la 
de promoure l'alpinisme en totes les sé-
ves manifestacions i el coneixement i 
l'estudi de la muntanya. 

Els films de muntanya, peí seu contin
gut, hauran d'oferir una contribució al co
neixement i la valoració de la muntanya, 
en tots els seus aspectes: l'alpinisme, 
les expedicions, l'espeleologia, els es-
ports de muntanya, la geografía, la flora, 
la fauna, els habitants i llurs activitats, 
les cultures, la industria, el turisme, la 
caca, la pesca, la historia, les llegendes, 
el folklore, etc. 

Els films d'exploració hauran de donar 
testimoni duna expedició a llocs poc co-
neguts, o bé documentar una recerca so
bre aspectes físics, écologies o arqueólo 
gics de la terra, que continguin un inte
rés científic. 

D. de C. 

Activitats atlètiques de la Secció d'Esqui 

El Club d'Esqui de Catalunya, cada tem
porada, abans de Tambada de la neu, pro
grama una sèrie d'activitats atlètiques i 
gimnàstiques a fi de posar en forma el 
eos i l'esperit deis corredors i deis fu-
turs esquiadors. Enguany, a mes deis 
entrenaments al gimnàs Pódíum i a Tes-
tadi Maurici Serrahima, de Montjuic, 
s'han fet unes sortides al camp per prac
ticar cross. Aixó ens va fer pensar que 
podríem organitzar unes proves atlètiques 
a fi de reunir la majoria deis corredors 
d'esquí abans de la temporada i donar
los l'allicient d'una competició. 1 així vam 
muntar una cursa, durant el mes de no
vembre, a la Seu d'Urgell. Per la seva 
banda, la U.E.S., de Sabadell, igual que 
els anys anteriors, hi va organitzar la 
seva i el Club Muntanyenc de Sant Cu-
gat del Valles n'hi va muntar una de 
relleus, però el mal temps no va per-
metre que es realitzés. 

Com que aquesta temporada ha costat 
d'arribar la neu, vam decidir de selec
cionar un equip d'atletes esquiadors i 
participar a la XLVIII Edició del Gran 
Premi «Jean Bouin», en la sèrie de debu-
tants, a f¡ de poder comprovar el nivell 
en qué ec trobaven els nostres corre
dors. Va ser una bona experiencia, ja 
que tots els que hi van participar van 
quedar molt satisfets. 

A continuació publiquem els resultats 
de les proves en qué hem intervingut en 
aquest avanc de la temporada d'esquí: 

/ Cross per a esquiadors «Sant Ermen-
gol», célébrât a la Seu d'Urgell el 5 de 
novembre de 1972, organitzat pel C.E.C 
Cursa de 5.000 m, per a mes de 18 anys; 
1 A. Martínez, Terrassa E.C.; 2 I Domen-
jó, C.E.C ; 3 C. Udina, C.E.C. Cursa de 
2.500 m, de 15 a 17 anys: 1 A Antich. 
2 J. Parerra. 3 A. López, 4 P Domenjó. 
C.E.C. Cursa de 1.500 m. de 12 a 14 anys 
1 F. Ballester, 2 C. Dalmau, C.E.C., 3 M 
Barcons. CE. Berguedà. Cursa de 800 m 
de 10 a 11 anys: 1 L. Córdoba, 2 A. Dal
mau, C.E.C., 3 J.M. Sanvicente, 4 J. Ma 
tamales, C.E.C. Cursa de 600 m, de 8 i 
9 anys: 1 J. Marcos Caminal, C.E.C., 
2 J. Salses, 3 M. Martin. Cursa de 400 m, 
de 6 i 7 anys: 1 J. Pérez Nievas, 2 Joan 
Dalmau, C.E.C., 3 V. Antich. 

IV Cross deis Esquiadors, célébrât a 
Sabadell, organitzat per la E.E.S. Seniors: 
1 A. Martínez. CET., 2 J. Arnau, A. E.I., 
3 I. Domenjó, C.E.C. Seniors alpines: 1 
M. Moli, C.E.C., 2 N. Forcada, C.E.C., 3 J 
Alberti, C.E.C., Juniors: 1 A. Pélach, 
C.E.C., 2 A López, CECSU, 3 J. M Mar
tín, A.E.I. Femenines: 1 M. Elena Sintes, 
C.E.C., 2 M. Carme Vilà, C.E.C., 4 L. Ca
sal, A.E.I. Infantils (14 anys): J. Carras
co, U.E.S., 2 J. Riba, U.E.S., 3 M. Claras 
só, A. E. Sarria. Femenines (14 anys): 
1 D. Alvarez, 2 M. Clarassó, 3 S Vilar. 
Infantils (12 anys): 1 J. A. Vilar, A.E.S., 
2 X. Busqué, C.E.C., 3 A. Sallent, U.E.S 
Femenines (12 anys): 1 M. Sallent. U.E.S 
2 M. Sallent, U.E.S. 

XLVIII Gran Premi -Jean Bouin». Els 
participants del Centre hi van obtenir les 
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classificacions que indiquem a continua-
ciò: Débutants 1953 i anteriors, 2.500 m: 
11 Miquel Coli, 20 Miquel Caminal, 22 An
toni Vicente, 26 Jordi Alberti, fins a 
51 classificats. Débutants, 1954 i 1955, 
2.200 m: 3 Albert Pélach, 17 Isidre Bus
qué, fins a 54 classificats. Débutants, 
1956 i 1957, 2.000 m: 31 Josep Ausàs, 
101 Xavier Fruités, 119 Xavier Beltran, 
fins a 145 classificats. Femenines, 1956 i 
anteriors, 1.000 m: 14 M. Elena Sintas, 
49 M. Carme Vilà, 52 Montserrat Diaz, 
fins a 64 classificats. Alevins, 1960, 850 
mètres: 129 Raimon Fruités, fins a 400 
classificats. 

Conseil de La Molina 

XALET DE LA MOLINA 
PREUS D'ALLOTJAMENT PER PERSONA 

(Pensió completa): 
Habitació de 2 llits (amb dutxa): 335 

pessetes. 
Habitació de 2 llits (sense dutxa): 300 

pessetes. 
Habitació amb lliteres: 275 pessetes. 
Lliteres (cortinetes): 200 pessetes. 

En aquests preus estan compresos 
tots els impostos. 

FORFAITS QUE OFEREIX EL XALET DE 
LA MOLINA 

Tipus «POPULAR». — Estada al Xalet 
des del sopar d'un diumenge fins al di
nar del diumenge segùent. Us illimitat de 
les installacions mécaniques d'elevació 
de TEPSA. Très hores diàries de classes 
d'esqui. 

Preu per persona amb habitació de lli
teres: 3.385 pessetes. 

Tipus «NORMAL». — Estada al Xalet 
des del sopar d'un diumenge fins al dinar 
del diumenge segùent. Ùs illimitat de les 
installacions mécaniques d'elevació de 
TEPSA. Très hores diàries de classes 
d'esqui. 

Preu per persona amb habitació de dos 
llits: 3.750 pessetes. 

Tipus «ESPECIAL». — Estada al Xalet 
des del sopar d'un diumenge fins al dinar 
del diumenge segùent. Ûs illimitat de les 
installacions mécaniques d'elevació de 
TEPSA. Très hores diàries de classes 
d'esqui. 

Preu per persona amb habitació de dos 
llits amb sanitari: 3.915 pessetes. 

En el moment de fer la inscripció es 
facilitare una foto carnet, i es farà efec-
tiva la totalitat del preu del forfait. 

Aquests forfaits no són vàlids durant 

les époques de NADAL-REIS ni de SET-
MANA SANTA. 

Conseil de Salardú 

XALET «JULI SOLER I SANTALÔ» 

Els preus d'aquesta temporada 1972-
1973 serán els segùents: 

Per persona i dia: Habitació 2 llits, 235 
pessetes; habitació 4 lliteres, 275 ptes. 

Totes les habitacions teñen dutxa, la
vabo i aigua freda i calenta. 

El servei de dormir, o el de restaurant, 
que quedi per facturar després de l'ulti
ma pensió completa, sera facturât com 
segueix: 

Dormir: 80 ptes. — Esmorzar: 30 ptes. 
— Dinar: 125 ptes. — Sopar: 100 ptes. 

Sempre que siguí necessari, i a criteri 
de la Direcció del Xalet, el servei al res
taurant sera pel sistema de «self-ser
vice». 

Si el soci voi dinar al restaurant de 
«Baqueira 1800», el director del Xalet, 
senyor Perea, li lliurarà un tiquet per va
lor de 125 pessetes, i el preu de la pen
sió li sera augmentât en 40 pessetes. Si 
el servei de restaurant que utilitzi el soci 
té un cost superior, aquest haurà de pa
gar la diferencia directament al restau
rant «Baqueira 1800». 

FORFAITS OUE OFEREIX EL XALET «JULI 
SOLER I SANTALÓ» 

Tipus «XALET». — Estada al Xalet des 
del sopar d'un diumenge fins a l'esmor-
zar del diumenge segùent: 

Preu per persona 

Habitació amb lliteres: 1.830 ptes. 
Habitació amb dos llits: 2.150 ptes. 
Tipus «ESPORTIU». — Estada al Xalet 

des del sopar d'un diumenge fins a l'es-
morzar del diumenge segùent, excep-
tuant el dinar, que sera efectuat a la ca
fétéria «Baqueira Cota 1.800». Ús illimi
tat de les installacions mécaniques d'ele
vació de TEVASA. 

Preu per persona 

Habitació amb lliteres: 3.270 ptes. 
Habitació amb dos llits: 3.590 ptes. 
Tipus «ESQUÍ». — Estada al Xalet des 

del sopar del diumenge fins a l'esmorzar 
del diumenge segùent. Participació dels 
servéis de TEVASA, que inclouen lus il-li-
mitat dels mitjans d'elevació, 4 hores dià
ries de classes —2 al matí i 2 a la tar
da— actes diaris conjuntament amb al-

tres cursetistes, dinar al restaurant cafe
teria «Baqueira Cota 1.800 o 2.200». 

Preu per perdona 

Habitació amb lliteres: 5.195 ptes. 
Habitació amb dos llits: 5.335 ptes. 
En el moment de fer la inscripció es 

facilitará una foto carnet, i es farà efec-
tiu la totalitat del preu del forfait. 

Aquests forfaits no són vàlids durant 
les époques de NADAL-REIS ni de SET-
MANA SANTA. 

crónica 
Coronament de l'Operació Montserrat 
del Club Muntanyenc Sant Cugat 

L'escalada, a Sant Cugat del Vallès, ha 
comptât sempre amb bons adeptes. Al 
nucli dels primers anys de la postguerra, 
constitui't per Barbera, Zanini, Ferrés, Se
gales, Estrems i altres, s'hi anaren aco-
blant altres noms que, a semblança del 
GAM del Club Muntanyenc (en rigor es 
tractava d'una delegació del Club Mun
tanyenc Barcelonés), participaven en el 
manteniment d'aquesta modalitat espor
tiva a la població del monestir. 

El 1968 assenyala, pero, per ais esca-
ladors del GAM de Sant Cugat, l'inici 
d'un treball metódic i sense précédents, 
consistent a assolir tots els cims de 
Montserrat, amb la quai cosa s'inicia un 
ordenat pelegrinatge per totes les agu-
lles i agulletes, que hauria d'acabar cinc 
anys mes tard, justament el 12 de no
vembre de 1972, en que una escalada col-
lectiva i una missa de campanya, posaren 
punt final a aquesta anomenada «Opera-
ció Montserrat». 

Com a peoners o capdavanters d'a
questa operació cal esmentar Josep Bar
bera i Albert Zanini; aquest ùltim, mort 
en accident automobilístic, no arribà a 
veure l'obra acabada i, per aixô, e! sim-
boiisme de l'acte del 12 de novembre, a 
mes de la dedicació a la muntanya i de 
la celebració per haver pujat a tots els 
cims, representa alhora l'homenatge, sen-
zill i afable, a l'amie perdut. 

La commemoració es dividí en dues 
parts: a la primera, s'efectuà l'escalada 
a I'águila Zanini on, amb la benedicció 
previa dels banderins de les entitats col-
labotadores, s'installaren aquests, al cos-
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L'agulla Albert Zanini, a Montserrat, bate

lada en memòria del tenaç escalador de 

Sant Cugat del Vallès. -

Material divers per a la practica de /'esquí 

de fons. • 

tat del signe de la pau. També s'efectuà 
una escalada collectiva a l'agulla de la 
Benedicció, al costat de la dedicada a 
Zanini. 

Mes tard a can Jorba, mossèn Lluís Ca
parros celebra la missa, cantada pels 
assistents. Al final, i després de dirigir 
uns mots als concurrents, el président 
del Club Muntanyenc de Sant Cugat, se-
nyor Gifra, ofrenà una placa d'argent a 
Josep Barbera, cap de l'Operació, el quai 
agraí el gest a la vegada que donà les 
gracies també als qui l'havien ajudat, i a 
aquest propôsit, esmentà en Segales, en 
Ferrés, l'Estrems i altres, com a peoners 
de l'escalada moderna a Sant Cugat. 

A la tarda, després de dinar, s'entonà 
el Cant dels Adéus, amb la quai cosa es 
donà per acabada la celebració, a la quai 
vam veure representats els mes impor
tants grups d'escalada de Catalunya. Pel 
CADE, del Centre, hi vam veure, entre 
altres, l'Aspachs, en Kildo, en Gil, en Nie-
man... 

Ara, cal esperar veure reflectida en un 
resum escrit, la totalitat d'escalades 
efectuades per aquest entusiasta grup 
d'escaladors de Sant Cugat, els quais cal 
felicitar per la tasca continuada i ben 
feta. 

David M. Aloy 
N. de la R. — Voldríem aprofitar l'oca-

sió per a destacar la personalitat de Jo
sep Barbera que, com a capdavanter, ha 
dut a terme, amb els seus amics de Sant 
Cugat del Vallès, l'Operació Montserrat, 

durant una colla d'anys, cosa que li ha 
permès d'adquirir un coneixement molt 
particular d'aquesta muntanya. No fa gai-
re, Josep Barberà fou entrevistat per un 
diari de Barcelona, sobre els seus pro-
jectes i les sèves intencions, i va tenir 
ocasió de formular àmplies respostes a 
aquest propòsit. A la revista «Munta
nya», comptem en Josep Barberà com un 
dels nostres amics, i sabent el copiés 
material, que podriem qualificar d'ex-
haustiu, que ha recopilat al llarg dels 
anys, réfèrent a* les escalades a Mont
serrat, desitjaríem veure'l publicat, ja 
que enriquiria d'una manera definitiva 
l'historial excursionista montserratí, tal 
com molt bé diu el nostre collaborador 
David M. Aloy. 

Una bella iniciativa en favor de Tesqui 
de fons 

(De la revista «Ski Français») 

Del 28 d'octubre al 6 de novembre, 
ALPEXPO i la Fira de Tardor de Greno
ble, saló monografie dedicat als esports 
de muntanya, acolliren dins la gran expo-
sició Toperació de promoció i divulgado 
de Tesqui de fons i de travessia. 

Aqüestes disciplines, van ser recone-
gudes pel public francés, després que 
els Jocs Olimpios d'Hivern es celebraren 
a Grenoble; varen èsser l'ocasió de pre
sentar les magnifiques possibilitats d'a-
quest esport d'excepció que és Tesqui 
de fons, que va desvetllar un gran inte
rés a través de l'esmentada fira. 

És veritat que aqüestes belles moda-
litats resten una mica relegades davant 
Tesqui alpi. Per la manca de publicitat o 
d'informació suficient, l'aficionat als es
ports de la neu troba a faltar unes res-
postes a les preguntes següents: 

• Fins a quina edat es pot practicar 
Tesqui de fons i de travessia? 

• N'és difícil, l'aprenentatge? 
• Quant de temps es necessita, per a 

dominar-lo? 
• Hi son indispensables, les lliçons? 
• On es pot practicar? 
• Com s'ha d'anar vestit? 
• Quin material s'hi utilitza? 
• Quins son els preus d'aquest mate

rial? 

L'objectiu d'ALPEXPO va èsser de res-
pondre a aqüestes i moites altres pre
guntes en que el public estava inté
ressât. 

D'altra banda, la F.F.S. va informar, al 
stand que hi tenia réservât, les diferents 

facetes que presenta Tesqui de fons, 
com ara les pistes senyalitzadas, difi
cultáis, quilometratge, estât de la neu, 
etcétera. Donà també informado de les 
estacions que comptaven ja amb recorre-
guts marcats per al turisme, i aixi mateix 
informava de les curses d'esquí de tra
vessia, tant alpi com nôrdic, arreu de les 
muntanyes de França. 

Gracies a la intervenció de la direcció 
departamental de la Joventut i dels Es-
ports i del Comité Regional de la Fede
rado Francesa d'Esqui, es va muntar un 
circuit de fons d'uns 200 m amb pujades 
i baixades, revolts i plans, que constituía 
un recorregut natural entre pins i bran
ques, com si fos en plena naturalesa, 
dins mateix del Palau de la Fira, i que 
va ser muntat amb la collaboració del 
servei forestal francés. 

La informació técnica d'aquesta disci
plina anava a carree de monitors de 
l'Escola d'Esquí, que aconsellaven els jo-
ves i grans que volien iniciar-s'hi. Es van 
fer demostracions per campions d'aques-
tes especialitats i un equip de duaners 
presentaren el «Biathlon», disciplina olím
pica no gaire coneguda, que ajunta les 
curses de fons d'esquí amb el tir de fu-
sell al blanc. 

Com podem veure, a Franga i als paí-
sos centro-europeus dedicats especial-
ment a Tesqui alpí de velocitat, es de
canten últimament per incloure a les se-
ves estacions ds muntanya Tesqui nórdic 
amb el qual troben identificades moltis-
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simes persones, ja que aquesta modali-
tat serveix per a un relaxament de l'es-
perit i constitueix un deis esports mes 
complets practicats en plena naturalesa 
i està a l'abast de totes les edats. 

E&perem que les nostres autoritats es-
portives aprofitin les experiències deis 
nostres vei'ns per incrementar molt mes 
aquesta forma de viure i gaudir damunt 
uns esquís de fons i de travessia. 

Antoni Torcal 

Neus de Franga 

Sota el patrocini del consol general de 
Franca a Barcelona i els servéis oficiáis 
del Turisme Francés i la direcció deis 
magatzems «El Corte Inglés», a la darre-
ria de l'any passat fou presentada, en 
aquest establiment comercial, una reu
nió d'informació de les estacions france
ses d'esports d'hivern, presidida per una 
delegació d'Union Ski France, i a la qual 
foren convidats els mitjans d'informació, 
les agencies de viatge i el Centre, amb 
la seva Secció d'Esquí i la revista «Mun-
tanya». 

Sense insistir en l'aspecte de promo-
ció deis centres d'esquí de Franga, ob-
jecte principal de la reunió, no volem 
deixar de fer-nos ressó deis parlaments 
—i del colloqui a qué després se sot-
meteren— deis representants france-
sos, entre els quals hi havia els nostres 
bons amics senyor Terzano, delegat del 
Turisme Francés a Barcelona, senyor 
Soler, delegat de Font-Romeu i senyor 
Janel, deis Pirineus Centráis. 

El senyor Soler, amb la seva simpatia 
habitual, i amb el seu cátala del ños-
selló, tan agradable de sentir, va contes
tar a diverses preguntes que li foren fe-
tes, una de les quals es referia al projec-
tat túnel de Puimorens. El senyor Soler 
digué que aquesta obra s'havia inclòs a 
Tactual pía de desenvolupament francés 
i, en conseqüéncia, havía d'estar Mesta 
en 1976. En ser-li demanat si aquesta 
obra anava coordinada amb les possibles 
obres del túnel del Cadi, va contestar 
que el del Puimorens s'acabaria a la data 
prevista, al marge de l'execució d'aquell 
altre que en constituiría el lligam logie. 
Pel que fa a Testado del Puigmal —ves-
sant cerda francés— digué que s'havien 
enllestit dos aparcament per a cotxes, 
que s'estudiava la construcció d'un te
lesquí al Puigmal i que creia que en 1973 
aquella estació podía entrar en funcio-
nament. 

La informado sobre els Pirineus Cen
tráis ens fou donada pel senyor Janel, 
el qual ens informa sobre el túnel de 

Bielsa, en qué, per comú acord deis en-
ginyers de les obres deis dos vessants 
s'havia decidit d'allargar un quilómetre 
de protecció, per la qual cosa no s'aca
baria fins a la darreria de 1973. 

El delegat de l'estació alpina de la Val 
d'Isère va explicar àmpliament les faci
litais que, de cara a la seva promoció, 
duen a terme conjuntament amb Union 
Ski France. 

Tots els assistents foren obsequiáis 
amb abundosa documentació gráfica, 
d'entre la qual destaca el prospecte, de 
qué tinguérem les primícies, imprés per 
la Confederació de la Neu Catalana, que 
agrupa les estacions d'esquí de la Ca
talunya d'administració francesa. Ens 
sorprengué agradablement de comprovar 
l'eficièneia i Teficàcia d'aquest esforç 
mancomunat. I no ens podem estar de 
pensar quant trigarem encara a veure 
una cosa semblant que afecti les esta
cions de las nostra banda, una acció de 
promoció conjunta que faciliti tota la 
mena d'informació que aquesta promoció 
exigeix: escoles d'esquí, installacions 
mécaniques, hôtels, accessos, reserves 
de lloc, amb les necessaríes Mistes 
de preus de tots els servéis. 

J. Ll. M. 

L'A. E. Talaia ha dit no a l'abocador de 
Garraf 

Réfèrent a la nota que publicàvem el 
mes de desembre sobre l'abocador de 
Garraf, hem rebut una carta signada peí 
président de l'Agrupació Excursionista 
Talaia, de Vilanova i la Geltrú, que pun
tual itza que la seva entitat ha près part 
activa en la campanya d'oposició al pro-
jecte, ¡ diu: «Junt amb la présent li en-
viem informació suficient perqué es faci 
carree que almenys TA. E. Talaia ha es
tât conscient del greu perill que ame-
naça el massís, i ho tenim présent tant 
com a excursionistes com en tant que 
simples ciutadans de la comarca de Gar
raf. Possiblement el fet que la nostra 
actuació no ha traspassat els límits de la 
informació local, l'hem d'agraír al des
interés que els corresponsals deis prin
cipáis diaris barcelonins han près per 
l'assumpte.» Aquí sí que cal fer la sal-
vetat de Josep M. Ràfols, a TeleXprés. 
I segueix: «L'Agrupació ja expressà des 
del primer día el seu rebuig al desen-
certat projecte, quan encara no sabíem 
ben bé on es pensaven dipositar les es-
combraries ni si existíen Neis o dispo-
sicions on recolzar una protesta legal. 
Li preguem, per tant, que tingui a bé 

de rectificar que, almenys, la nostra En
titat s'ha fet responsable del perill de 
contaminació que ens amenaça i que 
amb una actitud ambigua ens hauriem 
fet complices de l'estrall. Lamentem. 
igualment com vostè, que per ara les 
altres entitats excursionistes no s'hagin 
définit sobre aquesta qùestió.» 

No cal dir que fem amb goig la rec-
tificació que ens demanen. Esmentem 
que TA. E. Talaia ha promogut —o hi ha 
donat suport— les iniciatives d'informa
ció pûblica que s'han fet a Vilanova i 
la Geltrû, com a protagonistes de l'o-
posició al projecte. Junt amb la carta 
que parcialment reproduïm, trobem la 
fotocòpia d'una comunicació de l'enti-
tat a l'Ajuntament de Vilanova, amb se-
gell d'entrada en aquest organisme el 
30 de novembre, on s'ofereixen per a 
prestar suport a qualsevol oposició al 
projecte i posar-se a disposició del Con-
sistori, com a coneixedors del terreny. 

1 com a entitat vilanovina, espérant que 
es tingui en compte la seva oposició. 
Podem veure també una altra fotocòpia 
de la lletra amb que l'alcalde de Vila
nova contesta l'anterior, amb data del 
2 de desembre, i on diu que agraeix el 
désintéressât oferiment amb la segure-
tat que es tindrà en compte quan n'hi 
hagi oportunitat. 

Sens adjunta també un retali de la 
primera plana del setmanari local, «Vi-
llanueva y Geltrû», on Josep M. Ràfols 
esmenta en un article que «a aquesta 
ciutat, els primers a preocupar-se pel 
problema foren els excursionistes, co
neixedors del terreny i, per tant, de les 
possibles conseqùències d'un abocador 
d'escombraries a la zona. L'A. E. Talaia 
ha enviât una carta a l'Ajuntament de 
Vilanova demanant que s'oposi al pro
jecte» (traduit del castella). Per una al
tra banda, els butlletins de l'Entitat, de 
l'agost al desembre, a més de publicar 
a cadascun d'ells intéressants treballs 
titulats «Apunts d'hidrologia del Garraf», 
de manera oportunissima, informen tam
bé sobre la trajectòria de l'afer, deixant 
ben darà la postura opositòria de l'En
titat. 

Que els companys del Talaia no es 
quedin cridant tots sols en el désert 
del silenci covard. 

Gabriel Jaraba 

La mort d'un raier 

A 81 anys, el dia 16 de novembre 
proppassat, va morir d'accident el raier 
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Antoni Pujol i Serra, de cai Xurit, de 
Coli de Nargó. 

Antoni Pujol, de qui haviem parlât en 
els nostres numéros d'octubre i desem-
bre, era un gran raier del Pirineu, fili de 
raier i net de raiers, d'un poble on gai-
rebé tothom tenia aquest ofici tan fer-
reny com arriscat. De vailet ja va baixar 
dalt d'un rai fins a Tortosa, i va dedicar 
la meitat de la seva vida a traslladar 
fusta per la Noguera Pallaresa, el Segre, 
el Cinca, el Gallego, etc., i arribant des-
prés fins a l'Ebre. 

Servarem sempre el record del gran 
Antoni Pujol, car gracies a eli i d'altres 
companys seus, tal com ja saben els 
nostres lectors, l'estiu darrer es van 
poder construir els dos darrers rais del 
Pirineu i fer-los baixar per la Noguera 
Pallaresa. Aquest va èsser el seu dar
rer goig. A. C. E. 

Comissió d'Educació Civica 

Segons que tenim ocasió de compro
var, l'«anti-civisme» no es practica óni-
cament al nostre pais, on, malaurada-
ment, revesteix unes proporcions consi
dérables, sino que és també un mal es
tes més enllà de les nostres fronteres, 
tal com ens ho permeten de suposar uns 
nous mapes francesos dels Pirineus, edi-
tats per 1'« Institut Géographique Natio
nal», en 1971 i 1972, que han estât ad-
quirits pel Centre, on els quais es des-
taca un requadre molt expressiu, el text 
del quai conté els segùents conseils o 
normes que traduïm a continuació: 

«Fotografieu les plantes, però no les 
colliu. 

»Admireu els animais sensé moles
ta r-l os. 

»No us endugueu el gos. 
«Escolteu la mùsica de la muntanya. 
•Pareu els transistors. 
•Enterreu els vostres maldecaps i les 

vostres deixalles. 
•Ni inscripcions ni destrucció. 
»Respecteu la Natura. 
«Gracies.» 

Celebrem la coincidència de la cam-
panya que duen a terme des de Franca 
amb la que ha inîciat el Centre sobre 
el mateix problema. 

Inauguració del refugi de les Perxes 
(Cabrerès) 

El mes d'octubre de 1972 va èsser prò-
dig en inauguracions de refugis. Primera-
ment el refugi del GEIEG a Sant Miquel 

d'en Bas, més tard el refugi de Colomers 
(FCM) a la vali d'Aran, i finalment aquest 
de les Perxes, entre Santa Maria de Cor
cò i Cantonigròs (29 d'octubre). 

Amb la inauguració d'aquest darrer, a 
carree de l'Associació Excursionista d'Et
nografia i Folklore, es completa la petita 
xarxa de refugis dins la regió del Cabre
rès i Collsacabra. (Els aitres dos son, el 
refugi de Barcons, del Club Dinàmic, I 
l'esmentat del GEIEG a Sant Miquel d'En 
Bas.) 

Cal reconéixer que, en no estar empla-
cats estrictament dins la regió pirinenca, 
aquests refugis del Cabrerès i el Collsa
cabra no els podem considerar com a vé
ritables refugis; per això la seva desig
nado és de «Refugis-residències», i com 
a tais cal considerar-los. 

A l'acte de la inaguració, que s'inicià 
amb una missa oficiada pel rector de 
Cantonigròs, van prendre part, a més del 
président de l'A.E.E.F., senyor Pi i Tra-
munt, el senyor Martínez Masso, prési
dent de la Federació Catalana, el senyor 
Masats, président del Comité Català de 
Refugis, i el senyor Casadesus, repré
sentant del consistori municipal de San
ta Maria del Coreó. Diversos grups ar-
tístics van amenitzar la celebrado amb 
les sèves actuacions. 
FITXA TÈCNICA 

Alçada: 800 mètres. 
Situado: És la primera masia a l'inici 

de la vali de Sant Julia de Cabrera, al 
peu dels cingles de Cabrera, a 200 m del 
pont de les Perxes (km 22,500 de la car
retera de Vie a Olot) entre Santa Maria 
del Coreó i Cantonigròs. 

Propietat: Sots-arrendat per l'Associa
ció Excursionista d'Etnografia i Folklore. 

Caractéristiques: Es tracta de la masia 
de les Perxes, habilitada com a refugi. 
Consta de planta baixa (vestibul, menja-
dor, cuina-escó, etc.), i pis (vestibul, sa
la, terrassa i cinc cambres amb Hits i 
matalassos d'escuma). A més, hi ha dos 
servéis amb labavo, dutxes, etc. 

Capacitai: 15 places, amb possible fu
tura ampliado, i 8 places més a l'edifica-
ció anexa, destinada a refugi-lliure. 

Carácter: Refugi tancat, amb part 11 i Li
re (refugi-aixopluc). 

Utilització: Excursionistes en poder de 
la tarja de fédérât. 

Claus i reserves: Local social de 
l'A.E.E.F., Avinyó, núm. 19, pral., D. Te-
lèfon 231 82 91. Barcelona (2). Dimecres 
i divendres, de 20 a 21,30 h. 

Accessos: Carretera de Vie a Olot, 
km 22,500. Dos-cents mètres de pista, ap
ta per a tots els vehicles, fins al refugi. 

Comunicacions: Cotxe de linia (enllaç 

amb el ferrocarril) de Vie i Manlleu fins 
al Pont de les Perxes (Empresa Tous, 
tel. 45 i 117, de Manlleu). 

Els itineraris escollits de R. M. 

Sembla ser que darrera aqüestes dues 
iniciáis s'amaguen els noms de dos ex 
cursionistes de la UEC que estan duent 
una important tasca de recopilado i 
sistematització d'itineraris. Aquests ve
nen publicant-se en unes séparâtes de 
«Senderos», editades per l'ABC de 
l'UEC, i ara fa poc n'ha aparegut el se-
gon volum (1). Ja en la primera part 
d'aquesta série d'itineraris escollits po-
guérem apreciar la qualitat del treball 
de R. M. La descripció literal dels iti
neraris és feta amb un afany d'exacti-
tud i amb un sentit del concret poc fré
quents entre nosaltres, sensé caure en 
una rigidesa que no permeti una inter
pretado o modificació ocasional. Però 
el que ens ha sorprès des del primer 
moment han estât els grafios i dibuixos. 
Aquests son fets amb una claredat i 
una qualitat que no dubtem a qualificar 
d'extraordinàries. Creiem que R.M., junt 
amb Josep Nuet, és el millor dibuixant 
de muntanya de ternes aplicats utilità-
riament que tenim. 

El mèrit no rau solament en la qua
litat del dibuix, sino en la traballa de 
saber quines son les illustracions que 
calen a un itinerari. Aixi, trobem un es 
quema, a manera de plànol, on no man
ca ni sobra res, que permet ser utilitzat 
per si sol o per a ajudar a la lectura del 
mapa, i després un dibuix en perspec
tiva de la zona per on transcorre l'itine
rari. Aquí veíem l'itinerari en tres di
mensions, gairebé com albirat des d'un 
cim un xic més ait i no gaire llunyà. 
Veiem cims, turons i cingles per on 
transcorre el carni, i a sobre traçât el 
seu itinerari, indicats fins i tot camins 
secundaris que poden servir per a una 
retirada eventual. Sensé perdre mai el 
carácter esquemàtic, és una visió del 
paisatge del tot adequada, la visió que 
interessa en el moment de planejar o 
realitzar un itinerari en fundó no sols 
del seu transcurs, sino també de tenir 
una visió de conjunt de les contrades 
per on discorre. 

Pel que fa al contingut de la segona 
part d'itineraris Escollits, trobem el de 
Figueró - Cingles de Berti - la Garriga; 
Coli de Condreu - el Far - Sallent - Ru-
pit; Matadepera - la Mola - Santa Agnès; 
Bassegoda - La Cornelia - Sant Aniol; 
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Cabrera - Falgars - Hostalets; un pas-
seig per Camprodon; Ripollès - Valles-
pir - Conflent; Montcau - Sant Lloren? -
Can Pobla; i Aiguafreda - el Montanyà. 
Tot plegat en resulta una interessant 
col-leccio que soluciona la pianif icaci 
de moltes excursions i que fa deixar 
constancia per a una difusió i utilització 
Constant d'uns itineraris, els uns clàs-
sics, d'altres establerts a partir d'a-
quests. Els Itineraris escollits son un 
model d'itinerari excursionista i materia! 
inapreciable per ais cursets d'iniciació 
a la muntanya i seccions juvenils i in-
fantils, per a èsser realitzats o comen
táis. La manera de descriure i illustrar 
itineraris de R. M. ha d'esdevenr clàs
sica. 

Gabriel JARABA 

(1) Itineraris Escollits, per R. M. ABE 
UEC. Barcelona 1972. 

bibliografia 

Histoire du Canigó. — Raymond Guai. 
47 pàgs. Fotogravats. Prada 1971. 

Editât per «Terra Nostra», revista ca
talana que es publica a la capital del 
Conflent, arriba a les nostres mans 
aquest breu però interessant volum, que 
en realitat constitueix una miscellània 
Je temes histories i esportius, relacio 
nats amb la muntanya mítica del Pirinen 
rossellonès, i que ofereix un ¡ndubtable 
interés tant per a l'aficionat a les coses 
de la muntanya, com per ais interessats 
en els temes de la geografia comarcal. 

En realitat, es tracta d'una petita mo
nografia del Canigó, que estudia els as-
pectes toponímics de la muntanya, les 
cançons que hi teñen relació (la famosa 
i emotiva de les «Muntanyes Regala 
des»), els homes del país: pastors, por-
tadors de glaç, traginers, fargaires i ser-
rabigaires. La part mes interessant de 
l'obra, des del punt de vista excursio
nista, constitueix la dedicada a una sè
rie de primeres, en primer Hoc, la cé
lebre i histórica ascensió del rei Pero 
el Gran, portada a terme l'any 1285, 
així com les primeres escalades: prime
ra ascensió per la bretxa Durier, el 18 
d'agost de 1896, i les escalades realit-
zades per Escarra, Deixonne i Auriol 
l'any 1908 a la cresta Casamir-Pica i a la 

seva cara est. També hi figuren diverses 
«primeres» d'un curios interés anecdo
tic, com la «primera» ciclista, automo-

RAVMOMD g u a l 

HISTOIRE DU 

1. Les Grandes "Premières" 

R e v u e 1 T E R R A N O S T R A " 

№ 3 
1 9 7 1 

bilística, hípica, etc. També son interés 
sants les notes dedicades a Tesqui lo
cal i a la construcció de refugis i ca
banes. 

L'obra está profusament ¡Ilustrada 
emb un interessant conjunt de fotogra
vats i arrodonida per un bon grapat de 
notes bibliogràfiques. 

Heures Pyrénéennes. Maurice Jeannel. 
Marrimpouey Jeune. Pau, 1972. 

Pulcrament éditât per la prestigiosa 
editorial de Pau, Marrimpouey, la quai 
ja ens té habituats a la publicado d'ex
cellents llibres de muntanya, ens arriba 
ara la reedició de Heures Pyrénéennes, 

del nostre amie Maurice Jeannel. La pri
mera edició d'aquest llibre va tenir Hoc 
ara fa 27 anys i, tal com diu encertada-
ment Robert Ollivier al prefaci, aquest 
petit recull d'impressions viscudes a 
muntanya, és molt mes d'actualitat ara 
que no pas en 1945, quan se'n va es-
caure la primera edició. 

A tots els qui coneixem i estimem el 
Pirineu, Jeannel ens fa reviure els re
cords que hem anat acumulant en anys 
i anys de recórrer la nostra gran serra
nda, de resseguir-ne les valls i les ca
rènes i de sojornar-hi en refugis i cam-
paments, i ens en desvetlla sensacions 
potser ja oblidades i ens les desenterra 
del pou del subconscient i, encara, ens 
fa adonar ara, al cap del temps, de co
ses i details que haviem vist sense pa-
rar-hi esment. 

Aquest llibre, però, és també un cant 
a l'amistat, a l'amistat forjada en el 
tremp de les llargues ascensions, de 
les travessies amb esquis, de les nits 
de refugi i de bivac, dels rises i atzars 
de l'escalada i de totes les circumstàn-
cies excepcionals que només es troben 
a la muntanya. Llegint el capitol dedi-
cat a Raymond D'Espouy, la semblança 
que Jeannel fa del seu amie, el gran 
senyor de la muntanya, produeix una 
profunda emoció. 

Maurice Jeannel, guia diplomat de 
muntanya i monitor d'esqui, ha dedicat 
tota la seva vida a la muntanya, tant 
per la seva professió com per una vo-
cació irrenunciable. I el nostre Pirineu 
ha estât el seu principal camp d'accio, 
la seva muntanya per excellència, on ha 
viscut les seves experiences mes in
tenses, on ha passât, al llarg dels anys, 
hores de joia, i també de sofriment, to
tes les quais representen un trésor de 
vivèneies que ara ens descriu en el seu 
llibre admirable, que podrîem qualificar 
de veritable breviari del muntanyenc i 
que no ha de faltar a la nostra biblio
teca. 

Josep M. Colomer 

Nota informativa.— En compliment del que disposa l'article 21 de la vigent 
Liei de Premsa i Impremta, donem nota de la composició de Tactual Junta Di
rectiva del Centre Excursionista de Catalunya: 

President, Agustí Bou ¡ Tort; vice-presidents, Antoni Sala i Albareda i Fran
cese Gurri i Serra; tresorer, Ramon Pujol i Alsina; comptador, Pere Figuerola 
i Rusinés; secretari, Joan Costa i Costa; vice-secretari, Frederic Torres i Padrís; 
bibliotecari, Modest Montlleó Í Espasa; vocals, Anna Borbonet i Macia, Josep 
M. Colomer i Torrent, Montserrat Puigmal i Serra, Josep Abril i Pinell, Guillem 
Armora i Marill i Emili Civis i Abad. 

A mes, formen part de la Junta Directiva tots els presidents de Secció 
o de Comissió i un delegat del Conseil de Jovent. 
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AMB AQUEST GEST... 
milions d 'homes de tôt el mon comencen 

cada dia llur jornada. 
Un massatge fort i baronívol de FLOID 

després d'afaitar-vos us evitará tota irr i tació 
cutània i preparara la vost ra pell 

per a l'afaitada de l'endemà. 
A m b l us habitual de FLOID AFTER-SHAVE 

l'home d'avui reprèn la lluita diaria, 
• opt imista i ben dispost. 

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

•Floïd 
=ít ^ H A U G R O N C I E N T I F I C A L , S .A . New York , London / P.ri, / Barcelona 

i A IH • estudio baquts 



No us/ 
n'estranyeuîj 

Encara 
. no ha 

visitât 
Mañanes^ 

Mañanes es preocupa 
per tothom qui vol practicar un esport. 

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

MAÑANES esports 

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



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. pis 

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

( d i s t n c t e p o s t a l ) 

, amb la 

C o b r a m e n t : 

[~| gir pos ta l 

| ~ | r e e m b o s s a m e n t 

I -] c o m p t e c o r r e n t 

Signatura 



d'EL CASERÍO 
me'n fio! 

Per a ixó 
és e l p r i m e r f o r m a t g e 
e n porc ions 
d 'Espanya 
Pes en origen: 170 grams 

La rev is ta MUNTANYA, ed i tada pel 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 pel con t i ngu t , c o m a f ru i t de ls e s f o r c o s d 'un t reba l l d 'equ ip . 

A r a , MUNTANYA, demana la c o l . l a b o r a d o de ls seus lec to rs per a una nova e tapa d 'expans ió , pe rqué 

a c o n s e g u e 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. 

Retallecí aquest 
butlletí 
¡ 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) 
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Xalet de la Molina 
PREUS D'ALLOTJAMENT PER PERSONA 

Pensió completa 
Habitado de 2 Hits (amb dutxa) . . . . . . . . 335 pessetes 
Habitado de 2 Hits (sense dutxa) . . . . . . 300 pessetes 
Habitado amb lliteres 275 pessetes 
Lliteres (cortinetes) 200 pessetes 

En aquests preus están compresos tots els impostos. 

ESTADES D'ENTRE SETMANA 

Passat els Reis i després del dia 7 de gener, els socis que vulguin prorrogar Testada al Xalet. tindran 
els següents preus: 

Estada (de dilluns a dissabte) 
Habitació dos llits, amb sanitari . 290 pessetes dia 
Habitació dos llits 265 pessetes dia 
Habitació quatre llits 210 pessetes dia 

Si hom avisa amb anterioritat, aqüestes estades es podran combinar amb un diumenge. el quai es fac
turará a preu normal. 

Aquests preus no regirán per Setmana Santa. 

Xalet "Juli Soler i Santaló" 
Els preus d'aquesta temporada 1972-73 serán els següents: 
Per persona i dia: Habitació 2 lliteres, 325 ptes.; habitació 4 lliteres, 275 ptes. 

Si el soci vol dinar al restaurant de «Baqueira 1800», el director del Xalet, Sr. Perea, li lliurarà un tíquet 
per valor de 125 ptes., i el preu de la pensió li sera augmentât en 40 ptes. Si el servei de restaurant que 
utilitzi el soci té un cost superior, aquest haurà de pagar la diferencia directament al restaurant «Baqueira 
1800». -

«FORFAITS» QUE OFEREIX EL XALET «JULI SOLER I SANTALÓ» 

TIPUS «XALET» 

Preu per persona Habitació amb lliteres: 1.830 ptes. Habitació amb dos llits: 2.150 ptes. 

TIPUS «ESPORTIU.. 

Preu per persona Habitació amb lliteres: 3.270 ptes. Habitació amb dos llits: 3.590 ptes. 

TIPUS «ESOUI» 
Preu per persona Habitació amb lliteres: 5.195 ptes. Habitació amb dos llits: 5.335 ptes. 

Autocar a Salardú durant tota la temporada d'esquí 1972-1973 

Tal com ja es va anunciar a la Circular del passat mes de novembre, s'ha aconseguit d'ultimar els détails 
sobre aquesta qüestió. Podran fer ús del servei de desplaçament Barcelona-Salardú amb l'autocar organítzat. 
tots els socís del CEC, deis quals tindran preferencia els que s'allotgin al Xalet « Juli Soler i Santaló» 

El preu per persona —añada i tornada— és de 400 ptes., tal com s'havia previst. 
El dia de sortida de Barcelona será el divendres de cada setmana, a les 6.30, des de la plaça de Letamendi. 

á la banda de mar. El retorn de Salardú tindrà Hoc el diumenge, i se sortira a les 5 de la tarda des del Xalet. 
Cal aclarir que el fet de fer ús de l'autocar no obliga el Conseil de Salardú a altra cosa que al trasllat 

deis usuaris des de Barcelona a Salardú i retorn, per la qual cosa será a carree deis intéressais qualsevol des
pesa extraordinaria que es pogués produir durant el viatge per les causes que siguin. 

La inscripció i la reserva de places s'haurà de fer a la Secretaria del Conseil de Salardú, fins ai dimecres 
de cada setmana, i a les hores hàbils d'oficina. 

Es poden demanar mes détails i informado a l'esmentada Secretaria cada dia, tret deis dissabtes, de 7 a 9 
del vespre. 

Estació d'esquí de Cerler. Hostal «Avenida», de Benasc (Osea) 

Des del dia 8 de gener de 1943, els nostres socis podran tenir també allotjament assegurat a Testabliment 
hoteler —inaugurât fa pocs dies— propietat deis senyors Garié, HOSTAL «AVENIDA», gracies a les facilitats 
que ens han atorgat el senyor Antonio i la senyora Nati, ben caneguts per part deis assidus a LA RENCLUSA. 
Els preus establerts son els següents: Cambra d'un Mit: Pensió completa: 325 ptes. Cambra de dos llits (Hit 
de matrimoni): Pensió completa, per persona: 325 ptes. 

El CENTRE organitza per a cada divendres la sortida d'un autocar, a les 18.30 h., que anirà a Benasc i hi 
traslladarà els qui vulguin esquiar a la nova estació hivernal de CERLER. El preu del viatge, añada i tornada, 
será entre 400-500 ptes. 

Per a una major informado, consulteu la SECRETARIA DELS CONSELS DE LA MOLINA I DE SALARDÚ. 
senyor P. Beltran, a les hores acostumades. 



Xalets de la Molina - Salardû - Benasc 
per als socis del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

C A D A S E T M A N A A U T O C A R S E S P E C I A L S A S A L A R D U Y B E N A S C 

El C E N T R E organ i tza cada se tmana la so r t i da d 'un au toca r per a S A L A R D U 
i un a l t re per B E N A S C . 

To ts dos a u t o c a r s so r t i r an de la p laça de Le tamend i , el d i v e n d r e s de cada 
se tmana , a les 18,30 h. 

El r e t o r n de S A L A R D U i de B E N A S C , se ra el d i u m e n g e a les 5 de la ta rda . 
El p reu per p e r s o n a -anada i t o rnada - es ta p rev i s t s o b r e les 400/500 p tes . 
La i nsc r ipc iô I la rése rva de p laces , s 'haurà de fer a la Sec re ta r i a del Conse i l 
de S a l u r d û , f ins al d i m e c r e s de cada se tmana . Es p o d e n d e m a n a r mes déta i ls 
i i n f o rmac io a l ' esmen tada Sec re ta r i a cada dia, t re t de ls d i ssab tes , de 7 a 9 
de l v e s p r e . 
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