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EDITORIAL 
Els refugis del Centre 

El refugi d'Ull de Ter ha estat re-
bentat. 

Anem a inspeccionar les destros-
ses. Pel cel, com per dins nostre, 
corren negres novolades. 

Quina desfeta! Tot ha estat cap-
girat. Per Vúnic plaer de fer mal. 
Gratuitament. Sense la justificado 
d'una necessària circumstància. 
Sense trobar-hi explicado, accep-
tem els fets, i sota la petita pluja 
desfem carni. 

L'aigua ens refresca i ens fa pen
sar que demà, un demà potser en
cara llunyà, quan culturalment se-
rem un poblé madur, podrem teñir 
unes edificacions a muntanya res-
pectades per tothom, com les que 
hem vist en els paisos civilitzats i 
que tanta dentera ens han fet. 

Perqué voldríem insistir una ve
gada mes que un refugi és una obra 
d'uns pocs destinada a tots. Una 
obra feta amb suors i esforgos i, 
per sobre de tot, molta Musió. 
I que si no som conscients que en
tre tots hem de conservar-ho i man-
tenir-ho amb la nostra cura i la nos
tra aportado económica, no podem 
pensar a mantenir i eixamplar la 
xarxa de refugis, que entre les enti-
tats i la Federado, de mica en mica, 
va cobrint el nostre Pirineu. 

La generositat és difícil. Però és 
el que ha bastit ais Alps alguns deis 
millors refugis. I potser no sigui 
llunyà el moment en qué amb goig 

a casa nostra aixó será també una 
realitat. 

Hem tornai a UH de Ter. A refer, 
en el que es pugui, el desgavell. I la 
generositat ha fet acte de presencia. 
Grups de muntanyencs han renun-
ciat a les sèves excursions i de bon 
grat han ajudat a tornar a lloc les 
coses capgirades. I Vil de Ter torna 
a ser un refugi, on un nou guardia 
pie d'ülusió i bona voluntat espera 
acollir els excursionistes. 

Després de la tempesta ha sortit 
el sol. Que fets com aquests últims 
ens permetin de creure i esperar 
encara en el nostre excur sionisme. 

Passem ara a un altre aspecte 
dels refugis del Centre. Podríem re
cordar les obres fêtes al refugi de 
la Renclusa, que el converteixen, 
per la seva capacitai i servei, en un 
dels millors del nostre Pirineu. 

Per altra part tenim en estudi no
ves millores per a la Renclusa, per 
fer-les tan aviat com sigui possible, 
i es pugui fer front a les elevades 
despeses économiques que, en 
aquests refugis, signifiquen les 
obres, amb el transport de mate
rial, la mà d'obra i altres conceptes. 

Un altre refugi, la reconstrucció 
total del quai s'ha previst, és el re
fugi Ventosa i Calvell, a iestany 
Negre, a la capçalera de la vali de 
Boi, a la comarca del Pallars. S'es-
tan fent les gestions necessàries 
prop dels organismes oficiáis, els 

quais podrien aportar la seva ajuda 
a fi de poder dur a terme aqüestes 
obres necessàries. Al mateix temps 
hem de remarcar que s'han fet tam
bé gestions prop de la familia Ven
tosa i Calvell, de la quai hem rebut 
tota mena de facilitais. 

Insistim, dones, una vegada mes, 
sobre la nécessitât que es prengui 
consciència sobre la tasca que re
presenta conservar i mantenir al 
dia els nostres refugis. Aquests re
fugis són l'obra d'uns pocs destina; 
da a tothom. Cai, per tant, que tot
hom els respecti i els faci respectar, 
que tothom se senti responsable de 
la seva conservado. 

Amb els anys, carni del seu cen
tenari, el Centre ha arribat a pos-
seir una xarxa de refugis propis, 
proti coneguts de tothom; això, que 
és una prerrogativa només dels 
grans clubs alpins, comporta per a 
nosaltres uns esforços considera
bles i uns trebàlls continuais. Si 
tots plegats en fem bon ús, si tots 
els qui hi fan estada hi vetllen i 
s'esmercen a mantenir-los nets i en 
bon ordre, i comuniquen al Centre 
qualsevol deficiencia o anomalia 
que hi observin, es contribuirà a la 
seva conservado i al seu perfecte 
estat, que tant interessa a tothom, 
ja que, al capdavall, dels refugis 
som tots, els qui en gaudim. 
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TRAVESSIA 
ARTICA 

per Carles Balaguer 

Fou pel mare de l'any 72, quan el 
mal temps ens obliga a immobilitzar-
nos en el refugi del Demavend, al 
país persa, que vaig conèixer l'alpi
nista italià Beppe Tenti, el qual em 
conta que estava molt il lusionat a fer 
una travessia en trineus esquimals 
per la regió de Tasjuaq (Canada), si
tuada ais 61° de latitud nord, que feia 
tres anys que sobre el terreny recor
ría la regió i que en el proper any 
pensava portar a cap la travessia 
completa. 

Aquesta conversa em va obsessio-
nar i li vàreig demostrar el meu inte
rés per aquest projecte. Resultati 
Que a primers de mare del 1973 ens 
reuníem a Montreal, Canadá, vuít 
companys, tots ¡talians, menys jo, 
¡Ilusionáis a fer la travessia des de 
Tasjuaq (Payne Bay) f ins a Fort Chi
mo, uns 380 quilómetres que recorre-
ríem sobre trineus esquimals. 

És interessant de conèixer, abans 
que tot, l 'esperit que anima el bon 
Beppe Tenti en l'organització d'aliò 
que s'ha posat de moda anomenar 
«expedicions» o bé «operacions». Eli, 
juntament amb el conegut alpinista 
Reinhold Mesnner, varen fundar l'or
ganització Alpinismus International 
amb un cri teri ampli, ja que es tracta 
d'organitzar sortides extraeuropees 
d'alpinisme sense fronteres, donant-
hi cabuda a tots els amants de la 
munlanya d'arreu del món. Això els 
permetria de dedicar les seves vides 
a la muntanya. Organitzaren diverses 
sortides (que portaren a bon terme) 
a Tent Peak (Annapurna) Nepal, Kala-
pattar i Island Peak prop de l'Everest 
(Nepal), Mac Kinley (Alaska), Huas-
charan (Cordillera Blanca), Perú, Kali 
Gandaki (Nepal), Kumbu Himal (Eve
res t ) 'Nepa l , Kenya (Àf r ica) , Lantang 
(Nepal), Aconcagua (Andes) Xile, 
Piràmide i Pentjak Djaja (Nova Gui
nea), etc., etc., i la que és objecte 
d'aquest comentari a Tasjuaq (Ca
nadá) . 

Parlem de Tasjuaq (nom esquimal 
de la regió de Payne Bay). El princi
pal objectiu era integrar-nos a la vida 
esquimal, és a dir, vestir com ells, 
menjar exactament com ells, dormir 
com ells i uti l itzar els mateixos mit-

4 * 
TASJUAQ ( P A Y N E B A Y ) , LEAF BAY, FORT CHIMO. 

M A R C 1 9 7 3 
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Payne Bay, amb la gran extensió del mar 

glaçât. • 

jans de transport, els trineus de gos-
sos, com fa centenars i centenars 
d'anys. 

El Govern canadenc de Quebec, 
ens va donar tota mena de faci l i tats, 
ja que veia amb bons ulls la utilitza-
ció dels esquimals amb fins pura-
ment esportius. 

Amb l'ajuda dels avions de la com-
panyia St. Félicien Air Service, và-
rem concentrar a Payne Bay els t r i 
neus i els gossos i conductors de tr i 
neus esquimals. Es feren les ges
tions i contractàrem 4 esquimals, 4 
tr ineus i 32 gossos. La contractació 
de servéis ha de fer-se directament a 
cada esquimal i aqüestes gestions 
les porta a cap personalment Beppe 
Tenti. 

A la nostra arrjbada a Payne Bay, 
només trobàrem 2 trineus complets. 
Un dia i mig uti l i tzant el ràdio-telèfon, 
ens costà de localitzar i traslladar el 
tercer tr ineu. El quart no comparegué 
quan l'avió es traslladà a Georges Ri
ver a recollir-lo com era convingut. 
Cursàrem instruccions en tots sen-
t i ts per tal de localitzar l'indispensa
ble quart t r ineu. Se'ns digue que 
aquest tr ineu no comparegué quan 
l'avió es presenta a l'indret assenya-
lat, perqué es trobava de cacera i en
cara no havia tornat. Donàrem ins
truccions concretes a la companyia 
St. Felicien per tal que passés a re
collir-lo tot seguit que es présentés. 
Totes aqüestes instruccions es feren 
per mitjà del nostre ràdio-telèfon. 

La impaciencia i la falta de dies de 
que disposàvem, ens obliga a sort ir 
de Payne Bay, per iniciar la travessia, 
només amb els tres tr ineus. Sabíem 
prou bé que amb aqüestes condicions 
t indr iem problèmes ja que la nostra 
càrrega era desproporcionada i que 
ens caldria ajudar constantment els 
tr ineus. Conseqüéncia: r i tme de mar-
xa massa lent. 

Sort im de Payne Bay en aqüestes 
deficients condicions, confiant, pero, 
que a tot estirar el segon dia es pre
sentaría el darrer t r ineu. 

La primera jornada estava calcula
da en uns 50 qui lômetres. Només po-
guérem fer-ne uns vint, i aixô no rut-
llava. Installàrem el primer campa-

ment, construint dos «igloos», i ens 
posàrem a dormir un xic desconcer-
tats per la nostra mala sort. 

Al mati , després de prendre te ca-
lent i carn de caribù crua, sort i rem 
dels «igloos» a carregar els tr ineus 
i poder iniciar la segona jornada. La 
dissort ens acompanyava, ja que faI-
taven 5 gossos, que probablement ha-
vien fugit perseguint alguna bestiola. 

Les condicions eren pit jors, els t r i 
neus carregats més del normal i amb 
5 gossos menys, no era pas possible 
continuar. Els esquimals ens digue-
ren que els gossos ja tornarien, però 
que tant podien tardar un dia com 
més. Muntàrem el ràdio-telèfon i ens 
posàrem en comunicació amb Payne 
Bay i Georges River. Soll icitàrem 
amb tota urgència 5 gossos i tornà-
rem a insistir que localitzessin el 
quart t r ineu. Ens posàrem en marxa 
i a r i tme lent iniciàrem aquesta se
gona jornada. 

Cap a mitja tarda un avió de la St. 
Felicien féu repetides evolucions so-
bre nostre i això ens anima car era 
possible que transportés ja el tr ineu 
que ens mancava. Un xic més tard un 
«Ski Doo» (trineu mecànic) ens por
tava els 5 gossos que haviem dema-

nat i el conductor esquimal ens digué 
que l'avió de la St. Felicien havia ja 
recollit a Georges River el t r ineu, 8 
gossos i un esquimal i que probable
ment aquest mateix dia podrien incor-
porar-se a nosaltres. 

Més que satisfets continuem la 
nostra lenta travessia i a posta de 
sol, cansats de debò, installem el nos
tre segon campament que consisteix, 
com sera norma, en dos «igloos», que 
tardem aproximadament una hora i 
mitja a tenir enllestits. 

El dia, si bé fred, ha estât molt bo 
i el sol ens ha acompanyat moites es-
tones. A dintre de I '« igloo » i ben ins
tal lais, fem fondre neu per a preparar 
el te (ùnica beguaa que sempre pren-
drem) i mengem tanta carn crua de 
caribù i salmo com volem. Passada la 
mitja nit una cridòria de gossos ens 
avisa de l'arribada del tan esperat t r i 
neu. Un esquimal obre el nostre 
«igloo» i sensé contemplacions es fa 
espai i es disposa a dormir. EXIT! 
Ara ja tot anirà com era previst. 

Al tercer dia el temps és dolent, fa 
molt de frecf, el vent aixeca la neu i 
la visibi l i tat és defectuosa. Estem 
contents, però, de poder comptar 
amb tot el nostre equip. El nostre 
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Un dels tres trineus amb qué vam empren-

dre la marxa de Payne Bay. T 

ràdio-telèfon transmet la nostra fe
l ic i tado a la companyia St. Félicien 
per la seva valuosa i efectiva inter-
venció. Visca! 

Iniciem la sortida quasi sense visi-
bi l i tat, però els trineus marxen a bon 
ritme i tothom està content. Haurem 
de fer una Marga marxa per tal de re
cuperarc i temps perdut. De les 8 del 
mati f ins més tard de posta de sol, 
només hem fet una parada per a des
cansar i fondre neu i menjar la ja clàs
sica ració descomunal de carn crua 
de caribù (que és excel lent). La nos
tra indumentaria esquimal és eficient 
i ens permet d'aguantar molt bé 
aquest fred terr ible. De tant en tant, 
n'hi ha un que salta del tr ineu i es 
posa a córrer com un boig per escal

fa rse . Aixó i les múltiples vegades 
que hem d'ajudar els gossos a remun-
tar un tros o bé a travessar algún in-
dret de neu pols, on el tr ineu s'en-
fonsa, ens obliga a un exercici esti
mulador, que ens escalfa de valent. 

Está previst d'iniciar la construcció 
deis «igloos» a posta de sol, pero el 
nostre tr ineu conduít per en Samue-
li (que els altres esquimals respec
ten com a Cap) ens diu que no val la 
pena de parar ja que a poca distancia 
trobarem una familia esquimal que 
hiverna prop de la badia de la Foca 
Blanca. Son les sis de la tarda i el 
tr ineu surt disparat a un tren endi-
moniat. El temps continua dolent, ne-
va, fe fred i el vent mossega. 

Passen les 7, les 8, les 9... els gos

sos están cansats i nosaltres també. 
Hem perdut contacte amb els dos tr i 
neus últ ims. Ens parem, la visibi l i tat 
és poca, la negror ens envolta. Dis-
parem uns trets de fusell, per avisar 
la nostra presencia. Silenci absolut, 
només el brogit del vent. Fa quasi 
mitja hora que estem parats i els dos 
trineus que falten no apareixen. En 
Samueli es posa novament en marxa, 
els tr ineus avancen penosament. A 
les onze de la nit tenim davant nostre 
mateix una petita llumeta. És la caba
na deis esquimals. Entrem, som molt 
ben rebuts per una dona ja entrada 
en anys i el seu fi l l d'uns 14 anys. 
Ens diu que l'home és de cacera i 
que ja fa dies que és absent. Ens pre
para sopa i earn de caribú guisada 
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La nostra alimentado basica va consistir 

en abundants racions de earn crua de 

caribù. • 

Durant el tercer dia el temps és dolent, fa 

molt de fred, el vent aixeca la neu i la visi-

bilitat és defectuosa. ^ 

El quart dia el vent és fort i el mal temps 
continua. ^ ^ 

amb no sé que. Mengem quasi fins a 
rebentar. La cabana, feta de llaunes, 
pells, neu i fustam, fa aproximada-
ment 6 per 4 mètres, té al mig una 
gran estufa-cuina que funciona amb 
petroli i tot és molt calent; brut, però 
confortable en aquestes condicions. 

La mare i el fi l i ocupen un Mit rus-
tec i ens cedeixen l'altre. Un dorm 
al Mit com un paixà i els altres a 
terra, estem estrets però molt ca-
lents i dormim com marmotes. ¿0001 
hauriem dormit si ens' hi presentem 
els dotze de colla? 

Quart dia. El vent és fort i el mal 
temps continua. A les 9 del mati ar-
riben els altres dos tr ineus. Ens 
diuen que els gossos estaven fati-

gats i s'han quedat a unes dues ho-
res d'aquesta cabana, on han cons
trui t un «igloo». Estan força cansats 
només d'aquestes dues hores de mar-
xa i, a la bona companya Giuliana, el 
fred l'ha malmesa. Pensarem la ma-
nera d.'evitar-li mais pit jors. 

Ens acomiadem d'aquesta hospita-
lària cabana i dels seus moradors i 
iniciem el quart dia de marxa. El ter-
reny continua essent el mateix, un 
immens desert de neu i glaç. El mal 
temps persisteix. Formem part d'a
questa gran soledat del Gran Nord, 
on el xiulet que prcdueixen els tr i 
neus ll iscant sobre el glaç, els Ma-
drucs dels gossos i els crits dels 
esquimals, son l'unie senyal de vida 

en aquesta ¡mmensitat, regne del si-
lenci, el glac i el vent. Parem algunes 
vegades per fondre neu i repassar els 
tr ineus. No hem de cansar els gossos 
a fi de poder aconseguir una gran 
distancia. 

Si algú observes els nostres mo-
viments M resultaría molt curios. Tot 
d'una, un de nosaltres salta del t r i -
neu i es posa a correr al seu costat, 
o bé som tots tres els que saltem 
per empényer el trineu que s'enfon-
sa en la neu pols o perd velocitat en 
un desnivell. Estem satisfets del rit
me de marxa que estem aconseguint, 
pero els nostres esquimals, malgrat 
que entrem a posta de sol, continúen 
fent avancar els tr ineus. La fatiga ens 
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Amb grans blocs de glaç preparem una 

proteccio contra el vent. Y 

va guanyant ¡ son mes de les 9 del 
vespre quan la caravana s'atura ¡ es 
comenca la construcció deis «igloos». 
Fa fred, molt de fred, la temperatura 
registrada és la mes baixa de totes, 
estem a —42° C. A les onze entrem 
i tapiem la porta de l'«igloo». 

Entrem en el cinqué dia de mar-
xa. El temps ha canviat, tenim sol, 
transparencia i un vent que no ens 
deixa tranquils. Avui arribarem a Leaf 
Bay, petit grup esquimal arrecerat 
en una estació meteorológica cana-
denca i en una factoría de la Hudson 
Bay Company, on trafiquen des de 
fa quasi un centenar d'anys amb els 
esquimals. 

Gaudim; tothom vol fer fotos, el 
dia és meravellós, malgrat el vent. 

Pero si vols fer fotos, has de saber 
correr, car el r i tme deis tr ineus no 
para mai i ets tu el que has d'atrapar-
los si t'has entretíngut. Una veritable 
cursa atlética! 

Estem sobre el mar glagat de Leaf 
Bay, en el qual, en aquesta zona, les 
marees atlántiques arriben ais 11 me-
tres i aixó fa que els tr ineus hagin 
de buscar camí per entre un caos de 
torres de glag, que trenquen la mo
notonía del país desértic i pía que 
fins ara hem recorregut. Dia com
pensador de les fatigues passades. 
Malgrat tot, continua fent f red, molt 
de fred. A entrada de fose unes Mu-
metes ens assenyalen Leaf Bay. Ens 
venen a rebre util itzant tots els «ski 
doos» disponibles. El soroll deis seus 

motors trenca la meravellosa quie
tud. Som ben rebuts i és un especta-
cle l'arribada deis nostres tr ineus, sa-
ludats afectuosament per tot el grup 
esquimal que ha sort i t de les seves 
ben prefabricades casetes. Saludem 
a tothom, i estrenyem la mà a cada 
un d'ells. Tothom riu. 

Entrem a la sisena jornada. Hem 
estât allotjats dos en cada casa es
quimal. Hem dormit i menjat molt. 
Estem «en forma». 

Deixem a Leaf Bay la nostra amiga 
Giuliana. Un avió passare a recollir-
la i la portará a Fort Chimo. S'ha 
portât molt bé. 

Els tr ineus engeguen; tota la quit-
xalla esquimal està sobre d'ells, els 
gossos gairebé no poden arrossegar-
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Grup d'esquimals deis que viuen arrecerats 

a Leaf Bay, on arribem al cap de cine dies 

de marxa. T 

los. De mica en mica els menuts van 
desapareixent i tornem a entrar en 
el món del gran si lenci, només tren-
cat peí xiulet deis tr ineus mossegant 
el glag. 

Continua el terreny sense cap 
mena de vegetació, tot és pía, de-
sert de neu i glag, si bé a la pró
xima jornada ja entrarem a la regió 
on s'inicia un bosc esquifit i molt es-
paiat, que va creixent a mida que ens 
dir igirem cap al sud. És la térra ha
bitada per molts pocs indis cana-
denes, de la tr ibu deis Athabascas. 

Jornada tranquilla i cel l luminós. 
Estem ben integráis ais costums es-
qulmals, vivim com ells i part icipem 
en totes les múlt iples activitats que 
comporta aquesta travessia. Som 

immensament feligos, malgrat el f red, 
satisfets de poder viure aquesta ex
periencia. És un món nou per a nos-
altres, que jo sois coneixia a través 
de les ressenyes deis grans explo-
radors polars. 

Reflexiono i pensó en aquests pocs 
esquimals que poblen aqüestes grans 
immensitats, en la seva mentalitat 
que s'ajusta a les incleméncies d'a-
questa regió i en la lluita constant 
per a sobreviure. Aixó els fa forts 
i segurs en tots els seus actes, com 
la mateixa naturalesa que els envolta. 
Son orgullosos i no cree que mai pu-
guin integrar-se ais nostres costums. 
Son ll iures, viuen al dia i Iluiten cons-
tantment. La vida no els és fác i l , sem-
pre té un caire d'aventura, indispen

sable per a viure. Son feligos en 
aqüestes immensitats desoladas i 
somriuen sempre que nosaltres ens 
mostrem interessats pel país que ens 
fan conèixer. Raga indòmita, l l iure, 
forta i orgullosa, signes evidents d'u
na virí l i tat sense (ímits. Això sí, fan 
sempre el que volen. 

A posta de sol construTm els dos 
«igloos», després d'aquesta sisena 
Marga jornada plena de sensacions 
inoblidables. 

El sete dia, canvi de decoració; 
petits arbres esquífíts, inici de bosc, 
que sobtadament desapareix, per tro-
bar novament immensitats de neu i 
de glag si bé en l'horitzó unes ratlles 
negres assenyalen el bosc, indret on 
viuen els indis Athabascas, de cos-
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Tenda India on som molt ben rebuts i on 

passem una nit. ^ 

Interior de la tenda habitada per indis de la 

tribu athabasca. •< ^ 

Igloos on hem passai una nit, després de 

la nostra sisena diada de marxa. y 

tums ben diferents ais deis esqui-
mals. 

Quan entrem a la regió del bosc 
els trineus presenten mes problèmes 
de conducció, ja que les cordes s'em-
boliquen amb les arrels i és un tre-
ball constant el de vigilar que els 
gossos no emboliquin les cordes i 
que no quedin travats. 

Aquí l'esperit indómit d'en Samue-
li fa novament de les seves, ens diu, 
ja a entrada de fose, que no val la 
pena que construí'm els «igloos», ja 
que a poca distancia abans del llac 
Gabriel, hi ha una familia india que 
hi hiverna. 

Els indis no construeixen «igloos», 
sino que viuen en tendes amb una 

gran estufa-cuina al mig, alimentada 
constantment amb llenya. 

Sempre que podem esquivem el 
bosc, preferint passar pels llacs gla-
cats. Igual que l'altra vegada, en Sa-
mueli esperona els gossos i a fort 
tren el tr ineu xiula sobre el glag. Les 
hores passen, la nit ens envolta i no 
gosem dir res a l'orgullós Samueli. 
Perdem també contacte amb els al-
tres dos trineus i en Samueli, com 
perseguii per un diable, fa correr els 
gossos desesperadament. Prop de 
les deu de la nit una llumeneta en
tre el bosc ens fa veure la tenda in
dia. 

La rebuda és simpàtica ¡ acollido-
ra. Dintre la tenda hi ha varitable ca

lor, I estufa està roent i constant
ment hi posen llenya. La famil ia india 
és molt nombrosa: una dona ja en
trada en anys, dues dones joves, dos 
nens i tres horneé. Nosaltres som 6 
de colla. Estem atapeíts però calents 
i satisfets de trobar calor. Ens pre
paren sopes i ens treuen un immens 
tros de earn de caribù cru i d'un co
lor negros, que fa una mica de fàstic. 
La earn està dins de la tenda i la 
calor li ha donat aquest aspecte re
pugnant. Malgrat tot, menjo i menjo, 
f ins a quedar ben t ip. Tot seguit ens 
fiquem dintre els sacs; fa una calor 
espantosa, estic quasi rostit puix 
m'ha tocat dormir al costat de l'estu-
fa. Això dura molt poc, tots dormen 
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Fort Chimo, punt final del nostre periple, 

després de vuit dies de marxa per les grans 

solituds glacades. • 

Uns magnifies exemplars dels gossos que 

arrossegaven els trineus, elements impres

cindibles per a aquesta mena d'expedicions. 

i ningú no posa llenya a l'estufa. El 
fred entra de cop ¡ es fa amo i senyor 
d'aquesta tenda. 

El vuitè dia és la darrera jornada 
que ens falta per arribar a Fort Chi
mo. Esperem que vinguin els dos tr i 
neus que manquen. S'han quedat a 
una hora Marga de la tenda india i 
han hagut de construir un «igloo». 
Han fet la mar de bé, ja que a la 
tenda no hauria estât possible enqui-
bir-hi mes persones. 

Tots reunits emprenem la marxa 
per la regió de bosc i molts petits 
Macs glaçats. Els tr ineus sobre els 
Macs marxen molt bé, pero no així 
peí bosc, ja que la neu pols fa dif i
cultosa la progressió i constantment 
hem d'empényer. 

Per f i , abans de la posta de sol, 
Fort Chimo és ais nostres ulls. Ens 
hi esperen una delegació del Govern 
canadenc de Québec, que s'hi ha tras-
lladat expressament per conéixer el 
résultat de la nostra travessia i do
nar-nos la benvinguda. És una deli-
cadesa que tots apreciem. Un sopar 
de molts plats calents, brindis de 
tota mena i uns Mençols nets, clouen 
aquesta travessia ártica portada a 
cap per uns fervents muntanyenes. 

Fort Chimo, 22 marc del 1973 
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Felip Ribo i Sagristà: 
un excursionista 
per Enric Moreu-Rey 

A la recerca d'avantpassats presti
giosos, els historiadors de l'excursio-
nisme català —que, com a organitza-
ció col-lectiva, data només de les aca-
balles del passât segle XIX—, van 
desenterrar ja fa temps els viatges 
en «birlotxo» del baró de Maldà (1). 
El personatge del quai vaig a parlar, 
quasi contemporani de l'aristôcrata 
barceloní, presenta unes caractéristi
ques ben diferents: la principal, que 
el jDaró no solia caminar, i ell en can-
vi es feia un tip d'anar a peu. Es deia 
Felip Ribo i Sagristà. Un «Quadern de 
Memôries» (2) de la seva mà era 
conservât fa pocs anys a la farmacia 
del senyor Salvador Codina Duran i 
del seu f i l l Salvador Codina i Ribo 
(besnét aquest del memorial ista), a 
l'amistat deis quals dec d'haver-lo po-
gut consultar l'any 1958. 

Després d'unes invocacions que re
velen la religiositat potser exagerada 
de Itur autor —«Memento Philippe, 
quia pulvis es, et in pulverem rever-
ter is . . .»—, les Memôries comencen 
sensé preàmbul: «Som gracies a Déu 
a l'any 1817. — Des de la mia infan
cia f ins al présent any 1817, sempre 
he anat a estudi al solitari i majes-
tuós monestir de Pedralbes en lo ter
me de Sarria. He après les primeres 
lletres amb lo Révèrent Mossen Jo
seph Calentó, molt amic deis Pares; 
i havent mort est Senyor de resultes 
deis trastorns causats per los fran-
cesos satélites del pillo e impio Na
poleón [esbravada tant mes merito
ria quan sembla que en Feiip Ribo 
descendía de francesosj. he conti
nuât mos estudis ab un altre sacer-
dot també bénéficiât del mateix mo
nestir, dit lo Révèrent Mossen Anton 
Niqui...» I segueixen al llarg de cent 
quatorze fulls les Memôries, narrant 
la vida -d'en Felip Ribo f ins al 1869, 
any en qué mor. 

Ha nascut a Sant Andreu, pero els 
seus pares viuen ara en una «fábrica 
de la qual lo Pare és majordom [ales-
hores sinónim d'encarregat], situada 
en lo terme de Les Corts de Sarria, 
dita de Casa Raspall, i propia de 
Dn. Manuel Fresca i Companyía...» I 
cada dia, i de vegades matí i tarda, 
el vailet ha d'anar a peu de les Corts 

a Pedralbes: mitja hora de carni. En 
1818 ingressa, com a estudiant de se-
gon any, al Collegi del Bisbe, i va i ve 
diàriament entre les Corts i Barcelo
na. De l'anecdotari deis anys d'estudi 
ja se n'ha tret partit (3) . En 1823 
l'aproven de tres assignatures a la 
Universität per poc temps restaura
da, i comença a practicar d'apotecari 
a la famosa «botiga de Salvado [Sal
vador], regentada actualment per lo 
Senyor Francisco Có, apotecari de 
Calella», i mesos mes tard entra de 
practicant primer a la botiga de Ja-
cint Compte, «farmacèutic molt acre-
ditat, en los Escudellers», i s' inscriu 
al Collegi de Farmacia, inaugurât 
aquell mateix any i establert interina-
ment a l'edifici deis Carmélites Cal
cáis de la Rambla, on té com a cate-
dràtic el célebre Agustí Yañes que el 
govern suspendria al cap de poc 
temps per constitucional. A despit de 

Arraulida entre l'actual amuntegament urbe, 

can Raspall de les Corts mostra encara 

els seus esgrafiats I la seva silueta del 

Barroc, i evoca un nom reportât per Ribo i 

Sagristà a les sèves memôries. • 

les di f icul tats, Felip Kibó aprova el 
curs en 1824 quan només hi ha setze 
admesos sobre trenta-sis presentáis. 
I, successivament, els anys següents, 
obté la nota «sobresaliente» pels se-
gon, tercer i quart (i últ im) cursos. 

Abans deis exámens generáis, 
practicará uns quants dies al costat 
del senyor Antón Almiral l , farmacéu-
tic a Vilanova de Sitges (Vilanova i la 
Geltrú) per «4 duros mensuals, roba 
neta i cosida». «Per aixó passo 
— d i u — a la botiga de Almiral l , vui 
dia 10 [de juny] ab companyia de un 
home i un burro que ha vingut a bus-
car-me desde Vilanova...: passem 
per Sant Boi, Viladecans, i Castell de 
Fels, Costes de Garraf i Sitges...» 

Per primera vegada lluny de la se
va famil ia, Felip Ribo s'enyora molt. 
I d'altres raons. I'impulsen a partir 
aviat de Vilanova: «Esta colocació no 
me gusta perqué hi regna poc lo Sant 
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Ara fa cosa de cent cinquanta anys, uns 

cinquanta abans de la fundació del Centre, 

el farmacèutic Ribo i Sagristè ¡a recorregué, 

amb esperii excursionista, els allunyats 

indrets del Berguedà, com ara Nostra Dona 

de Corbera i ÍEspinalbet, que veiem a la 

fotografia. • 

temor del Senyor, i per això determi
no deixar-la. Escric a Rubis del Mas-
nou, i est me contesta qu'em sab una 
botiga per anar a Vilassar de Mar». 
Se n'hi va: a cal senyor Genis Grau-
pera, amb els mateixos tractes. Tam
bé s'hi enyora, «però me fas reflexió 
i aguanto, a pesar de que lo apotecari 
és molt estrambòtic. Deus provide-
bit». (Alabat sia Déu.) És aprovat 
als examens gênerais de setembre 
(1827), amb el consuetudinari «so-
bresalient». 

Les añades i vingudes es mult ipl i 
quen entre Vilassar, Barcelona, Mata
rá (per la f ira i per les Santés), Gra-
nollers (per la f ira i a veure un con-
deixeble), el Masnou (per la festa 
major) , Argentona (per l 'aplec), Sant 
Andreu (per la festa major) , el Pa-
piol, Sant Feliu de Llobregat, Badalo-
na, sempre per una raó, o excusa, o 
altra.. . 

Amb el diploma de Batxiller en 
Arts i en Farmacia, deixa la botiga 
Graupera i es dirigeix cap a Igualada 
per practicar, «en la acreditada boti
ga de Bausili», sempre per «quatre 
duros mensuals, net i aconduit» 
(1829). 

I vet aquí que ja ens comença a 
confessar la seva dèria: «Dia 26. Se-
guint la mia afició de passejar o ca
minar [sóc jo el qui subrat l lo ] , m'en 
vaíg a la tarda desde Igualada a Vila-
nova i de aquí a La Pobla de Clara-
munt, que dista dos hores, poblé an-
tic que té una font a mig carrer en la 
qual he begut.» 

«Maig. Día 10: He anat a passejar 
a Montbui i al Castell del mateíx 
nom, distant de Igualada, i he begut 
en una bona font dita del Salvatge. 
Dia 12: Vaíg ab companyia del Sor. 
Codina a casa Roca de la Pedrissa 
del terme de Odena, a veurer un her-
mós pavo real.» ... 

«Día 28 [de j uny ] : Vaíg a passejar 
al poble de Odena a una hora de Igua
lada. He vist un castell de lo qual és 
la Iglesia que és molt hermosa, tres 
o quatre cases molt antigües. Dia 29: 
He anat a passejar f ins al petit poble 
dit Espelt. Dia 30: A passeig.» (Una 
passejada diària ens fa sospitar que 
no hi devien abundar la feina ni els 

malalts a ca l'apotecari d'Igualada.) 
«Juliol dia 6: He anat a la font de 

Sanahuja, prop del poble de Montbui. 
Tota la mia vida he tingut una passio 
en visitar fonts de nombradia.» (Tor
no a subratllar.) 

Li demanen d'anar a ajudar el far
macèutic Grau, de Berga, que ha cai-
gut malalt. Accepta, però abans torna 
a la font de Sanaüja i al castell de 
Montbui, com si en volgués prendre 
comiat. I segueix l ' it inerari capriciós 
següent: Per anar d'Igualada a Berga, 
passa per Sant Andreu, el Masnou, 
Vilassar de Mar i de Dait, Sarrià, Bar
celona, i (amb la galera) cap a Man-
resa... 

«23 d'agost: Lo administrador de la 
pólvora, cunyat de l'apolicari de Ber
ga, me fa acompanyar per un animal i 
mosso a Berga, a on arribem a mitja 
tarda. En esta travessia he vist un 
pais que me ha gustai, i també he 
vist Sant Pedor, Sellent, Balsareny, 
Casserres, S. Pau de idem., etc.» 

A Berga, s'hi trobarà molt bé: la fa
mil ia del senyor Francese Grau és 
molt cristiana, el i , «molt honrat e ins
trui t», i —altra vegada la notació sig
nif icat iva— «en est país si que podré 
esplaiar la mia afició de visitar fonts 
i muntanyes». 

També els berguedans li agraden: 
«Quina diferencia tan gran de la sen-
sillesa de la gent de estes terres, ab 
lo to de les persones del pia de Bar
celona!!». 

La mateixa setmana d'haver arribat 
ja assisteix a la festa major d'Avià. 
I no deixa passar sis dies més sense 
visitar per primera vegada el santuari 
de Nostra Dona de Queralt. 

Quinze dies després anota: «He 
anat a fer tot sol una bona passejada. 
He comencat [arr ibat ?] prop de on 
se comença lo riu Llobregat; he anat 
f ins lo pou de Miral les, i he passât 
a un aspre bosc en lo qual he tallat 
un bastó de ginebre.» 

I Felip Ribó dona curs al seu desig 
de caminar per monts i valls, aprofi-
tant totes les ocasions que li fornei-
xen la naturalesa i els homes. Només 
citaré la línía essencial dels desplaça-
ments d'aquests anys 1830 i 1831, tot 
i que hi f iguren les excursions de més 

envergadura: Nostra Dona de Corbe
ra i l'Espinalbet («En esta muntanya 
alguns anys hi va lo ós . . .») , Nostra 
Dona de Juncadella («Lo ermita nos 
ha venut una gustosa i bona llonga-
nissa»), una anada de Manresa a Ber
ga a peu, «ut vulpes» (com la gui-
neu), amb parada a l'Hostal del Gra-
pal («Nos han donat màstics, cois ¡ 
truita de fesols ab ous per sopar»); 
una ascensió ais rasos de Peguera 
(passant per les fonts de la Roca, Boi-
xera, Tagast, Canal Obscura, de l'Es-
tany, la Garriga, dels Capellans, Oue-
rot i d 'a l t res); un viatge de Barcelona 
a Berga a peu —per ganes d'anar a 
peu i de fer carni: per demostrar-ho 
encara allargare els cents quilòme-
tres que devia teñir el trajéete («i he 
t ingut la humorada de passar a veu
rer Maria Sma. de Montserrat» parat-
ge que encara no coneixia i que li 
sembra l i teralment «meravellós») ; 
Sant Pere de la Portella, i Nostra Do
na de la Quart; anada de Berga a Ri-
poll a peu, amb neu i vent, passant 
per les Lloses i Borredà (a Ripoll li 
oferien la botiga d'Anton Peresteba 
«ab la condicio de casar-me amb una 
seva neboda que la voi fer pubilla de 
dita botiga», però troba la botiga «rò-
nega i decaíguda», i no ho accepta; 
no parla de la neboda . . . ) ; retorn de 
Ripoll a Berga, sempre a peu, seguint 
probablement el mateix carni, car 
aleshores no existía pas carretera; 
els Plans de Campllong, el Pi de les 
Tres Branques i Nostra Dona de Cor
bera (amb la descripció detallada del 
pi) ... Fins que, l l icenciat en Farma
cia el 1831, compra la botiga de Cal-
des de Montbui («petita i decaígu
da») per 300 ll iures catalanes —330 
amb el catre i altres mobles com
presos. 

Una nova vida comenga per a el i , 
en la qual segueixen algunes excur-
sions però que no donen ja la nota 
dominant. Es tracta de fer d'aquella 
botigueta una de les farmàcies més 
acreditades del Valles, com ho és en 
cara ara: i això ja és una altra his
toria. 

Amb el que precedeix, però, em 
sembla que n'hi ha prou per a saludar 
«el senyor Felip» —com li deia fami-
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l iarment la gent—, no com un col-lec
cionista de fonts, modesta pretensió 
seva, sino realment com un peoner 
de l 'excursionisme cátala, deis qui 
pugen ais cims perqué Taire és v iu, 
la vista bonica i l'aigua geliua; deis 
qui —dient-se excursionistes, mun-
tanyencs, escaladors o simplement 
esport ius—, amaguen al fons del cor 
l'aspiració primaria d'aquell estudiant 
d'apotecari, fa un segle i mig: «l'afi-
ció de visitar fonts i muntanyes» i de 
fruir de les belleses de la seva térra. 
I mil lor a peu. I mil lor si la travessia 
és d i f íc i l : car se'ns fa mes estimada 
la bellesa quan ha estat penosament 
aconseguida. 

Notes: 

(1) «Excursions i viatges d'En Rafel 
d 'Amat, Cortada i Senjust per Catalunya 
i Rosselló en l 'últ im quart del se
gle XVIII», B. 1919. 

(2) «Ouadern de Memorias — (Com-
mentarius) Llibre o quadern de Memor ia 
de Felip Ribo i Sagrista, Estudian, natu
ral de Snt. Andreu de Palomar. Bisbat de 
Barcelona, f i l l de Antón Ribo i Umbert , i 
de M. a Angela, Rosa Ribo (antes Sagrista 
y Sit já), tots f i l is o naturals de di t Sant 
Andreu. 1817.» 

(3) Doctor Rafael Folch: «Los estu
dios de farmacia durante el tercer dece
nio del s iglo XIX» (discurs de recep-
ció a l 'Académia de Farmacia de Ma
drid), extracte de «Anales de la Acade
mia Nacional de Farmacia», s.d. (1932). 

376 



Descobrint el Montseny 
per Joaquim Bordons i Serra 

He tingut ocasió, darrerament, d'e-
fectuar algunes estades al Montseny, 
en el que podriem dir-ne centre ma-
temàtic de la muntanya, que se situa 
poc més al nord del poble al qual 
manlleva el nom, i des d'on resulta 
relativament fácil d'arribar ais punts 
més caractérisées sense complicar
se la vida en Nargues travessies, per-
metent a la vegada entrar en con
tacte amb una sèrie d'indrets ben 
apartats de les rutes tradicionals. Ai-
xi m'ha estât possible de conèixer 
nous paratges, familiaritzar-me amb 
les més selvàtiques raconades de l'al
ta Tordera, entaular intéressant con
versa amb els habitants de solitaries 
masies i adquirir noves i sorprenents 
perspectives de la muntanya. I m'ha 
servit f inalment per a comprovar que 
el coneixement que fins ara tenia de 
la tan ponderada muntanya era tan-
mateix ben incomplet malgrat les 

excursions que hi havia efectuat en 
anteriors ocasions. 

Aixecat estratègicament entre la 
Plana de Vie, el Vallès i la Selva, el 
Montseny sempre ha résultat un mu-
rallam difíci l de franquejar i, per tant, 
ha fet d'aïllador entre les tres comar
ques que el contemplen alt ívol. For
mant un conjunt muntanyós de grans 
proporcions, que en alguns aspectes 
fins i tot recorda el Pirineu, assolínt 
els seus cims les máximes eleva-
cíons de la Serralada Pre-litoral Ca
talana per damunt deis 1700 metres, 
en el seu conjunt es poden distingir 
a grans trets tres grans unitats del 
relleu, amb Murs estribacions: les 
Agudes-Turó de l'Home, el Matagalls 
i la Calma. 

No és necessari exposar ara ací les 
caractéristiques generáis de la mun
tanya, prou conegudes, ja que ens 
allunyaria del nostre propòsit de par

lar d'un indrets ben determináis i 
allargarla la cosa excessivament. Par-
larem, dones, d'aquests indrets gai-
rebé de la capcalera de la Tordera, 
que he fréquentât darrerament i que 
són, al meu entendre, el millor tes
timoni que les raconades del Mont
seny menys conegudes conserven tot 
l'interès de les coses en estât natu
ral. Aventurar-se pels paratges més 
solitaris i allunyats de tota ruta, anar 
de casa en casa cercant algún detall 
curios, introduir-se per les selvàtiques 
profunditats deis rius curulles de va
riada vegetado, i també enfilar-se fins 
a algún Hoc prominent des d'on ata-
laiar el paisatge i mesurar les distan
cies, ofereix un atractiu extraordinari. 

Remuntant l'alta vali de la Tordera 

Des del magnifie pont que es troba 
en el km 16,9 de la carretera de Coli 

a Matagalls /694 
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Hormic, ja es pot admirar un deis pai-
satges mes bells de la Tordera: l'ar-
breda que cobreix la fondalada del riu 
en aquest punt és de proporcions co-
lossals; cara amunt i cara avall els 
vessants están també atapeits de sel
vàtica vegetació, verns i castanyers 
a l'obaga, alzinars al davant. A partir 
del pont es pot anar remuntant el riu 
per carni carreter, passant primera-
ment pels conreus de Can Fortià, la 
petita masia amb interiors i exterior 
d'extrema rusticitat, ocupada pels 
tres germans Cervera, persones ama-
bilíssimes que coneixen bé la mun-
tanya, i després per Can Riera Moli
ne, Can Riera, com en diuen, que és 
una magnífica mostra de masia ben 
conservada i senyoral, en qué es 
mantenen algunes peces de mobil iari 
i diferents estris dignes de figurar en 

Capçalera de la Tordera, al cor del 
Montseny, des del Turó de l'Home. Volta-
des de bosc, les antigües feixes de conreu, 
presidides per les mas/es seculars. Al tons, 
la boira de la Plana de Vic. V 

un museu, situada en una de les mes 
meravelloses raconades del r iu. 

Des d'ací salvant alguna amagada 
torrentera coberta de vegetació, un 
corriol segueix entre alzinars f ins a 
Can Bancellic, senzilla i polida, mes 
enlairada i a pie sol, presidida per uns 
paliers; mes amunt es va a parar a 
l'estreta obertura rocosa per on el 
riu surt de la part mes alta per sota 
d'un pont, en els anomenats Ësqueis 
de Bovilar, paratge abrupte en que 
la pedra ho domina tôt.. Mes amunt 
del pont, la font de les Naiades, dar-
rerament acondicionada, no tarda a 
ofrenar la frescor del seu raig invi
tant a una parada vora el cami, que a 
l'estiu s'agraeix; a l'altra part del 
riu es pot veure la petita presa de la 
central de FECSA. Al cap de poc es 
passa a la riba dreta per pujar a les 

Les liles, la masia mes enlairada a la cap-
galera de la valí de la Tordera, des de la 
font de les Naiades. 

l i les, que es veuen enlairades i son 
les uniques cases que es troben en 
l'alta vali, encara que mig enrunades 
i abandonades. Seguidament agafem 
la pista forestal que va. ascendint f ins 
a Termita de Sant Margal, vora les 
fonts de la Tordera. Total, unes 2 ho-
res i mitja. 

L'itinerari de Sant Bernât a Sant 
Margal, o viceversa, és una fácil ex-
cursió de menys de 2 hores pel so
leil poblat d'alzines, seguint el carni 
que passa per les li les, sense deixar 
de serpentejar pel bosc, salvant els 
sots d'algunes estretes torrenteres i 
passos oberts a la roca, que permet 
de conéixer, no lluny de Sant Bernât, 
la deliciosa font ombrejada pels cas
tanyers de Can Gorgs, una petita ma
sia bellament situada entre els escas-
sos conreus i el bosc, en la qual es 
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Can Fortià, a l'entrada de l'alta vali de la 

Tordera. • 

Can Riera Moliné, una magnifica mostra de 

masía ben conservada i senyorial. y • 

troba gent amable. 
A uns 5 minuts de Can Fortià s'a-

maga la central eléctrica propietat de 
FECSA, pero aquesta també es pot 
assolir des de la carretera prenent 
el corriol que s'inicia entre la font de 
les Tres Garses i el pont, i pujant i 
baixant per frondosa obaga desembo
ca a la centraleta, situada en un deis 
indrets mes encisadors, amb aigua 
sorollosa pertot arreu, un pontet pin-
toresc i una font al davant. 

Excursió per la riera Xica. 

Ai mateix camí de la central, pero 
pujant sempre i sense tocar-hi, es 
troba mes amunt una pista forestal 
que es va endinsant per la feréstega 
riera Xica, salvatge barrancada que 
es forma sota del Turó de l'Home, i 
que ens recorda alguns indrets hu-
mits del Pirineu; i quan la pista, des-
prés de travessar el torrent, surt al 
descobert, es ramifica i arriba a algu-
nes masies escampades per aquest 
faldar. La mes a peu pía és la petita 
casa de les Vernedes, que apareix a 
l 'extrem d'una delitosa explanada i 
está deshabitada i mig enrunada, si 
bé els nous propietaris pensen ini-
ciar-ne la reconstrucció. El paratge 
que envolta la casa és bell íssim, do
minant part de la vall de la Tordera i 
les masies que s'aixequen a l'altra 
banda. A poca distancia, reculant una 
mica, la Trahuna, molt vella i ennegri-
da pero habitada, i Túnica que con
serva alguns art ist ics marcs de fines-
tres i portal, si bé camuflats pels pe-
gots que s'hi han anat acumulant, ro-
dejada d'abundants conreus en una 
punta que domina les profunditats de 
la riera Xica i la Tordera, complète
ment cobertes de vegetado. Uns fan-
tástics castanyers, que tan abunden 
en els vessants menys assolellats. 
oferint l'espectacle d'unes soques de-
formes, sovint fantasmagoriques, pro
porcionen agradable ombra a l 'estiu, 
a poques passes de la casa. Mes en-
davant s'arriba a Can Toni, la de mi-
llor aspecte de totes, senzilla i ale
gre, ben orientada i habitada. Can Co-
loreda, també habitada i gran, queda 
mes enlairada, a poca distancia de l'a-

bandonada i mig destruida masia de 
Can Satanás. I, f inalment, completant 
aquest rosari de masies que envolten 
Taccidentada riera, trobem Can Mit-
janer, una mica amagada de la pista, 
en lloc esquerp, vella i solament habi
tada en el bon temps. En total , menys 
de 3 hores de camí. 

També es puja en poca estona a 

les Vernedes i la Trahuna des de Can 
Riera Moliner per un carni fressat 
que travessa la Tordera i s'enlaira 
per l'altra riba, tot giravoltant pel 
bosc. 

Visita a Can Cervera 

Seguint la pista forestal després 
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de Can Mitjaner es pot completar el 
recorregut fins a Can Cervera, pero 
també des del cami que s'origina a la 
font de les Tres Garses es pot pujar 
mes directament a Can Cervera en 
tres quarts, ascendlnt f ins a trobar la 
linia eléctrica que puja de la central 
i, sense separar-se'n, anar serpente-
jant per un corriol que es troba sense 
di f icul táis, i que al capdamunt des
emboca a l'inesperat planell on s'ha 
enfi lat el petit caseriu, compost 
dunes masies i alguna casa amb es-
tadants, a mes de la coloraina d'un 
animat campament al peu de la pine
da que s'hi troba. 

A la part mes elevada del planell, 
damunt les cases, sobresurt un mo-
nólit dedicat per l 'excursionisme cá
tala a Bonaventura Caries Aribau, 
I autor de l'Oda a la Patria, en el qual 
es poden llegir uns versos sobre el 
Montseny i que ofereix l'especial in
terés d'assenyalar el mateix centre 
de la muntanya. D'aquest planell 
s'obtenen excellents panorámíques i 
una destacada visió del Turó de l'Ho-
me i, des d'ací, l'ascensió, si bé cos-
teruda, no ofereix entrebancs. A Can 
Cervera també s'hi pot arribar, si bé 
amb di f icul táis, en vehicle, venint del 
migdia. 

Riera de la Castanya endins 

Altament interessant resulta aven
tu rarse pels paratges de la Casta
nya, avancada de l'ajuntament del 
Brull, tot deixant enrera un escampall 
de cases esgraonades pels escassos 
roplans de ¡'accidentada valí. A partir 
de la petita i emblanquinada ermita 
de Sant Martí, una de les mes anti
gües del Montseny, enlairada entre 
dues voltes de la carretera i ben visi
ble a distancia des de diferents in-
drets de la valí, el camí toca la petita 
masia de Can Jaume Llavina, on guar
den les claus de l 'ermita; Can Vi
lorda, vel l issima: el Jepó, enrunada, 
així com el molí de l'Adrobau, aban-
donat en una feréstega sotalada per 
on baixa la torrentera que s'inicia per 
Coll formic; Ca l'Adrobau, igualment 
abandonada, pero que ofereix una es
tratégica font a poca distancia, que 

Monòlit de Can Cervera, dedicat per l'ex

cursionisme català a Bonaventura Carles 

Aribau, amb la inscripció d'una estrofa de 

la seva celebre i significativa "Oda a la 

Patria". • • 

L'alegre masia de can Toni, dominant la 

riera Xica. • 

proporciona un agradable Hoc de pa
rada. Més amunt i destacat, el Vilar, 
gran casal de bon aspecte però força 
desmarxat i'nteriorment, que s'orien
ta de cara a les abruptes fondalades 
de la riera i ais peus del Puigdrau, en 
el quai sols viuen ara un home i la 
seva mare, ocupats principalment en 
el negoci de la cria de porcs. Seguint 

accidentats camins s'assoleix l'es-
campall de cases de la Castanya, per 
damunt dels 900 mètres, amb una pe
t i ta esglesiola, i tot de gran rustici-
tat; i, bastant més amunt, vencent al-
gunes dif icultats, s'airiba a Can Bor
dons, la masia que, pel seu nom, feia 
anys que m'interessava molt particu-
larment, i que he trobat habitada per 
una familia Brunet, un matrimoni jove 
amb dos vailets i la mare d'eli, que 
van adquirir la propietat fa anys i ni 
recoiden cap antécédent que pugui 
lligar amb el nom de la casa, la quai, 
per cert, és d'aliò més solitari i pri-
mit iu que es pugui imaginar, envolta-
da d'alzinars, en terreny accidentât i 
sec, a prop de les profunditats de la 
riera. Una pista infernal comunica 
Can Bordons amb la carretera de 
Collformic, però, si es va a peu, es 
pot completar el recorregut d'aques-
ta complicada vali tornant per Can 
Bessa, una bona masia rodejada d'am
plis conreus. 

Visitar el caseriu de la Llavina és 
un passeig de mitja hora fàcil i agra-
dable, especialment quan fa calor, se
guint la pista que s'inicia en el pont 
ja esmentat i s'endinsa per paratges 
fluvials de gran efecte, ja que l'es-

381 



Can Bordons, situada en un dels indrets Al tons de l'aspra tondalada que s'inicia a 
mes solitaris del Montseny. • • Collformlc, les solitaries masies de can 

Campredon, a la dreta, i can Bordons, a 
l'esquerra, amb les sèves feixes de conreu 

T 

pessor deis arbres, de mides gegants. 
arriba a enfosquir el térra en pie dia. 
La casa principal, gran i amb diverses 
dependéncies, és de bon aspecte i es
tá ben situada; té bons conreus i ais 
seus peus, en la riera, sovint s'hi tro-
ben acampadors. Al seu voltant s'han 
edificat alguns xalets peti ts. Conti-
nuant mes enllá deis edificis per ca-
mins de bon fer es poden contemplar 
les profunditats de la riera de la Cas-
tanya en el seu últ im trajéete abans 
d'ajuntar-se a la Tordera i arribar a 
escoitar el terrabastall de l'extracció 
de pissarres destinades a la construc-
ció, abundants en aquesta part. 

Altres indrets 

Els diferents camins que porten a 
Sant Bernat peí dret, ens permeten 
de conéixer encara altres masies: 
Can Miquel, rónega i deshabitada pe
ro aprofitada alguns mesos, a la qual 
es puja per un camí que surt de Can 
Fortiá i des d'on es domina una com
pleta vista de la boscúria que emple-
na aquesta part de la valí de la Tor
dera. Can Daimó, al costat de la car
retera, amb una nova dependencia; 
Can Rafel, etc. 

En aquests paratges del Montseny 
es troben masies en els indrets mes 
inversemblants; algunes d'habitades, 
mes o menys precáriament; d'altres 
de desocupades, que es lloguen a 
l'estiu i d'altres completament aban-
donades i enrunant-se, que palesen 
les dif icultats d'haver de viure llui-
tant amb tots els desavantatges. Mal-
grat que moltes cases teñen una ru
dimentaria pista per arribar-hi i acos-
tumen a comptar amb algún vehicle 
que els permtet desplacar-se al po
blé, i tampoc no hi manquen els tele-
visors, si bé en fan poc cas, el siste
ma de vida no ha canviat pas gaire: 
en el fons, l'aillament continua exis-
t int : les masies encara ocupades so
vint segueixen sense teléfon, el cor-
reu i les noticies hi arriben amb re-
tard, l'escola está molt lluny, el met-
ge ha d'atendre a grans distancies, 
etc., etc., i aixó fa que fins i tot en 
aquests indrets habitats es conservi 
forca bé l'estat original de la munta-
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Els voltants de can Riera Molinè, mes amunt 

de ta central electnca. Y 

nya i la forma de vida primit iva. 
La gent és senzilla, atenta amb el 

foraster, ben disposada a ajudar i es-
pontàniament educada sensé compli
ments inúti ls. Els conreus i el bestiar 
son el principal mitjà de viure i, com 
hem dit, en molts aspectes els sis
temes d'explotació no han variât de 
fa molt de temps. El conreu de gra, 
llegums. farratges i un petit hortet; 
la venda de castanyes; un grapat d'a-
viram que campa pels voltants de la 
casa i els proporciona ous i carn; la 
cria de conills i unes quantes vaques 
en permanent estabulado que submi
nistren uns bons litres de Met diaris 
adquirits per la industria de la comar
ca i la venda d'algun vedell; sensé 
oblidar el porc que es cria per la 
matança tradicional de fi d'any, per-
meten anar t irant normalment. Les 
masies mes accessibles fins i tot 1 lo
guen habitacions a l 'estiu, cosa que 
darrerament s'ha anat generalitzant. 

Tots aquells indrets son també el 
Montseny, encara que resultin poc 
coneguts, i afegirem que, al nostre 
entendre, és el que en dona una sem-
blanca mes autèntica. 



La congesta de la Llosa 
per Ramon Vinyeta 

Anant pel, món, majorment si es fa 
carni a peu, ' l'esguard, de vegades, 
topa amb singularitats i rareses, les 
quais, encara que sovint insignii i-
cants, obliguen a deturar la marxa i 
a comentar-les. Després, general-
ment, un se n'oblida i no se'n parla 
mes. 

Molts cops, excursionejant en 
temps de tardor pels cims de Milany, 
el Collsacabra o el Montseny, l'es
guard, encarat al Pirineu, ha estât 
atret per la presencia d'una taca blan
ca, corresponent a Túnica porció de 
neu que, des de temps immémorial, 
es manté permanent, gairebé inalte
rable, a la solana del Pirineu Català: 
és la congesta de la Llosa. 

A finals de la passada tardor, amb 
l'afany d'heure uns branquillons de 
boix grèvol granat, vàrem ascendir a 
Capdegès, als faldars de la serra de 
Milany, on existeixen bells exemplars 
d'aquest arbre tan prêtés en eis 
temps nadalencs. Un cop allí fou obli
gat de treure el cap al cim del care
nar i gaudir de l'esbatanat panorama 
que es domina sobre tot el Pirineu 
Oriental. 

Una vegada mes la mirada fou cap
tada per la taca blanca de la congesta 
de la Llosa, Túnica neu que es feia 
présent en tot el Pirineu. Érem a f i 
nals de tardor i ja no es veia rastre 
de la congesta de la coma de Gom-
brèn, al faldar oriental del Puigmal, 
que tants anys aguanta f ins a rebre 
les nevades tardorenques. Tampoc no 
es veia la veta blanca de la conges
ta de la coma de Rus, als peus del 
Puigllançada, cöneguda per «l'euga 
bianca de Rus» pels pagesos del Llu-
çanès i que es manté viva fins ben 
entrât l 'estiu. Tampoc no era présent 
en el paisatge la llenca de neu que 
entre el Bastiments i el coli de la Ge-
ganta aguanta cada any les calors es-
tiuenques. 

Naturalment, una vegada mes, sor-
giren eis comentaris sobre tal Singu
larität geogràfica. Aquesta vegada, 
però, entre eis excursionistes joven-
çans va esclatar una pregunta: Qué 
ho fa, que aquesta congesta no es 
fongui mai...? Corn és que no hi ha 
neu ni al Puigmal, ni al Bastiments, 

ni al Cadi, ni al Canigó i, en canvi, 
existeix la congesta de la Llosa...? 
Cap deis excursionistes veterans no 
pogué respondre fidedignament a la 
pregunta. I l ' interrogant existia, pu-
nyent, exigint una resposta. Calia es-
catir el perqué d'aquesta singularitat 
tants anys observada, i trobar-hi una 
hipótesi lògica i estimable. Era me
nester petjar i observar el mateix ter-
reny abans no caiguessin les prime-
res nevades hivernenques. 

El diumenge dia 24 de desembre, 
vigil ia de Nadal, va néixer ciar i es-
batanat. Teníem sort. La nostra ¡Musió 
d'escatir un insignificant problema 
geografie es podria realitzar: el temps 
hi convidava. Ouan el sol tenyia de 
tons vermells la sena Cavallera nos-
altres deixàvem enrera Sant Joan de 
les Abadesses i amb la velocitat que 
permetia la prudencia, el cotxe enfi-
lava ràpid la vali del Ter amunt. Enllà 
de Sant Pau de Segúries t inguérem 
una desil lusió: se'ns presenta a l'es
guard el Costabona lluint una testa 
de neu novella. Quina pega! Ja no 
seria possible de fotografiar la con
gesta de la Llosa mostrant Túnica 
capa de neu de tota la solana del Pi
rineu. En efecte, durant la nit que 
acabava de transcórrer, una breu ru-
fagada de neu emmantellà Meugera-
ment els cims capdavanters de l'alta 
conca del Ter. Però la capa de neu 
era tan prima que vam confiar que el 
sol que Muía vigorós la fondría en 
poques hores. 

A Setcases ens informaren que la 
carretera forestal que tramunta la 
vali de Carboners estava oberta i que 
la capa de neu era insignificant. De 
tal faisó els nostres propósíts po-
drien ser realítzats. 

En efecte, poc mes tard de les deu 
del matí deixàvem el cotxe en el coli 
de la Baumeta i amb breu temps vam 
ascendír ais penyals que coronen la 
carena de les Confrontades, a una 
altitud de 2.035 m, i talaía impondera
ble per a contemplar els cims i valls 
que formen l'alta conca del Ter. Amb 
ajuda d'uns potents prismàtics i gau-
dint d'una transparencia atmosférica 
absoluta, ja que feia vent, ens fou 
plaent d'observar tot el relleu topo

grafie de la muntanya de la Llosa i, 
sobretot, el seu faldar de migjorn on 
resta ubicada la famosa congesta. 
Aquesta observació directa del ter-
reny i la nostra antiga coneixença 
deis carenars que van de la portella 
de Mantet al Costabona, ens ha per-
més de trobar una explicació lógica 
i raonable a Texistència perpetua de 
la congesta de la Llosa, situada a uns 
2.300 m d'alt itud i encarada a mig
jorn, o sia, rebent durant tot el dia 
els raigs solars estiuenes. Heus-la 
aquí: 

El puig de la Llosa que, a una al
t i tud de 2504 m assenyala el punt 
culminant entre la portella de Man
tet i el Pía Guil lem, té a la seva part 
nord una gran extensió de calms, en
tre ells el Calm Agre, els quals mar
quen la divisoria entre el Ripollés i 
el Confient, i la línia fronterera entre 
Espanya i Franca. Aquests calms, d'u-
na extensió aproximada de 150 hec-
tàrees, reben cada hivern un gruix de 
neu que oscilla entre els 50 i els 
200 cm. Quan bufa la tramuntana, 
cosa que succeeix algunes vegades 
cada hivern, el vent arrossega partd'a-
questa neu i l'empeny vers els ves-
sants meridionals del puig de la Llosa 
i el cercle de Concrós. Naturalment, 
la neu, empesa peí torb, quan arriba 
ais vessants mes arrecerats del puig 
de la Llosa, perd velocitat ¡ alesho-
res s'acumula al capdamunt de les 
comelles que s'hi formen. Se'n for
men tres, de comelles, a migjorn de 
la Llosa, i la del míg, la mes fonda 
i mes arrecerada, és la que capta 
mes neu. 

En hiverns molt nevosos hom pot 
calcular que el gruix que s'hi amun-
tega no baixa deis 15 metres en tot el 
sector de la dotada o cap de la Co
rnelia. 

Quan s'esdevé la primavera les ne
vades mínven i moites vegades ja 
plou, en lloc de nevar. Pero la pluja 
amassa la neu i les glaçades noctur
nes l'acaben d'espesseir. A partir de 
I'abril el sol ja pica de debo i la neu 
superficial es fon, sobretot en les ho
res centrais del dia. Pero n'hi ha tan
ta, de neu, que calculant que cada 
mes el sol en fongui un metre de 
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Un dels factors que alavoreixen la perpe-

tuitat de la congesta de la Uosa és la seva 

situació al capdamunt de la Cornelia. y 

gruix, al final de l'estiu encara resta 
intacta el nud i central de la con
gesta. 

Un dels factors que afovereixen la 
perpetuitat de la congesta és la seva 
situació al capdamunt de la Cornel ia . 
De tal faisó, el viarany d'aigua es for
ma da l l i en avall sense erosionar les 
capes de neu. Altrament, si la con
gesta fos situada a mitja Cornel ia, 
aleshores e ls corrents d'aigua que 
baixarien de més amunt, canalitzant 
l'aigua de la pluja, solcarien la con
gesta, clivellant-la i migpartint-la, tal 

com s'esdevé en les grans congestes 
de la coma de l'Embut on l'aigua tè
d a del propi curs d'aigua estova la 
neu, la fon i enfonsa les congestes. 

Hem prêtés donar una explicació 
sospesada i convincent sobre la sin-
gularitat que significa l'existéncia de 
la congesta de la Llosa. Ens agrada
ría que persones erudites en temes 
geogràfics confirmessin aquesta nos
tra versió o en donessin una altra 
de més justif icada. Sigui'ns perinés, 
però, de suggerir ais estols d'excur-
sionistes del CEC que visi t in en 

temps de tardor la gran congesta de 
la Llosa, d'una extensió mínima de 
600 m-, on a finals d'estiu, amb ves
t i i de bany, es pot practicar un mini-
slalom pie d'atractius. 
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La vali de Boi i el seu bestiar 
per F. Fillat 

Boi es un poblé peti t , de la mun-
tanya, que ha sabut deixar el seu 
nom a un balneari per fer-ne un Hoc 
turíst ic famós, anomenat Caldes de 
Boi. El seu atreviment ha anat mes 
lluny, i acompanyat de la Noguera de 
Tor, ha fet seva tota una valí de gai-
rebé 25 Km de carretera; així, la valí 
de Boi ha entrât amb Personalität 
propia dins la conca de la Noguera 
Ribagorcana. Mes enllà del port de 
Caldes les muntanyes es confonen 
amb les de la Valí d'Aran i tampoc 
no ha volgut baixar mes avall de Cas
tello i la Mare de Déu del Remei, per 
tal de poder mantenir la seva Perso
nalität, aïllada així de l'ampia vali de 
la Noguera Ribagorcana. 

Amb Taüll a l'esquerra i Erill la Vali 
a la dreta forma la capçalera d'una 
estreta vali romànica que sap man
tenir tants anys d'història sense do-
nar-hi gaire importancia. Saltant l'es-
glaó de Guares caiem a l'ampia plana 
de Barruera; aquí les muntanyes ja 
no es veuen tan a prop, eis prats 
semblen fets per passejar-hi, no són 
com eis pendents de Taüll. Amunt 
del barrane de Durro ens trobem el 
senyor omnipotent d'un rie pinar; així, 
on eis pendents no poden ser treba-
llats com prats, eis arbres donen 
bona fusta. De Cardet només conei-
xem les seves grans cases, avui gai-
rebé totes buides. A les Escabanas-
ses han hagut d'obrir una porta per 
la paret de la carretera, ja que la 
seva gran entrada enfront del riu ja 
no rep I'alegría deis tragíners i eis 
seus matxos. Sarais, Coli, Irgo i el 
Grilló han deixat les seves munta
nyes per baixar a víure a la vora del 
riu o ensorrar-se del tot. Llesp té 
bons prats, una colonia estiuenca 
jove i ganes de míllorar. Al Castellò 
de Tor deíxem ja de parlar de la valí 
de Boi. 

Unes pintures romàniques, moites 
menés de fonts medicináis i bonics 
parcs com el d'Aigües Tortes, donen 
uns bons diners durant eis m'esos tu-
rístíes de l'estiu. Aquesta fesomia 
d'hotels i soroll perd força quan. la 
tardor ens presenta tots eis ramats 
que han passât l'estiu a les mun
tanyes. 

LA VÛLL OE BOÍ 
CONCA OE Lû NOQUERA DE TOR 

• SAttútS 

P O N T D E S U E R T 



Ramat comunal, de bestiur gros pertanyent 
a Bol, a l'Estany Llong. v 

1 

•li . . . .: 

Els animals de «peu rodó» ja son 
historia; els traginers han canviat els 
seus matxos per «jeeps» i la fusta 
ja es pot treure amb modems «Oru-
gues». Aquelles boniques egües no
mos serveixen per a traginar l'herba 
dels prats mes rostos. 

Les cabres encara es passegen 
amb el cap dret, com volent dir que 
abans eren mes colla. Son molts els 
que encara creuen que tenir cabres 
és un bon negoci. 

D'un ramat bastant complet que 
necessitava d'un o mes pastors d'o-
velles, un bon vaquer i algún vigilant 
per les egües, ens trobem ara amb 
una vacada que gairebé té por dels 
excursionistes i unes ovelles que no 
son les que eren. Aqüestes munta-
nyes que han viscut tants segles de 
trepig de bestiar i han donat una 
herba que ja no té por a les dents 
i ais paladars mes forts, es troben 
soles, sense massa soroll desque
lles i gossos. Tota una manera de 

viure, uns bons formatges, uns gos
sos peluts i prims, una llana que es 
treballava a la fàbrica de lianes del 
Pont de Suert, uns cavalls que ja no 
es veuen; tôt ha deixat de tenir sen
t i t . Mantenir-ho com es feia, és voler 
viure massa del record. 

Aquells anys van donar força a una 
gent que quan baixava al pla no po-
dia dir que no era de la muntanya. 
Perquè tôt aixô no passi a les vi tr i 
nes d'algun museu s'ha de fer un 
petit esforç. 

Les solucions vénen a vegades una 
mica forçades, perô gracies a l'aju-
da dels sementals de l'eguada mil i-
tar es van millorant uns animais que, 
d'altra manera, potser serien molt 
mes variats i mes di f ic i ls d'aprofitar. 
Els poltres son venuts per carn i 
sembla que el cavall ja no es fa tan 
estrany a les carnisseries. Son uns 
animais bastant fàcils de criar, perô 
de vegades s'exagéra una mica; com
binant la poca mà d'obra i la bara-

tor d'un hivern al ras, aqüestes 
egües no s'exploten massa i així po
den menjar l'herba als pobles de la 
mateixa vall de Boi, que teñen el ter
me mes protegit del vent i de la neu. 

Les cabres son poques i als pobles 
on poden reunir un ramat hi teñen un 
pastor que és pagat amb un sou i 
amb les menjades que fa a casa dels 
veins, tants dies com animals hi té 
cada veí. 

Les vaques van augmentar quan 
les muntanyes van anar perdent les 
mules; ara tothom sap governar el 
bestiar boví i encara que és mes dé
licat en treuen bastant de profi t . 
Acostumen a criar a la primavera i 
mengen les primeres herbes dels 
prats dels voltants del poblé, des-
prés d'haver passât l'hivern a Testa
ble. Quan la neu fluixeja pugen a les 
muntanyes i guardades per un sol 
vaquer, van aprofitant eis prats de 
cada muntanya a mida que l'estiu es
calfa. Amb cada vaca hi va el seu 
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vedell i quan a la tardor baixen al 
poble s'acostumen a vendre els ve-
dells i vedelles mes avançais. La raça 
és una barreja de suïssa ¡ del país, 
que coneix bé les tempestes de l'a-
gost. Per tenir una quantitat de Met 
segura es mantenen vaques holande
ses a l'estable. 

Per a les ovelles la valí de Boí ja 
es fa petita i tôt el bestiar ovi passa 
l'hivern al pla; els pobles d'aquesta 
valí teñen el pla als voltants de Llei-
da. S'han de Hogar els termes pero 
molt sovint resulten pobres. Alesho-
res comença un pesât peregrinar de 
finca en finca per anar llogant a cada 
vei la parcella que sembla mes ade-
quada. Amb uns lloguers tan variais 
ja resulta difíci l de saber a quina 
quantitat pujará l'hivern de cada ove-
lla. Procurant fer una sola cria a l'any, 
es pot anar mantenint un ramat que 
«encara que no dona massa, sempre 
és un capital». Per baixar dels pobles 
al pla es fa amb camions, ja que les 
ovelles mes avançades tenen un viat-
ge descansat i les cries neixen mes 
bé. El pujar ja és a peu i s'acostuma 
a vendre els corders al mateix pla; 
aquest viatge dura una setmana i 
després de l'esquila i un petit repos 
als voltants del poble, pugen a les 
muntanyes per a pasturar tôt l'estiu 
i tornar a baixar al pla a la tardor se-
güent. 

D'una vall que vivia amb una certa 
autosuficiencia de bestiar, agricultu
ra i comerç, s'ha passât a una zona 
oberta al turisme que ha anat can-
viant el seu déficit de bestiar per uns 
benefícis hotelers. L'aigua de la No
guera de Tor s'ha anat convertint en 
quilovats i la que queda s'explota 
com a vedat de pesca. Aqüestes 
transformacions han anat donant a la 
vall de Boí una manera de ser nova i 
fa la impressió que tothom s'ha anat 
adaptant als nous mitjans sabent or-
ganitzar-los de la millor manera pos
sible. 
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Flors de muntanya 
per Ramon Pujol i Aisina 

De sempre l'home ha estât l'élé
ment pertorbador en l'equilibri ecolo
gie de la natura, principalment per la 
destrucció constant de gran masses 
forestals, però mai com en aquests 
darrers temps, la degradació i l'ero-
sió del mantell vegetai, font de vida, 
no havia arribat a uns extrems tan 
peril losos i suicides. Tot el pais pa-
teix d'aquest desgavell provocat per 
la inconsciència de l'home. Hem mal-
mès "ja totes les nostres platges, i 
ara sembla que la fallerà dels négo
ciants del turisme de masses i dels 
«urbanitzadors» s'adreça a la munta
nya. Caldrà vigilar-ho! Pobra munta
nya! Quantes barrabassades irrépara
bles ja ha sofert a l'empar d'obres 
hidràuliques, conduccions électri
ques, explotacions forestals, esta-
cions d'esquî, etc., que han fet malbé 
zones privilegiades del nostre paisat-
ge. A quin preu més alt paguem això 
que en diem progrés! 

D'altra banda, el creixement mons-
truós de les ciutats, convertint els 
seus suburbis (per la gran prolifera
c i de construccions d'habitacles t i -
pus nînxol) , en cementir is per a vi-
vents, engolint cada vegada més es-
pais verds, mermant boscos i con-
reus, provocant el llençament al llarg 
i ampie del pais de les masses ciu-
tadanes motoritzades a la recerca de 
l'espai lliure i d'una mica de verdor, 
tot escampant arreu, però, la pollu-
ció, contribueixen encara una mica 
més el desequil ibri ecologie. 

Aquesta nostra, actual, societat de 
consum, totalment materialitzada i 
egoista, despreocupada del que pot 
esdevenir el pais en un futur no gaire 
llunyà, cal que recti f iqui i prengui 
consciència del peri l l . Les predic-
cions per a l'any 2000 no són gens 
falagueres. Si no hi ha esmena, i l'ho
me voi seguir ignorant les lleis de la 
natura, morirà soterrat sota munta-
nyes énormes d'escombraries, en un 
paisatge désolât i erm. 

Tot això ho he anat pensant al llarg 
de la lectura d'un llibre interessantis
simi L'environnement vegetai (Flore, 
végétation et civilisation), de Pierre 
Lieutaghi, naturalista, membre de la 
«Société Botanique de France». És 

prologat per Claude Favarger (autor, 
entre altres obres, de la interessant 
Fiore et Vegetation des Alpes), pro
fessor de l 'Institut de Ciències de la 
Universität de Neuchatel. 

Després de parlar-nos de l'autor 
del niore, i del seu treball extraordi
nari, remarca que la nostra civil i tza-
cio motoritzada, mecanitzada, art i f i -
cial, deshumanitzada, ens aboca al 
fracàs total de l'home. Tradueixo ara, 
les darreres paraules; «Que hom ens 
deixi , junt amb P. Lieutaghi, conser
var l'esperanga, que sera encara pos-
sible transmetre als im'ants del se
gle XXI, roselles de pètals fràgi ls, 
gencianes plenes de saba, nigritel les 
amb la seva flaire de vainilla, i no üni-
cament f lors en matèria plàstica.» 

Que aixi sigui! I ara anem a les 
nostres f lors d'avui: 

Fragaria vesca L. Rosácia. Nom vul
gar: maduixera. Estolons ordinária-
ment nombrosos, trones de 20 a 30 
cm, sobrepassant poc o molt les tu
lles, áfi ls o amb 1-2 tulles f loráis ge-
neralment simples; tulles tr i fol iades, 
de fol ióles grans, ovalades, glauces-
cents (d'un verd blanquinós) i pubes-
cents (amb péls curts f iníssims) per 
sota, dentades, totes sentades o la 
terminal peciolada. Flors blanques. 
Fruit vermell i aromátic. Es troba en 
tots éls llocs si lvestres, pero més 
abundant en les altes serralades, 
com el Montseny, Pre-pirineu i Piri-
neu. Florida des de marg f ins a l'a-
gost, segons el lloc i I'altura. El d¡-
buix correspon a un exemplar col l i t a 
Pía Traver (Puigsacalm), a mitjan 
maig. 

390 



Fritillaria Pirenaica L Liliàcia. Bulb 
glóbulos, petit , d'un blanc groguenc, 
amb tuniques brunes. Tija de 20 a 
40 cm, dreta, prima, nua al tere infe
rior, amb 7/10 tulles alternes, lanceo-
lades linears, d'un verd v iu, f ior gran 
de 3-3 V2 cm de llarg, capbaixes, soli-
tàries, d'un bru purpurl, amb taques 
quadrades (com un escaquer) molt 
marcades o a voltes confoses, peri
goni acampanat que recorda la co

rolla de la Campanula Speciosa. Es 
troba en els boscos i pasturatges de 
muntanya, i f loreix de la primeria de 
juny fins a l'agost. El dibuix corres-
pon a un exemplar coll i t a la serra del 
Verd (Berguedà), a la fi de maig. 

N'he trobat també exemplars molt 
bells a Prat de Cadi, i al pia d'Estanys 
(carni de la Renclusa). A comenga-
ments d'abri l , hem trobat a Montser-
rat una Fritillaria, gairebé bessona de 
la Pirenaica, que Font i Ouer a Flora 
de Catalunya, cataloga com a Fritilla
ria Boissieri Costa, perquè Edmond 
Boissier, botànic ginebri, la descobri 
a Montserrat el 1865. 

Anemone narcissiflora L. Ranuncu-
làcia. Rizoma f ibrós, t i ja de 10 a 40 
cm, peluda, fulles llargament peciola-
des, palmatisectes amb 3-5 segments 
tr i f ids i laciniats, fulletes de l'involu-
cre sentades i semblants a les ful les, 
f lors blanques en nombre de 2-6, en 
umbella. Es troba a les clarianes del 
bosc, al Pirineu, amb preferència en 
terreny calcari. Floreix de darrers de 
maig f ins al ju l io l . És una pianta tò-
xica. El dibuix correspon a un exem

plar coll i t a la Molina eis darrers dies 
de maig. 

Aguilegia vulgaris L. Ranunculàcia 
Norn vulgar: corniol, corn blau, perfet 
amor, ocellet, campaneta doble. 
Tronc de 30 a 90 cm, dret, ramificat 
superiorment, fulles verdes per l'an-

vers i glauques (verd c lar) , i tomen-
toses (com un lleuger borrissol) pel 
revers, les inferiors llargament pecio-
lades amb els fol iols inciso-fistonats; 
f lors d'un blau intens moradenc, 
grans, llargament pedunculades, cap
baixes. Es troba en terrenys variadis-
sims, boscos, torrents i prats ombri-
vols des dels 500 fins gairebé als 
2000 metres d'altura. Té preferència 
pels terrenys calcaris. És una planta 
toxica. Floreix des de l'abril f ins al 
ju l io l . Hi ha també l'Aquilegia Pirenai-
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ca, gairebé bessona de l'anterior, pe
ro les seves f lors son mes clares de 
tonalitat. El dibuix correspon a un 
exemplar coll i t a Pía Traver (Puigsa-
calm) a mitjan juny. 

Ajuga reptans L. Labiada. Nom vul
gar: esquiva, consolda mitjana, búgu-
la. Perenne amb el rizoma truncat, 
productor de llargs estolons epigeus 
(que en créixer surten fora de la tér
ra) ful losos, t i ja de 10-40 cm, dreta, 
simple, poc fullosa, tul les ovato-

oblongues les basilars mes grans es
teses en rosetó, atenuades en llarg 
peciol i persistents, les caulinars 
(les que surten de la t i ja) separades, 
subsesils (sense gairebé pecio l ) , 
f lors blaves, rarament rosades o blan-
ques, en glómuls de 3-6 f lors reunits 
en espiga llarga. Es troba ais prats 
i llocs ombrosos i humits. Floreix d'a-
bril a juny. El dibuix correspon a un 
exemplar col l i t prop de Sant Joan de 
Sora (Osona) a darrers d'abri l . 

Saponaria officinalis L. Canófi la. 
Nom vulgar: herba sabonera, sabó de 
gitana, saboneta. Rizoma estolonífer, 
troncs de 30-50 cm, drets, robustos, 

simples o ramificats a l'àpex; tulles 
grans tri-nerves, ovato-lanceolades, 
agudes, les inferiors atenuades en 
peciol. Flors rosades breument pedi-
celades, grans en fascicles terminais 
formant panícula. Es troba en llocs 
herbosos, frescals, marges i torren-
teres, del pre-Pirineu ¡ Pirineu. Flo
rida de maig a setembre. El dibuix 
correspon a un exemplar coll i t prop 
de Llavorsí, a la riba de la Noguera, a 
començaments de ju l io l . N'he vist be
lles plantes prop d'Art ies (Valí 
d'Aran) i prop de Durro (valí de Boí). 
L'herba sabonera, sembla que es com-
plau a buscar el seu habitat a la vora 
deis poblets. 

Nota: Remarco una vegada mes 
que totes les dades científ iques son 
tretes de Flora de Catalunya, de Ca-
devall-Font i Quer, i els noms vul-
gars, de l'obra de Francesc Masclans 
i Girvés, Els noms vulgars de les 
plantes a les terres catalanes. 
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CRONICA DEL CENTRE 

En la mort de Josep Pons i Soler 

Al t , una mica llunyà, l leugerament ma-
lencònic per tempérament, en Josep 
Pons i Soler, ha mort a 76 anys el dia 17 
de juny de 1973. 

Era un deis números baixos de la Mis
ta de socis, que mirava, remirava i con
sultava, com una estranya lotería dels 
numéros baixos, en el pas de la vida, que 
com més baixos, més l luminosos són. 
En Josep Pons, home callat, observador, 
de comentari breu i incisiu, és un home 
que no deixa cap rancúnia. Durant la 
seva vida ha anat passant per gairebé 
tots els esglaons socials dins del C.E.C., 
com un acte de servei , sempre que la 
seva collaboració podía tenir résultats 
favorables. No ha buscat mai res per a 
eli mateix. És l'exemple d'una persona 
polida i exacta, neta per fora i per dins. 

Durant un temps llarg i dif íci l ha t in-
gut la responsabil i tat i el domini de la 
situació f inancera del C.E.C, dins de la 
Junta Direct iva. En va sort i r quan va con
siderar que la caixa i el moviment eco
nomie de l'Entitat estaven assegurats. 

Era proverbial la formal i tat dels seus 
actes. Mol ts anys consecut ius. en la de
sena del 1925 al 35, la Molina veia la 
seva f igura ben destacada en els llocs 
de jurât de les curses d'esquís. La pa-
rella Emili Vilaseca i Josep Pons, garan
tía l 'exactitud dels résul tats, i era una 
part ben important de la complicada or-
ganització deis programes de curses, que 
tant teñen exter iorment de Festa Major, 
com inter iorment de reunió de documen-
tació que permet d'establir una compta-
bi l i tat al cènt im, de temps i de classi-
f icacions, com si no es tractés de com-
petic ions esport ives. 

També comptaven els jurats de quali-
f icació dels concursos fotografíes i dels 
salons de fotografíes de muntanya amb 
el judici seré, pie de réal isme, d'en Pons, 
el quai admetia les apreciacions dels 
al t res, encara que no coincidissin amb 
la seva opinió. La formal i ta t que mar-
cava totes les manifestacions de la vida, 
el porta a mantenir una soltería que pot-
ser necessitava el seu tarannà. Sabia que 
la seva act i tud de sereni tat i de crí t ica, 
el feia aparèixer d'aspecte t r is t , i gairebé 
secundari, si tuació en qué, en reali tat, 
es trobava a gust. 

Amb aquest carácter es va mantenir 
f idel a un equip d'amics per anar ais 
Pirineus i ais Alps, sense integrar-se 
en altes grups quan el veli equip perd 
cohesió. De la Secció d'Esports de Mun
tanya. passa a la de fotograf ia, i colla-

borà en les direct ives pr incipalment per 
consolidar l 'aspecte economie. Fins molt 
recentment, assistia ais actes de reunió 
de socis, a conferencies, projeccions i 
acusava f i losóficament la magnitud de la 
seva pau interior, que no s'equil ibrava 
amb el moviment accélérât que hi ha ara 
al carrer de Paradis, que tant familiar-
ment l'ajudà a somriure en la seva vida. 
En pau descansi. 

Després dels actes de vandalisme 
al refugi d'Ull de Ter 

Shan rebut diverses cartes, al Centre, 
condemnant el bàrbar assalt de que va 
ésser objecte el refugi d'Ull de Ter. 
Transcrivim la que ha estât tramesa per 
la Federació Catalana de Muntanya, sig
nada pel seu président, el senyor Martí
nez Massó, a qui donem les gracies, aixi 
com a tots els autors de les altres car
tes, pels seus sent iments de Solidarität. 

«Dist ingit amie: 
«En compl iment de l'acord de la Junta 

Directiva d'aquesta Federació, volem ex-
pressar-vos la penosa impressió que ens 
ha produit el fe t vandàlic de que ha es
tât objecte el vostre refugi d'Ull de Ter 

«Dissortadament no ens és possible 
evitar els perjudicis que causen aques 
tes conductes antisocials que a tots ens 
preocupen, pero desi tgem, si més no, 
deixar constancia de la nostra repulsa i 
comdemna davant aqüestes act i tuds inci-
vi l i tzades. 

«Ofereix un viu contrast amb els fets 
que lamentem tots plegats, les proves 
de collaboració i esperi t excursionista 
que manifestaren les persones que ha-
vent-se présentât al refugi , ignorants del 
seu estât, contr ibuïren amb Ilur esforç 
personal a palliar les consequèneies de 
la mali feta i a retornar al casai d'Ull de 
Ter la seva habitabi l i tat i la digni tat pro
pia d'un refugi muntanyenc. A tots 
aquests anónims collaboradors, el nostre 
afectuós reconeixement. 

«Prou sabem que, superada la primera 
desagradable impressió davant el lamen
table incident, el Centre continuará, per 
damunt de tôt , la seva tasca de difusió 
del c iv isme entre els excursionistes, es
pérant que podrem arribar a suprimir la 
repetició de fets d'aquesta naturalesa. 

«Rebeu la nostra afectuosa salutació 
F. Martínez Massó, président.» 

Secció d'Esqui 

Nota facilitada pel seu président 

Quan Tesqui ha arribat al seu moment 
crucia l , decididament s h a convert i t en 
un esport de masses pract icants, i és di
fíci l agafar el comandament de les prô-
pies iniciat ives del nostre Club d'Esqui. 

És per aixô que molts han denegat la 
seva presencia al f ront d'aquesta nau en 
la quai els abnegats socis, de molta com» 
petèneia, teenócrates com es diu ara, 
que f ins ara l'han dir ig i t , han deixat un 
forât en aquest Hoc de máxima responsa
b i l i ta t -d i f íc i l de cobrir. 

Si, a més, ten im en compte que el 
nostre Club ha donat durant molts anys 
un màxim percentatge de corredors a 
l'equip nacional, i que ara n'estem orfes 
per causes que ara no anal i tzem, perô 
que s i que hem de tenir en compte per 
tal de posar-hi esmena, veurem que és 
molta la labor a realitzar a part ir d'a-
quest moment. 

També uns refugis i unes places hote-
leres reclamen la máxima atenció per tal 
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que els nostres socis puguin, en to t mo
ment, f ru i r deis avantatges de la previ-
sio de juntes anter iors. 

L'acceptació, dones, d'aquesta presi
dencia per la meva part, ajudat per la 
mei tat aproximada de la junta que ha 
cessât, i que coneix a fons els problè
mes esmentats anter iorment, ha estât 
amb una sola f inal i tat , la d'augmentar els 
avantatges dels nostres associats en la 
práctica dels esports de neu i la crea-
ció de nous valors a través del nostre 
jovent , que puguin, en un fu tur tan pro-
per com sigui possible, aportar ais nos
tres equips nacionals corredors de to tes 
les discipl ines —fons , salts i a lp ines— 
que, en anar pel mon en compet ic ions in-
ternacionals, inscriguin com a min im en 
les Mistes de sort ida el nom del Centre 
Excursionista de Catalunya, tal com ha 
vingut succeint f ins al moment. 

Francese Valls i Bach, président 

Les excursions familiars 
amb vehicle propi 

Els desplaçaments, a l'hora de sort i r 
d 'excursió, sempre han représentât, per 
a les famíl ies amb mainada, una sèrie 
de problèmes mes o menys importants: 
la incomoditat , el cost, la r igidesa dels 
horaris, l 'aproximació a l 'objectiu de la 
sort ida, etc. El ferrocarr i l no en resolia 
pràct icament cap. Els autos de l inia, 
tampoc. Les excursions col lect ives en 
autocar també presentaven alguns incon
vénients, en part icular el de la inscrip-
ció anticipada. D'altra banda, l u s de l'au-
tomòbi l s'havia anat fent cada vegada 
mes popular i, a mes, les pistes de mun-
tanya permet ien duna manera mes fáci l 
l 'aproximació a nombrosíssims paratges 
i contrades del nostre país. 

Tots aquests factors van suggerir l'o-
portuni tat d'organitzar unes excursions 
mensuals dedicades a les fami l ies i mit-
jançant la uti l i tzació de l lurs propis ve-
hicles. La iniciat iva, acollida to t seguit 
per la Secció de Geografia, es va demos
trar oportuna i fou ben rebuda pels nos
tres consocis. Des de la pr imera sort ida, 
efectuada el 7 de marc del 1971 i que 
t ingué per terme el monest i r de Sant 
Pere de Casserres, amb assistència de 
15 persones en 4 cotxes, la inscripció va 
ser progressivament nombrosa i addicta. 
I, malgrat la f inal i tat bàsica que s'havia 
t ingut en compte en engegar aquesta 
modali tat excursionista, no es va com
pondré solament de famíl ies i la seva 
quitxal la: hi prengueren part amb entu
siasme d'altres consocis que compre-

nien una variada gamma d'edats i de 
condicions. 

Els i t inerar is foren establerts preveient 
els segi ients factors: distancia modera
da de Barcelona, aproximació per carre
tera o pista ais punts a vis i tar, recorre-
gut a peu entre una i quatre hores, in
terés paisatgíst ic, geografie, monumen
tal i arqueològic, meteorologia previs ib le 
segons la contrada i època de l'any, etc. 

La temporada següent, 1971-72, hom 
va creure oportú de perfeccionar Tor-
ganització de les sort ides, sobretot en 
l 'aspecte format iu i in format iu. El carác
ter i la f inal i tat de la Secció de Geogra
fia hi convidaven. Es va comencar per 
editar un programa per a cada excursió, 
el quai, a mes de l ' i t inerar i , comprenia 
una expl icació situant i detal lant to t allò 
que hom anava a veure. Aquesta explica
ció ¡nclo'ía, per mes que de manera breu i 
probablement incompleta, l 'àmbit geogra
fie, les c i rcumstàncies histor iques, els 
valors arqueològics, la toponimia i qual-
sevol altra dada o informació que hom 
jutgés intéressant. Complétant el text , un 
croquis assenyalava el recorregut a efec
tuar. Uns animats canvis d ' impressions, 
després de dinar, arrodonien i contrasta-
ven aquesta informació. 

Per tal de poder puntualitzar i recordar 
després els i t inerar is successivament 
portats a terme, es van confeccionar mes 
endavant i es van ofer i r a les famíl ies 
intere ssades, uns mapes muts del nos
t re país amb les divis ions comarcáis, 
amb la f inal i tat que hi anessin assenya-
lant els indrets v is i tats. 

Veient l ' interès que els assistents es 
prenien per aqüestes quest ions, encara 
es va assajar una altra in ic iat iva: la d'a-
fegir al ful l informat iu un altre per a 
part icipar en un concurs, compe t i do a la 
quai es va donar un caire una mica fes-
t iu per tal que compagines l 'aspecte di-
dàctic amb el d'esbarjo. En forma de 
«test», de jerogl í f ics, de mapa mut, de 
quiniela o de rodol ins, la nostra geografia 
ha anat desf i lant per aquests concursos 
i l 'entusiàstica part icipació ha anat aug
mentant. La rifa d'un l l ibre d' interès geo
grafie entre els part icipants completava 
la f inal i tat proposada. 

El jovent i la mainada, objecte princi
pal de les excursions, s'hi han ident i f icat 
plenament, i- d'ells ha estât el mèr i t 
d'unes del icioses «sobretaules» amb mú
sica, cançons, acudits, jocs i entreteni-
ments, to t ,organitzat i portât a terme 
per ells d'una manera ben espontània. 

En acabar la temporada 1972-73, són 
vint-i-una les sort ides efectuades, les 

quais han inclós tota mena de comar
ques i paratges. El bon temps no sem-
pre les ha acompanyades. L'assistència, 
pero, ha estât assídua. Han destacat peí 
seu èxit de concurrents les añades a 
Castel l tal lat i Sant Mateu de Bages, 
l 'Arola, el Montmel l , Sant Cugat de Ga-
vadons i Sant Pere de Ferrerons, el Puig-
sacalm i el Montagut, aquesta darrera 
amb el màxim d'assistents: 78 persones 
en 22 cotxes. 

Exposició i projecció de diapositives de 
la Travessia Ártica de Caries Balaguer 

Durant la pr imera quinzena de juny va 
tenir Iloe al Centre una exposició de fo
tografíes i mapes de la Travessia Ár t ica , 
realitzada per Caries Balaguer. 

També es va efectuar una projecció de 
diaposit ives sobre aquesta mateixa expe
dido, la qual va transcórrer per sobre els 
60° de lat i tud nord. En aquest mateix nú
mero de la nostra revista el lector podra 
llegir un intéressant reportatge de Car
ies Balaguer en qué dona compte del 
transcurs d'aquesta gran travessia. 

El material exhibi t a l 'exposició, con
sistent en una cinquantena de fotogra
fíes de gran format i de mapes del re
corregut, així com les diaposit ives pro-
jectades i els comentar is que les van 
anar glossant, ens van permetre de fer-
nos carree d'aquesta act iv i tat que no 
compta amb précédents entre nosaltres, 
la quai va ésser possible gracies a la 
fórmula adoptada per una organització 
d'alpinisme internacional i al concurs im
prescindible d'esquimals natius del Ca
nadá. 

J. B. 

Presencia del C.E.C. en els principáis 
rallyes nacionals i internacionals 

L'esquí de muntanya no té, potser, la 
divulgació de qué gaudeixen altres disci
plines de Tesqui i a la vegada el nombre 
de pract icants tampoc no és tan nom
bres. Es pot dir que aquesta espléndida 
faceta de l'esquí de muntanya pot englo
barse mil lor dins l 'alpinisme, ja que en 
la majoria dels casos cal un bon conei-
xement de la muntanya hivernal per a 
prac t icar lo , i mes si es fa ais Alps. 

Tant al nostre país com a l 'estranger 
es venen célébrant anualment diverses 
proves o rallyes que, o bé amb el propó-
nit de fomentar aquesta faceta de l'alpi
nisme, o bé com a trobada anual de prac
t icants, recorren régions alpines dife-
rents durant uns dies. 
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Amb eis esquís a coli, realitzant l'ascensió 

al Cevedale, en el transcurs del Rallye d'Es-

quí CAI-CAF, 1973 (Alps Italiens). AI fons. el 

Gran Zebrú (3.851). y 

Aquesta prol i feraciô de proves orga-
nitzades per ent i tats o federacions al 
nostre pais, ha promogut un cont inuât 
auge de l 'esqui de muntanya, no sols 
quant a quant i tat de part ic ipants, sinô 
també en augmentar-ne considérable
ment el nivell qual i tat iu, cosa que crée 
que ha d'alegrar-nos a to ts . Tôt aixô 
abans esmentat es demostra de manera 
palpable en les mol t sat isfactôr ies actua-
cions dels nostres représentants en les 
diverses proves i rallyes efectuades fora 
de casa nostra, en especial les celebra-
des a di ferents massissos alpins, els 
quais han guanyat l 'admiraciô dels prac-
t icants d'aquells països i han fet que 
s e n s t ingui en consideraciô i en pr ime
ra linia dins l 'àmbit d'aquestes compet i -
c ions. 

El Centre Excursionista de Catalunya, 
seguint una certa t radic ió en aquest sen
t i t i volent estar présent a totes aqües
tes trobades anuals de l 'esqui alpinist ic, 
ha procurât que per mit jà d'algun equip 
la nostra ent i tat fos representada tant a 
les proves de carácter regional o nacio
nal, com en les mes importants de t ipus 
internacional. 

Durant el t ranscurs d'aquesta tempo
rada un equip de la nostra ent i tat , for
mat per Enric Font i Francese X. Grego-
r i , han efectuat, de manera continuada, 
una intensa campanya que, per la seva 
importancia així com per la mol t satis
factoria ac tuado que hi han dut a ter
me, f ru i t , cre iem, d'una bona preparado i 

dedicació, ens plau consignar a cont i 
nuado . Heus aquí, dones, les principáis 
proves en que han part ic ipât. 

El dia 25 de febrer, Travessia Morcue-
ra-Navacerrada, organitzada peí Club Al 
pino Guadarrama, de Madr id. 

El dia 25 de marc, Travessia Canfranc-
Sallent, organitzada peí C.A.U., de Sara
gossa. És una clàssica travessia per 
aquella zona del Pirineu Aragonés que, 
passant peí Collado de Izas uneix aqües
tes dues local i tats. 

Eis dies 6 i 7 de abr i l , IV Rallye dels 
Picos de Europa, «Copa Andrés de Re-
gi l», organitzat peí Comité d'Esquí de 
Muntanya de la Federació Basco-Navarre-
sa. És un dels rallyes nacionals mes im
portants, que dona a conèixer intéres
sants i t ineraris de Picos de Europa. En 
l 'edició d'enguany es va recorrer part del 
Massís Central i del Massís Or iental . 
Començant a Fuente Dé i passant per 
Sotres, es va acabar al pöblet d'Argue-
banes, i es van efectuar diverses ascen
sions, com per exemple Peña Vieja, Pico 
Santa Ana, Pico del Sagrado Corazón. Hi 
havia un total de 37 equips part ic ipants 
de totes les régions espanyoles, i el nos
t re equip hi va aconseguir medalla d'ar
gent. 

Eis dies 21, 22 i 23 d'abri l , i a l 'Alta 
Valí de Susa (Alps Ital ians), van part ici
par al Rallye Internacional d'Esquí «Tro-
feu Carlo Marsagl ia», un dels rallyes de 
mes alt nivell internacional que se cele
bren actualment, i en el qual part ic ipen 
equips Professionals (guies, professors 
d'esquí, i t ropes alpines). A mes d'it ine-

raris molt l largs, s'hi efectúen diverses 
ascensions com, en aquesta ocasló, als 
c ims de la Punta Somell ier, Cima del Va-
l lonetto. Tue Peyron, etc. Hi havia part i 
c ipado d'equips de Franca, Italia, Alema-
nya, Sui'ssa i Espanya, amb un tota l de 
48 equips. Pot consignar-se també que 
durant el Rallye s'efectuaren proves com-
plementàr ies, com ara descensos «sla
lom ensemble» i dels components encor-
dats. 

És també digne d'esment que a la re-
presentació d'equips de la nostra federa
ció (7 en- to ta l ) , per la seva actuació en 
conjunt, que va fer classi f icar a tots eis 
equips, ens fou concedit un esplèndid 
t ro feu. 

Del dia 30 de maig al 3 de juny va te
nir Hoc l 'ult ima de les proves de carác
ter internacional, el Rallye Internacional 
CAI-CAF, el quai, organitzat alternativa-
ment pel CAI i pel CAF és de les més 
importants de les que s'efectuen als 
Alps. Un total de 33 equips de tres com
ponents cada equip, prengueren la sort i-
da de la peti ta local i tat de Santa Cate
rina de Vallfurva (Alps Ital ians), i pre-
nent com a base el Refugi Pizzini (2.700 
mètres) , efectuaren diversos i t inerar is 
complementá is amb ascensions pel Parc 
Nacional del Stelvio (grup de l 'Ortles-Ce-
vedale-Gran Zebrú). 

La duresa del Rallye ve augmentada 
pel fet d'haver de pernoctar en tenda, 
així com haver de dur una sèrie de ma
ter ial complementar i (pala de neu, 
baiard, corda, etc.). Durant eis t res dies 
del Rallye es va ascendir als c ims més 
importants i al ts de la regió, com ara Ce
vedale (3.757 m) . Cima Pasquale (3.559 
mètres) , Monte Rossole (3.531 m), Pa
ilón de la Mare (3.704 m), Monte Vioz 
(3.644 m) , així com al magnif ie c im del 
Gran Zebrú o Königspitze (3.851 m), punt 
culminant del massís junt amb l 'Ortles 
(3.905 m) . 

Hl prenien part equips de Franca, Ita
lia, Suïssa, Alemanya i Espanya. L'equip 
del C.E.C, era format, a més dels dos 
abans anomenats Enric Font i Francese 
X. Gregor i , per Josep LI. Belles. 

Volem també fer constar que aquests 
membres components de l 'equip del 
C.E.C. van intervenir de manera mol t di
recta en l 'organització i la realitzacíó, 
amb éxit , del nostre Rallye Internacional 
d'Esquí dels Pirineus que, tal com es deu 
recordar es va efectuar a les muntanyes 
d'Andorra (alta valí d 'Ordlno). A més 
d'efectuar-hi diverses sort ides prévies i 
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de fer recorreguts del ral lye, Enric Font 
era qui tenia cura deis controls i deis 
i t inerar is i, juntament amb Francesc X. 
Gregor i , cada dia obria traça abans de 
sor t i r els equips i senyalaven els it ine
raris amb banderoles. 

Al marge de les sèves part ic ipacions a 
ral lyes son dignes d'esment, també, al-
gunes de les sèves moites act iv i tats dû
tes a terme darrerament. 

Per les diades de setmana Santa es 
desplacen ais Alps on efectúen les as
censions al c im del Gran Paradiso (4.061 
mètres) i Cima Tresenta (3.607 m) amb 
esquís. 

Dins la regió de Chamonix, efectúen el 
famós descens de la Vallée Blanche de 
l 'Aigui l le de Midi (3.842 m) f ins a Cha
monix. Donades les bones condicions 
que hi t rabaren, pogueren arribar amb 
esquís f ins al poble mateix, després de 
fer un descens de 2.842 mètres de des-
nivel l . 

Durant el mes de maig, Enric Font, 
junt amb J. M. Sala, J. Fabrés i Amorós 
i la seva senyora, A. Segales i J. Car
dona, amb un grup de membres del CAF. 
va efectuar I'Alta Ruta amb esquís de 
l 'Oberland (Alps suïssos), d'oest a est, 
des de la Jungfrau Joch f ins al poble de 
Munster. 

Aquesta intensa act ivi tat d'aquests jo-
ves membres del Centre no es l imita a 
aixô, sino que aporten la seva experien
cia en xerrades dins el c ic le d'esquí de 
muntanya i guiant algunes de les sorti-
des que es feren, tasca de prosel i t isme 
que cal tenir molt en compte, de cara a 
crear una continuïtat de practicants i a 
la preparació de nous equips de la nos-
tra Entitat. 

En deixar constancia a la nostra revis
ta de tôt el que acabem de consignar, 
per a una mil lor d ivu lgado de l 'esqui de 
muntanya, volem fer arribar ais protago
nistes de tota aquesta intensa act iv i tat 
la nostra fe l i c i tado pels afanys que hi 
han esmerçat, pels èxits que hi han 
aconseguit i per haver représentât, 
creiem que mol t dignament, el nom del 
Centre, espérant que tota aquesta acti
v i tat es vegi seguida i continuada per la 
de mes éléments joves que es vagin 
incorporant a aquesta dura i alhora es
pléndida faceta de l 'esqui, dins el marc 
incomparable de l'alta muntanya. 

Excursio amb autocar a l'Ait Aragó 

La Secció de Ciències i Ar ts va dur a 
terme, durant els dies 20, 21 , 22 i 23 d'a-
br i l , una excursió amb autocar a l 'Ait 

Aragó, en el t ranscurs de la qual es va 
visi tar una zona compresa en tres co
marques si tuades als contrafor ts pir i -
nencs, amb boniques valls, Singulars po-
blacions on s'esdevingueren fets histo
ries remarcables i magníf ics monuments. 
Creiem que ha de resultar d' interés una 
breu ressenya deis llocs mes sobresor-
t ints d'aquest trajéete. 

Santa Maria de Alquézar— Actualment 
és església parroquial, però sembla que 
havia estat una fortalesa árab caiguda en 
mans deis cr ist ians. Després s'hi va es-
tabl ir una canongia presidida per un abat 
i, amb mires estratègiques, el rei Sancho 
Ramírez va fer for t i f icar la plaga que va 
teñir una gran importancia en la l luita 
contra els musulmans. 

Osea. — El nud i originari de la ciutat 
d'Osca és s i tua i al c im d'un turó, que 
n'ha presidi t el desenvolupament ciuta-
dà. En l'època pre-romana es va construi r 
a la meitat del turó una muralla amb 
blocs que fan prop d'un metre cubie. A l 
peu d'aquest turó hi va haver una segona 
muralla de pedra que correspon al tragat 
deis carrers actuáis, com ara el de los 
Cosos, les Rondes de la Miser icordia i el 
carrer de Montearagón. Malgrat que Os
ea era una ciutat molt important durant 
l'època romana, tal com ho test imonia 
la numismàtica, les restes que se'n con
serven actualment son mes aviat escas-
ses. El cr is t ianisme hi va entrar molt 
aviat i es creu que la diòcesi prove del 
temps deis romans. En 1354 el rei Pe-
re III de Catalunya, IV d'Aragó, h¡ va fun
dar la Universi tät l i teraria, la qual fou su
primida durant el segle passat. D'enea 
d'aquell fe t , f ins gairebé ais nostres 
dies, la vida ciutadana es va anar desen-
volupant tranqui l lament al vol tant de la 
Universi tät , deis coílegis majors i d'uns 
v int convenís, que donaren a Osea un 
ambient de c iutat intel lectual. Vam teñir 
ocasió de visitar-ne la catedral, que fou 
consagrada en 1097, i que es creu que 
havia estat la mesquita major musulma
na, donada pel rei Pere I d'Aragó al mu
nicipi en conquerir la ciutat. 

Castell de Loarre. — És la fortalesa 
romànica mes important d'Espanya. En 
fou iniciada la construcció a la f i del se
gle XI , i fou una de les avangades esta
b leces pel rei Sancho el Mayor contra 
els àrabs. Durant el compromís de Casp 
es va convert i r en placa forta deis ene-
mies de Ferran I, que no el va conquerir 
f ins el 1413. A poc a poc la vida es va 
anar desplacant cap a la vila actual. 

San Juan de la Peña. — Aquest im-
pressionant monest i r és tan digne de vi

si tar peí seu emplagament, en un paisat-
ge de boscos i muntanyes, encarat al P¡-
r ineu, com per les suggest ives construc-
cions monastiques que const i tueixen el 
conjunt anomenat el Monest i r Vel l . És im
possible de precisar-ne els orígens, que 
es perden en les boires mít iques del 
temps, en qué abunden mes les liegen
des que no pas eis documents histor ies. 
Segons que sembla, foren els monjos de 
Cluny els qui , durant el segle XI , hi in
t roducen les regles bénédict ines. 

Jaca. — La ciutat de Jaca, centre de 
la muntanya occidental aragonesa, té una 
gran importancia, tant en l 'aspecte his
tor ie com l 'artíst ic. Els seus orígens es 
compten ant iquíssims, ja que en l'època 
pre-romana la t r ibu deis jacetans ja habi-
tava la comarca. Durant l'Edat Mit jana 
va jugar un paper mol t important en la 
historia del regne d'Aragó, el qual hi va 
arribar a establir la cort. La seva si tuació 
estratégica era excepcional, ja que hi 
convergien el camí de Santiago i la via 
antiga de Bearn a Saragossa. El monu
ment mes important de la c iutat , que no 
en conserva cap d'anterior al segle XI , 
és la magnífica catedral , que data del 
segle esmentat. És una obra de planta 
basil ical, realitzada amb gran ampl i tud 
de mit jans, ja que fa 60 m de llarg per 
20 d'ample i 15 d'alt a la cúpula central , 
dimensions realment excepcionals en 
aquella época. 

Monestir de Leire. — Esta s i tuât al 
costat d'edif ic is deis segles XVII i XVII I , 
reconstrui ts l'any 1950 i ocupats poste-
r iorment pels frares bénédict ins de Si
los. L'església té una importancia excep
cional per a la historia de ¡'arquitectura 
románica espanyola. La cr ipta, que fou 
panteó reial de Navarra, té quatre naus 
i és de la darreria del segle XI. 

Spngüesa. — Fou fundada l'any 1122 
per Al fons el Bataller. Es conserven ves-
t ig is de les mural les. Té molts edi f ic is 
rel igiosos romànics, entre els quals des
taca l'església de Santa Maria la Real, 
del segle XI. restaurada a la pr imeria 
del XII I . 

Sos del Rey Católico. — Aquesta vi la, 
situada a la f rontera de Navarra, conser
va molt carácter medieval. És molt inte
ressant el palau de Sada, lloc de naixe-
ment del rei Ferran el Catölic, l'any 1452, 
amb una capella del segle XII. També cal 
remarcar l 'església parroquial, deis se
gles XI i XI I , amb un gran portal romà-
nic. A la cr ipta es venera la Verge del 
Perdó, talla del segle XIII . Son remar
cables les vel les muralles així com eis 
estrets carrers de for t p intoresquisme. 



Esquema panoramic de/s catorze c/'ms que 

sobrepassen la cota dels 8.000 metres, 

situats tots ells a la serralada de THimalaia 

(per gentilesa de la revista "Cavali Fort"). 

T 

Monestir de Sijena. — Al terme mu
nicipal de Vilanova de Sijena es troba 
aquest famés monest i r femeni , fundat 
durant el segle XII . La planta del temple 
és de creu l latina. El c laustre hi tenia 
una gran importancia. Actualment , i a 
causa de la guerra c iv i l , l 'església i la 
major part de les dependencies es tra
ben en estât ruinés. El principal interés 
de Sijena consist ia en una série d'obres 
que seguien l 'evolució pictór ica de la 
baixa Edat Mit jana. Eren les pintures 
mes belles del romànic avançât hispànic 
que, mol t malmeses, es pogueren arren-
car i es t raben actualment en curs de 
restaurado. Son degudes a un pintor anô-
nim, conegut precisament amb el nom 
de Mestre de la Sala Capitular de Sijena. 

Es va encarregar de l 'organitzacié, aixi 
com de les expl icacions en ruta, el se-
nyor Antoni Amat, vice-president de la 
Seccié. 

L'expedició a l'Annpapurna del Club 
Muntanyenc Barcelonés 

Hem rebut la documentada memoria 
en qué se'ns dona compte del projecte 
de l 'expedició que, per pr imer cop en la 
histor ia de l 'excursionisme cátala, inten
tará la consecució d'un c im de mes de 
8.000 metras. 

L'expedició, organitzada peí Club Mun
tanyenc Barcelonés, i la Federació Cata
lana de Muntanyisme, té com a object iu 
l 'ascensió al c im de l 'Annapurna, de 
8.078 metres, s i tuat a la serralada de 
l 'Himalaia, al Nepal. Fem ressaltar que 
l 'Annapurna té una anomenada especial 
en la historia de l 'alpinisme mundial , ja 
que és el pr imer c im, deis catorze que 
superen la cota deis 8.000, que va ser 
ascendit. Com és ben sabut, aquesta pri
mera victor ia sobre un 8.000 va ser acon-
seguida l'any 1950 per l 'expedició fran
cesa dir igida per Maurice Herzog, en la 
qual f iguraven Terray, Lachenal, Ichac, 
Oudot, Rebuffat, Schatz, Couzy i Noelle. 
Es destaca, en la memoria esmentada, 
que l'Annapurna presenta encara diver
sos object ius per a conquistar, entre els 
quals s 'esmenten dos c ims verges se-
cundaris de 8.000 metres i diverses no
ves rutes que hi poden ésser obertes. 

La conquesta d'un 8.000, perô, que f ins 
ara semblava per a nosaltres una em-
presa inassolible, és ja un object iu amb 
prou importància especif ica perquè val-
gui la pena d'esmerçar-hi el gran esforç 
que una expediciô d'aquest t ipus repré
senta, ja que es tracta de posar en rel leu 
el nivell autènt icament internacional, 
comparable al de qualsevol al tre pais, a 
que ha arribat el nostre alpinisme. 

El cap d'aquesta expediciô és Josep-
Manuel Anglada, président del GAM del 
Club Muntanyenc, que ostenta també al-
t res carrées tècnics en els organismes 
de l'alta muntanya i que, sensé cap mena 
de dubtes, pot exhibir l 'historial mes im-
pressionant de la nômina alpinîstica ca-
talana de tots els temps. Son aixi mateix 
ben conegudes les sèves grans dots d'or-
ganitzaciô i la seva tenacitat metôdica i 
r igorosa, qual i tats, certament, essencials, 
per a una empresa que haurà exigi t no 
menys de quatre anys de preparat ius. 
Com a director tècnic f igura Jordi Pons, 
que tantes v ictôr ies arreu de les serra-
lades mes importants de tôt el mon ha 
compart i t amb Anglada. Els altres mem
bres de l 'expediciô de que f ins ara tenim 
noticia son Joan Cerdà, del G A M , Emili 
Civis, del CADE, Antoni Vi l lena, Xavier 
Pérez i Maria Anglada, que sera el metge 
de l 'expediciô. 

L'expediciô, els preparatius de la quai 
van iniciar-se en 1970, compta realitzar-se 
durant la primavera de 1974, abans de 
l'arribada del monsô, vent periôdic que 
origina grans precipi tacions de neu i de 
pluja, durant les quais la muntanya es-
devé impract icable i que, com és sabut, 
sol presentar-se cap a la pr imeria de 
juny. S'ha considérât que aquesta època 
era mes propicia que no pas el période 
poster ior al monsô (setembre i octubre) 
en que les condicions cl imatolôgiques no 
son tan favorables, ja que el fred hi és 

mes intens i el vent hi bufa amb mes 
força. A mit jan febrer, dones, s h a pre-
v is t l 'expedició del material des de Bar
celona amb dest inació a Bombai. A la 
darreria de marc el mater ial será reex-
pedit a Nova Delhi , on compten arribar 
els membres de l 'expedició per via aèria, 
i s 'emprendrà tô t seguit el v iatge f ins a 
Kathmandú, al Nepal, amb camió. A prin
c i p e d'abri l es realitzarà el t rajéete de 
Kathmandú a Pokhara, amb avió, i tô t se
gui t es contractaran els cool ies i els 
sherpes i s 'emprendrà l 'aproximació al 
campament-base. L'arribada al peu de 
l 'Annapurna es preveu per mit jan abri l i 
la resta del mes será dedicada a aclima
t a d o i exp lo rado. El mes de maig sera 
dedicat a l 'objectiu de l 'expedició i du
rant el mes de juny s'efectuarà el viatge 
de retorn. 

El material que haurà de transportar-se 
f ins al campament-base total i tzarà un pes 
de 3.000 qui los per a la quai cosa caldrà 
contracter uns 150 cool ies. La marxa 
d'aproximació, a través de zones cober-
tes de vegetado, calorases i humides, 
durant la quai caldrà franquejar gorges 
abruptes i col is a l t iss imes, i nombrosos 
rius torrencials, molt sovint sensé pont, 
durará uns dotze dies i sera una de les 
fases mes penoses de l 'expedició. Des 
de Pokhara, i després de travessar dos 
col is, un d'ells superant la cota 3.000, 
s'ha de fer cap a Tatopani, a la valí del 
riu Kali Gandaki, que neix al Tibet i que 
s o b r e pas a través d'unes gorges impres-
sionants entre els contrafor ts de l'Anna
purna i del Dhaulagir i . A l poble de Lete 
s'abandona la valí del Kali Gandaki per a 
superar, per sobre els contraforts meri-
dionals del Til icho, les profundes gorges 
del Mi r is t i Khola, absolutament imprac
t icables pel fons de la val l . Forçar aquest 
pas di f ic i l iss im exigirá cinc dies d'esfor-
ços penosissims. Al semicercle format 
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peí mateix Annapurna, els cims deis Nil-
gir i i la Gran Barrera s' instal lará el cam-
pament-base a 4.600 metres d'al t i tud. 

El capítol de l 'al imentació, d'una im
portancia tan fonamental per a una em
presa d'aquest t ipus ha estât detinguda-
ment estudiat i s'ha arribat a una acura
da selecció d'al iments d'acord amb l'ex-
periència que s'ha obtingut en anteriors 
expedicions. Es procurará que les racions 
siguin mengívoles i fàci lment assimila
bles, amb un gran contíngut de vi tamines 
i de substancies énergétiques. A la prác
tica es comptarà amb quatre t ipus di-
ferents de ració diaria. Els al iments, a 
mes, han d'anar molt ben embol icats a 
f i de preservar-los deis éléments desfa
vorables com ara la humitat, les tempé
ratures elevades, etc. Així mateix han es
tât objecte d'un estudi r igores i det ingut 
els diversos sistemes d'embalatge i 
t ransport de tôt l 'equipatge —al iments i 
mater ia l— durant les di ferents fases de 
l 'expedició. 

L'activitat de l 'expedició i les zones 
que visi tará serán objecte d'un gran re-
portatge en blanc i negre i de fotogra
fíes en color. Es compten fer 2.500 foto
grafíes en blanc i negre i unes 1.500 
diaposit ives en color, amb qué es dispo-
sará de prou material per ais estudis to-
pográf ics, per a la publicació en l l ibres 
i revistes, exposicions i per al muntatge 
de conferencies. 

L'ascensió al c im de l 'Annapurna será 
intentada sense equip d'oxigen, pero per 
a casos d'emergència es comptarà amb 
un equip complet per a dues persones. 

El pressupost total de l 'expedició s'a-
costa ais t res mil ions de pessetes i s'han 
sol l ic i tât , per a cobrir- los, les subven-
cions de diversos organismes of ic iáis. 

Desitgem que I exit acompanyi l'expe
dició i que aconsegueixin d'establir, així, 
una nova f i ta, la mes signi f icat iva, en 
els annals del nostre excursionisme. Fins 
ara, la máxima alt i tud que ha aconseguit 
és la de 7.398 metres, assolida amb la 
v ictor ia sobre l ' lstor-O-Nal, precisament 
peí mateix equip, durant l 'expedició Hin
dú Kush 1969. Seria ben escaient i ben 
falaguer per a tots nosaltres, que abans 
de complir-se el centenari de l 'excursio-
nisme cátala, que tindrá lloc en 1976, 
poguéssim comptar ja amb la nostra pri
mera victor ia sobre un 8.000. 

A. J. 

Expedido Tximist a l 'Everest 1974 

Gracies a la in fo rmado que hem rebut 
dels nostres amies bascos de Vi tor ia, po-

dem donar a conèixer els détai ls d'a-
questa important empresa alpinist ica. 

Comencem per dir que aquesta expe
d i d o basca, que será la pr imera de la 
Península a l 'Everest, es realitzarà gra
cies al patrocini d'una empresa indus
t r ia l , que hi dedica una ajuda to ta l , eco
nòmica i d'organització. Sense carácter 
publ ic i tar i , hem de consignar que es 
tracta de CEGASA, fabricant de les piles 
Tximist. 

Un cop resoltes les gest ions per a 
I obtenció dels necessaris permisos of i 
ciáis, l 'Expedició Tximist a l 'Everest t in
drá lloc el 1974. Conf iem plenament en 
el seu exit , gracies als homes que for
men el grup expedicionari , als seus co-
neixements i valors personáis, a la seva 
unitat d'equip i a la seva acurada pre
parado. 

El ful let de presentado, magnif ica-
ment i l lustrât i documentât, dedica un 
breu espai al resum de la historia dels 
intents per a la conquesta de l'Everest i 
la v ictor ia f inal . Seguint la seva pauta, 
recordarem que foren els br i tànics, que 
ocupaven l'India, els qui descobriren 
l'Everest i comprovaren la seva alçada 
màxima entre totes les muntanyes del 
mon. Un cop fundat el Comité Everest, 
patrocinat pel Club Alp i Britànic i per la 
Reial Societat Geogràfica, a part ir de 
1921 se succeeixen les diverses expedi
cions que, procedents de Gran Bretanya, 
intenten l'ascensió de l'Everest. Durant 
els deu anys següents se n'hi efectúen 
quatre, totes infructuoses, encara que en 
la de 1924 ha persist i t el dubte de si Ir
vine i Mal lory, que van desaparèixer sen
se trobar-se'n cap a rastre a l'alçada de 
8.600 metres, havien aconseguit reai
ment d'arribar al d m . 

Durant el decenni següent cont inuaren 
els intents, els quais es veieren estron-
cats per la segona guerra mundial . Des
prés es reprengueren les temptat ives i 
es cercaren noves vies de penet rado . El 
Tibet fou ocupat per la Xina popular, amb 
que es tanca aquella via de penetració, 
però al cap de poc el Nepal obria les 
sèves portes a una nova via d'accès. 

L'any 1951, l 'expedició d'Eric Shipton 
descobreix l ' i t inerari del coli Sud, que és 
el que seguir ien al cap de dos anys els 
vencedors. Efectivament, el 29 de maig 
de 1953, Edmund Hillary i el sherpa Ten-
sing, de l 'expedició británica dir igida pel 
coronel Hunt, aconseguiren el cobejat 
c im del sostre del món, amb que es eloia 
l'acarnissada lluita iniciada en 1921. No 
insist i rem a donar détai ls, coneguts de 
to thom, sobre la consecució del c im més 

ait de la terra. Recordem solament que 
després d'aquesta conquesta van anar 
caient tots els c ims superiors als 8.000 
metres i que molts d'ells foren repet i ts 
per vies d i ferents, aixi com també foren 
aconseguits molts altres cims encara de 
més di f icu l tat tècnica. El mateix Everest 
fou objecte, en els anys segùents, de 
diversos assalts més, alguns d'ells vic-
tor iosos, per part d'expedicions de nacio-
nalitats diverses. 

Fem, ara, algunes consideracions dels 
problèmes que Tintent d'escalar l'Eve
rest présenta al grup base, tenint en 
compte les experièneies que s'han anat 
recol l int i acumulant de les expedicions 
anter iors. Els problèmes bàsics que per-
sisteixen son, essencialment, t rès : Tal-
t i tud , les condicions atmosfèr iques i les 
di f icul tats tècniques. Amb el coneixe-
ment que es té actualment de la mun-
tanya, l 'ascensio hi résulta, en pr incip i , 
fact ib le, encara que els nombrosos fac-
tors que cal atendre hi impr imeixen un 
caràcter excepcional, ja que cal dur 
equips especials d'escalada i d'acampa-
da, aixi com d'oxigen i s'ha de maniobrar 
amb molta rapidesa i oportuni tat , apro-
f i tant tots els curts espais de bon temps. 
Cal comptar, doncs, amb un grup d'alpi
nistes experts, de gran preparaciô tèc
nica, recolzats en una organitzaciô ef i-
caç. Pel que fa als alpinistes que formen 
part de Texpediciô es tracta, en tots els 
casos, de gent provada, que han t ingut 
ocasiô d'exercitar les sèves facultats en 
nombroses ascensions al Pirineu, als Pi-
cos de Europa i als Alps, aixi com en di
verses expedicions als Andes, al Caucas 
central , a l 'Atlas i al Hoggar. I quant a 
l 'organitzaciô, esta formada per un ré
duit grup amb unitat de cr i ter i i amb una 
rigida discipl ina encarada a l 'objectiu 
comû. 

Heus aci els components de Texpedi
c iô: Juan Ignacio Lorente Zuzaga, met-
ge i cap de Texpediciô, especial i tzat en 
medicina esport iva, director tècnic de la 
Federaciô Basco-Navarresa de Munta-
nya; Angel Landa, director tècnic de Tex
pediciô, Àngel Alexandre Vallejo, Luis 
Abalde, Luis Maria Saenz de Olazagoit ia, 
Francisco Lusarreta, Juan Carlos Fernân-
dez de la Torre, Luis Ignacio Domingo, 
Rodolfo Kirch, Juan Cortâzar, Felipe 
Uriarte, Ricardo Gallardo i Al fonso Alon-
so. En llur majoria son membres del 
GAME i instructors de l 'ENAM. 

Pel que fa als sherpes, es compta uti-
litzar-ne els serveis de 22, que ja son 
més o menys contractats, a través de 
l'Himalayan Society. Dotze d'ells ja han 
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estât anter iorment al coll Sud i el sirdar 
0 cap és Lakà Tensing, un autènt ic vete-
rà que ha part ic ipât a nombroses expe-
dic ions. 

El material que caldrà transportar pesa 
unes nou tones. Compren material de 
muntanya i al iments. S'ha planejat l 'ús 
d'uns equips de muntanya de la máxima 
garantía, estudiats minuciosament i el 
résultat deis quals s'ha comprovat rigo-
rosament. Diguem, únicament, que es 
comptarà amb uns equips d'ampolles d'o-
xigen, imprescindibles per a l'atac f inal . 

L'expedició ha estât programada en 
quatre fases: 1) Preparació. 2) Aproxima
do. 3) Acl imatació. 4) Ascensió. La pri
mera fase compren la preparació de tot 
el material i la seva expedició a Bombai 
amb un membre de l 'expedició, el viatge 
f ins a Kathmandú amb avió de la resta 
del grup, que iniciaran el dia 15 de febrer 
1 una setmana d'estada en aquesta pobla
do a f¡ d 'enl lest ir els darrers prepara-
f lus. 

La segona fase s' iniciará amb la sort i -
da de Kathmandú cap a la serralada amb 
400 cool ies. El recorregut de Kathmandú 
a la localitat de Thyangboche, situada a 
240 km en direcció nord-est i a 3.800 mè
tres d'al t i tud, es compta fer amb 15 dies 
de marxa. 

Durant la tercera fase, que pensen ini
ciar el dia 14 de marc, s'establ irà a 
Thyangboche la base d'acl imatació, des 
de la quai es faran ascensions a c ims de 
poca di f icul tat i a colls vorejant els 6.000 
metres d'al t i tud. Al mateix temps s'anirá 
transportant el material al Hoc f ixât com 
a campament base, a una aleada aproxi
mada de 5.500 metres. El dia 21 de marc, 
tots els components de l 'expedició i el 
grup de sherpes hauran de ser al campa
ment base. 

La fase quarta o d'ascensió compren
dra quatre périodes: escalada de la cas
cada de glaç, establ iment del Camp II o 
Base avançada. escalada de la paret del 
Lhotsé i assalt al c im. Durant els dies 
22 i 23 de marc es procedirà al reconei-
xement de la cascada de glaç per dues 
cordades mentre la resta organitza el 
campament base, i en els dies succes-
sius es compta superar la cascada i es-
tabl ir el Camp I a 6.100 metres. Del dia 
28 de marc al 10 d'abril es transportará 
el material necessari i s'establirà el 
Camp II o base avançada a 6.500 metres. 
En el transcurs del tercer période d'a-
questa fase final es pensa dur a terme 
l 'establ iment dels successius camps II I , 
IV i V, aquest darrer al coll Sud, a 7.980 
metres. I, f inalment, s' iniciaran els as-

salts al c im dels dies 1 al 20 de maig, 
que és l'època més propicia, dels quals 
n'hí ha previstos tres a carree d'equips 
de dos escaladors, que es prestaran mu-
tu suport. Hi ha encara previstos dos in
tents més, per al cas en qué fal lessin els 
pr imers. 

Esperem que en números propers po-
drem anar t ransmeten més in fo rmado 
sobre l 'expedició basca a l 'Everest, que 
ens ve subministrant puntualment la se
va oficina de premsa i, ja des d'ara, els 
desi tgem to t l'exit en la seva bri l lant 
empresa. 

J. LI. M. 

XVI Assemblea Intercomarcal 
d'Estudiosos 

Enguany, l 'Assemblea Intercomarcal 
d'Estudiosos ha t ingut Hoc a Tàrrega, a 
la comarca de l 'Urgel l , els dies 28 i' 29 
d'abri l . El pr imer dia, després de la re-
cepció oferta ais assembleistes, es va 
assist i r a la inaugurado de l 'exposició 
d'obres d'art istes de Tàrrega i comarca, 
i de les obres de reforma del Centre Co
marcal de Cultura. Al vespre s' inciaren 
les sessions de t rebal l . El dia 29 es va 
visi tar la ciutat antiga, es cont inuaren les 
comunicacions i hi hagué un acte acadé
mie amb presentado de les ponències. 
Després d'un dinar col lect iu , en que els 
assembleistes reberen diversos obsequis, 
s 'assist i a la inaugurado del pedró com-
memorat iu del parc i de l 'ermita de Sant 
Eloi. 

Les sessions de trebali celebrades en 
aquesta assemblea formaren quatre 
grups que t ingueren Hoc s imu l tanément . 
En conjunt, s'hi comptaren més de trenta 
intervencions sobre matèr ies di ferents. 
L'acte académie es va realitzar amb una 
gran concurrencia a la sala d'actes o Sa
la Audi tor ium, d'ampia cabuda, de l'Ins
t i tu t de l 'Ensenyament del Batxi l lerat a 
Tàrrega. Seria llarg d'anomenar la rela-
ció de ponències i comunicacions pre-
sentades, que el lector intéressât troba-
rà a la Biblioteca del Centre. 

Ens sembla important de destacar, tal 
com tenim ocasió de comprovar, que 
aqueste^ assemblées, a les diverses lo-
cal i tats on vénen tenint Hoc, solen comp-
tar amb la part icipació de to thom, dels 
diversos estaments i inst i tucions, cosa 
que hi dona un carácter de gran cele
b rado cívica. 

També hem de destacar la gran parti
cipació excursionista a les assemblées. 
En aquesta que ressenyem hi recordem 

XVI 

A S S E M B L E A 

I N T E R C O M A R C A L 

D ' E S T U D I O S O S 

TARREGA 

Dies 28 i 29 d'abril del 1973 

un grup molt nombrós, del Centre Ex
cursionista Talaia, de Vilanova i la Gel-
t rú , uns représentants de l 'Arxiu Biblio
grafie Excursionista, de la U.E.C, de Bar
celona i d'Igualada, la representació del 
Club Muntanyenc i un grup de socis del 
Centre, del qual ostentava la represen
tació el d i rector de «Muntanya». 

Ens sembla oportú d' insist i r una vega
da més sobre la importancia i la signi
f i cado que teñen aqüestes reunions pé
riodiques d'estudiosos, que tant contr i -
bueixen a la di fusió de les investigacions 
que es duen a terme en els nuclis cul
turáis escampats per les comarques del 
país i que, alhora, faci l i ten la coneixença 
personal entre els diversos investigadors 
i est imulen la prossecució dels seus tre-
balls i de les seves recerques. El senti t 
que informa aqüestes assemblées que 
se celebren amb una periodici tat gairebé 
anual, és el de servir la cul tura, entesa 
com una cosa viva, dinámica i opérant ja 
que, tal com va dir, molt encertadament, 
l 'alcalde accidental de Tàrrega en cloure 
la darrera, en aquelles sessions s'havia 
t ractat del nostre passât, del nostre pré
sent i del nostre futur. 

A darrera hora fou formulât un prec, el 
quai sembla que sera fact ib le, encara 
que de moment no es disposi de cap sub-
venció. Que les comunicacions i ponèn
cies siguin publicades per a una major 
di fusió i coneixement general, ja que 
molts dels assistents van manifestar que 
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estaran disposais a contr ibuir a les des
peses que aquesta publicació or ig in i . 

Indiquem, f inalment, com a cosa que 
ens afecta i ens preocupa mol t especial-
ment, que a l 'Assemblea d'Estudiosos de 
Tàrrega es va formular una protesta una
nime pel desencert que s'observa en la 
nominado de les noves agrupacions mu-
nicipals que sorgeixen a consequència 
de la fusió de diversos munic ip is, feta 
sovint sensé obéir a cr i ter is vàl ids, sen
sé tenir compte de factors geogràfics i 
histories que no es poden menystenir , i 
que ha de produir confusions i trasbal-
sos en la nomenclatura geográfica ge
neral. 

La desencertada nominació de les noves 
agrupacions municipals catalanes 

En una in fo rmado de la revista fem es-
ment de l 'enèrgica protesta formulada 
per unanimitat en l 'Assemblea Interco-
marcal d'Estudiosos de Catalunya, cele
brada a Tàrrega. Creiem, perô, que cal 
dedicar-hi un comentari especial, car les 
nécessitais de Tactual admin is t rado ter
r i torial faran cada dia mes urgent i út i l 
Tagrupació de municipis. Ens sembla una 
mesura mol t adequada i oportuna, perô 
hem de manifestar el nostre desacord 
pel que fa als noms escol l i ts dels futurs 
municipis, i cre iem que les ent i tats ex-
cursionistes teñen el deure de protestar 
per aquells termes de la nova nomencla
tura que no obeeixen a cap rao geográ
fica ni histór ica. Ens sembla fora de 
dubte que els noms geogràfics formen 
part d'un patr imoni col lect iu, i no son 
susceptibles d'ésser manipulais com si 
fossin els noms de marques comerciáis. 
Creiem que abans de prendre décisions 
que poden resultar desencertades, i que 
després ja d i f ic i lment t indran remei , cal-
dria que fossin necessàriament consul
ta is organismes . compétents, com ara 
l ' Inst i tut d'Estudis Catalans, la Societat 
Catalana de Geografía, i al tres inst i tu-
cions solvents, el parer dels quais podria 
evitar que es cometessin disbarats en 
aquesta materia tan delicada. 

Heus ací uns exemples d'aquesta no
va nomenclatura on observem aquests 
casos d'arbi trar ietat que ens semblen 
inadmissibles. 

Els municipis de Gerri de la Sal, Mont-
cortés, Peramea i Baén, al Pallars Sobi-
rà, per décret del 29 de marc es fusio
naran per a const i tuir un nou municipi 
que s'ha d'anomenar Baix Pallars, deno
minado absolutament impropia si hom 
té en compte que el nom genéric Pallars 

és ja designació d'enti tat comarcal i que 
s' incorrerà en el contrasent i t d' incloure 
el Baix Pallars en el Pallars Sobirà. 

Els municipis de Claverol , Aramunt, 
Ortoneda i Toralla-Serradell, al Pallars 
Jussà, es fusionaran per décret del 27 de 
febrer de 1969 i const i tu i rán un nou mu
nicipi que ha de dir-se ...Pallars Jussà! 
és a dir, el mateix nom de la comarca a 
qué pertanyen. A qué interpretara hom 
que ens refer im, d'ara endavant, quan 
parlarem de Pallars Jussà? 

Per décret del 9 de desembre de 1971 
s'han agrupats els municipis de Sant An-
to l í , Vilanova i Sant Pere dels Arquel ls 
en una nova ent i tat municipal que ha 
de dir-se Ribera del Dondara, nom, tam
bé, inadmissible per les confusions que 
ha de desvetl lar ja que el riu Dondara 
passa per Cervera, Talladell, Tàrrega, Vi-
lagrassa, Anglesola i d'altres poblacions 
totes les quals, per tant, const i tueixen 
prôpiament la Ribera del Dondara. 

Per décret del 29 de gener de 1970 
s'han reunit els municipis d'Anseral l , Ar-
cavel l , Ars, Bescaran i Civís, de la co
marca de I'Alt Urgel l , que formaran un 
nou ajuntament que es dirá Valls del 
Valira. La impropietat d'aquest nou nom 
resulta ben évident considérant que les 
valls del Valira inclouen tôt el ter r i tor i 
andorra, cosa que produira també cons
tants confusions. A mes, Bescaran no 
correspon a la conca del Valira, cosa que 
ja invalida, per tant, el nom proposai . 

Operado Montserrat 

Els escaladors de Sant Cugat del Va
llès, animats per Josep Barbera, han por
tât a cap una tasca mer i tòr ia: d'uns anys 
enea, i d'una manera sistemàtica, han 
realitzat l'escalada a totes les agulles i 
roques montserrat ines (773, segons els 

seus calculs) i al mateix temps que n'han 
recol l i t i n fo rmado i mater ia l documen
tal exhaustius. 

«Muntanya» ja va informar de l'acte 
organitzat amb aquest motiu i hi va afe-
gir unes notes sobre la personali tat de 
Josep Barbera i els seus collaboradors. 

Ara hem t ingut ocasiô, durant el pas
sât abri l , d'assist ir a la projecciô de dia
posit ives «Operado Montserrat», que 
t ingué Hoc a la Sala d'Actes del Mones-
t i r de Montserrat . Una projecciô intéres
sant, monográfica, sobre la muntanya mes 
característ ica del nostre país. 

La sessió, presentada amb dos projec-
tors , ens fa la histor ia de «TOperaciô» 
des dels seus inicis, que son els de l'es
calada montserrat ina, amb una visió re
trospect iva de la f o rmado muntanyenca 
de la majoria dels qui després far ien cos-
tat a en Barbera, el quai, persist int any 
darrera any, no ha defal l i t mai i ha anat 
cercant nous col laboradors, quan el pas 
del temps ha anat restant bons companys 
a l 'empresa que, fe l içment, han pogut 
veure acabada. 

La segona part, molt ben sonoritzada 
í amb una veu molt adequada, va cobrar 
un gran dinamisme en la presentado de 
la realitzaciô d'un bon nombre d'escala
des, a base de projectar una águila en 
una pantalla i, en l 'altra, s imultàniament. 
fer-hi desf i lar els principáis protagonistes 
de la seva consecució, alternats amb dé
tails de l'escalada. Les diaposit ives eren 
totes de gran qual i tat i to t plegat resul-
tava molt ben aconseguit. 

Com a cloenda, l'amic Barbera es va 
sotmetre a les preguntes dels assistents 
i ens va parlar dels seus projectes de 
publicació de to t el material acumulat 
durant tots aquests anys. 

Ass is t i ren al colloqui diversos escala
dors. entre els quals f igurava un dels 
autors de la darrera guia d'escalades a 
Montserrat , i alguns especial istes en el 
coneixement de la muntanya, com ara 
en Torres i en Mi l le t , així com l'autor 
d'aquestes línies en nom de la revista 
«Muntanya»; tots plegats, vam animar en 
Barbera i els altres companys de Sant 
Cugat perqué no defal leixin i duguin 
a bon terme els seus propósits, cosa que 
consti tuir ía, sens dubte, una obra única 
i exemplar. 

Podem avançar, també, que aquesta 
projecciô ha estât oferta al Centre i 
que es procurará que s'hi pugui realit-
za com mes aviat mil lor, a fi que tothom 
pugui adonar-se de l 'empresa de qué han 
estât capaços els nostres amics sant-
cugatenes. 
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AMB AQUEST GEST... 
milions d 'homes de tot el món comencen 

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

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

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

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

Useu, també, Aigua de Colònia FLOID. 
Fresca, baronivola... excitant. 

•Floïd 
HAUGRON CIENTIFICAL, S .A. New York / London / Pam / Barcelona 

• estualo baques 



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 nostres 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. 
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L a r e v i s t a e x c u r s i o n i s t a d e m e s t r a d i c i o i d e m e s d i f u s i ó d e C a t a l u n y a . 
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S i e n c a r a n o s o u 
s u b s c r i p t o r d e 
M U N T A N Y A , 
r e t a l l e u i e n v i e u 
a q u e s t but l le t í 
i r e b r e u 
p u n t u a l m e n t 
la r e v i s t a al 
v o s t r e d o m i c i l i . 

S i j a e n s o u , 
d o n e u - l o a un 
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Nom 

carrer - num. 
població 

pis 

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

ídistncte postal) 

, amb la 

Cobrament: 
I - ! gir postal 
|~1 reembossament 
f i compte corrent 

Signatura 



d'EL CASERÍO, 
me'n fio! 

P e r a i x ó 

é s e l p r i m e r f o r m a t g e 

e n p o r c i o n s 

d ' E s p a n y a 

Pes en origen: 170 grams 

La revista M U N T A N Y A , editada pel Centre Excursionista de Catalunya, ha guanyat una nova etapa de 
superacid, tant per la presentado com pel contingut, com a fruit dels esforcos d'un treball d'equip. 

Ara, M U N T A N Y A , demana la col.laboració dels seus lectors per a una nova etapa d'expansió, perqué 
aconsegueixi tota 

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

Revista MUNTANYA 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
Paradís, 10 

BARCELONA (2) 

la difusió que es 
mereix. 

Molts 
excursionistes 
no llegeixen 
MUNTANYA 
perqué no 
la coneixen. 

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

Retallecí aquest 
butlletí 
i doneu-los-el 
perqué se 
subscriguin a 
MI INITAMYA 



AGRUPACIÓ MÙTUA 
DEL COMERC I DE LA INDUSTRIA 

Mutualität de Previsió Social 

Fundada l'any 1902 

Més de 139.000 associais a la nostra Entitat l'inviten a conèixer eis avantatges de 
què gaudeixen en virtut de les prévisions per ella atorgades. 

Aqüestes prévisions consisteixen en un socors unie en cas de defunció, a la percep-
ció de diètes en cas de malaltia i al cobrament de pensions mensuals per causa 
d'invalidesa; a més de poder percebre premis anuals a l'antiguitat mutualista. 

Tots eis socis teñen dret, d'acord amb el que s'estableix al Reglament, a la percepció 
delà totalitat d'aquestes prévisions enuna quantia proporcional al nombre de seccions 
en qué figuren inscrits. 

Existeix, a més, la possibilitat d'obtenir el dret a percebre subsidis en cas d'interven-
ció quirúrgica, sollicitant la inscripció al Grup per a Alta Cirurgia. 

L'import deis subsidis que atorga aquest grup está també en proporció al nombre 
de seccions inscrites. 

A fi de socorrer eis filis deis associais, en el cas de la seva defunció o de quedar 
invàlids, eis nostres afiliats poden sol.licitar la seva adhesió al Grup especial d'Ajuda 
a l'Orfenesa, el qual atorga pensions fins que eis filis inscrits compleixin eis 20 
anys d'edat. 

Si vostè no és soci de l'Agrupació Mùtua del Comerç i de la Industria, a continuado 
detallem eis drets que s'obtenen si s'hi pertany: 

Socors a la defunció: de 5.000 a 500.000 pessetes. 

Diètes per malaltia: de 5 a 200 pessetes diàries. 

Pensió per invalidesa: de 300 a 12.000 pessetes mensuals. 

Premis a l'antiguitat mutualista: de 2.500 a 100.000 pessetes anuals, corn a máxim. 

Subsidis per a Alta Cirurgia: una quantitat variable establerta al Reglament del Grup 
segons la importancia de la intervenció quirúrgica soferta. 

Pensions d'orfenesa: de 250 a 2.500 pessetes mensuals corn a màxim, per cada fili 
inscrit. 

Edat màxima d'ingrés: 40 anys no complerts. 

Quantitat pagada per socors l'any 1972: Pessetes 260.408.554.-

Quantitat pagada des de la fundado: Pessetes 1.640.037.848-

Si vostè ja està afiliat a l'Entitat i vol afavorir eis seus familiars o amies barons, 
menors de 40 anys, amb eis beneficis que reporta èsser soci de l'Agrupació Mùtua, 
doni'ns el seu nom i la seva adreça i nosaltres farem totes les gestions per a procurar 
la seva afilicació, i reservarem a vostè la firma corn a primer soci proponent. 

Per a qualsevol informació es pot adreçar a les oficines instai.lades a l'Avinguda de 
José Antonio, 621, Barcelona (10) i la hi sera facilitada. 



a qualsevol epoca 
de l'any us 

podreu equipar 
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