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hJsSmtL 
Camping 

La Ballena Alegre 

A 9 minuts de Barcelona per l'autopista de Castelldefels, el 

camping "LA BALLENA ALEGRE", us convida a acampar ais 

seus boscos frondosos i a banyar-vos a les transparents aigües 

mediterrànies. 

Així mateix i per a comoditat deis nostlres clients hem installât 

a l'interior del recinte del camping els servéis complets de bar, 

restaurant, servéis sanitaris, supermercat, dutxes, lavabos, 

assistència mèdica, pare infantil, zona esportiva, bugada i 

planxa i el sector comercial on podreu adquirir tots aquells 

articles que vulgueu. 



Cafe amb llet exprés Ceti sobré) 
. . . i a correr! 

soben 
calidad 
extra 

café amb , 
llet EXPRES 

t c o n solamenten qualitat extra 
El café amb llet exprés SAULA, présentât en sobres 

individuáis herméticament tancats, és la solució ideal per 
a preparar, d'una manera fácil ¡ ràpida, un delicies 

café amb llet... en excursions, acampades, esports, etc. 
'Conserva totes les substancies nutritives de la Met (protéines, 

Igrasses, lactosa) i amb un gust de café de la mes exquisida aroma. 
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Editorial 
Hotels de Muntanya 

El Ministeri d'Informació i Tu-
risme, el passât dia 30 de gêner va 
convocar la segona operado esti
muladora del desenrotllament de 
la industria hotelera de muntanya, 
mitjançant un concurs public per 
a optar al crédit hoteler, de quan-
tia i condicions molt favorables. 

Els projectes concursables com-
prenen els millors llocs de munta
nya per a la práctica de Vesquí, si
tuais a les muntanyes del Sistema 
Central i serralades Cantábrica, 
Penibètica i Pirinenca, i pel que fa 
a Catalunya hi veiem projectes im
portants a Llessui, Super-Espot, la 
Tuca, la Vaqueira-Beret, la Molina 
i la Masella. 

Certament, l'esforç del Ministeri 
per ajudar a la industria hotelera 
de muntanya és important i deci-
siu en allò que concerneix les no
ves construccions i instaliacions 
per a la práctica de Vesquí, però 
nosaltres suggerim que en el tercer 
concurs quedi previst Vajut per a 
construccions hoteleres de munta
nya, encara que no es trac ti d'una 
estació d'esquí, car tenim llocs pri
vilégiât s a les nos tres muntanyes 
que, a Vestiti i a Vhivern, atreuen 
turist es i for asters amb els s eus 
incentius i la seva bellesa. 

Aquesta ajuda no ho és tot, ja 
que a muntanya, mes que al pia, 
calen unes altres condicions que 
la complementin, com ara, en pri
mer Hoc i pel que fa referencia a 
V est amen t public, unes vies de co
municado i d'accès bones i, sobre-
tot, mantingudes en bon estât, àd-
huc en les condicions atmosféri-
ques mes adverses. 

El Pirineu està mancai de bones 
comunicacions, els tunéis de Toses 
i del Cadi, són llunyans en el temps, 

la comunicado de la Seu d'Urgell 
a Sort, el Pori de la Bonaigua, el 
precari túnel de Viella, les rutes 
per les valls de la Noguera Palla-
resa i la Ribagorgana, tot plegat es 
troba en un estat que no correspon 
als projectes hotelers. 

Pel que fa a la iniciativa privada, 
cal una direcció i personal entes i 
ben format, no de manera autodi
dacta, sino d'escola tècnica i de re-
lacions humanes, que no sois sàpi-
ga portar técnicament bé el negoci, 
sino que tingui una qualitat huma
na d'estima i coneixement de la 
muntanya, que faci d'aquest hotel, 
a mes d'un Hoc confortable, una 
prolongado de les nostres entitats 
i ambients de muntanya i esquí, 
deixant de banda la impersonalitat 
gairebé general deis hotels del pía, 
la ciutat i la platja. 

Nosaltres voldríem que amb els 
mitjans actuáis d'ajuda oficial, amb 
la gran afició de la joventut i deis 
grans envers la muntanya i Vesquí, 
sorgissin uns altres Sayo, Abadía, 
Benerias, Nari, Saurat, Adserà, Ra-
monet, etc., que tot cor i estima 
per la seva muntanya, acollissin els 
muntanyencs i esquiadors amb el 
zel i Vabnegació d'aquests hosía-
lers histories, deis quals algún dia 
haurem d'escriure la historia, per
qué la seva collaboració al conei
xement de la muntanya ha estat 
decisiva. 

Evidentment, la popularització 
de la muntanya i de Vesquí i els 
grans mitjans técnics i financers 
han capgirat Vesperii que animava 
els hostalers peoners, però ens re-
sistim a creure que no siguí possi-
bles de coordinar aquests mitjans, 
avui dia necessaris i imprescindi
bles, amb Vescalf d'una direcció i 

servéis humans afectius, íntims i 
cordials, que comparteixin els ne-
guits esportius i d'aventura deis 
seus hostes. 

Partint d'aquesta idea, dones, els 
qui primer són cridáis a intervenir-
hi són els mateixos habitants de 
cada indret o de cada comarca, 
perqué ningú no estima i coneix 
com ells aquella valí i aquella mun
tanya que ha d'atreure els foras-
ters. Pero com que no sempre és 
factible a una sola persona, ni 
comptant amb tota la familia, 
d'embrancar-se en la realització o 
en el funcionament d'una obra de 
la importancia que sol revestir 
avui el negoci hoteler, convé, áles-
hores, aquesta gestió de recerca i 
cooperado d'interessos diversos 
que conflueixin en aqüestes realit-
zacions que han de permetre la per
manencia de la geni al seu país na
tal, on hauran trobat unes noves 
condicions de vida favorables i dig
nes, tant des del punt de vista eco-
nómic com de relació humana i de 
considerado social. 

Aquí, dones, la iniciativa privada 
té una gran missió a complir, ja 
que comptant amb Vajuda oficial, 
pot donar a aquests nous hotels 
un estil i unes característiques, 
nos'tres i auténtics, que no es ba
sen solament en una «decorado 
muntanyenca», sino en unes quali-
tats humanes, en la presencia d'uns 
homes capagos de compartir els 
nostres entusiasmes, de fer-se seus 
els nostres éxits i de doldre's deis 
nostres fracassos, tal com feien, 
tan sentidament, aquells homes de 
qué hem fet esment, el nom deis 
quals tenim a la memoria i de qui 
guardem un perenne record. 



Els Grisons 
per Ramon Pujol i Alsina 

La Mengua 
Els Grisons (Grischuns, Graubün-

den, Grigioni) és el cantó mes ex-
tens de la Confederado Helvética 
(7.114 km 2 ) i tal vegada el mes ca-
racteri tzat, ja que estot ja orgullosa-
ment una Mengua autóctona antiquís-
sima: el romanx. 

Aquesta circumstáncia ha fet que 
jo t ingues un interés especial a vo-
ler conéixer una mica mes el bres-
sol d'una Mengua mol t semblant a la 
nostra (Peider Lansel [1863-1943], 
historiador i l i terat romanx, en el seu 
assaig Les Rhéto-Romanches, qual i f i -
ca el cátala de germá-bessó), i amb 
aquest propósit la major part de les 
meves vacances de l 'estiu darrer, fo-
ren esmergades per terres deis Gri
sons. Al seu cap i casal, la c iutat de 
Cuera (Coire, Chur ) , váreig fer tots 
els possibles per a conéixer el doc
tor Andrea Schorta, doctor en f i loso
fía i l letres, gran f i ló leg, i cap-redac
tor del Dikziunari Rumantsch-Gris-
chun. Hi váreig reeixir, i em perme-
to de fer-vos la t ranscr ipció del que 
fou anotat en la meva l l ibreteta de 
v iatge: 

«El doctor Schorta és un home 
d'aspecte sa, jov ia l , pie de simpatía. 
Ha estat molt cordial amb nosaltres 
(la meva muller i j o ) , amb una sen-
zil lesa i una amabi l i tat encoratjado-
res, perqué jo li pugués fer les me
ves preguntes, quant a una suposada 
migració catalana a mit jan segle XV 
(descendents de la Companyia Cata
lana de Grecia) , possibles introduc-
tors d'alguns catalanismes en la 
Mengua romanx. El doctor Schorta ens 
d iu, que no exísteix una sola prova 
d'aquesta hipotética migració. Ens ex
plica l lavors, que el romanx és una 
Mengua neo-llatina com la nostra, pe
ro que ha anat rebent moltes influen
cies de l'alemany i de l ' i tal iá. A ixó 
també ha inf luít en la grafía (diu 
també Peider Lansely en el seu es-
mentat assaig, que la grafía té trama 
alemanya, i ordit i ta l iá) , que algunes 
vegades resulta una mica complicada 
per ais no-romanx. Diferenciant-se 
del cátala, els pr imers documents es-
cr i ts del qual daten del segle XII 
(Homil ies d'Organyá), les pr imeres 

Coirà. La ciutat antiga al voltant del cam-
panar de Sant Martí. y 

manifestacions l i teràrîes escrítes en 
romanx no apareixen f ins ben entrât 
el segle XVI (1527), ¡ el pr imer l l i-
bre imprès, un Catecisme, surt a la 
l lum el 1552. El romanx, dones, des 
de l 'origen f ins al segle XVI, fou 
transmés de generació en generació 
per t radició oral . 

El doctor Schorta coneix tots els 
nostres problèmes, d i f icu l ta ts , ¡ en
trebancs que tenim per a la di fusió de 
la Mengua i la cultura catalanes, ben 
al revés del que passa ais Grisons, 
on el govern federal els encoratja 

i els subvenciona per tal que l 'edició 
del Dikziunari Rumantsch-Grischun 
vagi sempre endavant. El govern pa
ga l'edició deis l l ibres escolars, en 
Mengua romanx, és a dir, que no sois 
ajuda a mantenir la Mengua, sino que 
en soste la promoció. Desgraciada-
ment, a causa de les for tes migra-
cions forasteres, la Mengua natural 
deis Grisons es troba en un moment 
de reculada, i avui son solament uns 
50.000 els romanx-parlants. El doctor 
Schorta ha estat mol t amable de per
dre amb nosaltres prop d'una hora, 
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L'Engadina (Grisons). Pontresina cases 

Uniques. • 

per a parlar d'un tema que a mi m'in
teressava for tament. Hem quedat 
que, en la nostra correspondencia, 
eli escr iur ia en romanx, i jo en cátala. 
S'ha acomiadat gent i lment, i ens hem 
dit un ben cordial a reveure!» 

Gracies a la bona relació establer-
ta amb el doctor Schorta i ais l l ibres 
i documentaci© que molt amablement 
m'ha anat enviant, he pogut conèixer 
una mica mes, les v ic issi tuds del 
romanx, f ins a èsser déclarât quarta 
Mengua nacional suïssa, després que 
el poble suis ho decidí per una ma-
joria aclaparadora, en el p lebisci t 
que fou dut a terme el 20 de febrer 
del 1938 

És intéressant conèixer-ne els pre-

l iminars. El peti t Conseil del cantó 
deis Grisons, el 21 de setembre del 
1935, adreça un missatge al président 
de la Confederado, i ais consellers 
federáis on després d'una Marga i do-
cumentadíssima exposició de fe ts , 
demanen la rec t i f i cado de l 'art icle 
116 de la Const i tució Federal. Co-
mentant aquest art ic le 116, el missat
ge d iu: 

«Proclamant Mengües nacionals les 
tres mes importants de Suïssa, l'ar
t ic le 116 de la Const i tució Federal 
consagra la igualtat de cul tura deis 
tres pobles que les parlen. Unió de 
tres nacionalitats iguals en dret; 
heus aquí el que const i tueix el ca
rácter específ ic i el sent i t profund de 

la nostra democracia suì'ssa, i el que 
li confereix la seva missió particular.» 
I es demana la rec t i f i cado següent: 
«Les quatre Mengües parlades a Suì's
sa, l 'alemany, el francés, l ' i talià i el 
romanx son declarades Mengües na
cionals.» I a continuació fa el comen-
tari següent: «Hom pot demanar-se 
quina importancia practica pot repor
tar sat isfer el desig expressat pels 
romanxs. Reconeixem que es tracta 
preferentment de motivacions idea-
l istes, d'una igualtat de principi amb 
les altres Mengües del país i de la 
reconeixenga del romanx com a Men
gua neo-llatina independent. Però al 
costat de tot això, hi ha una conside
rado decisiva pels romanxs: saber 
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Pràttigau. Camps prop de St. Antoinen. Y 

que el reconeixement com a Mengua 
nacional els farà mes fáci l la l luita 
que ells duen a cap, per a la conser
v a d o de Mur Mengua amenagada...» 

El Consell Federal va respondre al 
missatge, dient que en principi dona-
va el vist-i-plau a la demanda deis 
Grisons, i que proposaria a les Cam-
bres Federáis una revisió de l 'arttcle 
116 de la Const i tució. El dia 1 de juny 
del 1937 una proposta detal ladíssima 
(mes de 18 planes), signada pel pre-
sident de la Confederació, Mot ta , i 
pel canceller Bovet fou presentada a 
la Cambra Federal. Per considerar-ho 
forga interessant, he traduít les «Ob-
servacions fináis» de l 'esmentada 
proposta: «La revisió const i tucional 

proposada no és suf ic ient per ella 
sola de resoldre el problema de la 
conservado del romanx. El manteni-
ment, el desenvolupament i la defen
sa d'aquest venerable patr imoni l in-
güíst ic, resta essent, ara com abans, 
la noble tasca del poblé romanx i del 
cantó deis Grisons, però és évident 
que qual i f icar la Mengua romanx, 
Mengua nacional suíssa dins de la 
Const i tució Federal, esdevindrà un 
suport formidable en l 'esforg del po
blé romanx per a la conservació de 
Mur Mengua. Si el poblé suis, i els 
cantons confederáis donen el seu as
sent iment a la reconeixenga solem-
nial del romanx (de la qual cosa no 
dubtem gens) , aquesta ¡mpressionant 

man i fes tado demostrará al poblé ro
manx, que no son pas ells tots sois a 
voler protegir la seva Mengua i la 
seva cultura mil-lenáries. D'altra part, 
la l luita obstinada deis romanxs per 
Mur Mengua mare, fará evident a tot 
el poblé suís, que per damunt deis 
béns mater ials, hi ha els valors de 
l 'esperit, els quals nosaltres tenim el 
deure de defensar. ParaMelament i 
per damunt del nostre benestar eco-
nómic, vet l lem per la nostra riquesa 
espiritual.» 

Quina sort , aqüestes minor ies que 
troben no sois dins de les esferes 
governamentals, sino també en la to-
ta l i ta t de Murs conciutadans d'altres 
Mengües i cul tures, un acol l iment tan 
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Pràttigau. Riberal de Partnun. 

f ratern, una mental i tat tan clara, i un 
esperi t de comprensió tan a l 'altura! 

Permeteu-me encara la t ranscr ipció 
d'uns fragments de Les Rhéto-Roman-
ches, de Peider Lansel: «El dest i del 
romanx ha anat sempre estretament 
l l igat a les vic issi tuds històr iques 
dels Grisons. Entremig del món ger-
mànic i del Nati, ta lment com entre 
l 'enclusa i el martel l , el romanx, pel 
sol fe t d 'exist i r , i que ha res is t i t més 
de mil anys, prova la seva v i ta l i ta t 
miraculosa. Cal recordar sempre, que 
com més pet i t és un país, més gelo-
sament ha de vetl lar per la seva in
dependencia l ingüíst ica, moral o polí
t ica. És per això que hom pot com-
prendre l 'aferrament tenag dels reto-
romanxs a la seva Mengua, tan velia 

com llur l l ibertat, i que és per a el ls, 
ni més ni menys que la seva rao d'es
ser. Que ningú, dones, no s'escanda-
l i tz i , si els reto-romanxs reclamen el 
dret d'ésser els amos de casa seva, 
tot mantenint, avui i sempre, la seva 
unànime declaració: NI TALIANS NI 
TUDAISCHS, RUMANTSCHS VULAIN 
RESTAR! » 

En el mapa dels Grisons que re-
produím s'aprecia l'area actual de les 
tres Mengües que hi son parlades: el 
romanx, l'alemany i l ' i tal ià. 

Breu Not ic ia Histór ica 
Després de passar per la conques

ta romana (any 15 a. C ) , la domina
do dels ostrogots i franes en el se-
gle VI , el traspàs del poder reial al 

bisbe de Cuera, fe t per Carlemany, 
va convert i r la Rétia en un país ecle-
siástic independent (s. IX) . En els 
segles XII i XIII té lloc l 'origen de les 
grans dinast ies feudals, i la construc-
ció de la catedral de Cuera. Una al-
tra f i ta histórica és la creació de les 
tres Migues: el 1367, la de la Casa de 
Déu, el 1424, la Grisa, i el 1436 la de 
les Deu Jurisdiccions. El" 1499, s'es-
devé la gran batalla de Calven, con
tra les tropes de Maximi l iá , gran 
victor ia dels reto-romanxs, que els 
proporciona obtenir la total indepen
dencia de r imper i . A comengaments 
del segle XVI es fa la unió de les 
Tres Ll igues, i es crea la república 
dels Grisons. En bona part dels se
gles XVI i XVII , els Grisons es veuen 
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embol icats en l lui tes de t ipus euro-
peu, i en l luites entre els seus se-
nyors feudals. Sofreixen les conse-
qùències de la guerra dels Trenta 
Anys, i tenen encontres sagnants 
contra la coal iciô austro-espanyola. 
Finalment, al 1649, hi ha pau als Gri
sons. Sofreixen les guerres napo-
leôniques, i f inalment el 1803, en-
tren dins de la Confederaciô Suïssa, 
com a 15 è cantô. 

El pais 
No pretenc fer una descripciô tota l 

de la bellesa geogràfica del que son 
els Grisons, i em l imitaré a resse-
nyar breument les coses que jo he 
v ist , i que he considérât més inté
ressants d'ésser comentades. Cal dir 
que el paisatge és var iadfssim, i tal 
vegada amb unes caractér ist iques 
més suaus, que en els massissos 
centrais alpins, especialment en la 
alta i baixa Engadina, on les valls son 
sempre amples i acol l idores. Dos 
grans rius tenen el naixement als 
Grisons: el Rin, i l 'Inn. El pr imer que 
és tôt just un tor rent enjogassat prop 
d'Oberalp, ja fa un cer t respecte en 
passar per Disent is (Mus te r ) , i quan 
arriba a Cuera és ja un senyor r iu . 
L'Inn, que neix a l'estany de Longhin, 
damunt Maloja, es capbussa al Mac 
de Si ls, després al de Silvaplana i, 
ben suaument, tô t travessant la bai
xa Engadina s'entafora a Àustr ia . Els 
llacs que ocupen gairebé la tota l i ta t 
de la plana de l'alta Engadina son 
d'una gran bellesa, i les sèves vore-
res amb bosc i glevatge son placides 
i acol l idores. En l'espai que sépara 
els llacs de Sils i Silvaplana, hi ha 
els poblets de Si ls-Maria, i Sils-Ba-
selgia. Just en aquest indret, hi des-
emboca la vall de Fex, ampla i ria-
llera i coronada per la gèlera de Fex 
que es despenja del piz Fora. Els po
blets de Crasta i Curt ins, son el com
plément huma d'aquesta vall del icio-
sa. De Sils-Maria i tô t seguint l'agra-
dable riba del Mac s'arriba a Isola, i 
poc després a Maloja, a l 'extrem sud-
oest de l 'Alta Engadina, en si tuaciô 
desembarassada, horitzons oberts , i 
balcônada ûnica per a cot i templar els 
fondais de la vall Bregaglia. Hi ha 

tres bonics estanys per a v is i tar prop 
de Maloja. El de Longhin, sota el Piz 
Longhin, el de Cavloccio recol l i t i 
emmiral lant sempre el Piz dei Rossi, 
i f inalment el de Bittaberga, to t rode-
jat per l 'avetosa, i que fa pensar molt 
en estanys del nostre Pallars. A tres 
hores llargues de Maloja, hi ha la ge
lerà i la cabana del C.A.S. del Forno, 
punt de partida per a fer l 'ascensió 
als cims del Forno, Castel lo i Bacone. 
La vall del Forno, té a occident sepa-
rada per la carena del Bacone, la vall 
d 'Albigna, on hi ha també una bona 
cabana del C.A.S. unida per un bon 
carni a Vicosoprano, en piena vall 
Bregaglia. A pocs qui lòmetres hi ha 
un poblet que és realment ùnic: So
gl io, si tuat a mig aire de la serra, el 
més beli mirador per a contemplar 
la vall Bondasca, tot admirant el grup 
tan atract iu d'agulles de la Sciora, i 
les arestes que es l lencen cel amunt 
dels dos gegants granft ics: el Piz 
Cengalo i el Piz Badile. El C.A.S. té 
també un bon refugi a la vall Bon
dasca, la cabana Sciora. El carni sur t 
de Promontogno sota mateix de So
gl io. 

Pels afeccionats a l'escalada en 
roca (i en to una mica menor en com-

paraciö als gegants de la vall Brega
g l ia) , just a l 'extrem oposat dels 
Grisons, al nord-est i f ronterera amb 
Àustr ia , hi ha una peti ta comarca 
molt interessant: el Prätt igau, que 
horn anomena eis Dolomites suïssos, 
i és cert que la conf iguracio del ter-
reny hi fa pensar molt . El poblet de 
Sant Antonien, bel lament s i tuat en-
t remig de prats i boscos, és la base 
ideal per a totes les excursions a fer 
a l'alta vall del Partnun, coronada pei 
una colla de c ims de t ipus dolomît ic . 

Per a fer alpinisme cal situar-se a 
Pontresina, ja que és als seus vol-
tants on desemboquen les valls de 
Morteratsch i Rosegg, amb bons ca-
mins per a pujar respect ivament a 
les cabanes Boval i Tschierva. A la 
Diavolezza, hi ha avui un te lefèr ic 
que us hi puja amb pocs minuts, si 
és que desitgeu estalviar-vos les qua
tre hores de pujada des de Pontre
sina. 

Des de la cabana Diavolezza con-
templar la meravella de c ims que te-
niu tan a la vora, és un espectacle 
impagable. És ta lment la rodona de la 
gran sardana d'una colla de c ims que 
van donant-se les mans: el Piz Trovat, 
el Canbrena, el Piz Palu, el Bellavista, 
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Piz Palu (3.909 m), vist de la Diavolezza 
estant. j 

Vali Bregaglia. L'excel.lent situació del 
poblet de Soglio, enfront de la vali Bon-
dasca, coronada pels cims de la Sdora, 
Cengalo i Badile. ^ 

el Zuppo, el Bernina, i el Mor teratsch. 
Les cornises, les geleres, les esquer-
des, to t es destria perfectament. L'es-
pectacle del món alpi des d'aquest 
Hoc és def in i t iu . Al Piz Bernina l'ares-
ta blanquîssima de Biancograt, es re-
talla magnif ica en el fons d'un cel in-
tensament blau. Les ombres en els 
accidents de les geleres són matisa-
des i canviants, perquè els nùvols 
han començat a sort i r ; les l luïssors 
desapareixen, i to t esdevé uni formé
ment gr is, i el cel» el gel i les crestes 
es confonen en una manifestació de 
t r is tesa. 

A part dels grans c ims alpins, des 
de Pontresina hi ha un bon nombre 
d'excursions a fer, to t carenejant per 
les serres secundàries del Piz Lan-

guard i del Piz Muragl . 
Per als dévots de l 'esqui, els Gri

sons compten amb estacions de tan-
ta tradiciô i anomenada com St. Mo-
ritz, Davos, Arosa, Klosters i Pontre
sina. El te lefèr ic del Piz Corvatsch 
des de Silvaplana, i el de Morteratsch 
a la Diavolezza, faci l i ten mol t îss im la 
possibi l i tat de fer bons i t inerar is 
d'esquî de muntanya. 

Finalment, cal que digui que a la 
baixa Engadina, entre Zernez i Santa 
Maria, i a cavall del Pas del Fuorn, 
s'hi estén el Parc Nacional de Suïssa, 
la gran réserva de la fauna i de la 
f lora del pais. 

Breu notîcia sobre l 'Art 
Els pobles i vi les dels Grisons, i 

molt especialment els de l'Engadina, 
pel seu t ipus d'habitacles, tenen un 
to part icularíssim ben di ferenciat dels 
altres cantons suïssos. Concretament 
tant a l'alta com a la baixa Engadina, 
les cases son de belles proporcions, 
amb esgrafiats ornamentant total-
ment les façanes, o bé emmarcant 
tan sols f inestres i portes. General-
ment totes les f inestres son protegi-
des (jo dir ia guarnides) amb reixes 
de ferro forjat de molt bella línia. 
A Pontresina i a Samedan, hi ha ca
ses molt boniques. 

Per als amants de l'art en general, 
els Grisons els poden sat isfer plena-
ment, i els recomanaria d'adquirir, de 
la série de l l ibres La Suisse incon
nue, el dels Grisons, d'André Beerl i , 
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Zillis: Detall de les pintures romaniques del 

sostre de l'església. -4 

L'església romanica de Zillis (Schoms). • 

Cuera. Detall de la porta de la catedral. -4 

edició del Touring Club Suisse. És 
una guía magníf ica. De les poques co
ses que jo he v is i ta i , puc dir-vos que 
la Catedral de Cuera, romànica i gò
t ica a la vegada (1150-1272), d 'est i l 
forga auster, és plena d' interés, i 
d'una manera especial la seva cr ip ta. 
Em va plaure mol t el retaule de l'ai
tar major, esculturat en pedra pol i
cromada i daurada, obra de Jacob 
Russ de Ravensburg a f ináis del s. XV. 
Tota la vi la velia i el recinte abacial 
de Cuera mereix una v is i ta pausada, 
sense presses. 

Des de Cuera, cal fer una escapa
da a Zi l l is , a la comarcada del 
Schoms. Hi ha un bon servei de t rens 
des de Cuera a Thusis, i d'ací I'auto-
postal to t enfi lant-se per la famosa 
Via-Mala (un engorjat impressionant, 
feréstec, amb un devessall d'arbres 
i d'arbusts que fan encara la cosa 
mes llòbrega. El r iu s 'esmuny a gran 
fondària, fent una remor pregona), us 
porta a la verda i ufanosa vali del 
Schoms. Zi l l is és al l l indar d'aquesta 
comarca tan acol l idora. Cal fer la v i 
si ta a l 'església romànica de Sant 
Mart í , per tal d'admirar-ne el seu sos
tre ornamentat, obra del segle XI I . 
Son 153 pet i ts plafons de 9 0 x 9 0 cm 
de fusta d'«arolle» (l '«arolle» és una 
conifera alpina, mol t semblant al nos
tre rabassut pi negre d'UII de Ter ) , 
a cada un deis quals l 'art ista va pin-
tar-hi escenes bíbl iques. És, dones, 
una Biblia en imatges, obra extraor
dinària de pintura romànica, tal ve
gada única al món. Totes les pintures 
están en molt bon estat de conserva-
ció. Com que aquest sostre es troba 
a uns vui t metres per damunt deis 
nostres caps, per a con temp la r lo cò-
modament, cal ajudar-se amb un mi
ral i . Tant el dibuix com el co lo r i i de 
totes les imatges son ben reeix i ts . 

Tots els poblets escampats per 
aquesta comarcada del Schoms i la 
Muntogna, com Pigna, Andeer (cal 
admirar els esgraf iats que ornamen
ten tota lment can Padrun), Clugin 
(pet i ta capella romànica amb restes 
de pintures al f rese forga interes-
sants ) , Donath, Cast i , Lohn i Mathon, 
amb les seves esglesietes, les cases 
amb esgraf iats, i les f lors enjoiant 

totes les f inestres, us fan sentir el 
goig de v iure, i us fan aixecar els ulls 

al ce l , per regraciar el Bon Déu, per 
aquest món nostre tan meravel lós. 
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XXXIX Saló de Fotografíes de Muntanya 

La placa d'or del XXXIX Saló de Fotografíes 
de Muntanya, fou atorgada a l'obra "Alpi
no", originai de Maria López Gallego. ^ 

El passât dia 24 d'abr i l , l 'endemà 
de Sant Jordi , fou inaugurât el XXXIX 
Saló de Fotografíes de Muntanya, el 
quai va assol i r en la présent edició 
una part icipacíó ben notable, tant en 
blanc i nègre (161 fotografíes i 8 pa
noramiques) com en diaposit ives (39 
col leccions de 5 ) . Aquesta part icipa
cíó, encara que procèdent en la seva 
majoria dels centres i ent i tats bar-
celonins, no exclogué la de membres 
del Club Alpí Francés, Club A lp i de 
Monaco i Ski Club, de Tor i . 

El jurât qualif icador, del quai for
maren part els senyors Emili Piera i 
Vaquero i Josep M. de Reyno i Ant ic , 
de l 'Agrupació Fotográfica de Cata
lunya, Josep Llopart i Pascual Gra
cia, del Foment Excursionista de Ca
talunya, així com diversos représen
tants del Centre i de les seccions 
que fe ien donació d'algun premi, va 
emetre el veredicte següent: 

Blanc i nègre 

Placa d'or: «Alpino», de Maria Ló
pez Gallego; Placa d'argent: «L'ares-
ta», de Vicenç Daviu i Curt ie l las; Pla
ca de bronze: «Gent activa», de Do-
mènec Bruño; L'esquí a muntanya: 
«Soles», de Jaume Fabré Amorós ; 
L'arbre a muntanya: «Invierno», de 
Maria López Gallego; La fauna a mun
tanya: désert ; L'estructura geológica: 
«Erosions», de Josep Pagans i Mont-
salvatge; Panorámica: «Mes enllà», 
de G. Mar i Josa; Camping a munta
nya: «Camping», de Joan Lluís Mas i 
Romero; L'escalada: «Sostre», de Jo
sep Monist ro l ¡ Pons; L'habitat a mun
tanya: «Castellar de N'Hug», de Joan 
Prats i Arbagues; Espeleología: «Ex-
ploradors de les ténèbres», de Jau
me Borrel l . 

• 

Paper color 

Placa d'or: «Montblanc», d'Agustí 
Llagostera. 

Diaposit ives en color 

Placa d'or: «Montagne», de Jean 
Perott i ; Placa d'argent: «Alps», de Jo
sep M. Sala i Albareda; Placa de 

GUIA del 

X X X I X S A L O F O T O G R A F I C DE M U N T A N Y A any 1973 

organitzat pel 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
C L U B A L P I C Á T A L A 

P A R A D I S , 1 O B A R C E L O N A - 2 

bronze: «Alps», de Lambert Torras i 
Mar t í ; Mencio especial (Flash Láza
r o ) : «Fantasia espeleològica», de Do-
ménec Bruño; Primer accèssit (Tro-
feu Coca-Cola): «De tot arreu», de 
Josep Llaudó i Majora l ; Segon accès
si t (Trofeu C l imax ) : «Natura», de 
Pere Forn i Quintana. 

Conjuntament amb el Saló t ingué 
Hoc la concessió del V Premi «Font i 
Quer», que es concedeix bianualment 

a la mil lor coHecció de 10 diaposit i
ves de f lors de muntanya. Enguany 
hi concorregueren 14 coHeccions i el 
jurat del Salò, que fou assessorat 
pels senyors Ramon Pujol i Als ina i 
Marti ' Armengué i Feliu dona el ve
redicte següent: 

Primer premi : «Habitat», de Josep 
Aspachs i Colomé; Primer accèssit : 
«Flors», de Josep M. Sala i Albare
da; Segon accèssit : «Natura», de Ar
mand Prats i Pujol. 
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El XV Rallye d'Esquí 
per Josep Abril i Pinell 

A dalt del pic de l'Estanyô (2.912 
metres) fa un f red que pela. Son les 
8 del matî del dia 18 de marc, i els 
controls que han dormi t a prop del 
c im estan preparant-se per v igi lar, 
des de dalt, l 'arribada dels pr imers 
equips que acaben de sort i r i que, al 
pas que van, no tardaran gaire mes 
de dues hores a fer els 1.300 metres 
de desnivel l que hi ha entre el Serrât 
i l 'Estanyô. El dia és magnif ie i fa 
goig estar arrecerat del vent, prenent 
el sol . L'hivern ha estât sec, de poca 
neu, i el vent ha t re t la que ha cai-
gut per c ims i carènes, que es veuen 
mig pelades. Afortunadament, els 
fons de les valls i els torrents son 
ben coberts i esquiables i la pujada, 
feta meitat amb pells i meitat a peu, 
es veurà compensada per un bon des
cens, durant el quai, amb l'ajuda del 
f red, la neu es mantindrà en bones 
condicions. 

A baix, a prop del Serrât, en M i -
quel A lber t va donant la sort ida als 
26 equips inscr i ts . Només han fal lat 
juatre equips Italians que a ul t ima 

nora no es varen presentar. Fa fres-
ca, i com que surt un equip cada dos 
minuts, els altres han d'esperar-se, i 
hi ha com una mena de bellugadissa 
col lect iva per no refredar-se massa. 
Precisament, per evitar la sort ida en 
tromba que s'originava altres vega-
des en anar tots junts, cre iem que és 
mil lor fer-ho espaiadament. Cada 
equip agafa el seu pas i el recorre-
gut no es converteix en una cursa. 

Aquest dia hi ha très c ims puntua-
bles, que son, l'Estanyô, el pic dels 
Estanys, i el Serrera. El recorregut 
es pot fer en tots sent i ts , i tant es 
poden escol l i r els t rès c ims, com 
dos, com un. Perô tots el equips, 
menys el de la Seu d'Urgel l , han op-
at per fer-los to ts , començant per 

l 'Estanyô. Aixî és que, a poc a poc, 
una f i lera llarga de prop de cent es-
quiadors, i amb una hora de di ferèn-
cia del pr imer a l 'û l t im, van pujant 
lentament, pr imerament pel bosc i el 
tor rent que porta cap a les bordes 
de Sorteny; després del pla, s'endin-
sen cap a la coma de l'Estanyô, i a 
bona alçada, quan la neu escasseja i 
gairebé tot son pedres, amb els es-

quís a l 'esquena, i per la carena oest, 
f ins dalt del c im . 

Abans d'arribar, en Font i en Gre-
gor i , que han sor t i t abans per mar
car la traça, revisen el material dels 
equips. Cal portar to t el que diu el 
reglament: motxi l la, mapa, brúixola, 
baiard, corda, piolet, crampons, etc., 

perqué pot fer falta en qualsevol punt 
del recorregut, i cap equip no pot es
tar en mi l lors condicions que un altre 
en portar menys pes. 

De l'Estanyô surt una carena que 
en direcció nord-oest porta ai segon 
pic, dels Estanys de Riu, de 2.864 m. 
Cal fer un sifó d'uns dos-cents me-
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Després d'un llarg flanqueig cal agafar la 
carena que puja al Serrera i, per una dura 
pujada, arribar al cim. ^ 

Dalt del Serrera. Uns breus minuts per a 
reposar i beure i mossegar quatre ganyips, 
abans del meravellós descens que ens 
espera. • 

t res ¡ tot carenejant s'hi arr iba. 
Aquest c im poc conegut, té una vista 
magnífica sobre el Serrera i la seva 
vail , pel nord, i pel sud, l lueixen, ge
lais, els estanys de Riu sobre el po
blé de Canillo i s o b r e , ampia, la cap-
çalera de la valí de Ransol. Mes lluny, 
les pistes de Soldeu i f ins ais mas-
sissos del Puigpedrós i la Tossa Pla
na, que tanquen la Cerdanya. Els con
t ro ls , que també han dormi t a prop, 
junt amb els de l'Estanyó, van ano-
tant els equips i l'hora de passada. 

Pero des d'aquest c im, el ter-
reny ja es compl ica. Per anar cap al 
Serrera, ú l t im c im puntuable del dia, 
cal baixar mes de 400 metres, ja que 
pel mateix coll de la Mina la carena 
és impract icable. Una pala molt dre-
ta que, esquiant, hi portaría en cosa 
de segons, és plena de pedrés i cal 

baixar a peu, extremant les precau-
cions, ja que sota una lleugera capa 
de neu pois hi ha glaç, i una caiguda 
séria reaiment peri l losa. Els equips 
fan santament, i es decideixen a cal-
çar-se els crampons. Els pr imers mè
t res, els mes drets, es baixen amb 
mes precauciô, f ins que una vegada 
provat Testât de la neu, es pot avan-
çar mes de pressa, i mes avall, f ins 
i tôt , baixar un trons esquiant. Des
prés, cal fer un llarg f lanqueig f ins a 
agafar la carena que puja al Serrera, 
i per una dura pujada, arribar al c im. 

El temps avança, i s'havien calcu
lât 5 hores per a fer tô t Tit inerari , 
amb condicions normals de neu. 
Aquesta pala fa perdre mes temps 
del que comptaven els equips i co-
mença a fer-se tard. L'esforç que es 
porta ja és considérable. Cal pensar 

que des de la capgalera de la valí 
f ins on els equips passen per pujar 
al Serrera, es porten ja 1.500 metres 
de desnivell de pujada, i en fal ten 
encara mes de 400. Uns quants 
equips, en veure que es fa tard i si 
pugen al Serrera perdran tants punts 
o mes que no anant-hi, decideixen 
iniciar el descens. Cal pensar que es 
descompten dos punts per minut de 
mes sobre les cinc hores de temps 
máxim donat, i si per guanyar 100 
punts del Serrera se'n perden 100 o 
120 per pujar-hi, no s'ha guanyat res 
mes que una bona estovada que dis-
minueix les forces per a l 'endemá. 
Posteriorment, l 'organització decidi
ría descomptar 1 punt per minut, en 
Hoc de dos, ja que les condicions 
havien fet massa di f íc i l poder seguir 
els horaris donats. 
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L'esforç de la pujada es reflecteix al rostre 
dels participants, aixi com els esquís deixen 
la seva traça al pendent nevai. y 

El problema plantejat per aquest 
punt, que va donar Hoc a reclama-
cions per part d'equips que conside-
raven que calia allargar els horar is, 
no és gaire fáci l de resoldre, ja que 
si bé és ver i tat que els temps eren 
justos, hi va haver equips que varen 
fer-los, i si s'allarga el temps, segur 
que tampoc no es fa a gust de tot-
hom, perqué sempre hi ha el qui es 
queda a fora per poc. A l t res anys 
potser s'ha pecat d'horaris massa 
llargs, i aquest ha estât al revés. 
Malgrat tot , personalment, cont inuo 
pensant que hem de donar un temps 
suf ic ient, perqué no l'hagin de fer 
desesperadament, però que per ob
tenir medalla d'or s'ha de t r iscar de 
valent. Després, per a qui vulgui pas-

sejar-se, també hi ha Hoc, que a la 
muntanya hi cabem tots , i el que aca
ba els recorreguts obl igator is també 
té medalla. Pensó, també, que el Ra
llye es fa pensant en gent que teñen 
un grau d'experiéncia i coneixement 
de la muntanya superior al s imple tu
r ista. Aquesta qüest ió s'anirà encara 
radicali tzant, ja que cada any hi hau-
rà mes equips que voldran inscriu-
re's, i el nombre ha de ser l imi tât , 
tant per la cabuda dels refugis, corn 
per l 'organització, la quai esdevé pos
sible f ins a un déterminât nombre de 
part ic ipants, que jo compto cap al 
vol tant del centenar. 

Dalt del Serrera la vista és impres-
sionant. Només es veuen muntanyes 
nevades. En Josep M. Sala i fami l ia 

s'han apoderat del pedró i hi han ins
tallât el contro l . Un dia meravellós 
per a estar-s'hi . Han mesurât —8° al 
vent i + 3 0 ° al so l , resguardats del 
vent. Mes tard, aquesta temperatura 
pr imaveral , f ru i t d'un moment de cal
ma, anirà desapareixent, però la Hum 
i el sol no ens deixaran ni un mo
ment. 

Ha passât pr imerament l'equip de 
la Seu, que se'n va abans que pugi 
cap dels que vénen de l'Estanyó. Els 
pr imers a passar pel Serrera son els 
de l'equip 12 de la Federació Caste
llana. Els equips pugen cansats. És 
l 'ûl t im c im i els 2.000 metres de des-
nivell a les cames es noten. Però des 
d'aquf dalt, to t canvia. Uns breus mi-
nuts per reposar, beure i mossegar 
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La pala del Serrera, famosa per la seva 
amplada i el seu desnivell, es esquiable per 
tots cantons. w 

quatre ganyips, i un descens merave-
llós ens espera. La vali s'enfonsa 
com una immensa carretera bianca. 
La pala del Serrera, famosa per la 
seva amplada i el seu desnivel l , és 
esquiable per tots cantons. Els pri
mers equips aniran inventant camins 
que seguiran després els a l t res. La 
vail consisteix en una sèrie de plans 
incl inats a totes les or ientacions, i 
que l 'esquiador agafa al seu gust. El 
que té ganes de baixar rapid va en 
schuss i el que vol passejar-s'hi pot 
anar allargant el carni, buscant ra-
cons i passos inédits que potser nin-
gu més no seguirà. Una vegada tra-
vessat el pia de Sorteny, que és com 
un descans després de la forta dava-
llada, ve el torrent f inal que porta a 
l 'arribada, situada abans de creuar el 
riu que baixa del Siguer, i on s'acaba 
la neu. 

Només dos equips han tardât 
menys de cinc hores. Uns autocars 
esperen els part icipants i organitza-
dors per portar-los a l 'hotel Coma 
d'Ordino, «quarter general»» del Ra
llye. 

Hi ha hagut algunes baixes degu-
des a pet i tes lésions. La pr imera, al 
cap de pocs rninuts de la sort ida, és 
la d'un noi de l 'Agrupació Excursio
nista Muntanya, a qui s'ha reproduit 
una antiga lesió, i les al tres son de-
gudes a torçades de peu o est irades 
de l l igaments, normáis en una etapa 
dura, on el terreny no sempre era fá
c i l . L'endemà, a l'hora de sort ida, un 
altre equip s'haurà de quedar també 
per lesió. 

A les clarors de la pr imera hora de 
la tarda, la vali d'Ordino, clapejada 
de neu, té uns tons suaus, reposa-
dors, que van del beige al marró, i 

contrasten fortament amb la claror 
violenta deis c ims, que portem enca
ra enganxada ais ul ls. 

Tenim sort, perqué al segon dia del 
Rallye, el bon temps continua. 

Hi ha dos i t inerar is prev is tos: un 
d'ells va des del Serrat cap a la por-
tella de Vari l les, per fer, des da l l a , 
el pie del Siguer i del Serrat. L'altre 
puja a Coma de Rat i pies d'Arcalís 
i Cataverdis. Els equips han t r iat a 
la vetl la l ' i t inerari que vol ien seguir, 
i que ha donat 9 equips al pr imer i 
12 al segon. 

A les 7 del matí els autocars espe
ren els part icipants que, ben equi-
pats, van pujant per anar al lloc de 
sort ida. I com el dia abans, a les 
8 en punt surt el pr imer equip, el 
número 8 del Club Alpin Monaco, de 
Niga, que ho fa peí cantó del Siguer. 
Seguim-lo, dones. 
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La pujada per la vail de Rialb és una delicia. 
Estreta al^ començament, després es va 
tent mes ampia. y 

La pujada per la valí de Rialb és 
una del ic ia. És una valí estreta, al 
comengament, i plena de pins, pero 
que després es va fent mes ampia. 
Pero d'una inc l inado constant, que 
permet un r i tme viu i seguit . Fa f red 
i un vent gelat aixeca pols de neu. 
Neu pols, seca, que fa sorol l de fa
riña atapeída sota els esquís. I el 
ce l , de tan blau, sembla v io leta. La 
traga segueix el fons del tor rent , el 
lloc mes fáci l de passar, i els esquia-
dors cjue pugen son com les maqui
nes de t ren, que no acostumen a sor-
t ir-se de la via. L'arribada a la Porte-
lia de Vari l les és espectacular, ja que 
se surt de l 'encaixonament de la valí 
i es va a parar a un baleó d'on es 
veu tota l 'estesa de c ims al vol tant 
de Coma de Rat, que s'obren com un 
escenari davant nostre. Aquí , els 

equips que volen fer el c im del Ser-
rat, facul tat iu, han de deixar els es
quís per anar al c im obl igator i del 
día, el Siguer. Encara hi ha un bon 
tros f ins al Siguer, i al comengament 
no gaire fác i l . Pales de neu mol t dre-
tes que cal travessar, o pels equips 
que t r ien passar per la carena, tros-
sos de roca entret inguts. 

L'horari, com el dia anterior, co-
menga a anar just . Cal accelerar el 
pas perqué des del coll al c im hi ha 
400 metres de desnivel l , que quan ja 
se'n porten 1.000, es comencen a fer 
pesats. Pero al Rallye s'hi apunten 
nois, i aquest any també una noia, 
que saben que les muntanyes son al
tes i es guanyen a forga de carnes, 
i els 9 equips que fan aquest it ine-
rari van arr ibant al c im, espaiada-
ment, on els esperen els controls 

que, com els del dia anterior, han 
dormi t dalt per assegurar, f ins i tot 
en cas de mal temps, el control del 
pas. Dura feina, perô també enveja-
da, dir ia jo, la d'aquests controls que 
passen la ni t a 15 sota zero, perô que 
saben el que és poder-se despertar 
dalt d'un c im. en pie hivern, vol tats 
de neu, després de passar la ni t en 
el s i lenci , lluny de tot , on només la 
veu del vent és capaç de torbar el 
son. Aquest any, les nostres tendes-
bivac han tacat de vermei l els c ims 
per on s'ha passejat el Rallye. Calia 
l 'experiència, ja que és pr imordial 
assegurar que els* controls siguin 
dalt del c im a I'hora prevista. S'hi ha 
reeixi t , i si cada any es troben els 
nois capaços de fer-ho, crée que és 
un costum que arrelarà. 

Des de dalt del Siguer hi ha també 
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Els esquiadors ascendeixen pel fons del 

torrent, seguint la traça que ningu no 

abandona. • 

un descens engrescador. El vent f red 
mante, com ahir, la neu en bones 
condicions, i f ins a la borda del Cas
tel lar, f inal de l'etapa, hi ha mil mè
tres de pista verge, esquiables en 
tota la seva llargada i ampiada. El 
descans dalt del Siguer ha de ser 
breu, suf ic ient nomès per a fer una 
ganyipada i donar una bona mirada, 
que val la pena, a tot el rosari de 
c ims que l 'envolten. Lluny, a baix, la 
traça de pujada és ja un record. 

I de seguida el descens, dret , se
gu i i , f ins a trobar la coma de Vari
lles on la vali ampia i plana és una 
inv i tado per aturar-se a prendre el 
sol . Una mica més avall comencen a 
trobar-se els pr imers arbres, a Tes-
querra del torrent , i després, quan 
aquest s'estreny tant que sembla que 
no s'hi pot passar.es f lanqueja cap a 
la dreta i per entre pins es baixa rà-
pidament f ins a la cabana del Caste
llar, on s'arriba sensé, amb prou fei-
nes, adonar-se'n. 

Tots els equips que han fet aquest 
i t inerari van arribant, i com el dia an
ter ior , el temps just fa que només 
un ho faci amb les 4 hores de temps 
que es donaven. 

Però queda un altre i t inerari del 
Rallye; qué fan aquests? 

Son 12 equips que han anat sor-
t in t a part ir de les 8, junt amb els 
al t res, amb també 4 hores de temps 
tota l . La primera hora es passa per 
la carretera plena de neu, que porta 
des del Serrât cap a la borda del 
Castellar, i un t ros més amunt deixa 
la carretera per enfi lar-se cap a pía 
de Rat, per un Hoc on el tor rent es 
fa estret i sembla que no s'hi passa. 
Aquí varen equivocar-se dos equips 
del Muntanyenc que, en seguir la car
retera, i això que l ' i t inerari estava 
marcai , es varen f icar en una vali 
sense sort ida sota del pie d 'Arcal is . 
Però una vegada passât aquest pas 
estret del torrent que baixa deis es-
canys de Tristaina, es troba com una 
pet i ta vali que després de seguir-la, 
desemboca a pia de Rat, gran pianu
ra voltada de c ims i que és d i f íc i l 
d' imaginar des de baix. Flanquejant 
per l 'esquerra es va a sor t i r davant 
la bretxa d'Arcal ís, enmig deis dos 

c ims puntuables d'aquesta etapa. Cal 
només, amb una bona estirada, pujar 
f ins dalt la bretxa, que no és ta l , 
sino s implement un coll ample entre 
els dos c ims. En unes pet i tes olles 
que fa la neu, sota la bretxa, vàrem 
dormir els controls d'aquests c ims, 
des d o n , sense esquís, es puja a 
tots dos. El c im obl igator i , el Cata-
verdis, és un gran munt de pedrés 
que es puja sense di f icul tats des de 
la bretxa, que és on es deixen els 
esquís. Al t ra vegada el vent havia 
fet la mala passada de deixar-nos 
sense neu, un tros on s'hagués anat 
més rapid. Aquest any, el vent ha 
estât bufant sobre colls i c ims, fent 
volar la poca neu que les boires hi 
han posât. 

Des del Cataverdis es baixa una 
altra vegada a la bretxa i per una 
carena i cresta s'arriba a l 'Arcalís. 
Aquest era un dels motius de fer dos 
i t ineraris el segon dia. Per arribar a 
l 'Arcalís, cal passar uns metres de 
cresta fác i l , posem de segon grau, 
però peri l losa, ja que a banda ¡ ban
da s'obre una bona t imba. Calia evi
tar que es trobessin molts equips en 
aquest Hoc que oferia un cer t peri 11, 
i es va aconseguir, ja que només tres 
equips hi varen passar. Per altra ban
da, crée que cal passar per l locs, en 
els i t inerar is, on s'hagi de fer servir 
Texperiència de muntanyenc a més 
de la d'esquiador, ja que això dona 
varietat ais recorreguts, que han de 
ser una barreja d'esquí i d'alta mun-
tanya. També, a f i d'evitar que tots 
els equips vagin en f i lera seguint les 
traces dels pr imers, s'aconsella una 
dupl ic i tat d ' i t inerar is. En l'aspecte or-
ganització, podem pensar en el que 
representa tenir dos i t inerar is prepa-
rats quan un de sol ja és prou com
plex. 

El carni d'anada i tornada de la 
bretxa a l 'Arcalís, és entret ingut, i el 
tros de cresta no vol presses. Una 
vegada dalt del c im podem veure 
l 'altre i t inerari davant nostre com si 
fóssim al c inema. Llàstima que no te-
nien gaire temps per a estar-hi, els 
equips que vol ien guanyar una meda
lla d'or, perqué a més del Siguer i el 
Serrât amb el queixal del coll al mig 

i el bonic descens, es pot veure la 
baixada que ens portara a la borda 
del Castellar, f inal d'etapa i del Ra
llye. Una vegada si tuais novament a 
la bretxa, cal baixar un t ros f ins a 
retrobar les pales netes de pedrés 
i c a l c a n t e s esquís, començar el des
cens per la dreta, f lanquejant, per 
una gran coma, sota de l 'Arcalís, f ins 
a un col let , que sorprén l 'esquiador 
que hi arriba per pr imera vegada. 
Efectivament, després de deixar la 
part alta de Coma de Rat i donar una 
úl t ima mirada al c ims punxeguts que 
l 'envolten, aquest coll et porta en un 
altre món. Una canal ampia, de pot-
ser setanta metres i mo l t dreta, ra-
biosament dreta, va a parar a una 
ampia coma sembrada d'arbres, i al 
fons retroba la valí de Tristaina, la 
carretera i la borda del Castel lar. 
Aquesta canal, que bril lava al so l , va 
quedar ratllada com un pentagrama 
pels esquís deis equips, que anant a 
dreta i esquerra baixaven amb am
pies revolts cercant els llocs més 
idonis per girar. La neu i la propia 
experiencia fan que cada esquiador 
marqui el seu camí, més atrevi t , més 
prudent, més dret o més suau, se-
gons sigui capaç de fer, i si diversos 
equips es retroben en el mateix lloc, 
és bonic de veure com van entre-
creuant-se uns i altres amb añades i 
vingudes per nous camins que es van 
dibuixant. Finalment, com un embut 
gegantí, la valí va recol l int els es
quiadors escampáis, per conduir-los 
tots a la carretera que porta a Tam
bada. El temps, ja ho he dit , és curt , 
les quatre hores son mol t justes i 
cap equip d'aquest i t inerari no va 
poder fer-lo amb Thorari establert . 
A ixó va fer perdre punts a to thom. 

Varen anar arr ibant equips f ins a 
les dues de la tarda. S'havia previst 
un descens encordât que serviría 
tant per a establ ir Thabil i tat deis es
quiadors com per prova select iva, 
pero en estar marcat en unes pales 
lluny del f inal del Rallye, i anar-se 
fent tard a causa del retard deis ho-
raris, es va decidir suprimir- lo. El 
temps continuava espléndid. La bai
xada per la carretera f ins al Serrât 
va ser un agradable passeig amb es-
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quís. La neu de primavera ll iscava bé 
i només calia deixar-s'hi anar. Al f i 
nal de la neu esperava l'autobus que 
ens portaría novament a Ordino, a fer 
el dinar de comiat. 

Aquests àpats acostumen a ser 
sempre de molta xerinola. Una vega
da deixades endarrera les preocupa-
cions i els esforcos de la prova, es 
teñen ganes de riure i d 'ompl ir bé la 
panxa. 

En el moment del repart iment de 
medalles varen acompanyar-nos els 
representants del Consell General 
d 'Andorra, i el del Comú d'Ordino, 
que varen col-laborar generosament 
perqué aquest Rallye fos possible. 

I ara ja, a pensar en el proper. 
Nous i t inerar is, noves preocupacions, 
i procurar fer-ho mil lor. Una cosa vol-
dria que es repetís exactament com 
enguany: el temps meravel lós, que 
ha fet entusiasmar propis i estra-
nys amb la magia d'una atmosfera i 
d'unes l lums que només es poden 
entreveure en comptats dies de l'any. 

Classificació 

Agrupado Excursionista Catalunya 
(M. Martínez, F. Estanyol, J. M. Casa-
font), 375 punts, medalla d'or; Unió Ex
cursionista de Catalunya, de Barcelona 
(J. Pessarrodona, M. Navarro, A. Blanc), 
369 punts, medalla d'argent; Federado 
Castellana (L. M. Flores, J. Hidalgo, 
A. Blanc), 360 punts, medalla d'argent; 
Ski Club Torino (D. Barattieri, M. Canó
nico, F. de Rege), 319 punts, medalla 
d'argent; C. A. Monaco, de Niça (E. Do-
menge, R. Ferret, L. Forfori), medalla 
d'argent, 313 punts; Grupo Montaña Te
lefónica (A. Santacatalina, T. Gutiérrez, 
E. Garcia), medalla d'argent, 292 punts; 
Federació Castellana (R. Pérez, M. del 
Pozo, A. Rodríguez), medalla de coure, 
268 punts; Agrupació Excursionista Ca
talunya (S. López, F. Rexachs, E. Ruiz), 
medalla de coure, 236 punts; Federació 
Aragonesa (M. Labarta, A. Alonso, R. 
Cóndor), medalla de coure, 184 punts; 
Unió Excursionista de Catalunya, de Ma-
taró (M. Andreu, J. Andreu, S. Floriach), 
medalla de coure, 181 punts; Centre Ex
cursionista de Terrassa (J. Galofré, A. 
Martínez, A. Casanovas), medalla de 

coure, 158 punts; Unió Excursionista de 
Sabadell (M. A. Griñó, J. Codina, J. Cer-
velló), medalla de coure, 149 punts; 
C. A. Universitario, de Granada (M. Sán
chez, A. Tinout, M. Gómez), medalla de 
coure, 148 punts; C. A. Universitario, de 
Granada (V. Costa, J. Martín, G. Alon
so), medalla de coure, 141 punts; Cen
tre Excursionista de Catalunya (J. Elias, 
Ll. Torcal, J. Casanovas), medalla de 
coure, 127 punts; Sesto San Giovanni 
(M. Redondo, G. Ercole, M. Silvano), 
109 punts, medalla de coure; Federació 
Aragonesa (A. García, F. Salas, I. Mar
tínez), 96 punts, medalla de coure. Con
trols: Josep M. Sala. Jordi Sala, Ricard 
Albert, Jaume Altadill, Manuel Casano-
va, Jordi Roca, Josep Casanellas, Con-
rad Blanc, Lluís Vinzac, Jaume Verges, 
Xavier Martínez, Joaquim Puxan, Josep 
Sala, Nuria Sala, David Sanz. Organiza
do: Miquel Albert, Nuria Devant, M. An
tonia Simó, Carme Mohr, Gabriel Ros-
selló, Enric Font, Xavier Gregori, Enric 
Nosás, Pere Bergadá, Gloria Mateu, Jau
me Moret, Miquel Fuste, Gabriel Jara-
ba, Josep Abril. Creu Roja: Pere Car
dona, Joan Soler, Caries Salvany, Albert 
Fornell, Anna Fonttecha, Esteve Fornells. 
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Una llarga travessia amb esquís 
per Enric Font j Lloret 

La nostra travessia transcorre per una 
regio de gran bellesa, amb un equilibri 
perfecte entre la neu i la roca. • 

Som a la primavera, época en qué 
els dies son ja mes l largs, el temps 
és mes estable, i a Taita muntanya 
encara hi ha molta neu: Tépoca, 
dones, ideal per a Tesqui de mun
tanya. 

Ja feia temps que desit jávem fer 
una llarga travessia amb esquís, en
cara que en mes duna ocasió aqües
tes travessies quedaven en els seus 
inic is, a causa del mal temps, que 
ens obligava a desistir-ne o bé a es-
curgar i t inerar is. 

Aquest any, encara que irregular 
en el factor c l imatológic, ha estat un 
bon any de neu, que ha permés d'en-
dinsar-se, en Taita muntanya f ins 
molt avangada la temporada. 

A ix í , dones, vam aprof i tar Tabun-
dáncia de neu i la coincidencia d'un 
día espléndid que ens van permetre, 
ais meus companys Ramón Bramona 
i Eduard Lluís i a mi , de poder efec
tuar aquesta llarga i a la vegada inte-
ressant travessia per les muntanyes 
del Pallars Sobirá. 

Un dissabte a la tarda ens despla-
cem f ins a Thospital de Viel la, s¡-
tuat al costat de la boca sud del tú
nel que dona accés a la Valí d 'Aran. 
Situat a 1.620 m d'algada, és, no hi 
ha dubte, una base molt bona d'as-
censions i travessies per la regió, la 
qual, a mes, ofereix moltes i variades 
possibi l i tats, especialment sobre la 
zona reina del Pirineu (Maladetes-
Ane to ) . 

Sopem peí camí, i ja un xic tard 
arr ibem en aquest punt on passarem 
la nit. La neu és abundant, arriba f ins 
a la mateixa carretera, i un cel com-
pletament estelat anuncia un dia bo. 

Son les tres del matí quan ens lle-
vem i després de prendre alguna 
cosa calenta amb el material impres
cindible mínim inic iem aquesta tra
vessia. 

L'it inerari projectat és el següent: 
hospital de Viella, port de Conangles, 
estany de Riu, coll de TEstany de 
Mar, estany de Mar, bretxa Peyta, 
Besiberri Nord (3.014 m ) , pleta del 
riu Malo, presa de Cavallers, Caldes 
de Boí. 

A la claror deis nostres f ronta ls, 
in ic iem la pujada des de Thospital 

de Viella en direccio a la vail de 
Conangles. Travessem, de pr imer, 
una zona amb arbres. La neu es mol t 
dura pel f red de la nit, pero les pells 
i els ganivets de neu agafen prou 
per a continuar lentament pero se-
guidament la nostra progressio. 

Poc despres de la zona amb ar

bres, la vail s'obre formant, a la ve
gada, pet i tes valletes de desnivell 
acusat i for t . 

Un cop som al f inal de la vai l , efec-
tuem un dél icat f lanqueig cap a la 
dreta, per un fo r t pendent, i després 
cont inuem cap amunt per una d'a-
questes val letes secundàries, que f i -
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El pas dels pendents on hi ha peril! d'eslla-
vissades és sempre delicat i exigeix pru
dencia i circumspecció. • 

nalment ens conduira al co l l . Men-
trestant, el dia ja s'ha aixecat i les 
pr imeres Mums comencen a donar 
vida als al t ius c ims del sector, el 
temps es esplendid. 

El port de Conangles (2.670 m) se-
para la vail de Conangles de la de 
I'estany de Riu i s'han de superar 
uns 1.100 metres de desnivel l des 
del nostre punt de partida per arr i -
bar-hi. 

Situats ja en aquest punt, t ra iem 
les pells i to ts els altres estr ìs, i pel 
vessant oposat in ic iem una llarga dia-
gonal cap a la dreta. Travessem una 
zona d'allaus que, com que encara és 
molt d'hora està en bones condicions. 
Després d'aquest pr imer descens, 
estem situats a la capgalera, podr iem 
dir, de la vali de l'Estany de Rius 
(2.300 m ) , i ara hem de remuntar 
el vessant contrari f ins al coli de 

l'Estany de Mar (2.470 m ) , que dona 
accès a la vali pr incipal , en la quai 
hi ha el gran estany de Mar (2.215 
met res) . Quan estem efectuant el 
descens per aquest vessant, ens ado-
nem que tota la pala, per excès de 
neu acumulada sobre fons gelât, es 
pot esllavissar. Encara que de mane
ra aparent no passi res, són aquells 
moments en qué sembla que un sisé 
sent i t us adverteix i . Es tracta d'un 
pendent incl inât, tal lat al mig per 
uns escarpats, que continua després 
f ins al mateix estany de Mar. En vis
ta d'això, ens t ra iem els esquís to t 
seguit, procurant no fer soroll en 
parlar, i ens d i r ig im cap a un marcat 
«couloir» que es veu a la nostra 
dreta. Ara fa molta calor, no passa 
gens d'aire i la reverberado és mol t 
intensa. Un cop som al «couloir», de 
cara al pendent, baixem recte avall 
f ins a un punt en que el pendent es 
suavitza, sor t im de la zona de peri l l 
d'allaus i cont inuem fins al centre de 
la val i . Parem una estona per tal de 
collocar novament les pells i també 
per fer una mossegada: el dia és ra
diant i ni un núvol no ratlla aquest 
intens cel blau pr imaveral . 

Prosseguim ara remuntant aquesta 
vali cap al sud, a través d'unes am
ples pales de neu i per sota els pies 
del Tumeneia i del Pa de Sucre. És 
realment un Hoc de gran bellesa, so
l i tar i , t ranqui l i amb un equi l ibr i per-
fecte entre la neu i la roca. 

Lentament, sota un sol aclapara-
dor, rellevant-nos en la tasca d'obrir 
traça a la neu, anem guanyant des
nivel l . A l cap d'una hora ja veiem a 
la nostra esquerra (est) una bretxa 
marcada i alta enmig de la cresta que 
uneix els Tumeneies amb els Besiber-
r is: és la bretxa Peyta, per on hem de 
passar seguint el nostre i t inerar i . El 
pendent és cada vegada mes for t , 
f ins a un punt en que ens hem de 
treure els esquís i continuar a peu, 
remuntant directament, f ins que arri-
bem a la bretxa, després de suar de 
valent l 'úl t im t ros. En aquest punt, 
si tuât a 2.830 m, es troba el refugi-
bivac de Besiberr i , singular refugi 
prefabricat a base d'alumini en la 
seva part exter ior, que s'ut i l i tza pre-
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El refugi de Besiberri, mig cobert per la neu, 

té un aspecte véritablement alpi. • 

ferentment com a base d'ascensions 
als Besiberr is. En aquesta epoca esta 
mig cobert per la neu, i ofereix, en 
conjunt, un aspecte mol t a lp i . 

Ens recuperem de Tesforg menjant 
una mica, i com que el nostre com
pany Ramon s'est ima mes esperar-
nos en aquest punt, cont inuem TE-
duard i jo cap el Besiberri Nord. 
Sense els esquis, in ic iem un llarg 
f lanqueig per sota el refugi , vorejant 
uns escarpats rocosos dels f lancs est 
del Besiberr i . A causa de I'hora, la 
neu ja no es tan bona i la progressio 
es torna lenta i pesada. Remuntem 
tot seguit f ins a la cresta nord-est 
que baixa del c im, on despres d'en-
cordar-nos cont inuem I'ascensio per 
dalt la cresta. La neu acumulada a la 
cresta ens obliga a prendre precau-
cions i malgrat que ja portem moltes 
hores d'esforgos, Tescalada es un 
plaer. Al cap de poc, arr ibem al c im 
del Besiberri Nord (3.014 m ) , que 
sens dubte es el m6s superb de tots 
els Besiberr is. No fa f red, el temps 
es esplendid i el panorama de c ims 
es to ta l . M'atrevir ia a dir que es un 
dia per «despertar vocacions»>. Com 
que no podem perdre massa temps, 
al cap de poc iniciem el descens se-
guint la mateixa ruta f ins al refugi 
Besiberr i , on el nostre company Ra
mon, ens te preparada una sopa ca-
lenta, que devorem f ins a I 'ult ima 
gota. 

Despres, iniciem tots t res el des
cens en direccio a la pleta de Riu 
Malo, que a trossos presenta pen
dents mol t for ts . Evitem la part de 
I'estany Gelat per la dreta, i cont i 
nuem baixant despres pel mateix ves-
sant. La neu ara ja deixa de ser bona 
a mida que anem perdent algada i a 
la part infer ior es ja enganxosa. 
Abans d'entrar a la vail de Cavaliers 
evi tem una part engorjada per Tes-
querra. A part ir d'aquest punt el ter-
reny es torna mes suau i franc, si be 
en vorejar la presa de Cavaliers 
(1.760 m ) , escas d'aigua en aquesta 
epoca, s'han de travessar Noes en 
que hi ha restes d'allaus, cosa que 
ho fa entret ingut i cansat. Un cop 
som a la presa, despres de baixar-ne 
per una pista forestal on encara la 

neu ens permet un tros de descens 
esquiant, fern l 'ult ima part de l ' i t ine
rar i , ja que despres d'uns 20 minuts 
a peu, quan ja s'està fent fosc, i nos-
altres acusem el prolongat esforg de 
la Jornada, entrem al balneari de Cal-
des de Bof. D'aqui un taxi ens porta 
novament al nostre punt de part ida, 
i ja amb el nostre vehicle, l lu i tant 
contra el cansament dels nostres cos-
sos, fern el retorn f ins a Barcelona. 

Havíem fet, sens dubte, una Marga 
travessia amb esquís, que gairebé 
semblava impossible de realitzar en 
un cap de setmana, pero que el nos
tre dél i t i el nostre esforg han fet 
possible. Durant uns dies, guardarem 
aquest regust especial i únic que 
deixem les jornades viscudes inten-
sament, i mes s i , com en aquesta 
ocasió, teñen lloc en el marc in
comparable de Taita muntanya. 
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El Graller de Gurp 
per Oleguer Escolà 

Començant un catàleg de cavitats 
de la comarca i especialment de la 
serra de Lieras i zones adjacents do-
nem a conèixer una de les moites ca
vi tats que hem explorât i estudiat a 
la zona. No és pas la mes important 
ni cap de les de mes profunditat ni 
grandària, perô té l ' interès de ser una 
de les pr imeres de que vam tenir 
notfcia a la zona i un avenc que en 
principi permetia d'esperar bons ré
sul tats. La primera dada sobre aques-
ta cavitat ens la van donar el 
11-XII-66 a prop del poble de Gurp, 
on vam anar a vis i tar una cavitat im
portant, la sorgència del Toscà, d'his-
tôr ia complicada car havia estât ex-
plorada per «francesos», no acabada, 
de molta profunditat , etc. De pr imer 
vam creure que la cavitat en qùes-
t iô séria el Graller de Castel let, par-
c ialment v is i tât per Jeannel, a la re-
cerca de noves espècies de caverni
coles per una zona, aleshores, poc 
coneguda. Perô passât el temps vam 
localitzar per f i el Graller de Caste
l let, una «cova» que ha résultat tenir, 
f inalment, gracies a l'ERE, una profun
di tat d'uns 100 m i, per f i , vam tor-
nar a localitzar el famôs graller de 
Gurp. 

És aixi com el 18-VII-71 ens hi des-
placem i amb bones indicacions d'un 
pastor de Castel let ens hi arr ibem 
i en fem la primera exploraciô (1) . 

Situaciô 

Situât a l 'extrem sud-oest de la serra 
de Lieras, terme municipal de Gurp 
de la Conca. Per anar-hi cal agafar 
la carretera o, mi l lor d i t , la pista en 
mal estât que va de Sapeira a Caste
llet, deixar el cotxe abans d'arribar a 
Castel let i pujar f ins a una pet i ta de-
pressiô de 5 m de diamètre i tan sols 
1 m de fons, quasi al mateix c im del 
Hoc anomenat el Pou la Neu (A 1.521, 
«transcrit» al Mapa I.G.C. com a «Pan 
Gel») . Aquesta és la f i ta f ronterera 
entre els termes de Gurp, Espluga de 
Serra i Esplugafreda. Des de dalt del 
Pou la Neu cal seguir uns 100 m per 
la cresta f ins a un serradet que baixa 
en direcciô a Gurp (aquests 100 m se 
segueixen en direcciô a l 'est ) . Es 

baixen després 113 m de desnivel l 
(a l t imètre Thommen) per la cresta. 

L'avene eau una mica a la dreta de 
la cresta (oest) precedit d'una gran 
ensulsiada. La boca és gran i no ofe-
rexi massa d i f icu l tá is per a la seva 
locali tzaciô. El serradet f inal en que 
es troba l'avene va baixant per «crans 
de descente» de poca importancia. 

Coordenades: X = 4° 34" 
Y = 42° 14' 46 " 
Z = 1.410m (al . Th.) 

Mater ial necessari : 20 m de corda 
i 5 m d'escala. 

Descripció 

L'avene presenta dues boques se-
parades pocs mètres per un pont de 
roca de 3 m. d'amplada aprox., al fons 
d'una depressió del terreny d'uns 
18 x 10 m aprox. Les boques están 
orientades est-oest i la principal d'e
lles presenta unes dimensions de 
9 x 5 m i la secundaria un diamètre 
d'uns 3 m. Les separa un pont de 
roca de 3 m i pis bastant pia, que re
presenta el fons de la depressió em
budiforme de l'entrada i punt en el 
quai hem près l'alçada sobre el nivell 
del mar de la cavitat (1.410 m ) . La 
boca pet i ta presenta un pou unie de 
16 m f ins al fons de la planta i s'u-
neix 3 m per sota del seu Navi amb 
el gran pou unie de la cavitat. Cap a 
1'extrem oest es presenten algunes 
pet i tes continuacions que semblen 
sensé importancia per la diaclassa 
principal generatr iu de l'avene, en es
pecial una d'el les, ascendent (de di
f íc i l accès sensé escalada ar t i f i c ia l ) . 

L'altra boca és la pr incipal , de 9 x 
5 m aprox., i presenta per l 'extrem est 
un pis l leugerament incl inât que per
met baixar tan sols amb l'ajuda d'una 
corda f ins a —8 m de la boca gra
cies a les i rregular i tats del pis i a la 
presencia de peti tes mates i vegeta
d o que omplen els l locs. Per f i es 
presenta un pet i t ressalt ver t ica l , 
de 6 m, que porta a la planta ter
minal i que exigeix normalment es
cala per a èsser baixat. 

Des d'aci es veu bé to t el pou, 

magnif icent, de 17 x 5 o 6 m i 16 m 
de fondària, amb algunes boques la
terals que donen al pou pr incipal . I 
acabat de baixar el ressalt de 6 m 
s'arriba a la planta termina l , de 
17 x 6 m d'orientació general nord-
est-sud-oest que presenta un eixam-
plamept a la base de la boca per la 
quai s'ha baixat, una pro longado qua
si sota de l'altra boca i un pet i t ei-
xamplamet cap a la seva part mit ja-
na, base d'un pet i t fus lateral com-
pletament fusionat amb el pou. El pis 
és bastant pia, amb pet i ts cons d'en-
derrocs i la seva màxima profundi
tat en la seva part mit jana. El pen
dent s'accentua cap al sud-sud-oest 
i s' inicia una rampa més tor ta que 
permet d'accedir per sota d'un pòrt ic 
baix (1,5 m d'alçada) al punt de mi
nim desnivel l de l'avene, a —29 m 
del c im superior de la depressió d'en-
trada. Aquí s'accedeix a una diaclassa 
paraHela d'or ientació nord-nord-oest-
sud-sud-oest, que presenta el punt de 
min im desnivell al seu extrem sud
est. Cap al nord-nord-oest, en canvi, 
s' inicia una pujada entre concreció on 
van ser trobats el únics coleópters 
cavernicoles de la cavitat, i s'acce
deix a replans cada vegada supe
r iors, que en una estreta rampa de 
pendent pronunciat i pis ocupat per 
una colada estalagmít ica va pujant 
cap amunt. Aquí una f inestra permet 
de tornar a baixar a la planta princi
pal, a la base del pou d'entrada. La 
galería es va estrenyent i un pas es-
t ret permet d'accedir a una cambra 
superior, concrecionada, que per una 
f inestra dona al pou pr incipal . El c im 
de la diaclassa generatr iu d'aquesta 
part comunica també per una altra 
banda, més al sud-est, amb el pou 
pr incipal . 

Per l 'extrem infer ior de la diaclassa 
es pot pujar amb di f ìcul tat cap amunt 
per un pas estret i accedir a cavitats 
més àmpl ies, estructurades sempre 
sobre la diaclassa que aquí ofereix 
un pis més incl inât i acaba comuni-
cant per un forat més estret amb un 
repeu i el pou principal (veure tal l 
P-0). 

A la base de la diaclassa lateral , 
cap a l 'extrem nord-oest i uns dos o 
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t res metres per sobre del fons es 
presenta una pet l ta galería molt es-
treta que va ésser examinada pero 
que al cap de poc no permet el pas 
i sembla acabar. 

Espeleometria 

Profunditat 
Llavi superior de la depres-

sió d'entrada: 0,0m 
Pont de roca entre les bo
ques —10m 
Pou —16m 
Punt mínim nivell — 4 m 
Prof. total — 29m 

Recorregut real i to ta l : 
Rec. projectat planta: 52m 
Desnivell 29m 
Pou lateral 15m 
Total 93m 

La cavitat es troba estructurada en 
els conglomerats característ ics de la 
zona. 

Espeleogénesi 

Presenta una génesi ordinaria en 
els avenes en conglomerat. Es tracta 
d'una cavitat fusoídal pr incipal , amb 
pet i tes saletes superiors i un estret 
pou lateral, estructurat sobre una 
diaclassa paraHela. Processos clás-
t ics característ ics en les dues bo
ques, especialment en la boca gran, 
pero sense massa importancia. En el 
pouet lateral l'aigua ha actuat menys 
intensament que en el pr incipal. 

Altimetria 

Pou la Neu: 1.521 m - 10,50 h 
Boca del Graller 
(pont de roca) : 1.410 m 
(pont de roca) : 1.416 m - 15,50 h. 
(pont de roca) : 1.408 m - 11,05 h. 
Cotxe a la carretera: 1.076 m -17,25 h. 
Pou la Neu: 1.516 m - 16,10 h. 
Gral ler Fons (—25 m) 1.401 m - 1 4 h. 

Espeleometeorologia 

Exterior (boca) : 21,3°C-11,30 h. 
Fons (—29 m ) : 8,6° C -14,10 h. 

PLANTA B O C A 
GRALLER DE GURB 

SERRA DE LLERAS 
TOP0: 0. ESCOLA ta* m. u b a c h 

I A NUBIOLA 
DIB: J. A. RAVEN TOS 

1 6 - V I I - 1 9 7 1 

S p » o n o m u i 

PLANTA 

10 
m. 

Nm. 

—25 m: 9.5° C -13.30 h. 
—15 m: 18° C-14,30 h. 

Horaris 

Carretera, sota el Graller de Caste-
l let : 9.10 h. - 0,0 h. 

Pou la Neu: 1,10 h. 
Graller de Gurp (esmorzar, etc., a 

pa r t ) : 11,05 h.-0,15 h. 
Entrar: 12 h. 
Sort i r : 14,40 h. 
T.p.s.t.: 2,40 h. 

Fotografía: O. Escola (1 foto in te r io r ) . 
Topografía ERE 18-VII-71: O. Escola, 

amb M. Ubach, A. Nubiola. 

Bioespeleologia 

Fons del Graller (saleta del fons, cor-
rent per les concrec ions) . 

Speophilus quadricol l is Jeann. Escás-
sos. 

Bibl iografia 

Fulls I.G.C. 252 REMP 1:50.000. 
252 IV (Senterada): 1:25.000. 

(1) M. Ubach, A. Nubiola I O. Escolà. 
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Ascensió al pollegó inferior del 
Pedraforca per la via 
Anglada-Guillamon 
per Josep Alesbaán Paül i Torrent 

Un moment de l'ascensió a íAnglada-
Guillamon a la paret sud del Pedraforca. • 

Un di jous em trobo l'Eduard Ruiz al 
Centre i sense miraments me l'etzi-
ba: «Diumenge anem a fer l 'Anglada-
Guil lamon de la paret sud del 'Pe-
dra'». Només hi ha una resposta. 

Son les t res de la tarda i ens les 
havem amb la tartera del barranc del 
Ninot. Potser ens ho hem pres amb 
massa ímpetu, car el nostre panteix 
no ens abandona. 

A les cinc som al peu de la nostra 
via. Equipem els dos pr imers l largs, i 
quan el sol cau en l 'horitzó baixem i 
preparem el bivac. Fins i to t aconse-
guim encendre foc. 

La nit , a l 'hivern, és Marga. No aclu-
quem Pulí. Jo encara m'endormisco 
algún moment. L'Eduard ni aixó. El 
f red ens va guanyant. 

Cansats de descansar. Sense dis-
t ingi r encara si la claror que ens ¡Ilu
mina és de la lluna o del so l . Les set. 
Dempeus. Una mica d 'exerc ic i , ple
gar sacs, preparar les motx i l les. 

Comengo a pujar la corda f ixa. He 
fet un ñus «prusick» d'asseguranga. 
Tanta roba, la motxi l la, la son, em 
molesten, m'encallen els moviments. 
Em canso. A la R-2 recuperem les 
cordes. El sol comenga a escalfar. 
V iv im. Ens t ra iem cagoule, jerseis, 
guants i tapaorel les. Faig el tercer 
l larg. Primer la xemeneia, seguida 
d'un f lanqueig a l 'esquerra per una 
placa Misa. Continuo f lanquejant una 
altra placa, pujo una f issura ver t ica l , 
preñe una cornisa, un pas a l'esquer
ra, un pitó entra l lest, un arbust i he 
arr ibat a la R-3, una mica per sota del 
lloc on va caure en Jordi , una mica 
per sota d o n vam fer bivac. 

L'Eduard puja el llarg següent. Un 
díedre vert ical equipat amb dos pi-
tons. Després una placa a l 'esquerra 
per la qual arriba en un altre díedre, 
que li permet, previa col locació d'un 
bon clau, d'arribar a la R-4, sobre els 
estreps. Quan arriba el meu t o m as-
saboreixo aquest l larg: el díedre, la 
placa, la pet i ta arrel que va aturar en 
Jord i . . . La reunió és incómoda. Se-
gueixo i m'aturo en una l lastra, men-
tre l'Eduard em passa mater ia l . Clavo 
un pi tó, penjo estreps, un altre c lau, 
inicio un f lanqueig a l 'esquerra i arr i 
bo en un díedre que supero f ins al ca-

racteríst ic forat , punt mig de la v ia. 
Ací ens prenem un descans. Son dos 
quarts de dotze. El temps és mol t bo. 
L'optimisme és al punt maxim. 
Una taronja, unes gotes d'aigua... i 
l'Eduard que segueix. Primer per una 
mena de díedre-xemeneia mol t d i f íc i l . 
I ara (oh, sorpresa!) una pitonissa de 
f issura. Ni que fóss im a Montserrat ! 
Dues clavi l les, un «torsió», un pas en 
l l iure, una clavi l la plantada «in extre
mis». Segueix mig en l l iure, mig en 
ar t i f ic ia l , procurant no penjar-se mas
sa d'uns tacs poc recomanables, i 
arriba a la R-6, sobre estreps, penja-
da, impressionant. Quan arriba el 
meu torn , m'adono de les d i f icu l tá is 
perfectament. Em cal abandonar el 
«torsió» clavat pel meu capdavanter. 
Arr ibo a la reunió i sobrepasso el 
company, seguint vers l 'esquerra per 
evitar un gran desplom. La paret és 
Misa, sense f issures. Em cal penjar-
me d'estreps d'una pet i ta savina, i 
d'una altra, f ins que puc clavar. Un 
metre mes amunt dos pitons em per-
meten de descansar un moment. Per 
una serie de claus plantats en bones 
f issures cegues arribo al peu d'una 
curta xemeneia, superada la qual, ve 
la sorpresa: la f issura següent és to-
ta lment ocupada per un roser, un ve
ri table roser, amb punxes i to t . M'hi 
agafo, em supero i amb l'ajut del mar-
tel l el tal lo, i supero seguidament la 
f issura. Estic cansat. Em cal abando
nar la motxi l la penjada d'un p i tó, i 
desempallegat d'ella arribo en un re-
plà, on instarlo la R-7. L'Eduard fa el 
llarg següent, per una xemeneia, dei-
xant al meu carree el t ransport de la 
seva motxi l la. Arr ibo a la f i , esgotat 
sota el pes de les dues motx i l les. 
Son les sis de la tarda. El sol desapa-
reix. La nit arr iba. 

Lentament remuntem, encara en
cordais, els pendents que ens porten 
al c im. A les set hi som. És nevat i hi 
bufa un vent gèl id. Plorem a l làgrima 
viva. 

Hauríem volgut baixar per les Cos
tes d'en Dou, pero no ens hi a t rev im, 
ja que no ho veiem ciar, i així empre-
nem el camí de la cresta que ens 
porta al «rappel». El fem de quaranta 
metres. A l'hora de recuperar, les 

cordes corren al comengament, pero 
després s'encallen. Després de mol ts 
intents les deixem. 

Els darrers metres per arribar a la 
tartera central ens ofereixen mes di-
f icu l tat de la que esperàvem. Tot s'ha 
t ransformat en un pendent uni forme 
de neu pois. Les preses son amaga-
des, i per fer-ho mes d i f íc i l , només 
portem un f rontal en bones condi-
cions. A ix í , dones, baixo uns metres, 
m'aturo, ¡Humino el camí del meu 
company i quan arriba al meu costat 
refaig l 'operació. 

Som a la tartera. Les d i f icu l tá is han 
acabat. Dues mans encaixen. Estem 
mol t contents. 

A les deu arr ibem a Saldes, i gai-
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Vessant sud del pollegó inferior del Pedra-
forca, per on transcorre l'aeria i vertical via 
Anglada-Guillamon, la situado de la qual 
és Indicada al croquis. ^ 

Situado de la via a la paret 

ü 
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rebé sensé aturar-nos-h¡ agafem el 
cotxe i 'arr ibem a les dues de la ma-
tinada a casa. 

Un somni , una aventura: ens hem 
vençut. I, a mes ...és Nadal. 

Aprox imado 

a) Des de Saldes: cal prendre la 
carretera de Gósol, cosa d'un quilò-
metre i pujar per sobre d'unes mines 
abandonades, v is ibles des de la car
retera, i per sobre d'una casa des
habitada (cal Ninot) s 'emprèn la pu
jada del barrane del Ninot, f ins al peu 
de la paret sud del Pollegó Inferior. 
Horar i : 2 h. 30'. 

b) Des de Sorr ibes: per sobre 
de can Vicensó, cai seguir el barrane 
de Reo. Arr ibats a Prat de Reo, es 
baixa pel vesant de Saldes, f lanque-
jant f ins arribar a la paret sud. Ho
rar i : 2 h . 3 0 \ 

I t inerar i d'ascensió 

Peu de la via a R-1: Es puja per 
terreny fàc i l , per una mena de canal, 
després vers la dreta, superant res-
salts herbosos I I I ) ; es va cap a l'es-
querra, per una placa Misa (IV) i s'en
tra en un forat , al peu d'una xeme-
neia, Hoc de la R-1 (1 p i tó ) . 

R-1 a R-2: Cai seguir la xemeneia 
(3m IV) i sort ir-ne per la dreta per 
terreny fàci l ( l l j i ais deus mètres 
tornar a l 'esquerra en diagonal (IV) 
per una placa, i s'entra a la R-2, al 
peu d'una canal-xemeneia, guarnida 
amb un magnifie pont de roca. 

R-2 a R-3: Es remunta aquesta ca
nal-xemeneia (IV—) i a la seva f i es 
f lanqueja a l 'esquerra per una placa 
que superarem ajudats d'unes herbe-
tes (IV + ). Cal f lanquejar a l'esque
rra una altra placa (IV + ) i prendre 
peu en un replà de roca. Per un pas 
a l 'esquerra s'arriba en una f issura 
estreta que ens porta (IV + ) en una 
cornisa, que seguirem, i efectuant un 
pas di f íc i l (V) s'ha d'entrar en una 
canal-diedre que mena en una pet i ta 
plataforma, Hoc de la R-3, equipada 
amb un pi tó. 

R-3 a R-4: Cal continuar pel d iedre, 
ara vert ical (V-dos pitons) ; fer un 

Via Anglada-Guillamon, a la paret sud del 

pollegó inferior del Pedraforca. 

30 m 

35 m 

pas a l 'esquerra, pujar ver t ica lment 
iIV+J per prendre un dièdre que als 
deu mètres ens deixa a la R-4, sobre 
estreps, equipada amb dos pi tons, a 
la dreta d'una llastra desenganxada. 

R-4 a R-5: S h a de superar la l lastra 
( IV - h ) , seguir un pareil de mètres en 
art i f ic ia l (A-1) i f lanquejar a l'esquer
ra t res mètres UV-f ) i s'entra en un 
dièdre que als quinze mètres ens por
ta (V—) a la R-5, en un forat , equi
pada amb dos pi tons. 

R-5 a R-6: Se segueix en ramonage 
el dièdre que domina la reunió (V + ) , 
f ins a arribar a una pitonissa de fis
sura on comença un curt ar t i f ic ia l 
(A-2, t res mèt res) , i es continua en 
l l iure amb algun pas d'estreps (A—2, 
V + ) f ins a la R-6, d 'estreps, sota un 
sostre, equipada amb una pitonissa 
de burí i dos tacs. 

R-6 a R-7: Es puja en art i f ic ia! f ins 
al sostre (A-1), es f lanqueia a l'es
querra per sota d'aquest sostre, aju
dats per unes pet i tes savines equipa-
des amb bagues (A-2), i s'encra en 
un dièdre que mena (A-2) a una placa 

IIisa que superem per mit já de clavi-
lles coHocades en forats cees (A-1 , 
mol t segur ) , i seguim per una curta 
xemeneia (IV + ), ¡ una f issura. Cal 
continuar per un díedre (A-2, V ) , i 
entrar en un replá, al peu d'una xe
meneia, lloc de la R-7, que s'ha de 
clavar. 

R-7 a R-8: Cal seguir per l 'esquerra 
del díedre-xemeneia, f ins a un pi tó, 
mol t v is ib le de la reunió, i a la seva 
algada efectuar un f lanqueig a la dre
ta vers la xemeneia, per una placa 
Misa (V ) , segui t per aquesta xeme
neia, en una escalada estupenda (IV 
a V—) f ins a-sor t i r cap a l 'esquerra 
en un replá, a la f i de les d i f icu l ta ts . 

Des d'aquest l loc, se segueix per 
pendents herbosos i rocosos f ins al 
c im del Pollegó Inferior (300 me t res ) . 

Consideracions generáis 

Horari de l 'ascensió: De 10 a 12 h. 
Mater ial necessari : Dues cordes de 

40 m, quinze pitons variats, dos tacs 
mit jans, bagues, material individual. 

Di f icu l tat general de l 'ascensió: 
MD sup. 

Coincidim amb en Pere Xaus que 
malgrat la cata logado que se li dona, 
aquesta via és mes di f íc i l que altres 
del mateix massís graduades ED i 
MD. Via mol t sost inguda, aéria i ver
t ica l . Roca excel lent, pi tonatge se
gur, malgrat l'herba existent en gran 
part del seu recorregut. Via mol t 
dura, d i f íc i l d'abandonar i poc reco-
manable a escaladors novells. 

Ascensió realitzada el dia 24 de 
desembre del 1972, per Eduard Ruiz 
i Romeo i Josep Elesbaán Paül i Tor-
rent, del CADE del CEC (pr imera as
censió h ivernal ) . 

Primera escalada absoluta: 5 de juliol 
de 1959, per Josep Manuel Anglada i 
Francesc Guillamon, del C.M.B. 

Bibliografía: 
Alt Berguedá i Cardener. Pedraforca. 

Ambdues obres publicades peí Centre 
Excursionista de Catalunya. 

Serra del Cadí i Pedraforca. Guia car
tográfica. Editorial Alpina. 
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C R Ó N I C A DEL C E N T R E 

Festa de sant Jordi 

Aquest any, vam traslladar la Festa 
de sant Jordi al dia 29 d'abril, per ha-
ver coincidit la diada del sant amb el 
dilluns de Pasqua, en que moites famí-
lies son fora de Barcelona. 

El Saló de Cent, que l'Ajuntament de 
Barcelona ens havia cedit, es va emple-
nar de socis i de llurs familiars i amics. 

Va presidir la reunió, amb el nostre 
président senyor Agustí Bou i els ex-
presidents senyors Blanc i Ventosa, el 
regidor del districte de l'Ajuntament 
barceloní, senyor Cànoves, que obrí l'ac
te amb uns mots d'admiració per la 
tasca que el Centre mena a terme des 
de fa tants d'anys. 

El président de l'Entitat va dir uns 
mots d'introducció abans de donar la 
paraula al dissertador d'enguany, senyor 
Agustí Jolis; va fer remarcar el gran 
nombre de socis que intervenen, a di
versos nivells, a la cjestió directiva de 
la nostra Entitat, I va recordar que el 
Centre nécessita de la coHaboració per
sonal, franca, deis seus socis, per tal 
d'organitzar els actes socials sensé per
dre el carácter d'obra coHectiva que ha 
tingut des de la seva fundado. 

Tot seguit, el senyor Agustí Jolis llegí 
la seva comunicado sobre «Excursionis-
me muntanyenc», amb qué va historiar 
de manera breu el naixement i el desen-
volupament gradual d'aquesta activitat 
que d'uns objectius clarament científico-
artístics, ana vessant-se ais caires es-
portius a mida que sorgien d'altres en-
titats catalanes que es dedicaven mes 
concretament a les activitats de tipus 
cultural. Va explicar el gran predomini 
que ha anat prenent el caire esportiu 
de l'excursionisme muntanyenc, en tots 
els seus diversos vessants d'alpinisme, 
escalada, esquí, espeleología, etc., sen-
sé deixar mai de banda, pero, els altres 
vessants mes culturáis de l'excursionis
me primícer, amb qué l'excursionisme 
cátala es diferencia ben clarament de 
com s'ha desenvolupat el muntanyisme 
en altres régions hispaniques i li dona 
unes constants caractéristiques prôpies, 
a les quais convé que el Centre resti 
fidel. 

Després dels aplaudiments amb que 
els assistents van rubricar Mur acord a 
la breu exposició del senyor Jolis, van 
ser lliurades les insignies d'or i d'argent 
als socis que havien ingressat a l'Enti
tat cinquanta i vint-i-cinc anys enrera, 
respectivament. 

Per acord de la Junta Directiva aques

ta insignia enguany fou lliurada també 
als qui complien durant aquest any els 
anys d'associat, a mes de lliurar-la com 
s'havia fet fins ara, als qui els havien 
complert l'any anterior. 

Finalment, la Coral del Centre Excur
sionista de Catalunya interpreta una part 
de cancons polifóniques escollides, per 
les quals rebé, junt amb els senyors Jo-
sep M. Parellada i Edmon Colomer, di
rector i sots-di rector, respectlvament, 
molts d'aplaudiments i felicítacions. 

Cursets d'Excursionisme al Centre 

Tal com ho havia fet en altres anys, 
la Secció de Muntanya ha dut a terme 
durant aquests darrers mesos la realit-
zació dels Cursets d'Excursionisme 72/ 
73, a carree d'un grup de socis experi-
mentats que ja fa uns anys que porten 
aquesta tasca, els quals están pensats 
de cara als nous socis i als no iniciats. 
El curset de tardor aplegá durant els 
darrers mesos d'octubre, novembre i 
desembre 21 cursetistes i el d'hivern 
n'aplegá 20 durant gener, febrer i marg 
d'enguany. Els cursetistes reberen nou 
llicons teóriques sobre: preparació d'una 
excursió, per Lluís Vinsac; lectura ¡ in
terpretado de mapes i l'orientació a 
muntanya, per Pere Bosch; geografía de 
Catalunya física i comarcal, per Josep 
Llaudó; socors a muntanya, per Josep 
Baró; el paisatge vegetal, per Josep 
M. Nuet, i l'acampada, per Ignasi Ribal-
ta. Les llicons foren complementades 
amb cinc sortides de practiques a diver
ses serralades de la nostra térra, tais 
com Montroig (la Noguera), Montsant, 
Montgrony, serra dels Tossals, Talaixá 
(la Garrotxa), en les quals coHaboraren 
amb els esmentats abans Gabriel Ros-
selló, Salvador Sorrosal, Rosa Sabadell 
i Pilar Val entre altres. En acabar els 
cursets els nous excursionístes han as-
solit uns coneixements básics que els 
permeten de moure's per la muntanya 
mitjana amb seguretat. 

Una acampada als ports de 
Tortosa - Beseit 

Seguint la tendencia dels darrers anys, 
de fer el Campament de Setmana San
ta a les comarques del sud de Catalu
nya, el del 1972 se celebra a la comarca 
del Baix Ebre, concretament als Ports de 
Tortosa - Beseit, que teníem una mica 
oblidats. 

El terreny escollit, anomenat la Cata

lana, reuneix molt bones condicions. 
Son uns planells al costat del bosc da-
vant dels quais teniem una casa i una 
petita esglesiola. El propietari ens en 
va deixar les claus, per al cas que el 
mal temps ens obligués a buscar-hi aixo-
pluc. A vint mètres del Campament, una 
font convenientment arranjada va assor
tir-nos d'aigua fresca. 

Les excursions varen succeir-se una 
darrera l'altra, i cal potser remarcar l'a-
nada a la vall del Rejartjol i capçalera 
del Valldemô, paratges que sorprenen 
perquè a cada revolt de la pista es des-
cobreixen noves panoramiques. Per tal 
de guanyar temps es va intentar arribar-
hi amb els cotxes, perô al cap de poca 
estona de sortir del Campament, la pis
ta es va convertir en un mal cami de 
carro, que va obligar els conductors a 
posar els cinc sentits en aquella mena 
d'auto-cros, i a la fi es va abandonar la 
idea dels cotxes i es va seguir a peu, 
i es va demostrar una vegada mes que 
els camins de muntanya son fets per 
gaudir-ne caminant. 

Des del Campament fins a la Canti-
na, a uns 20 minuts, i per una dreta i 
«directîssima» canal, es puja al Caro, 
punt culminant dels Ports. 

Del Caro es domina gairebé tot Cata-
lunya. Per una banda es desplega la 
desembocadura de l'Ebre a l'abast de la 
mà. És una vista molt aèria que permet 
adonar-se de tots els petits détails del 
paisatge, ja que tenim la sort que hl ha 
poques boires i el vent que bufa fort 
les escampa d'un costat i les recull cap 
a l'altre, com si jugués a «fet i amagar». 
Per l'altre cantô, un seguit de carènes 
i de valls ens porta fins al Pirineu, ves-
t i t de nûvia. 

Baixant del Caro, un cami a mitja ca
réna pel vessant oest, i que es perd 
sovint per la densa vegetaciô que co-
breix la muntanya, ens porta fins al Pa
lier. Per pujar-hi cal fer una petita grim-
pada per una canal tota dreta i és re-
comanable de portar un «cordino», ja 
que el terreny és molt trencat i els es-
timballs arriben fins al fons de la vall. 
Tot aquest cantô présenta una colla de 
fondais molt bonics i abruptes que les 
boires del Mediterrani ens tapen i des-
cobreixen seguint els cops de vent que 
sempre bufa molt fort per aquest cantô. 

El temps, incôgnita que voldriem des-
xifrar anticipadament quan fem una sor-
tida, contra tot pronostic, va ésser molt 
bo. El termômetre ens registre una mi-
nima de 5° i una màxima de 22e. Tan 
sols va ploure un xic la nit del dijous 
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al divendres i el vent, l'élément mes 
temible de la comarca, pràcticament no 
va fer acte de presencia. 

Un llarg foc d'amistat va tancar la 
darrera nit del Campament, que recor-
darem tant per les belleses naturals 
del país com per la bona harmonía que 
hi regnà en tôt moment i ens va deixar 
les ganes de tornar-hi. 

Ignasi Ribalta 

Exposició i projeccions sobre l'Oisan 
(Alps) 

Patrocinada per la Secció de Munta-
nya, fou presentada una exposició mo
nográfica i dues projeccions sobre el 
Massís de l'Oisan, ais Alps del Delfinat 
(Franca). 

L'exposició comprenia fotografíes, cro
quis, mapes i petits cartells amb pensa-
ments i fragments d'escrits sobre aque-
lles muntanyes alpines, i de l'alpinisme 
en general, que han cridat l'atencíó deis 
visitants. 

La realització fou efectuada per Josep 
Llaudó i Majorai, amb la major aporta
do fotográfica del seu arxiu personal, així 
com d'Hermenegild Carrete, ¡ amb col-
leccions de mapes deixats per J. M. Sa
la Albareda, dibuixos i rétols de Joan 
Sabadell i Josep Nuet, i un gran mapa 
en relleu de la regió que fou molt útil 
ais visitants, ja que donava ràpidament 
una idea del relleu i els seus grans des-
nivells. Aquest mapa fou una coHabora-
ció de Lluís Puntís. 

Fóra molt intéressant que es repetis-
sin les exposicions d'aquest tipus, per 
donar a conèixer altres muntanyes del 
país i del món. 

També es van fer dues projeccions 
com a complément de l'exposició gráfi
ca. La primera anà a carree de Josep 
Llaudó i Majorai, que ens presenta la 
situado i les caractéristiques del mas
sís de l'Oisan, ens explica les seves di
verses estades i en detalla les ascen
sions mes notables: La Meije (3982 m), 
la Barra deis Ecrins (4101 m), Rateau, 
Cavales, Tête, Maye, Coolidge, etc. 

A la segona projecció foren exhibídes 
diapositives del Segon Campament Alpí 
i Campament d'Alta Muntanya del Cen
tre (1968) al massís de La Meije-Ecrins, 
origináis d'Enric Nosàs, Joan Créixams 
1 Josep M. Sala, que foren comentades 
pels seus autors. 

Al final es va celebrar un coHoqui so
bre aquest tipus d'excursionisme coHec-
tiu. el quai fa assequible, tant des del 
punt de vista économie com del d'or-

ganització, l'estada a muntanyes llu-
nyanes. 

L'andinista August Vallmitjana a Barce
lona 

Hem tingut entre nosaltres el notable 
andinista August Vallmitjana, un dels so-
cis fundadors del Club Andinista Bari-
loche (Argentina), el qual, català de nai-
xença, resideix en aquell pais des de 
la infantesa. Ara, al cap de molts anys, 
ha retornat i en els contactes que hi 
hem tingut ens ha promès, i ja ho po-
dem anticipar, que properament seran 
exhibits pûblicament dos films seus so
bre aquelles llunyanes terres: un sobre 
els rius dels Andes, a la Patagonia, i 
l'altre sobre l'ascensió al Payne, també 
a la gran serralada andina. 

En una sessió privada hem tingut oca-
sió de veure aquestes dues peHicules 
i en podem garantir l'interès i la qua-
litat cinematogràfica. D'altra banda, un 
d'aquests dos films ha obtingut diver-
so€ premis internacionals: al Festival 
de Montevideo i un premi especial als 
films de muntanya, a Trento. August 
Vallmitjana, que ha viscut més de tren
ta anys al peu de la serralada andina, 
ha sabut plasmar en belles imatges tota 
la grandesa de les muntanyes patagò-
niques, la duresa del seu clima, el 
tremp d'uns homes posseïts per la dè-
ria de la descoberta i la conquesta d'uns 
dms, d'unes valls i d'uns cursos d'aigua 
i la força que sorgeix de la muntanya, 
eom a magna manifestació de la natu-
ralesa i representació de l'esperit d'a-
ventura, de llibertat i de respecte. Per a 
la Secció de Muntanya, doncs, sera un 
goig de presentar aquests dos films 
del nostre compatrici, perquè puguin ser 
valorats com cai per tots els nostres 
associats i tots els amants de la mun
tanya. 

Anticipem, de moment, que es tracta 
de films de 16 mm i que cada un té 
très quarts de durada. El nacimiento de 
los nos de la Patagonia en los Andes 
és un film d'argument, sonoritzat, rea-
litzat i parlât pel nostre amie, en que 
es vol valorar, amb un llenguatge ar
genti d'exaltació patriòtica, els recursos 
que la riquesa naturai dels Andes po-
drien oferir a la Patagonia. Se'ns hi ofe-
reix un recorregut realitzat durant un 
mes i mig pels Andes, a peu a través 
de les muntanyes i amb kaiak pel curs 
dels rius impetuosos, durant el quai te-
nen Hoc diverses aventures i peripè-

cies, així com el descobriment de res
tes de civilitzacions pretèrites. L'altre 
film és un documentai sobre la con
questa del Payne, duta a terme per un 
grup d'andinistes del Club Bariloche, el 
quai, desafiant la prohibido i la vigilan
cia de les forces militars argentines, hi 
va poder realitzar la primera ascensió, 
fins a molts pocs mètres del cim. Pos-
teriorment, l'expedició italiana de Man
zoni féu constar aquesta proesa en tro-
bar sota el cim la constancia del pas 
dels andinístes argentins. 

Diguem, finalment, que la sessíó ínti
ma es va allargar amb explicacions per
sonáis d'August Vallmitjana sobre la 
realització i els propòsits de la seva 
obra, així com sobre aspectes etnogrà-
fics dels indis araucans, dels quals és 
un gran coneixedor per haver-h¡ convis-
cut durant molts anys, tema del qual 
ens promet parlar un altre dia al Cen
tre, ja que té la intendo de fixar la 
seva residencia a Barcelona. 

J. LI. M. 

La tasca de divulgado dels homes del 
Centre 

Invitats per Radio España de Barce
lona en el seu programa «Estudi obert», 
que és radiât a darreres hores de la 
tarda amb el patrocini d'una firma co
mercial, van prendre part en una emis-
sió de cara al public els directius del 
Centre, Agustí Bou, Josep M. Sala Al
bareda i Joan Créixams, així com el 
président de la Federado Catalana de 
Muntanya, Francese Martínez Masso, I 
el periodista Joan Pardo. 

Es tractava, en aquesta emissió, de 
donar a conèixer les facetes de l'excur-
sionisme. Foren formulades i contesta-
des una gran diversitat de preguntes, 
des de la conveniencia de pertànyer a 
una entitat excursionista, posseir la tar
ja de federat, i els avantatges que com
porten ambdues coses, fins a les recla-
macíons de qué han d'ésser objecte els 
inconvénients dels bitllets esportius de 
ferocarrils. Un dels temes tractats àm-
plíament fou el dels accidents de mun
tanya, els quals, com es digué, han es
tât magnificáis pels afanys ¡mmoderats 
d'un sector de la premsa, sempre àvid 
de sensacionalisme, ja que tenint en 
compte el nombre de 35.000 excursio-
nístes i alpinistes federats a Catalunya, 
i la multiplicitat d'activitats que duen 
constantment a terme, el tribut que pa
guen a l'adversitat representa una míni-
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ma proporció respecte al que exigeixen 
d'altres esports, i certs aspectes de la 
vida actual, com ara l'automobilisme, 
amb el seu tràgic reguitzell d'accidents 
mortals. 

Foren també comentades, arran d'al-
gunes preguntes que es formularen, 
certes actituds i maneres de fer que 
s'han produit últimament, les quais des
entonen i contrasten amb l'esperit que 
sempre ha prédominât en els cercles 
alpinistes, aixi com la repuisa que pro
vocaren, en forma de declarado escrita 
signada pels millors alpinistes del pais, 
de qué tothom es va poder assabentar, 
declarado que s'acorda al criteri i al 
capteniment que sempre ha prevalgut 
en l'excursionisme del nostre país. 

D'altra banda, Francese Gurri i Serra, 
vice-president del Centre, ha dut a ter
me un cicle de conferencies sobre «In
terpretado del paisatge cátala», acom-
panyades amb la projecció de diapositi
ves de Joan Tous i Casais, amb comen-
taris sobre la seva visió excursionista 
del paisatge i deis seus aspectes hu-
mans. Aquest cicle comprengué tres 
sessions, les quais tingueren Hoc, du
rant el mes de febrer, a la Unió Excur
sionista de Sabadell, entitat que agru
pa tots els muntanyencs de la veïna 
ciutat vallesana. 

El director de la revista «Muntanya», 
Josep Llaudó i Majorai, per la seva ban
da, va parlar, en una sessió organitzada 
pel Centre Excursionista de Sant Vicenç 
dt Castellet, a l'edifici de la Biblioteca 
Popular de la Diputado, d'aquesta po
blado, sobre «Records d'un alpinista. 
Impressions deis Pirineus i els Alps». 
Arran d'aquesta vetllada, escau de re
marcar i valorar, així com d'encoratjar, 
aquests centres comarcáis i el gran es-
forç que venen realitzant a favor de 
l'excursionisme i deis valors cívics i 
culturáis que li son propis. En el cas 
concret d'aquest modest centre de Sant 
Vicenç, cal esmentar que agrupa prop 
d'un centenar d'associats, té un estatge 
social que ocupa dues plantes i ha for
mat un petit museu mineralogie que 
conserva també d'altres materials reco-
llits a la comarca. Amb motiu d'aquesta 
sessió es féu lliurament a la seva bi
blioteca d'una coHecció completa de di
versos anys de la revista «Muntanya». 
També sen féu obsequi d'una altra a la 
bibliotecaria, per a la Biblioteca Popu
lar de la Diputació, la qual facilita tota 
mena d'informacions a qui s'interessa 
pels diversos temes de l'excursionisme. 

Promoció de la revista «Muntanya» 

Amb els donatius de que hem fet es-
ment en la informado anterior s'inicia 
una campanya de promoció de la nostra 
revista. Preguem que qui tingui noticia 
de biblioteques publiques o d'entitats 
que sàpiguen valorar el contingut de la 
nostra revista, que ens ho faci saber, 
ja que, un cop estudiat el cas, els en 
tametrem una coHecció de números en-
darrerits. Pretenem, amb aixô, d'arribar a 
uns mes amplis sectors de lectors als 
quais poder donar a conèixer els diver
sos aspectes positius de l'excursionis
me que es reflecteixen a les nostres 
pagines. 

RESULTATS DE 
LES CURSES D'ESQUÍ 

Campionat Infantil de Catalunya 

Data: 18 de febrer de 1973 
Lloc: La Tuca 
Organització: C.E.C. 
Modalitat: Slalom Gegant 

«Aguiluchos» femenins 
1 Raquel Aunós, 1.19.01 — 2 Silvia 

Fontdevila, C.E.C, 1.26.55 — 3 Raquel 
Bulbena, CANM, 1.36.18 — 4 Cristina 
Foix, C.E.C, 1.37.48. Fins a 7 classificats. 

«Aguiluchos» masculins 
1 Ricard Atienza, CEVA, 2.17.05 — 2 

Ferran Fernández, CEB, 2.26.36 — 3 Je
sús Puente, CEVA, 2.26.75 — 10 Xavier 
Vallcorba, C.E.C, 2.43.83 — 12 Pau Grí-
ful, C.E.C, 2.45.01 — 14 Joan Foix, C.E.C, 
2.53.85. Fins a 24 classificats. 

Benjamins 
1 Joan Puig CANM, 2.31.22 — 2 An-

toni Escape, CEVA, 2.40.65 — 3 Antoni 
Barata, CEVA, 2.45.94 — 6 Joaquim Foix, 
C.E.C, 2.58.07— 10 Claudi Garcés, C.E.C, 
3.12.97—18 Jaume Verge, C.E.C, 5.30.65. 
Fins a 19 classificats. 

Alevins 
1 Joan Serrano, CEVA, 1.41.91 — 2 

Gilbert Fontdevila, CVN, 1.49.87 — 3 
Enric Gríful, C.E.C, 1.52.50 — 6 Oriol 
Bou, C.E.C., 2.13.77 — 7 Albert Bofill, 
C.E.C, 2.21.11. Fins a 9 classificats. 

Femenins 
1 Virginia Vidaurreta, CANM, 58.49 — 

2 Miriam Jara, CEVA, 1.00.15 — 3 Pilar 
Claret, CEVA, 1.14.68 — 5 Arina Valí 
Campaña, C.E.C, 1.18.99. Fins a 6 clas
sificats. 

Campionat Infantil de Catalunya 

Data: 4 de marc de 1973 
Lloc: La Masella 
Modalitat: Slalom Especial 

Alevins femenins 
1 Virginia Vidaurreta, CANM, 30.76 — 

2 Gemma Roselló, UEC, 49.02 — 3 Anna 
Valls Campaña, C.E.C, 49.38. Fins a 4 
classificats. 

Alevins masculins 
1 Albert Bofill, C.E.C, 44.05 — 2 Joan 

García Nieto, AES, 46.03 — 3 Oriol Bou, 
C.E.C, 62.29. 

Benjamins masculins 
1 Antoni Barata, CEVA, 80.88 — 2 Án

gel Masoliver. CANM, 85.08 — 3 Joa
quim Foix, C.E.C, 89.79. Fins a 9 classi
ficats. 

«Aguiluchos» femenins 
1 Isabel Escape, CEVA, 88.21 — 2 Bet-

lem Bulbena, CANM, 91.09 — 3 Lluïsa 
Joaniquet, CESM — 6 Silvia Fontdevila, 
C.E.C, 99.22 — 8 Cristina Foix, C.E.C, 
108.40. 

«Aguiluchos» masculins 
1 Oriol Vidal, CEVA, 82.80 — 2 Jesús 

Puente, CEVA, 85.29 — 3 Joaquim Car
reras, CANM, 86.54 — 13 Xavier Belil, 
C.E.C, 112.57. Fins a 17 classificats. 

Campionats de Catalunya Juvenils 

Data: 3-4 de marc de 1973 
Lloc: Super Espot 
Modalitat: Slalom Gegant I Slalom 
Organització: Federado Catalana d'Esquí 

Slalom Gegant Dones 
1 Georgette Reynes, C.E.S.M., 1'11"88 

— 2 M. Xavier Viñeta, C.E.V.A., 1'12"64 
— 3 Rosa Gallach Cardona, C.E.C, 
1'15"93 — 4 Mercè Orriols, C.A.N.M., 
1'18"97 — 5 Beatriu Riart, C.E.V.A., 
1'19"69 — 7 Anna Veiga Lluch, C.E.C, 
1'23"16 — 16 Eulalia Gríful, C.E.C, 
1'30"71 — 17 Elisabeth Belil, C.E.C, 
1'32"73. Fins a 22 classificades. 

Homes 
1 Jaume Llinàs, C.E.V.A., 2'51"9 — 2 

David Viñeta, C.E.V.A., 2'53"3 — 3 En
ric Romero, C.V.N., 2'54"5 — 4 Agustí 
Bulbena, C.E.S.M., 2'56"1 — 5 Víctor Iva-
now, C.E.V.A., 2'56"5 — 6 Jordi Pujol 
Galofré, C.E.C, 2'56"8 — 7 Lluc Bisbe 
Lluch, C.E.C, 2 ,57 , ,8 — 13 Hans Moller 
Puigsureda, C.E.C, 3'00"3 — 26 Carles 
Cani veil, C.E.C, 3'21"6 — 39 Josep Sala 
Serra, C.E.C, 3'42"5. Fins a 56 classifi
cats. 
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El corredor del Centre, Jordi Pujol, campió 
de Catalunya juvenil. • 

Slalom Dones 
1 Montserrat Puig C.A.N.-M., 1*43"3— 

2 Mercè Orriols, C.A.N.-M., 1'46"6 — 3 
Verònica Trullas, C.A.N.-M., 1'46"8 — 4 
Josefa Cosca, C.E.T., 1*54"7 — 5 Bea-
triu Riart, C.E.V.A., 1'58"9 — 6 Anna 
Veiga Lluch, C.E.C., 2'04"5. Fins a 15 
classificades. 

Homes 
1 Jordi Pujol Galofré, C.E.C., 85"0 — 

2 Enric Romero, C.V.N., 85"5 — 3 Hans 
Moller Puigsureda, C.E.C., 87"6 — 4 Jor
di Alabau, C.V.N., 87"9 — 5 David Cues
ta, C.A.N.-M., 92"4 — 27 Josep Sala 
Serra, C.E.C., 132"7 — 40 Joan Ricard, 
C.E.C., 154"5 — 42 Rafael Arguindegui, 
C.E.C., 167"5. Fins a 46 classificats. 

I Trofeu P.E.C. 

de 1973 Data: 25 de marc 
Lloc: La Tuca 
Modalität: Slalom 
Organització: Pusaires Esquí Club 

Dones 
1 Helena Gallach, C.E.C., 79"20 — 2 

Maite Luengo, C.E.S.M., 81 "79 — 3 M. 
Antonia Fontdevila, C.E.C., 82"28 — 4 
Pilar Pont, C.E.C., 84"43 — 5 Roser Lio-
bet, C.E.C., 89"76 — 6 Rosa Gallach, 
C.E.C., 90"78 — 7 Iciar Belìi, C.E.C., 
92"44 — 10 Montserrat Cots, C.E.C., 
99"62 — 11 Mercè Soler, C.E.C., 107"15 
— 12 Anna Veiga, C.E.C., 110"49 — 16 
Teresa Ribas, C.E.C., 179"86. 

Homes 
1 Francisco Fernández Ochoa, 7 Pie, 

64"08 — 2 Pere Gil, C.V.N., 66"46 — 3 
Joaquim Garí, P.E.C., 66"52 — 4 Adam 
Bisbe Lluch, C.E.C., 67"47 — 5 Pere Ar
pa, P.E.C., 67"56 — 7 Josep Oriol Pujol, 
C.E.C., 70"32 — 8 Caries Pujol, C.E.C., 
72"18 — 9 Joan Parés, C.E.C., 73"51 — 
10 Jordi Pujol, C.E.C., 75"45 — 11 Josep 
M. Buló, C.E.C., 76"47 — 15 Josep Zen-
drera, C.E.C., 90"63 — 21 Jordi Alberti, 
C.E.C., 125"45 — 24 Xavier Aspachs, 
C.E.C., 155"86. 

Gran Premi de Puigcerdà 

Data: 17 de marc de 1973 
Lloc: Porte 
Modalität: Slalom Gegant 
Organització: Club Esquí Puigcerdà 

Homes 
1 Adam Bisbe, C.E.C., 2'43"75 — 2 

Carles Adserà, P.E.C., 2'51"02 — 3 En
ric Escrivà, C.E.S.M., 2'53"11 — 4 Clau
de Cajelot (Franca), 2'57"91 — 5 Enric 

Romero, C.V.N., 3'05"36. Fins a 24 clas
sificats. 

Dones 
1 Maite Luengo, C.E.S.M., 1'24"28 — 

2 Helena Gallach, C.E.C., r25"61 — 3 
M. Antonia Fontdevila, C.E.C., 1'26"99 — 
4 Pilar Pont, C.E.C., 1'28"79 — 5 Veròni
ca Trullas, C.A.N.-M., 1'36"96 — 6 Iciar 
Belìi, C.E.C., 1'42"32 — 8 Anna Veiga 
Lluch, C.E.C., 1'59"41. Fins a 9 classifi
cades. 

A la Cerdanya s'ha célébrât per pri
mera vegada, i amb exit total, el gran 
Premi de Puigcerdà. Aquest any ha tin
gut lloc a l'estació de Porte, una agra
dable estació de la Cerdanya francesa 
situada sota el Port de Puimorens, lloc 
on no ha mancat la neu malgrat la tem
porada tan escassa que n'ha sofert la 
nostra Cerdanya. 

També el Centre hi ha entrât amb bon 
peu, en situar-s'hi en primer lloc amb 
la victoria d'Adam Bisbe. 

Adam Bisbe, en una demostrado de 
la seva superioritat i del seu estil dé
purât hi va aconseguir la victoria amb 
un temps total de 2'43"75. 

IV Trofeu «Bal dorn ero Palomares» 

Data: 11 de marc de 1973 
Lloc: Sierra Nevada 
Modalität: Slalom 
Organització: Societat Sierra Nevada 

1 Helena Gallach Cardona, C.E.C., 
1'57"11 — 2 Montserrat Bofill, P.E.C., 
1'59"49 — 3 Magdalena Fernández, 

C.A.E., 2'22"85. Fins a 6 classificades. 

Trofeu «Andrés Urieta» 

Data: 31 de marg de 1973 
Lloc: Formigal 
Modalitat: Slalom 
Organització: Esquí Club Formigal 

1 Nuria Matabosc, C.E.C., 1'09"10 — 
2 Maria Neville, Fed. And., 1'12"80 — 
3 Maria Vicinay, Fed. Basc-Nav., 1'14"30. 
Fins a 6 classificades. 

VII Trofeu Austriae de Turisme 

Data: 1 d'abril de 1973 
Lloc: Formigal 
Modalitat: Slalom Gegant 
Organització: Federado Aragonesa d'Es-
quí. 

• 

Homes: 
1 Luciano del Cacho, Fed. Arag., 

2'00"63 — 2 Adam Bisbe, C.E.C., 2'00'78 
— 3 Pere Arpa, P.E.C., 2'02"40 — 9 Jo-
sep M. Buló, C.E.C., 2'12"06 — 13 Jordi 
Pujol, C.E.C., 2'19"27. Fins a 51 classi
ficats. 

Dones 
1 Anna Pina, Fed. Cast., 1'08"65 — 

2 Nuria Matabosch, C.E.C., 1'09"33 — 
3 Guillermina Caicoya, Fed. Ast.-Leon., 
1'10 "28 — 11 Helena Gallach, C.E.C., 
1'16"90 — 15 Roser Llobet, C.E.C., 
1'18"79 — 18 Rosa Gallach, C.E.C., 
1'21"83 — 32 Anna Veiga, C.E.C., 
1'44"44. Fins a 39 classificades. 
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II Trofeu Meyba 

Data: 1 d'abril de 1973 
Lloc: La Molina 
Modalitat: Slalom Gegant 
Organització: Unió Excursionista de Ca

talunya 

1 Tomás Aymat, U.E.C., 34"16 — 2 Je
sús Co:, U.E.C., 36"15 — 3 Félix Rodrí
guez, U.E.C., 36"18 — 4 Josep M. Bel-
tran, C.E.C., 36"24 — 7 Xavier Aspachs, 
C.E.C., 3746 — 14 Jordi Alberti, C.E.C., 
41 "36. Fins a 38 classificats. 

II Copa Ciutat de Girona 

Data: 7 de marg i 1 d'abril de 1973 
Lloc: La Molina 
Modalität: Slalom Gegant i Slalom 
Organització: Grup Excursionista i Es-

portiu Gironi 

Slalom gegant femení 
1 M. Antonia Fontdevila, C.E.C., 56"24 

— 2 Maite Luengo, C.E.S.M., 58"45 — 
3 Pilar Pont, C.E.C., 1'02"13 — 4 Iciar 
Belil, C.E.C., 1'06"50 — 8 Helena Blaya, 
C.E.C., 1'19"48. Fins a 13 classificats. 

Slalom Masculí 
1 Josep M. Luengo, G.E.E.G., 1'18"5 — 

2 Enric Romero, C.V.N., 1*22"5 — 3 An
toni Olivella, C.E.C., 1*28"5 — 7 Miquel 
Moll, C.E.C., 1'29"1 — 12 Josep Zen-
drera, C.E.C., 1'32"6 — 15 Joan Josep 
Gregori, C.E.C., 1'34"1 — 17 Jordi Alber
ti, C.E.C., 1'37"4. Fins a 28 classificats. 

Slalom femení 
1 Montserrat Puig, C.A.N-M., 1'28"7 — 

2 Maite Luengo — 3 Iciar Belil, C.E.C., 
1'35"9 — 4 M. Antonia Fontdevila, 
C.E.C., 1'37"5 — 14 Elisabeth Belil, 
C.E.C., 2'24"7. Fins a 15 classificats. 

Slalom Gegant Masculí 
Alevins 
1 Albert Bofill, C.E.C., 1'29"70 — 

2 Jordi Frat, C.V.N., 1'56"25 — 3 Gilbert 
Fontdevila, C.V.N.. 1*58"58 — 4 Anna 
Valls, C.E.C., 3'55"05. 

Benjamins 
1 Joan Puig, C. Anm., 1'08"92 — 2 Ma

ria Codina, C.V.N., 1'13"31 — 3 Juan 
Martínez, C.V.N., 1'15"28 — 5 Joaquim 
Foix, C.E.C., 1'19"95 — 6 Claudi Garcés, 
C.E.C., 1'20"97 — 10 Rosa Valls, C.E.C., 
1'32"73 — 11 Rosa Ricard, C.E.C., 
1'37"57. 

«Aguiluchos» 
1 Ferran Fernández, C.E.B., 1'02"46 — 

2 Antoni Planas, C.V.N., 1'03"98 — 
3 Marc Moreu, AES, 1'07"27 — 5 Albert 
Buendia, C.E.G., 1'10"16 — 8 Joan Foix, 
C.E.C., 1'13"62 — 9 Xavier Vallcorba, 
C.E.C., 1'14"41 — 15 Joan Casamitjana, 
C.E.C., 1'22"27 — 16 Silvia Fontdevila, 
C.E.C., 1'23"91 — 19 Xavier Belil, C.E.C., 
1'24"99 — 20 Pau Olivella, C.E.C., 1'25'45 
— 28 Anna Foix, C.E.C., 1'36"80. Fins a 
31 classificats. 

Campionat de Catalunya de Veterans 

Data: 8 d'abril de 1973 
Lloc: La Tuca 
Modalität: Slalom Gegant 
Organització: Club Alpi Nuria Masella 

Dones 
1 Montserrat Corominas, C.E.V.A., 

1*05''39 — 2 Rita Alier, C.E.C., 1'34"24 
— 3 Anna Marqués, C.A.N.M., 1'42"13 
— 15 Adela Piera, C.E.C., 4'35"64 — 
16 M Josep Duham, C.E.C., 4'46"09. 

Masculí 
1 Joan Poll Puig, C.E.C., 1'18"82 — 

2 José Salvans, C.E.V.A., 1'19"84 — 
3 Antoni Barata, C.E.V.A., 1'24"08 — 
9 Fermi Rafel, C.E.C., 1'36"31 — 17 Jau-
me Talens, C.E.C., 1'49"52 — 18 Joaquim 
Foix, C.E.C., 1'51"23 — 22 Horaci Miras, 
C.E.C., 1'56"33 — 25 Manuel Rodes, 
C.E.C., 1'58"33 — 37 Emili Ulles, C.E.C., 
2'18"72 — 43 Erich Rohmund, C.E.C., 
2'36"77 —55 Lluís Peidró, C.E.C., 4'30"88 
— 58 Francese Comas, C.E.C., 15*11 "37 
— 59 Eliodor Orfila, C.E.C., 19'49"94. 

Social del C.E.C. 

Data: 8 d'abril de 1973 
Lloc: La Molina 
Modalität: Slalom 
Organització: Club d'Esquí de Catalunya 

1 Josep Joan Gregori (C), 28"2 — 
2 Amadeu Jori (NC), 29"3 — 3 Miquel 
Moll (C), 30"1 — 4 Jordi Alberti (C), 
30"3 — 5 Antoni Olivella (C), 31 "0 — 
6 Lluís Olivella (NC), 31 "0 — 7 Manuel 
Pujol (C), 32"1 — 8 M. Antonia Font
devila (C), 32"2 — 9 Albert Pelach (C), 
39"0 — 10 Joaquim Valls (NC), 33"0 — 
11 Germá Climent (NC), 33"1 — 12 Jo
sep Sala (NC), 33"2 — 13 Bonaventura 
Batlle (NC), 34"3 — 14 Pau Grífol (I), 
34"3 — 15 Albert Buendia (I) , 35"1 — 
16 Jordi Sala (NC), 35"3 — 17 Emili 
Calvo (V), 35"4 — 18 Joan Foix (I), 
36"0 — 19 Jordi Fábregas (NC), 36"1 

— 20 Xavier Vallcorba (I), 36"2 — 
21 Xavier Torrens (NC), 36"4 — 22 Ma
nuel Albertos (NC), 37"2 — 23 Rafael 
Lladó (NC), 38"2 — 24 Jaume Llongue-
ras (NC), 39"0 — 25 Eulalia Grifol (C), 
39"4 — 26 Jordi Trailern (NC), 40"0 — 
27 Claudi Garcés (I), 41 "0 — 28 Jordi 
Pujades (NC), 41 "3 — 29 Ricard Pe-
dreira (NC), 42"1 — 30 Mercè Soler 
(C), 42"3 — 31 Silvia Fontdevila (I). 
44"0 — 32 Cristina Foix (I), 44"4/5 — 
33 Pau Olivella (I), 46"0 — 34 M. Rosa 
Valls (I), 47"2 — 35 Albert Bofill ( I), 
47"3 — 36 Rosa M. Ricart ( I) , 48"1 — 
37 Jordi Bienvenido (I), 48"1 — 38 Joa
quim Foix (I), 48"3 — 39 Mercè Amat 
(NC), 51 "1 — 40 Enric Grifol ( I) , 53"3 
— 41 Raquel Gcicoechea (NC), 1'2"0 — 
42 Anna Valls (I), 1'11"4 — 43 Mont-
serrat Colldeforns (NC), 1'12"0 — 
44 J. Albert Amigó (I), 1'14"0 — 45 Mar
ta Montaner (NC), 1'19"4 — 46 Joaquim 
Masaneda (I), 1'27"0 — 47 M. Rosa 
Campana (V), 1'28"0 — 48 Glòria So-
teras (V), 1'31"4 — 49 Carles Martin 
(NC), 1'36"4 — 50 Ernest Godo (NC), 
1 '41 "0 — 51 Xavier Bas (I), 1'59"4. 

Social del C.E.C. 

Data: 19 d'abril de 1973 
Lloc: La Tuca 
Modalitat: Slalom Gegant 
Organització: Club d'Esqui de Catalunya 

1 Josep M. Buio (C), 28"7 — 2 Xavier 
Vallcorba (I), 33"9 — 3 Pau Griful (I), 
34"1 — 4 Victor Herrero (C), 34"9 — 
5 Miquel Bordas (NC), 35"3 — 6 Joan 
Foix (I), 36"1 — 7 Jordi Fàbregas (NC), 
36"8 — 8 Jaume Verge (I), 39"4 — 
9 Joaquim Foix (I), 39"6 — 10 Claudi 
Garcés (I), 39"9 — 11 Joaquim Foix 
(V). 40"6 — 12 Joan Urgellès (NC). 
41 "6 — 13 Enric Griful (I), 41 "8 — 
14 Lloreng Gioì (NC), 43"2 — 15 Tomas 
Vallcorba (V), 48"6 — 16 Albert Buen
dia (I), 51 "9 — 17 Ventura Garcés (V), 
1'32"9. 

i 

Femenins 
1 Pili Pont (C), 33"6 — 2 Silvia Font

devila (I), 36"4 — 3 Cristina Foix (I), 
38"1 — 4 Anna Foix (I), 43"0 — 5 Ca
rolina Rodes (NC). 43"6 — 6 Rosa Valls 
(I), 44"7 — 7 Eulalia Roig (NC), 48"5 
— 8 Anna Valls (I), 52"3 — 9 Elisenda 
Fruitós (NC), 54"3 — 10 Esther Vall
corba (NC), 54"9 — 11 Mercè Amat 
(NC), 1'26"0 — 12 Montserrat Cots (C), 
3'01"8. 

(C = Corredor, NC = No Corredor, 
V = Veterà, I = Infantil.) 
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Classificació de la Copa 400 

Homes 
1 Joan F. Vidaurreta, CANM., 40 punts 

— 2 Enrié Romero, CVN., 36 punts — 
3 Felix Puncernau, CESM., 29 punts — 
4 Oscar Pierre, C.E.C., 20 punts — 
5 Hans Moller, C.E.C., 16 punts, Exq. An-
toni de La Sotilla, C.E.C. — 6 Pere No-
gués, C.E.C. — 7 Carles Canivell, C.E.C, 
13 punts — 9 Jordi Alberti, C.E.C, 10 
punts, Exq. Xavier Aspachs, C.E.C — 11 
Felip Riusser, C.E.C, 6 punts — 13 Al
fons Bravo, C.E.C, 4 punts, Exq. Josep 
Zendrera, C.E.C — 16 Joan J. Gregori, 
C.E.C, 1 punt. 

Femenins 
1 Iciar Belil, C.E.C, 70 punts — 2 Jo

sefa Costa, CET, 36 punts — 3 Elisabet 
Vidal, CESM., 35 punts — 7 Rosa Ga
llach, C.E.C, 16 punts — 8 Eulalia Griful, 
C.E.C, 13 punts — 10 Elisabet Belil, 
C.E.C, 10 punts — 11 Helena Blaya, 
C.E.C, 8 punts — 17 Cristina Ricard, 
C.E.C, 2 punts 

II Comiat de la Neu 

Data: 15 d'abril de 1973 
Lloc: Sant Joan de l'Erm 
Modalitat: Fons 
Organització: C.E.C. 

Corredors Homes 

Infantils «B» (2 Km) 
1 Daniel Rodríguez, C.E.C, 15'22. 

Infantils «A» (4 Km) 
1 Carles Dalmau, C.E.C, 12'24 — 

2 Joan Fernández, C.E.B., 13'22 — 3 Jo
sep Pous, C.E.C, 14'19 — 4 Antoni Fer
nández, C.E.C, 15*48. 

Juniors II (4 Km) 
1 Ramon Fernández, C.E.B., 10'42 — 

2 Pere Matamales, C.E.C, 11*30 — 3 Al
bert Fernández, C.E.C, 13'27 — 4 Joan 
Ramon Funollet, C.E.C, 14*20 — 5 Fede-
ric Fernández, C.E.C, 15*20. 

Juniors I (8 Km)) 
1 Enric Guilló, C.E.C, 19*44 — 2 Nar-

cis Serrat, C.E.T., 23*44 — 3 Enric Pa
lacios, C.E.C, 25*31 — 4 Miquel Caminal, 
C.E.C, 26*38 — 5 Josep Ausñas, C.E.C, 
27'55 — 6 Isidre Busqué, C.E.C, 34'11. 

Seniors (8 Km) 
1 Felix Funollet, C.E.C, 20*04 — 2 An

toni Vicente, C.E.C, 24*19 — 3 Josep 

Lluís Lozano, 26*05 — 4 Lluís Torcal, 
C.E.C, 26'31. 

Dones 

Juniors (2 Km) 
1 Helena Martínez, C.E.C, 13*06 — 

2 Elisenda Fruitós, C.E.C, 13*10 — 3 Cé
lia Martínez, C.E.C, 14'50. 

Seniors (4 Km) 
1 M. Carme Vila, C.E.C, 22*00 — 

2 M. Carme Hernández, A.E.M., 22*12. 

No Corredors Homes 

Alevins I (1/2 Km) 
1 Marc Pascual, C.E.C, 3*15. 1 Exq., 

Xavier Funollet, C.E.C., 3'15 — 2 Jesús 
Rodríguez, C.E.C, 4'47. 

Alevins II (1 Km) 
1 Margal Fruitós, C.E.C, 2*20 — 2 Joan 

Dalmau, C.E.C, 3*25. 

Infantils «B» (2 Km) 
1 Ramon Miñambre, C.E.C, 16*01 — 

2 Joan M. Caminal, C.E.C. 16*45 — 3 Jo
sep Armengol, C.E.C, 16*52 — 4 Alfons 
Raspall, C.E.C, 17'00 — 5 Jaume Grau, 
C.E.C, 17*16 — 6 Xavier Galindo, C.E.C, 
19*34. 

Infantils «A» (2 Km) 
1 Antoni Hernández, C.E.C, 12*45 — 

2 Jordi Grau, C.E.C, 13*16 — 3 Lluís 
Ribes, C.E.C.,. 14*19 — 4 Josep Dalmau, 
C.E.C, 26*01 — 5 Guillem Reibien, 
C.E.C, 30*29. 

Juniors II (2 Km) 
1 Josep Dalmau Ausas, C.E.C, 13'44 

— 2 Jordi Pintó, C.E.C, 17*17. 

Juniors I (4 Km) 
1 Manuel Albertos, C.E.C, 18'46 — 

2 Jordi Fábregas, C.E.C, 19'40 — 3 Xa
vier Borras, C.E.C, 27'06. 

Seniors (4 Km) 
1 Manuel Unzeta, C.E.C, 13*44 — 

2 Amadeu Jori, C.E.C, 15*31 — 3 Abel 
Pascual, C.E.C, 15*58 — 4 Jaume Serrât, 
CET., 16*44 — 5 Antoni Olivella, C.E.C, 
17*26 — 6 Damià Obach, C.E.C, 25*26. 

Veterans «A» (2 Km) 
1 Pere Matamales, C.E.C, 14'11 — 

2 Jesús Rodríguez, C.E.C, 18*54 — 
3 Joan Caminal, C.E.C, 21*42. 

Veterans «B» (2 Km) 

1 Josep Fruitós, C.E.C, 12*13 — 2 Ma
nuel Fontdevila, C.E.C, 13*40 — 3 Isidre 
Busqué, C.E.C, 20*00. 

Superveterans (1 Km) 
1 Josep Miñambres, C.E.C, 11'14. 

Dones 

Infantils (1/2 Km) 
1 M. Teresa Roca, C.E.C, 1*55 — 

1 Exq., M. Àngels Caminal, C.E.C, 1'55 
— 3 Pilar Funollet, C.E.C, 2*05 — 4 Bi
sela Galindo, C.E.C, 2*35 — 5 M. Anto
nia Armengol, C.E.C, 2'40 — 6 M. Car
me Rodríguez, C.E.C, 2'43 — 7 Marta 
Tarrés, C.E.C, 2'51 — 8 Maite Framis, 
C.E.C, 3'37 — 9 Mercè Valls, C.E.C, 
3'55. 

Juniors (2 Km) 
1 M. José Carrillo, C.E.C, 15'05 — 

2 Montserrat Pous, C.E.C, 17'48 
Seniors (2 Km) 
i Magdala Pey, C.E.C. 17'30 — 2 Mar

ta Montaner, C.E.C. 19*35. 
Vétérans 1 (1 Km) 
1 M. Rosa Campaña. C.E.C, 8'17. 

Trofeu «Cosmos» 

Data: 25 de febrer de 1973 
Lloc: Sierra Nevada 
Modalitat: fons 

Dia esplèndid de sol, i exceHent tem
peratura a Sierra Nevada. Per això la 
celebrado del IV Trofeu «Cosmos», d'es-
qui nòrdic, constituí un èxit de public 
1 de participants, que gairebé arribaven 
a cent. El circuit, marcat a la zona de 
Borreguiles, era de 5 quilòmetres, al 
quai havien de fer tres voltes els se
niors, dues els juniors i una els infantils, 
els vétérans i les dames. 

La sortida fou estil Suècia, o sigui, 
tots a la vegada, i els résultats de les 
dames, categoria en que participava la 
nostra corredora M. Helena Sintes, fo-
ren els següents: 

1 M. Helena Sintes, C.E.C., 20*32 — 
2 M. Victoria Garcia, Fed. Cast., 22'10 — 
3 M. Luisa López, Fed. Andalusa, 26'07. 

Fou, en resum, una prova que va rea
firmar la bellesa d'aquesta modalitat es
portiva. Per la tarda tingué l'acte de 
lliurament de trofeus. 

Caries Dalmau, campió d'Espanya 
de fons 

El corredor del Centre, de la Seu d'Ur-

354 



Carles Dalmau, corredor del Centre, de la 

Seu d'Urgell, campió d'Espanya infantil 

d'esquí nòrdic. • 

— 3 Veronica Trullas, CANM, 42 punts 
— 4 Helena Gallach, C.E.C., 39 punts — 
5 Pilar Pont, C.E.C., 36 punts — 7 Ro-
ser Llobet, C.E.C., 21 punts — 9 Mont-
serrat Brio, C.E.C., 16 punts — Exq. Nu-
ria Matabosch, C.E.C., 16 punts — 10 
Iciar Belil, C.E.C., 10 punts — 11 Anna 
Veiga, C.E.C., 8 punts — 12 Merce So-
ler, C.E.C., 6 punts — Exq. Rosa Gallach, 
C.E.C., 6 punts — 14 Rosa Cerveto, 
C.E.C., 4 punts — 15 Montserrat Cots, 
C.E.C. Fins a 26 classificats. 

I Trofeu C.E.C. d'Esqui Nordic Infantil 

geli, Carles Dalmau, ha aconseguit bri-
llantment el Campionat d'Espanya infan 
til de fons. 

Amb aquest triomf culmina una tem-
porada piena de bons resultats, en la 
qual ha anat millorant a cada cursa, 
fruit d'un esforg i un entrenament cons-
tants dins de l'equip de corredors in-
fantils de la delegació del C.E.C, a la 
Seu d'Urgell. 

Els resultats foren els segùents: 
1 Carles Dalmau Ausàs, C.E.C., 

26'05"4 — 2 Victor Lopez Martin, Fed. 
Cast., 26'30"30 — 3 Joan Fernàndez Far-
ré, C.E.B., 26'42"5. 

Ili Gran Premi de Sabadell 

El dia 25 de marg es va celebrar a la 
Molina una prova de fons per a totes 
les categories organitzada per la U. E. 
de Sabadell. 

Encara que el dia abans de la prova, 
la màxima preocupació per a corredors 
i organitzadors era la manca de neu, el 
diumenge a primera hora va comengar 
a nevar i no va parar fins al migdia. Això 
va facilitar el marcatge d'un circuit als 
boscos de darrera el trampoli d'uns 2.500 
metres, però a mida que hi anaven pas-
sant els esquiadors s'anaven esborrant 
les traces i semblava que s'hagués d'o-
brir de nou a cada concursant. La cursa 
va tenir els seus problemes, ja que con-
trolar a tots els participants en un re-
corregut tan curt va èsser dificultós. 

Els corredors del Centre que hi van 

prendre part es classificaren en els se-
güents llocs: 

Categoría Seniors: 3 Manel Somoza, 
54'40"13 — 4 Antoni Vicente, 55'22"5 — 
6 Miquel Caminal, 68'12"5. 

Categoría Juniors: 1 Josep Giró, 
42'36"7 — 2 Enric Guilló, 49'19"6 — 8 
Isidre Busqué. 

Categoría Juniors II: 2 Albert Fernán
dez, 29'51"6 — 3 Joan Ramon Funollet, 
30'09"1 — 4 Xavier Busqué, 32'25"3. 

Categoría Infantil: 1 Antoni Fernán
dez, 14'29"3 — 3 Raimon Fruítós, 15'13"6. 

Femenins: 2 M. Helena Síntas, 30'47"2 
— 3 M. Carme Vilà, 31'17"2. 

Miquel Caminal 

Copa Federació Catalana d'Esqui 

Homes 
1 Adam Bisbe, C.E.C, 81 punts — 2 

Josep M. Luengo, G.E.E.G., 49 punts — 
3 Carles Dexeus, C.E.C, 39 punts — 4 
Joaquim Garí, P.E.C., 36 punts — 5 An
toni Campaña, C.E.C, 33 punts — 11 Jo
sep M. Buló, C.E.C, 18 punts — 12 Josep 
Oriol Pujol, C.E.C, 14 punts — 13 Joan 
Parés, C.E.C, 12 punts — 14 Carles Pu
jol, C.E.C, 10 punts — 15 Aureli Bisbe, 
C.E.C, 8 punts — 16 Jordi Pujol, C.E.C, 
7 punts — 20 Oscar Leria, C.E.C., 3 punts 
21 Lluc Bisbe, C.E.C, 2 punts. Fins a 32 
classificats. 

Dones 
1 M. Antonia Fontdevila, C.E.C, 63 

punts — 2 Maite Luengo, CESM, 57 punts 

Com estava programat al calendari 
oficial de la Federacio Espanyola d'Es
qui, es va celebrar a la Molina el pas-
sat 11 de marc el I Trofeu C.E.C. d'es-
qui nôrdic per a infantils, amb la col
laborate de Banca Catalana, que troba 
en aquesta cursa un incentiu per a ma-
nifestar el seu suport als esports i, en 
particular, a les manifestacions en que 
participa el jovent. 

Malgrat la manca de neu d'aquest any 
a la Molina, vam poder realitzar el cir
cuit programat mesos abans: dues vol
tes a I'entorn dels boscos que hi ha dar
rera el trampoli de Font Canaleta, Hoc 
que creiem que es pot considerar ideal 
per al foment i la realitzaciô de curses 
de fons de trajectes curts, com aques
ta que vam organitzar. El circuit, de 
2.500 m, amb desnivells suaus i amb 
quasi tot el recorregut marcat a doblji 
traça, per allô que si algu cau no s'hi 
entrebanqui el de darrera, va ésser un 
encert, ja que no va haver-hi cap acci
dent ni dificultats per a avançar. 

Ja dissabte al mati, a les 10, es va 
trobar el circuit marcat i tancat, per a 
poder fer els entrenaments i reconèixer 
la pista mercès a la màquina «skitter» 
que vam dur de Sant Joan de I'Erm, guia-
da per l'Enric Guillô, expert en aquest 
vehicle, que va ésser l'executor en la 
realitzaciô del traçât, amb la coHabora-
ciô de corredors de la nostra Entitat. A 
la tarda, l'organitzaciô va oferir una re-
cepciô a tots els participants, delegats, 
federatius i premsa, als quais donà la 
benvinguda el president de la Secciô 
d'Esqui, Amadeu Jori, i seguidament es 
va servir un aperitiu, obsequi del Con-
sell del Xalet de la Molina. Després 
es van reunir els représentants dels 
equips i es porta a terme el sorteig de 
dorsals. Malgrat totes les invitacions 
cursades només hi aconseguirem dues 
dotzenes d'inscrits, aixô si, de bona qua-
litat. De totes maneres, creiem que vam 



El president de la Federado Espanyola 
d'Esquí, senyor Baranda, Hiurant els trofeus 
a/s guanyadors de la prova infantil del 
I Trofeu C. E. C. d'esqui nòrdic. V 

complir amb la nostra tasca en donar 
a la competicio I'escalfor que ens per
met la illusiô de veure que aquests nois 
i noies resten preparats per a competir. 

L'endemà, al voltant de les 10, ens 
trobàvem una bona colla als plans del 
«camp de golf», per veure la competi-

foto: Campafià 

ciò. Hi van assistir les primeres autori-
tats regionals i nacionals de l'esqui, cosa 
que agraì'm, ja que amb aquesta visita 
van corroborar l'interès de la prova. 
L'aspecte tècnic dels participants se 
centrava en l'equip francès dels Angles, 
els seleccionats castellans i el conjunt 

del C.E.C., que semblava que ens per-
metria aconseguir els primers llocs, pe-
rô va ésser molt just, ja que els punters 
se'ls van endur els francesos, tant els 
nois com les noies, els quais van de-
mostrar la seva preparaciô fîsica i tèc-
nica. El nostre Caries Dalmau, perô, va 
saber treure profit de la seva prepara
ciô i aconseguî un meritissim segon Hoc. 
Igualment. la jove Cèlia Martinez i. tots 
els altres corredors van contribuir a 
crear un ambient d'autèntica competiciô 
internacional. 

A la tarda, a la sala del Xalet, plena 
d'afeccionats i amants d'aquesta espe-
cialitat de l'esquî, es va fer el reparti-
ment dels premis conquerits pels parti
cipants, i ' h i va haver obsequis per a 
tots els nois i les noies. En aquest acte 
de repartiment de premis van assistir 
el président de la Federaciô Espanyola 
d'Esquî, Àngel Baranda, el de la Cata-
lana, Joaquim Bofill i d'altres rectors es-
portius, aixi com el représentant de 
Banca Catalana, senyor Angusto. 

Va prendre la paraula el senyor Ba
randa, que va encoratjar perquè aquests 
concursos infantils d'esqui proliferin, i 
perquè el Centre continu!" amb la seva 
tasca de promociô i ajuda als esports 
de muntanya i, en particular, a l'esquî. 
Per ûltim, félicita a tots i en especial el 
C.E.C., que és exemple com a Club. 
També hi assistiren corresponsals de 
premsa nacional i estrangera, aixi com 
la T.V.E. 

Els résultats foren els segùents: 
Masculins 
1 Barthélémy Riveill, Ski Club Els An

gles, 2138"0 — 2 Caries Dalmau Ausàs. 
C.E.C., 2 2 W 3 — 3 Bernard Tuzet, Ski 
Club Els Angles, 23'01"2 — 4 Victor Lô-
pez Martin, Fed. Castellana, 24'49"4 — 
5 Jean Jacques Trilles, Ski Club Els An
gles, 24'50"9 — 11 Antoni Fernândez 
Sancho, C.E.C., 27'04"0 — 12 Raimon 
Fruités Tosca, C.E.C., 27'07"0. Fins a 19 
classificats. 

Femenins 
1 Cristina Trilles, Ski Club Els Angles, 

28'37"5 — 2 Cèlia Martinez Castro, 
C.E.C., 31'11"7 — 3 M. Dolors Pallarès 
Alvarez, A.E.I., 39'44"4 — 4 M. Teresa 
Alvarez Pallarès, A.E.I., 52'17"7. 

IV Ronda de Calvet 

El 4 de marc es va celebrar a l'es-
taciô pirinenca dels Angles, la IV Ronda 
de Calvet, cursa de fons de categoria 
nacional francesa, amb participaciô es
trangera. El C.E.C. va rebre invitaciô per 
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a participar-hi i va seleccionar un potent 
equip, ja que aquesta cursa és feta per 
a totes les catégories i aixô permet d'in-
cloure algún corredor a gairebé totes. 

El dissabte ens trobàvem als Angles 
un grup de 10 participants per conèixer 
els recorreguts, entrenar i estudiar l'en-
ceratge de la cursa per a l'endemà. Al 
mati a les 8 érem ja tots a les pistes, 
incloent-hi els que van arribar de la Mo
lina i de la Seu d'Urgell, en total, 17 
participants en les diferents catégories. 

A l'hora assenyalada van donar la sor-
tida al primer corredor de seniors, 15 qui-
lômetres, en dues voltes a un circuit 
ben marcat, perô una mica suau, com-
parant-lo amb els nostres. Seguidament 
van sortir els juniors, amb 10 Km, cursa 
guanyada per l'Enric Guilló, extraordinari 
de facultáis, i amb un ritme que mera-
vellà la parroquia congregada vora de 
les pistes. També en Pere Maternales 
se'n sorti bé, malgrat una petita despis
tada. Les fèmines seniors van ésser la 
gran expectació, ja que hi havia les dues 
campiones nacionals, la francesa Mar
tine Vilana i la nostra M. Helena Sintas, 
perô una despistada en un baixador d'a-
questa a la primera volta li va fer per
dre el Hoc i va quedar en tercera posiciô. 

En infantils. en Caries Dalmau va acon-
seguir el segon Hoc. 

L'organització va ser digna de la com
petido, ja que amb dues hores van li
quidar uns dos-cents participants i a 
quarts de dues es donaven els résul
tats i els premis. El C.E.C. en va tenir 
un per l'actuació deis seus corredors. 
Seguidament es va servir un àpat de 
germanor, havent acabat el quai vam em-
prendre el retorn, després de veure com 
els nostres joves, nois i noies, havien 
acaparat els primers llocs en aquesta 
cursa en que participaven corredors d'ar-
reu dels Pirineus. 

Classificacions 

Seniors, 15 Km 
1 Georges Beltrans, Duanes, 50'00"8 

— 2 Georges Fages, Duanes, 50'43"0 — 
Roger Macabíes, Duanes, 52'06"0 — 14 
Lluis Torcal, C.E.C., 64'27"3 — 17 Ma
nuel Somoza, C.E.C, 74'05"8 — 18 Al
bert Solé, C.E.C, 74'16"2 — 21 Antoni 
Torcal, C.E.C, 79'46"6. 

Juniors, 10 Km 
1 Enric Guilló, C.E.C, 37'14"8 — 2 Di

dier Mauranne, A.S.C. Béziers, 38'21 "2 — 
3 Pera Matamales, C.E.C, 39'56"5 — 8 
Isidre Busqué, C.E.C, 54'21"3. 

Cadets, 6 Km 
1 André Jerez, U. S. Font-Romeu, 

20'34"6 — 2 André Bellamy. S.C.A. Cou-
me. 21'12"5 — 3 Stéphane Meunier, U.S. 
Font-Romeu. 21'48"2 — 6 Albert Fernán-
dez Sancho, C.E.C, 24'22"0 — 8 Joan Ra
mon Funollet, C.E.C, 27'15"0 — 11 Xa
vier Bertrán Ramon, C.E.C, 32'47"0. 

Infantils, 3 Km 
1 Olivier Betoin, S.C.A. Coume. 

10'37"3 — 2 Caries Dalmau, C.E.C, 
11'59"6 — 3 Berthélémy Riveli, S. C. Els 
Angles, 12'01"0 — Antoni Fernández 
Sancho, C.E.C, 15'6"8. 

Benjamins, 2 Km 
1 Pierre Betoin. S.C.A. Coume, 10'54" 

— Raymond Berjouan, S. C. Sallagosa, 
iri5" — 3 Patrik Pessonnier, S. C. Cam
bres d'Ase, 11 '18" — 6 Raimon Fruitós, 
C.E.C, 11'5". 

«Poussines», 1 Km 
1 Sven Betoin. S.C.A. Coume, 5'38" — 

2 Christophe Fabregat, S. C Formiguera, 
6'27" — 3 Michel Poudade, S. C. Els An
gles, 6'43" — 9 Daniel Rodríguez, C.E.C, 
7*03". 

Femenins, 10 Km 
1 Martine Vilana, S. C. Els Angles. 

41'25 "2 — 2 M. Carme Vilà, C.E.C, 
47'59"3 — M. Helena Sintas, C.E.C, 
51'57"3. 

Cicle sobre les liles Balears 

La Societat Catalana de Geografia, fi
lial de l'Institut d'Estudis Catalans, en
tre les activitats que ha dut a terme du

rant el curs 1972-73 al Palau Dalmases 
del carrer Monteada, ha dedicai un in
teressant cicle a les liles Balears, amb 
quatre comunicacions. Fou inaugurât pel 
doctor Bartomeu Barceló, del Centre 
Universitari de Mallorca, amb el tema: 
«Eis canvis recents en el paisatge i la 
societat de les liles Balears», on va fer 
notar com el turisme és un dels fac-
tors mes importants en la transforma
do interna ¡ externa de les liles. 

La comunicado següent fou a carree 
de Tomás Vidal, professor de la Univer
sität de Barcelona. Parla de la «Tipolo
gia de la casa rural i l'arquitectura tra
dicional menorquina», i exposa l'evolu-
ciô de les construccions rurals a Me
norca d'acord amb les delimitacions de 
terreny dites «llocs», i mostra la distri-
bució de les estances i dependèneies 
de la casa rural menorquina. 

En una altra sessiô. Pierre Deffontai-
nes, professor de Geografia de la Uni
versität de Barcelona i ben conegut en
tre nosaltres, presenta una comunicació 
sobre: «Eis problèmes del tipus de l'ha
bitacle a les liles Balears», on mostra 
com aquest arxipèlag ha conservât en 
cada una de les ¡lies una geografia hu
mana foiça particular i especialment 
una geografia de l'habitacle rural. 

Va cloure aquest cicle Jean Bisson, 
professor de Geografia de la Universi
tät de Tours. Des del 1964 dedica les 
seves investigacions a l'estudi de les 
liles Balears, i el tema exposât a Bar
celona: «Menorca i Eivissa, estudi de 
geografia rural comparada», forma part 
de la seva tesi doctoral «La Terre et 
l'Homme aux îles Baleares». En aquesta 
comunicació va remarcar les diferencies 
entre les dues illes, tant en el paisatge 
rural com en Mur evolució social, con-
sequència d'un substrat historie també 
diferent, caractéristiques que el feno-
men turistic no ha aconseguit d'esborrar. 

Està prevista per a final de curs, la 
publicado de les comunicacions d'aquest 
cicle dedicat a les Illes Balears. 

En el moment de transcriure aquesta 
breu informado, s'inicia un segon cicle 
dedicat a donar a conèixer una iniciativa 
important: la realització d'un Atlas Te-
màtic de Catalunya. La introducció fou 
a carree del doctor Joan Vilà Valenti, 
director del Departament de Geografia 
de la Universität de Barcelona. Les suc
cessives sessions han estât dedicades 
als problèmes d'enfocament d'aquest 
Atlas pel que fa referencia a la geogra
fia física i humana, així com a la geo
grafia urbana de Barcelona. 

3 5 7 



El président del Centre, Agustí Bou, assis
tent al Congrès Internacional de Llengua 
i Literatura Catalanes, a Cambridge, con
versant amb un prof essor britànic i el 
filoleg cátala J. Roca Pons. • 

Associació Internacional de Llengua 
i Literatura Catalanes 

Els dies 9 al 14 d'abril de 1973 ha 
tingut Hoc a Cambridge, al Fitzwilliam 
College, el III CoHoqui Internacional de 
Llengua i Literatura Catalanes. Els assis-
tents, entre participants i acompanyants, 
foren a prop de 200. 

El marc, el Fitzwilliam College, encara 
que de construcció moderna, conserva 
tota la gracia i l'esperit deis collegis 
universitaris anglesos. El fet de residir 

els participants en les mateixes habita-
cions de professors i alumnes, que en 
aquells moments es trobaven de vacan-
ees, feia que visquessin plenament l'at
mosfera de Cambridge. 

Els punts tractats foren, bàsicament, 
de dues menés. Uns que fan referencia 
a la llengua i d'altres que versen sobre 
questions de literatura. 

Els assistents venien d'arreu del mon. 
És difícil esmentar-los a tots, però no
mes cal fer esment que hi havia els 
senyors Aramon, Badia, Batista i Roca, 

Jordi Carbonell, Mariner, Roca Pons, Su-
granyes, Terry, Triadú, Vallverdú, etc. 

Fita important de les jornades va ès
ser la constitució de l'Associació Inter
nacional de Llengua i Literatura Catala
nes (AILLC). Tota la tarda del divendres 
13 d'abril es va dedicar a la discussió 
deis seus estatuís. Va èsser una tasca 
esgotadora que es va acabar just a temps 
per a assistir a la recepció que oferia 
la Universität de Cambridge com a clau
sura del Colloqui. A continuació es va 
celebrar el sopar de comiat, que va re
sultar altament emotiu, i, com a cloen-
da, un concert de música vocal catalana 
medieval i renaixentista a carree del 
Ouartet Polifonie de Barcelona. 

Com sempre que se celebra quelcom 
i amb exit, cal dir que al darrera hi ha 
algú que hi ha treballat molt. En aquest 
cas, la feina la podem personalitzar en 
F. M. Lorda i Alaiz, que des d'Amster
dam s'ha preocupat de l'organització del 
Colloqui i de la preparació deis estatuts 
de l'Associació. 

El treball a Cambridge va recaure en 
el professor J. G. Walker i la seva dona, 
que van multiplicar-se per arreglar pro-
blemes i atendré a tothom. A ells i d'al
tres que no esmentem, però que també 
van treballar i molt, els donem les gra
des per la tasca feta i l'enhorabona per 
l'exit assolit. 

Expedició a l'Hindukush (Himalaia) 
C. E. de la Comarca de Bages 

del 

En aparéixer aqüestes línies hauran 
iniciat ja el seu viatge els membres del 
Grup d'Alta Muntanya del Centre Excur
sionista de la Comarca de Bages, que 
componen l'expedició a la serralada de 
l'Hindukush, la mes occidental de l'Hi-
malaia. Els objectius de l'expedició se 
centren en la conquesta del cim princi
pal del Tirich Mir (7.707 m). Aquesta ex
pedició gaudeix del patrocini d'algunes 
entitats oficiáis, com la Delegació d'Es-
ports, la F.E.M., la Diputació He Barce
lona i l'Ajuntament de Manresa. Així ma-
teix, compten amb l'ajuda de diverses 
cases comerciáis, grades a les quals 
han pogut completar el seu pressupost 
que ultrapassa el milió i mig de pes-
setes. 

A fi d'aconseguir els objectius previs
tos s'ha estudiat el material mes mo-
dern i lleuger, entre el qual cal desta
car tendes especiáis per ais campaments 
d'altura, així com equips d'oxigen. Amb 
tot plegat, el bagatge de l'expedició su 
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pera les dues tones i mitja de pes, cosa 
que obligará a la cooperado de mes 
de cent portadors per al seu trasllat 
fins a la gèlera de Torion. 

Formen el grup expedicionari Josep 
M. Monfort, corn a cap de l'expedició, 
Antoni Bahí, com a director tècnic, En
ríe Bonastre, Jordi Camprubi, Josep M. 
Diaz, Josep Lleonart, Ramon Majó i Joan 
Frontera. El doctor Armand Redondo eis 
acompanyarà en qualitat de metge. 

Esperem que l'exit coronará aquesta 
nova temptativa dels excursionistes man-
resans, que ja han acreditat la seva gran 
categoria en les més difícils ascensions 
per les muntanyes de diversos conti
nents: Andes, Gran Atlas, Orient Mitjà 
i Groenlàndia. 

Nou estatge de la Unió Excursionista 
de Catalunya 

A la primeria de marc fou inaugurât 
el nou local que allotja la delegació de 
Barcelona-Centre de la Unió Excursionis
ta de Catalunya, amb un acte al qual 
fórem convidáis, conjuntament amb di
versos directius i amies de les entitats 
excursionistes de Barcelona. 

Aquest nou local està situât a la Gran
via, vora la plaça de la Universität, i ha 
causât una excellent impressió a tot-
hom, especialment per l'encert i el sen
tit utilitari i funcional amb que ha estât 
distribuii l'espai d'un entresol de l'ei-
xample barceloní. Una gran sala de re
unió central, amb totes les secretaries 
de les seccions al voltant, li conferei-
xen un aspecte molt acollidor. Es dis
posa, a més, de diverses sales per a 
les diverses activitats socials, entre 
elles una sala d'actes amb cabuda per a 
140 persones assegudes, aixi com la se
cretaria, la sala de juntes i diverses de-
pendèneies. A la planta superior de l'en
tresol hi ha una sala d'exposicions, una 
aula amb capacitat per a 40 persones i 
la biblioteca, la quai disposa de gran 
espai, i que és, potser, la peça més ben 
resolta de la casa. Com que el fons de 
llibres de l'Arxiu Bibliografie Excursio
nista ha passât a engruixir la biblioteca 
general de l'entitat, es disposare ara 
d'un interessant conjunt bibliografie re-
lacionat amb l'excursionisme, amb que 
es disposare ara d'un bon Hoc de treball. 

Felicitem, novament, des d'aquestes 
pagines, eis nostres bons amies de la 
Unió Excursionista de Catalunya per 
aquesta notable millora que han aconse-
guit, no pas sensé esforç i tenacitat, i 
eis augurem que aquest nou estatge de 

qué ara disposen será un fogar d'acti-
vitats i d'inquietuds de qué es benefi
ciará tot el nostre excursionisme. 

Expedició Espeleològica a l'Alta Conca 
de l'Amazones (Perú, 1973) 

El Grup d'Exploracions Subterránies 
del Club Muntanyenc Barcelonés, el pri
mer fundat al nostre país, i que compta 
amb un brillant historial, ha préparât una 
nova aventura espeleològica extraeuro
pea. Aquest cop els membres del G.E.S. 
dirigirán els seus passos a les terres 
de l'America Meridional. 

El projecte, sens dubte, és arriscat, ja 
que enclou totes les dificultáis pròpies 
de l'exploració a régions que han de ser 
considerades com la «terra ignota» de 
l'espeleologia mundial. 

Seguint l'exemple d'altres expedicions 
—així podem esmentar la francesa a 
Guatemala—, hem d'admetre que uns 
viatgers amb els nostres propòsits cal 
que tinguin una gran mobilitat, ja que 
es tracta de recorrer llargs itineraris, 
gairebé sempre plens de dificultáis. Di
ficultáis que s'agreugen quan es pren 
en consideració la precària situado eco
nòmica de l'expedició. 

Malgrat tot, s'ha tingut molta cura de 
l'equip, el qual, si bé és lleuger, en la 
mesura en qué és possible, compta amb 
tot allò que es fa imprescindible per a 
poder fer exploracions a grans cavitats. 
L'instrumental científic i fotografie ha 
estât curosament estudiat i seleccionat 
a fi que amb un minim de treball es pu-
gui obtenir el major nombre de dades 
de tipus espeleològic i geografie. 

L'Alta Conca de l'Amazones, compre
sa en el territori peruà, a la Hum de les 
sèves caractéristiques géologiques i de 
les dades que n'han obtingut destacáis 
exploradors, ofereix un dilatât camp de 
possibilitats a l'expedició barcelonina 
que, els darrers dies de juny, empren-
drà viatge cap aquells indrets. 

Mitjançant la documentado i els in
formes que disposem podem indicar 
que es tracta de la primera expedició, 
tant nacional com estrangera, que es 
disposa a explorar el Perú subterrani. 

En l'organització d'aquest viatge s'ha 
estât treballant durant dos anys i s'ha 
aconseguit l'ajuda de la Federació Cata
lana de Muntanyisme, de l'Ajuntament 
de Barcelona i de la Diputado Provin
cial, ais quals manifestem el nostre 
agraïment. 

Els membres d'aquesta expedició son: 
Joan Ullastre, geoespeleòleg i cap d'ex-

pedició, doctora Alicia Masriera, geòleg, 
Rafael Ullastre, encarregat de la fotogra
fia i com a collaborador César Garcia, 
geògraf. L'assessorament mèdie és a 
carree del doctor Rafael Battestini. 

El gros de l'equipatge va sortir de 
Barcelona el passât mes de maig em-
barcat en el vaixell «Kudu». 

Els expedicionaris sortiran de la nos
tra ciutat a la darreria de juny amb des
ti a Lima (Perú) i serán fora durant 
uns dos mesos. 

J. Ullastre 

Expedició Valenciana ais Andes 1972 

Presentat peí Club Excursionista de 
Gracia, tingué lloc durant el mes de fe-
brer la presentació a Barcelona de I'ex
pedició valenciana ais Andes, en les zo-
nes del Tupungato (Xile) i Aconcagua 
per la cara sud (Argentina), portada a 
cap l'any passat peí Centre Excursionis
ta de Valencia i la Federació Valenciana 
de Muntanya amb ajudes oficiáis i pri-
vades. 

Prengué la paraula per comentar les 
diapositives, els propósits i incidéncies 
d'aquesta empresa, el cap de l'expedi-
ció, Miguel Gómez, que d.'una manera 
justa ens ana explicant la successió de 
diapositives que n'illustren clarament la 
realització. Podem avangar que ben aviat 
els amics valencians passaran aquest 
reportatge al Centre, i tothom s'adonará 
de la importancia d'aquesta ascensió. 

Avancem la més cordial felicitació per 
l'esforg portat a cap pels alpinistes va
lencians, pels seus éxits a les munta
nyes del món, primer ais Alps, després 
a Groenlandia, ara ais Andes, que ens 
demostren la seva preparado i el seu 
grau de maduresa. 

Remarquem que aquesta escalada no-
més s'havia realitzat en quatre ocasions 
anteriors, i mai a l'estil alpí, és a dir, 
amb una sola temptativa sense equip 
de suport. Foren nou dies de dura lluita 
per aconseguir 'el cim de l'Aconcagua 
per la seva cara sud. La cordada era 
formada per Miguel Gómez, Ángel Te-
bar, Amadeu Botella i Antoni Martí. 

A més, en la fase d'aclimatació, s'e-
fectuaren amb éxit diverses ascensions 
a pies que sobrepassaven els 6.000 me-
tres. 

Conservació d'un tren del cremallera de 
Montserrat 

Heus ací una noticia que tenim el goig 
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de comunicar a tots els excursionistes i 
ais amies de Montserrat, una de les 
muntanyes mes freqüentades i estima-
des del país: un tren complet del des-
aparegut cremallera d'aquesta muntanya 
ha estât salvat de convertir-se en fer-
ralla. 

El cremallera de Montserrat, que va 
deixar de funcionar l'any 1957, havia es
tât durant una colla d'anys el mitjà mes 
popular i mes característic de pujar fins 
al monestir. Per aixô, hem d'agrair a 
l'Automôbil Club de Catalunya la pen
sada que ha tingut de comprar, per al 
museu del transport que ha constituït, 
tôt un tren complet del cremallera, quan 
anava a efectuar-se'n la venda com a 
ferro vell, salvant així de la destrucció 
uns éléments tan íntimament vinculats 
amb la muntanya i el monestir de Mont
serrat, que ja formen part de la historia 
del país. 

Les unitats salvades son una máquina 
de vapor i cremallera i dos vagons. La 
máquina, anomenada «Abat Deas», és la 
número 2 de les que foren utilitzades 
en el carrilet de Monistrol a Montser
rat. Fou construida a París, i efectúa 
el servei des de 1892 fins a 1957, en 
que aquest fou suspès. Les dues altres 
unitats son un vagó jardinera i un altre 
de dos departaments, de luxe i de se-
gona. Seran, en l'esdevenidor, un record 
de l'antic i pintoresc mitjà de locomo-
ció que, en 65 anys de servei, va trans
portar, segons calculs aproximáis, uns 
deu milions de passatgers. Segons 
aquests calculs, també, i tenint en comp
te que la máquina feia quatre cops al 
dia el viatge dañada i tornada de Mo-
nistrol-Nord fins a Montserrat, que té 
8,5 km de recorregut, resulta que al cap 
dels anys havia fet uns 800.000 km, que 
representa l'équivalent a vint cops la 
volta al mon. 

Cal recordar que la máquina fou bate-
jada amb el nom de l'abat Deas, el quai 
regí la comunitat montserratina des de 
1885 fins a 1912, en qué el succei l'abat 
Marcet. 

L'escampall (articles de carácter excur
sionista). — Joaquim Santasusagna. 
178 págs. Reus, 1971. 

Heus ací un llibre altament interes-
sant d'un dels mes destacats dels nos-
tres publicistes excursionistes actuáis i, 
alhora, rellevant representant del nos-
tre excursionisme mes genuí a les co
marques meridionals de Catalunya. L'o-
bra de Joaquim Santasusagna dins el 
camp de les nostres publicacions com
pren la seva participado en la redac-
ció de les guies, publicades a Reus, de 
les muntanyes compreses entre el Prio-
rat i el Penedés, que han conegut dues 
edicions, així com els seus treballs d'as-
saig amb qué ha exercitat un mestrat-
ge en profunditat, no únicament entre 
els seus coterranis mes immediats, sino 
entre els excursionistes de tot el país. 
Així, els extensos articles deguts a la 
seva ploma apareguts ais darrers volums 
de «MisceHánia muntanyenca» i, molt 
especialment, la seva obra Definició de 
l'Excursionisme, contenen un cabal de 
pensament, ric i profund, que l'acredi-
ten com un dels nostres máxims teó-
rics. 

El llibre recent de Joaquim Santasu
sagna, L'escampall, aplega l'obra disper
sa de l'autor en forma d'articles, confe
rencies, editorials i altres treballs, fruit 

Joaquim Santasusagna, segons un apunt 
d'Aleix Saludes. 

de tota una vida de dedicació a l'excur-
sionisme exercida de Reus estant. 
Aquesta activitat, que es va iniciar cap 
ais anys vint, amb els primers articles 
de l'autor, esdevé particularment inten
sa durant el decenni següent, amb nom-
brosos escrits i conferencies. De les 
époques posteriors cal destacar les edi
torials publicades (en traducció caste
llana) en circulars i butlletins de les 
entitats excursionistes reusenques, i que 
ara podem llegir en la seva redacció 
original. 

Al llarg de tota la seva obra, Joaquim 
Santasusagna ha expressat sempre una 
constant preocupació per la pervivéncia 
dels valors —culturáis, moráis i cívics— 
que infonen a l'excursionisme una cate
goría auténticament humanística, valors 
que tant ens intéressa que els excursio
nistes no oblidin ni menystinguin, car, 
com diu ell mateix, «si han d'aconten-
tar-se [els excursionistes] a ser maqui
nes de caminar i ascendir, l'Excursionis
me davallarà tants de graons que aca
bará semblant un esport qualsevol o pot-
ser es perdra de vista». 

Ens sentim, dones, plenament identi
ficáis amb la línia de pensament que 
Joaquim Santasusagna exposa en tots 
els escrits aplegáis en el volum que 
comentem, del qual recomanem la lec
tura decididament, lectura, d'altra banda, 
que ha de resultar ben grata i planera, 
perqué la prosa de Santasusagna és pul
cra i ben treballada, el seu estil és ad
mirable i les sèves argumentacions co
hérents, logiques i entenedores, amb 
qué en resulta un conjunt tan convin-
cent com suggeridor. 

Josep Llaudó i Majorai 

Nous preus de la revista Muntanya 
A causa dels diversos augments experimentats en els darrers temps en els costos de la 
revista, ens veiem obligats a augmentar-ne el preu de venda, el quai, a partir d'aquest 
mes de juny, será de 35 pessetes l'exemplar. Pel que fa a la subscripció, es manté el 
preu per tot l'any en curs i la nova tarifa, que començarà a regir a partir del proper mes 
de gener de 1974 será la següent: 190 pessetes l'any (sis números); estranger 
210 pessetes l'any. 
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AMB AQUEST GEST... 
milions d 'homes de tot el món comencen 

cada dia llur jornada. 
Un massatge for t i baronívol de FLOID 

després d'afaitar-vos us evi tará tota irr i tació 
cutània i preparara la vos t ra peli 

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

l'home d'avui rep fèn la lluita diària, 
opt imista i ben dispost 

Useu, també, A igua de Colònia FLOID. 
Fresca, baroni vola.. . excita nt. 

• •» • j « » • estudio baquis 
HAUGRON CIENTIFICAL, S. A. New York / London / Parli / Barcelona 



AGRUPACIÓ MÙTUA 
DEL COMERQ I DE LA INDÙSTRIA 

Mutualität de Previsió Social 

Fundada l'any 1902 

M é s de 139.000 a s s o c i a t s a la nos t ra Ent i tat l ' inv i ten a c o n è i x e r eis a v a n t a t g e s de 
q u é gaude i xen en v i r t u t de les p r e v i s i o n s per ella a t o r g a d e s . 

A q ü e s t e s p r e v i s i o n s c o n s i s t e i x e n en un s o c o r s únic en cas de d e f u n c i ó , a la p e r c e p -
c ió de d ie tes en cas de malal t ia i al c o b r a m e n t de p e n s i o n s mensua ls pe r causa 
d ' i nva l idesa ; a m é s d e p o d e r p e r c e b r e p rem is anua ls a l 'ant igu i ta t mutua l i s ta . 

To t s eis soc i s t e ñ e n d re t , d ' a c o r d a m b el que s 'es tab le ix al Reg lament , a la p e r c e p c i ó 
d e l a to ta l i ta t d ' a q u e s t e s p rev i s i ons e n u n a quan t ia p r o p o r c i o n a l al n o m b r e de s e c c i o n s 
en q u é f i gu ren i nsc r i t s . 

Ex is te ix , a més , la poss ib i l i t a t d ' ob ten i r el d re t a p e r c e b r e subs id i s en cas d ' i n t e r v e n -
c ió qu i rú rg i ca , so l . l i c i tan t la i nsc r i pc ió al G r u p pe r a A l t a C i ru rg ia . 

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

A fi de s o c o r r e r e is f i l is de ls assoc i a t s , en el cas de la seva d e f u n c i ó o de q u e d a r 
invà l ids , e is n o s t r e s af i l iá is p o d e n so l . l i c i tar la seva a d h e s i ó al G r u p espec ia l d 'A juda 
a l 'O r fenesa , el qua l a to rga p e n s i o n s f ins que eis f i l is insc r i t s c o m p l e i x i n eis 20 
anys d 'edat . 

S i v o s t è no és soc i de l ' Ag rupac ió M ù t u a de l C o m e r g i de la Indùst r ia , a c o n t i n u a c i ó 
de ta l l em eis d r e t s q u e s ' o b t e n e n si s 'h i pe r tany : 

S o c o r s a la d e f u n c i ó : de 5.000 a 500.000 p e s s e t e s . 

D ie tes per mala l t ia : de 5 a 200 p e s s e t e s d ia r ies . 

Pens ió pe r inva l idesa : de 300 a 12.000 p e s s e t e s mensua l s . 

P rem is a l 'ant igu i ta t mu tua l i s ta : de 2.500 a 100.000 p e s s e t e s anua ls , c o m a màx im. 

Subs id i s per a A l t a C i ru rg ia : una quan t i t a t va r iab le es tab le r t a al Reg lamen t de l G r u p 
s e g o n s la i m p o r t a n c i a de la i n t e r v e n c i ó qu i rú rg i ca s o f e r t a . 

Pens ions d ' o r f e n e s a : de 250 a 2.500 p e s s e t e s mensua l s c o m a màx im, pe r cada fi l i 
inscr i t . 

Edat màx ima d ' i ng rés : 40 anys no comp le r t s . 

Quan t i t a t pagada pe r s o c o r s l 'any 1972 : P e s s e t e s 260.408.554.-

Quan t i t a t pagada des de la f u n d a c i ó : P e s s e t e s 1.640.037.848-

Si v o s t è ja es tà af i l iat a l 'Ent i tat i vo i a favor i r eis seus fami l ia rs o am ics b a r o n s , 
m e n o r s de 40 anys , a m b e is bene f i c i s que repo r t a èsse r soc i de l ' Ag rupac ió M ù t u a , 
don i ' ns el seu n o m i la seva ad rega i nosa l t r es f a r e m t o t e s les ges t i ons pe r a p r o c u r a r 
la seva a f i l i cac ió , i r e s e r v a r e m a v o s t è la f i rma c o m a p r ime r soc i p r o p o n e n t . 

Per a q u a l s e v o l i n f o r m a c i ó es po t ad rega r a les o f i c i nes ins ta i . lades a l 'Av inguda de 
J o s é A n t o n i o , 6 2 1 , B a r c e l o n a (10) i la hi sera fac i l i tada. 
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Urgell, 95 bis B A R C E L O N A - I I Telefon 253 50 01 

MUNTANYA Editada peí CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
La revista excursionista de mes tradició i de mes difusió de Catalunya. 
Reflex de totes les activítats i tots els aspectes de la muntanya i l 'excursionisme. 

Si encara no sou 
subscriptor de 
MUNTANYA, 
retalleu i envieu 
aquest butlletí 
i rebreu N o m 4 

puntualment 
ca r re r 

la revista al 
ca r re r 

vostre domicili. 

Si ja en sou, Se s u b s c r i u a la rev is ta M U N T A N Y A 
doneu-lo a un quo ta anual de 135 p e s s e t e s . 

amie que 
s'interessi per 
l'excursionisme 
i segur que 

C o b r a m e n t : 

• g i r pos ta l 

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

us ho agrairà. ] c o m p t e c o r r e n t 

num í pis 

(districts postal) 

, a m b la 

Signatura 



SI VOLEU FRUIR 
D'UN BON ESTIU 

EQUIPEU-VOS 
DEL MATERIAL PER 

central: ENRIC GRANADOS, 122 sucursal: AVINYÓ, 8 i 10 
nova sucursal: Pg. MANUEL GIRONA, 49 



d'EL CASERÍO 
m e ' n f i o ! 

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

EL CASERÍO 
La revista MUNTANYA, editada pel Centre Excursionista de Catalunya, ha guanyat una nova etapa de 
superació, tant per la presentado com pel contingut. com a fruit dels esforgos d'un treball d'equip. 
Ara, MUNTANYA, demana la col.laborado dels seus lectors per a una nova etapa d'expansió, perqué 

aconsegueixi to ta 
la difusió que es 
mereix. 

\ Franqueig 

TARGET A POSTAL 

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

Molts 
excursionistes 
no llegeixen 
MUNTANYA 
perqué no 
la coneixen. 

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

Retalleu aquest 
butlletí 

i doneu-los-el 
perqué se 
subscriguin a 
MUNTANYA 



facilitât. 

Jht-

La facil i tât de Chrysler, consisteix en la seva simple mecánica, la 
seva simpl ic i tat de maneig, el seu fàcil manteniment, la seva po
tencia suau i accelerada, faci l i tât d'escoll ir el cavallatge just i précis 
per a la seva embarcado i tôt allô que vostè hi hagi de fer. 

3,6 - 4,9 - 6 - 8 - 9,9 - 12,9 - 20 - 25 - 30 
35 - 45 - 55 - 70 - 85 - 105 - 120 - 130 - 150 

Aqüestes son les potencies de Chrysler en un total de 59 versions. 
Unie motor adoptât per la Federado Espanyola d'Esqui Nàutic per 
ais seus cursets. 

- C H R Y S L E R 

Manne 
N TJ 

P a s s e i g d e G r a c i a , 9 3 

B A R C E L O N A - 8 



FRED PERRY 



Publicacions del Centre Excursionista de Catalunya 
Están a la venda a les principáis l l ibreries i a la Secretaria del Centre els següents l l ibres: 

Guies-lt ineraris de muntanya 
Al t Berguedà i Cardener. Agus t i Jol is i M a Antonia Simó. Preu venda public: 125'— ptes. 
Pedraforca. Agust i Jol is i M a Antonia Simó. Preu: 90 '— ptes. 
Pallars-Aran. Agust i Jolis i M a Antonia Simó. Preu:250'— ptes. 
Pallars-Aran. Agust i Jolis i M a Antonia Simó. (Edició en caste l là) . Preu: 250'— ptes. 
Posets-Maladeta. A. Armengaud i Agust i Jol is. (Edició en caste l là) . Preu: 200'— ptes. 
Posets-Maladeta. A. Armengaud i Agus t i Jol is. (Edició en f rancés) . Preu: 250'— ptes. 
Vignemale-Monte Perdido. R. Ol l iv ier. (Edició en castel là) . Preu: 200 ptes. 
Meteorología de l 'excursionista. Eduard Fontserè. Preu: 80 '— ptes. 
Guia per a conèixer els arbres. Francesc Masclans. (Tercera edició, en premsa.) 
L'Aneto i els seus homes. edició en cátala i 2 a edició en castel là. Jean Escudier i Agus t i 

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

Revistes del Centre Excursionista de Catalunya 
A mes de Muntanya, revista de l 'excursionisme i dels esports de muntanya, el Centre publica tam
bé les revistes següents: 
Otro Cine. — Portaveu de la Secció de Cinema Amateur i de TÚNICA. 
Al servei del cinema amateur i del bon cine professional. 
Revista b imestra l . Subscripció anual: 150'— ptes. Subscripció protector: 300'— ptes. 
Número sol t : 30 '— ptes. Subscripció anual a l 'estranger: 280'— ptes. 4 ' — $. 
Número solt a l 'estranger: 50 '— ptes. 
Queden en arxiu números endarrer i ts per a la venda. 
Speleon. — Publicada per l'E.R.E. «Equip de Recerques Espeleológiques». 
Revista sobre espeleología f ís ica, bioespeleologia, espeologia humana, espeoarqueología, etc. 

N'apareixen un o dos números l'any, de mes de 100 pagines. Preu de subscripció anual: 150'— ptes. 
Disponibles números endarrer i ts. 
Espeleoleg. — Butl letí de relació i informació de l'E.R.E. «Equip de Recerques Espeleológiques». Tre-
balls sobre espeleología. Presentació cic lost i lada. 
Subscripció: 100 ptes. cada quatre números. N'acostumen a aparèixer de dos a quatre números l'any. 
Se n'han publicat f ins a la data 15 números. En queden en arxiu exemplars per la venda, t re t dels 
números 1 i 2 (exhaur i ts) . 

Altre» revistes disponibles del fons d'edicions del Centre en existencia 
Montaña. — Anales del Centro Excursionista de Cataluña. 1945 (Alp in isme, Esquí, Escalada, Cinema, 
Geografía, Fotografía, Histor ia, Folk lore) . 
Volum rellígat de 320 pagines, ¡Hustrat, mapa plegat. 
De les publicacions périodiques del Centre queden en existencia un l imi tât número d'exemplars 
(per completar col lecc ions) . 
Primeres publicacions excursionistes, des de 1876. 
«Memóries de l 'Associació Catalanista d'Excursions Cientí f iques», «L'Excursionista», «Butl letí de 
l 'A.C.d'E.C». «Butlletí de l 'Associació d'Excursions Catalana». 
Anuari de l 'A.E.C — En queden números sol ts. 
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya.—1891-1938. En queden exemplars per a completar 

coHeccions. 
Montaña. — Revista Bimestral 1946 al 1969. N'han aparegut 124 exemplars agrupats en 11 volums. 
En arxiu, col leccions incomplètes. Números sol ts. Intéressants temes monogràfics, amb mapes i i t i -
neraris d'excursió, vies d'escalada, ressenyes. 
Prèu número senzi l l : 20 '— ptes. Número doble i amb mapes: 35 '— ptes. 
Muntanya 1970-1971. Butl letí bimestral del Centre. 
En resten comptades coHeccions completes (11 números) . Només se servirán els pocs números es-
gotats formant coHecció. Preu: 250'— ptes. Números so l ts : 25 '— ptes. 
Per a l 'adquisició d'aquestes publicacions i per a tota mena d'aclariments sobre . les edicions del 
Centre, cal adreçar-se a la seva secretaria (carrer Paradis, Barcelona, 2 ) , de di l luns a divendres, de 
7 a 9 del vespre. També s'hi poden adreçar comandes per escr i t , detal lant les obres i els números 
de les revistes que es desi tg in. 


