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ten 
cakdad 
extra 

cafe amb , 
Uet EXPRÉS 

solament en qualitat extra 
El café amb llet exprés S A U L A , presentat en sobres 

individuáis herméticament tancats, és la solució ideal per 
a preparar, d'una manera fácil i rápida, un del icies 

café amb llet... en excursions, acampades, esports, etc. 
Conserva totes les substancies nutrit ives de la llet (protei'nes, 

grasses, lactosa) i amb un gust de café de la mes exquisida aroma. 
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Gaudeix í de les sèves vacances al " C a m p i n g S o l " . 

Disfrute sus vacaciones en el -Camping Sol» 

• 
Verbringen Sie frohe Ferien im «Camping Sol» 

• 
Jouissez de vos vacances au «Camping 5 o l » 

• 
Enjoy your holidays in cCamping Sol* 

El " C a m p i n g S o l " disposa de serveis higiènics, d'un bar 
excel.lent i d'un basar assortit on podreu adquir i r els 

articles mes necessaris. 

El «Camping Sol» dispone de higiénicos servicios, de un 
excelente Bar, y un surtido Bazar donde podrá adquirir 

los artículos más necesarios. 

«Camping Sol» verfügt über hygienische Einrichtungen, 
eine ausgezeichnete Bar und einen Basar mit grosser 
Auswahl an Artikeln, in dem Sie das Nötigste für Ihren 

Bedarf erwerben können. 

Le «Camping Sol» dispose de services hygiéniques, d'un 
excellent Bar et d'un Bazar bien achalandé où vous 
pourrez vous procurer les articles les plus nécessaires. 

• 
«Camping'Sol» is equipped with hygenic services, an 
excellent Bar and a well stocked Bazaar where you can 

procure all necessary articles. 
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a qualsevol epoca 
de I'any us 

poor eu equipar 
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Obtingueu millors résultats 
vostre a pa rei I fotografie 

del 

Examineu el primer volum 
d'aquesta fabulosa sèrie 

«La Cámara Fotográficay > 

durant 5 dies. 

Si esteu decepcìonat pels résultats que obten iu 
del vostre aparel l f o t o g r a f i e , consul teu la 
sèrie, LIFE "LA F O T O G R A F I A 
descûbrireu c o m ès de fáci l 
aconseguir fo togra f í es 
instantànies 
perfectos. 

A través d'aquesta sèrie única, 
esplèndid assoliment de l'ex-
periència d'un magnifie equip 
de teenies en fotografia, els 
millors de LIFE 1 de les 
agencies fotogràfiques més im
portants del mon. obtindreu 
tots els coneixements pràctics 
que us calen. 

• Aconseguireu captar l'accio en 
el seu moment cl més emotiu. 

• Aprendreu a fer servir el 
• flash». 

• Captareu. sense dubtes, la ubi
c a d o de primers plànols. 

• Treureu el màxim profil de les 
fotografíes infantils. 

• Obtindreu fotografíes familiars 
sense la rigidesa deis «posats». 

• Desafiareu victoriosament qual-
sevulla alteració atmosfèrica. 

• Revelareu 1 assolireu copies 
perfectes. 

Aqucst pràctic 1 utilíssim «Manual del Fotógrafo», de format butxaca, 
de 20 x 10 cm., perqué pugueu portar-lo comodament arreu, amb 64 pagines 
i una extensa informado sobre fotografia, és vostre pel sol fet de soHicitar 
«LA CÁMARA FOTOGRAFICA», amb dret d'examen. Hom hi detalla, 
pas a pas, la manera de fer una fotografia. Concimici x una guia excellent 
per a realitzar peHlcules en hlanc 1 negre i en color. Exposicíó, distancies. 
Hum, filtres, révélât i confecció de les copies fotogràfiques. I és seu, 
DE FRANC. 

LIFE « L A F O T O G R A F I A » acaba amb les 
fotografíes improvisades. Us ensenyarà, d'una 
manera definitiva, com «disparar» a cop segur» 
i a treure el màxim profit del que vegeu, 
incloent-hi situacions corrents, que podeu 
potenciar amb la vostra cambra fotogràfica. 
Un volum rera l'altre, us descubrirán el treball 
deis fotògrafs, tècnics i realitzadors mundials, 
més destacáis. El primer volum d'aquesta 
sèrie fabulosa, es titula « L A C Á M A R A 
F O T O G R A F I C A » . Lents, llum, profundidat 
de camp, perspectiva, equip, etc., aspectes que 
son objecte d'un tractament simple però 
aprofundit. 

Alguns volums inclouen fotografíes de viatges, 
fotografíes de la naturaleza i fotografíes 

d'infants que us indicaran, a bastament, com 
captar llur vitalitat i la manera llur 
d'enfrontar-se amb el mon que els envolta. 
« E L C O L O R » , « L U Z Y P E L Í C U L A » , 
« E L L A B O R A T O R I O » , « L A F O T O G R A F Í A 
P E R I O D Í S T I C A » , « L O S G R A N D E S 
T E M A S » , i d'altres. Aquests temes fascinants 
s'estudien, s'expliquen de tal faisó que 
faciliten llur comprensió al lector. 
LIFE « L A F O T O G R A F Í A » és una serie 
única, que ha assolit ja una justificada 
celebritat i anomenada. «La série es sopèrbia... 
quelcom que cal que tinguin tant els 
principiants com els experts». P R A C T I C A L 
P H O T O G R A P H Y . «El seu abast és impo-
nent». M O D E R N P H O T O G R A P H Y U.S.A. 

Una obra que reproduerx les millors fotografíes 
del mon en paper satinât, de luxe; un text 
amé recopilat per experts' indiscutibles en 
fotografía; i, cada volum, 200 pagines 
d'informació fascinant i instructiva, ja sigui 
per ais fotôgrafs professionals com per ais 
improvisais de «fi de setmana». Els llibres 
amiden 26 X 26 cm i teñen més de 100 foto
grafíes, moites d'elles a tôt color. 
L A C Á M A R A F O T O G R Á F I C A és el primer 
de la serie. Podeu examinar-lo durant 5 dies 
sensé cap compromis i amb dret a tornar-Io. 
L'unie que cal que feu, per obtenir-lo, és 
omplenar, signar i trametre'ns, sense franqueig, 
el BO D E R E S E R V A anex. 
S E N S E D U B T E S . A V U I M A T E I X . 

Un útít «Manual del Fotó
grafo», que consta de 
64 pagines, amb esplèndldes 
IHustracions que faciliten 
una millor comprensió del 
que s'exposa. Aquest valuós 
1 libre de butxaca suposa 
peí fotôgraf centenars de 
suggeriments i petits ardlts 
per a aconseguir fotografíes 
magistrats. Teniu-lo a mà, 
com referencia immediata, 
quan feu servir l'aparell 
fotografíe. P 
CARACTERISTIQUES: 
dimensions: 20 x 10 cm, 
Contingut: text amè 1 
simple,- 150 fotografíes i 
dibuixos, dotzenes de 
gràfics. 

S A L V A T EDICLUB 
C r i o s III. 94, 4 ° • Tali . 230 34 06 . BARCELONA - 14 

B O D E 
R E S E R V A 

51, desitjo que em trameteu «La Cámara Fotográfica», primer volum de la 
sèrie LIFE «La Fotografía», pel seu exàmen durant cinc dies. 1 també 
el «Manual del Fotógrafo» que podré conservar àdhuc en el cas de .que, 
transcorregut el temps indicai, vulgui tornar, en condicions perfectes, el ja cltat 
primer volum. En adquirir «LA CÁMARA FOTOGRAFICA» entenc que, 
cada dos mesos rebré, també, els volums succeslus, al mateíx preu que el que 
accepto ara, en subscriurc les condicions que figuren mus avall. Em reservo, 
perù, el dret de canceHar la subscripció quan ho creguí convenient, 
comunlcant-los-hi-ho prèviament per escrit. 

• 
• 

A terminls. 300 pessetes a la recepclô de cada volum, i una altra 
mensualitat del mateix import al mes seguent. 

Al comptât, 600 pessetes a la recepclô' de cada volum. 
SIGNATURA 

NOM. 

ADRECA 

CIUTAT 

PROVINCIA. 

-D.P.-

És completa la vostra adreça? 



Lufthansa 

Una travessia amb tr ineus 
arrossegats per gossos 
a l 'Art ic canadenc. 

Dotze alpinistes arriben al c im. 
Al 26 Noshaq 7492 m. 

Sis alpinistes 
han aconseguit el cim. 
Al 17 itfac Kinlev 6187 m. 

MES DE 1.300 ITALIANS, FRANCESOS, • f i 

Mpinismus 

International 
Beppe Tenti 
Via G. F. Re 78 
10146 Torino (Italie! 
Tel . 79 30 23 

Informació: 
CARLES BALAGUER 
Calabria, 152 
Tel . 224 71 87 
Barcelona-15 

29 de gener 74 - 21 de febrer 74 
Al 12 Aconcagua m 6959 - Argent ina 
5 de marg 74 - 21 de marg 74 
Al 9 Tasjuaq - Canada 
(Trekking sobre tr ineus arrossegats per gossos) 
27 de marg 7 4 - 1 8 d'abri l 74 
Al 31 Yanoama - Amazonia 
(Trekking en barca pel riu Or inoco) 

30 de marg 74 - 21 d'abril 74 
Al 2 Khumbu Himal Everest - Nepal 
(Trekking al campament base de l'Everest) 
Al 3 Kaly Gandako Valley - Nepal (Trekking) 
18 de maig 74 - 26 de maig 74 
Al 4 Demavend m 5681 - Iran 
(Ascensió al cim i visita ciutats perses) 
2 de juny 74 • 23 de juny 74 
A l'11 Perú 
(Trekking a caval i ; en barca i automobi l a través 
de l'antiga civ i l i tzació pre-colombina) 
7 de juliol 74 - 30 de jul iol 74 
Al 14 West Irian - Nova Guinea Indonèsica 
(Trekking a l'edat de pedra) 

3 d'agost 74 • 27 d'octubre 74 
(Trekking en una regio de l 'Himalaia (encara no 
determinada) o bé a l 'Afr ica Equatorial de l'Est) 

5 d'octubre 74 - 27 d'octubre 74 
5 d'octubre 74 • 3 de novembre 74 
Al 2 Khumbu Himal Everest - Nepal 
(Trekking) 

Al 3 Kaly Gandako Valley - Nepal 
(Trekking) 

1 de novembre 74 - 17 de novembre 74 
Al 32 Gran Erg - Sahara 
(Trekking amb camells) 

21 de desembre 74 - 30 de desembre 74 
21 de desembre 74 - 6 de gener 75 
21 de desembre 74 • 5 de gener 75 
Al 6 Ruwenzori m 5123 • Uganda 
(Ascensió al cim) 

Al 7 Kenia m 5199 - Kènia 
(Ascensió al cim) 

Al 8 Ki l idmanjaro m 5890 - Tanzania 
(Ascensió al cim) 

Al 15 Lantang - Nepal (Trekking) 
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Editorial 
La integritat deis n o m s de Hoc 

Periòdicament, des de platafor-
mes diverses, cal sortir en defensa 
de les formes deis nostres noms de 
lloc, de la seva integritat, i comba-
tre, una vegada i una altra, les dé
formations i les mutilations que 
hom hi perpetra des de les posi
tions mes variades. 

Ja sabem que la correcció toponí
mica és, a cops, un terreny insegar, 
una matèria delicada, perqué exis-
teixen noms que presenten formes 
discrepants, que poden èsser objec
te de discussió i que, efectivament, 
son el motiu propici perqué eis eru-
dits i eis especialistes despleguin 
l'amplia planòpia deis seus coneixe-
ments i deis résultats de les seves 
investigations i eis esgrimeixin polé-
micament en defensa de la forma o 
de la grafia que propugnen. No ens 
volem referir ara a aquest aspecte 
de la qüestió, conscients que, a la 
practica, eis criteris de correcció i 
de fixació presenten mes problèmes 
del que hom se sol afigurar general-
ment. Ara i aquí, ens escau solament 
de fer sentir un crit d'alerta contra 
l'alegre descurança amb qué son re-
petidament escapçats i migpartits 
molts deis nostres noms de lloc, al-
guns deis quals teñen una forma 
plenament consagrada per l'ús, que 
no ofereix ni ha ofert mai cap dub
lé ni vaciliació. Així veiem com la 
Vaqueira i el pia de Beret s'han vist 
fosos, dins el matusser gresol deis 
interessos i de la ignorancia, en un 
monstruos i híbrid Baqueira-Beret; 
la Masella ja no ha pogut arribar a 
donarse a conéixer sino amb una 
escapaçada prèvia, que l'ha conver
tida en Masella; la Seu d'Urgell, un 
nom de ressonàncies tan solemnes, 
d'un vigor ancestral tan accentuât, 
aneu a saber per quines rares raons 
de comoditat es veu expoliada deis 
seus atribuís tradicionals i redùida 
a una mínima i escarransida expres-
sió genèrica, Seu; i fins i tot la Mo
lina, malgrat tractar-se d'una forma 
la integritat de la qual semblaven 
garantir anys i anys d'ús continua-
díssim per part de la gent del sec
tor intéressât, comença a èsser víc
tima ocasional d'aquesta incuria, o 
d'aquesta dèria disminuìdora, i és 
en mes d'una circumstància que 
hem vist aquest nom escrit, simple
ment, Molina. 

Creiem, dones, que el nostre crit 

d'alerta resulta justificat, tant més 
que aqüestes amputacions i aqües
tes, deformacions provenen no sola
ment de sectors tradicionalment 
aferráis a velles rutines i a nomen-
clàtors insolvente, d'esferes momifi-
cades pel temor de tabús misterio
sos, amb escasses possibilitats de 
rebre aquesta o qualsevol altra in
formado i d'acceptar-ne la influen
cia, sino també de grups i d'iniciati-
ves que ens són molt propers, d'una 
proximitat íntima, i en els quals, 
per tant, ens sembla lícit i possible 
de desvetllar una consciència sobre 
aquesta qüestió. Atemptar contra la 
integritat de les formes deis noms 
de lloc és atemptar contra l'idioma, 
és a dir, contra un bé comú, contra 
un patrimoni coliectiu, ja prou tem
peste jat per tota Ilei de venís adver
sos. El que a algú poden semblar 
nimieíats, deíalls sense importàn-
cia, són, en realiíaí, elemenís essen-
cials d'un sisíema d'expressió i de 
nomenclaíura, regií per una gran 
cohesió iníerna, que no poi èsser 
íra'ií sense greus conseqiiències. Re
sulla, per tant, enraonat de dema-
nar ais responsables de la confectió 
de cartells, anuncis, prospecles, 
programes, fullets, eie, en qué han 
d'aparèixer noms сот ara els que 
hem comentat, que no menyslin-
guin aquest aspecte que ara ens 
preocupa i que vetllin, amb el mà-
xim rigor, perqué no hi siguin ob-
jecie de cap mutilado. 

Però les coses que ens queden 
per veure, encara! Ens hem quei-
xat, fins ara, d'aquestes escapgades 
que hom duu a terme per deixadesa 

0 ignorancia, per simple rutina o 
per l'honesta creenga que es tracia 
d'un detall trivial; això, però, enca
ra és рос. Ara ens arriba la noticia, 
que llegim en un diari, que l'Ajun-
tament d'una vita del Baix Penedès, 
d'una vita ben coneguda, que comp
ia amb alguna personalitat illustris
sima entre els seus filis, d'una vila 
de la qual el poeta Josep Carner va 
dir que feia una olor mesclada de 
garrofa i vi novell, ha prohibit la 
correcta escriptura del пот de la 
poblado, пот que, tradicionalment 

1 normativamente, a semblanza deis 
que hem esmentat, es feia precedir 
de l'article «el»- La noticia és increí
ble però els diaris la donen сот a 
certa; al nostre país hi ha un con-

sistori municipal que, aneu a saber 
per quines estranyes i impensables 
motivations, atempia contra la in
tegritat del nom de la poblado l'ad-
ministració de la qual li han con
fiat, intenta imposar-ne una forma 
emasculada, amputar-ne per décret 
un deis seus éléments constitutius. 
Escrivim aquest comentan al cap 
de pocs dies d'haver aparegut la no
ticia a la premsa, i són ja nombro-
ses les mostres d'estupefacciò i de 
condemna, desvetllades per l'arbi
trària disposició d'aquesta insòlita 
corporació municipal, de qué hem 
tingut esment. No podem ara pre-
veure l'estat d'aquest trist afer en 
el moment en qué aqüestes Untes 
apareixeran impreses; potser resul
taran ja inactuals, potser els res
ponsables d'aquesta barrabassada 
s'hauran adonat de la seva magni
tud i del rídicul en qué incorrien i 
hauran fet marxa enrera, i d'aques
ta lamentable iniciativa no quedará 
sino un record pintoresc i enrojo-
lador alhora. Tant de bol Si no, no 
ens podem estar d'afegir la nostra 
repulsa a totes les que deuen haver 
rebut, i de recordar-los l'exemple 
d'altres viles —algún de tan proper, 
per a ells, com el de Vilafranca del 
Penedès— que han reivindicat i 
aconseguit l'oficialitat de la forma 
autòctona i correcta del seu nom, al 
costai de les quals es posen en tan 
deplorable i llastin.osa evidencia. 

Ja veiem, dones, fins a quin ex-
trem poden arribar aqüestes coses. 
Però no volem cloure aquest co
mentan sense insistir sobre el puní 
que ha de ser més sensible a la nos
tra fiblada : el que concerneix tot el 
material imprès, o simplement dis-
senyat, relatiu a les activitats de 
muntanya. Comentar desfavorable-
ment certes initiatives de centres 
oficiáis, és la cosa més fácil i lia-
minera en el clos de les tertulies i 
les converses privades; i sovint ho 
fem sense adonar-nos que nosaltres 
incorrem en els mateixos manca-
ments que critiquem. Mancaments 
que, per simple contagi, per inértia 
o per timidesa davant el que es pre
senta revestit de la categoría de 
títol o fórmula intangible, arriben 
a pertorbar o fer inútils els criteris 
més ferms i més rigorosos. A nosal
tres mateixos, dones, ens cal adre-
çar el mots de recomanació finals. 
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Fa cinquanta anys del patrocini de sant Bernat 
per Delmiro de Caralt 

El religiôs de l'orde del Grand-
Saint-Bernard, Gratien Volluz, guia 
diplomat de muntanya, que en 1966 
mori d'accident en una sortida indi-
vidual, assajant la lliçô d'escalada 
que pensava donar als seus alumnes 
del collegi del Simplon, escrivi l'e-
motiu treball El pelegrinatge crist ià 
a la muntanya, on diu que el pele
grinatge és propi de la joventut i 
n'es el signe. La joventut no és pas 
un période de la vida. És la capacitat 
d'obertura, d'acolliment, de merave-
llament i emociô. És una Victoria da-
munt la t imidesa, del gust de l'aven
tura damunt del desig del confort. 

El romeu peregrina a una ermita o 
un santuari determinats. Els munta-
nyencs podem peregrlnar a cada sor
tida, anem on anem. A mesura que 
ascendim ens sentirem mes forts, fî-
sicament i espiritualment, descobri-
rem el cami entre les roques que 
passarem amb un moviment précis i 
àgil, tôt vencent l'obstacle, ens me-
ravellarem de la bellesa que contem-
plem, ens sentirem grans i tôt seguit 
menuts i, recollint-nos en el miste-
riôs silenci muntanyenc se'ns reve-
laran les autèntiques aspiracions del 
nostre cor. Hem trobat Déu. Aquell 
qui el cerca sempre el troba, perô el 
cas és que avui no veniem pas a cer-
car-lo. Ha estât sant Bernat, el nostre 
guia, qui ens hi ha induit. I si rebem 
aquesta gracia seguirem l'excursiô i 
la vida amb optimisme, amb el cor 
jove, deslliurats de petiteses que ens 
entr ist ien, d'idées que ens oprimien, 
deixarem d'ésser violents i malpar-
lats. Sant Bernat no limita pas la 
seva protecciô patronal a l'aspecte 
f isic de l'excursiô i vol que ens ado-
nem que la vida és tota el la un pe
legrinatge cap a l'ait cim que és el 
Crist, i que esdevinguem humils, to
lérants i bons companys. 

L'any 1973 hem célébrât el cinquan
tenari d'aquell 20 d'agost de 1923, en 
que el sant pare Pius XI ens posava 
sota la protecciô de sant Bernat de 
Menthon. En aquell 1923 es complien 
els mil anys de la data, tradicional-

ment admesa, del seu naixement i els 
vuit-cents de la seva beat i f icado, 
aquesta indubtablement esdevinguda 
en 1123. 

Tenim a l'«Arxivíst¡ca bernardina», 
a Montseny, dos opuscles publicats 
l'any darrerament escolat, dedicats a 
la celebració del cinquantenari. L'un 
és una separata de la circular d'abril-
juny del Centre Excursionista de Ter
rassa i l'altre la revista «Mission du 
Grand-St-Bernard», del ju l io l . I em 
sembla oportú de donar a conèixer 
els seus continguts a aquells qui no 
les posseeixin. Especialment la suïs-
sa, de difíci l adquisició, ja que, tot i 
l'augment del t i ratge, s'esgotà tot 
just apareguda. 

Comencem amb el de Terrassa. 
Pulcrament éditât i amb unes bones 
imatges de les escultures de Ferran 
Bach i Esteve a la Parroquia de la 
Sagrada Familia, a Terrassa, i la d'An
toni Costas a la Mola de Sant Llo-
renç del Munt, conté una presenta
do, seguida d'un article molt inté
ressant, «Un Papa alpinista i el pa-
tronatge dels muntanyencs», que 
l'autor, el que fou bon amie nostre, 
Agustí Fabra i Bofill (que al cel si-
gui ) , havia escrit en 1972. Ens conta 
la vida alpinista de Più XI, quan era el 
sacerdot Aquiles Ratti, que a trenta 
anys efectúa les mes arriscades as
censions que ressenyava en 1890-92 
al «Bolletino del Club Alpino Italia
no»: al Mont-Rosa per la nova via, 
per eli descoberta i que avui porta 
el seu nom; al Cervi , on, com al 
Mont-Rosa, també pernoctaren al 
c im; i la del Montblanc per una via 
desconeguda, avui anomenada «cou
loir Ratti». És un article pie d'anècdo-
tes i notes oportunes. Després hi ha 
el «Ressò d'un cinquantenari» on l'a
mie M. Planchât ens detalla la histo
ria de la iconografia local, a Terrassa 
i a la Mola. (Hi hem observât unes 
errades que podeu esmenar els que 
tingueu l'obra: a la pàg. 3, al f inal, on 
diu «el cinquantenari de la seva ele
vado als altars», ha de dir «de la 
proclamado com a patró dels mun
tanyencs i dels alpinistes»; a les pa
gines 4 i 13 diu el 23 dp marc en Hoc 
del 20 d'agost de 1923; i a la pàg. 7, 

linia 14, diu punta Zemistein en Hoc 
de Zumsteln.) 

La revista «Mission» que editen 
tr imestralment els deixebles segui-
dors de sant Bernat, dedica 40 pagi
nes a commemorar el cinquantenari 
i constitueix una valuosa aportació a 
l'escassa literatura assequible sobre 
el sant. Comença amb la fotografia i 
l'autògraf que regala Pius XI a l'Hos-
pici. En cinc pagines segueix la Car
ta Apostòlica del 20 d'agost de 1923 
de Pius XI al bisbe d'Annecy en oca-
sió del mil lenari, en qué diu: «Donem 
sant Bernat de Menthon com a patró 
celestial no sols als habitants dels 
Alps i a aquells que els v is i t in , ans 
també a tots els que empreñen l'as-
censió de les muntanyes. Car de tots 
els exercicis que procuren una sana 
distracció, no n'hi ha pas d'altre de 
tan út i l , per als qui saben bandejar 
tota temeritat, per la salut del eos i 
la gerdor de l'esperit.» S'estén expli-
cant el poc que es coneix de la vida 
del sant i dedueix que els fets in
discutibles mostren amb evidencia 
que Bernat de Menthon és digne d'és
ser considérât com un dels mes 
grans herois de l'Església católica. 

Francese de Menthon ens descriu 
minuciosament, en un altre art icle, 
els tres dies de festes de l'any 1923, 
al castell de Menthon, on nasqué el 
nostre patró, i també les quatre re-
presentacions a l'aire l l iure, l'any se-
güent, de la peca teatral La merave-
llosa historia del jove Bernat de Men
thon. Segueix amb el sermó a l'aire 
lliure pronunciai a Menthon per R.D. 
Barret, en cloure els actes, glossant 
fets de la vida del sant i lloant-ne les 
tradicions. 

Signa tres articles l'actual abat 1 
prebost de l'ordre, monsenyor Ange-
lin Lovey. El primer amb el sermó 
de l'any passât, a Menthon, on des
criu la fundado dels hospicis, obres 
de caritat externa fru i t de la vida in
terior del sant. El segon és una curio
sa investigació de les diverses hipó
tesis que existeixen dubtant de la 
secular admissió del seu naixement 
a Savoia, a la il lustre famil ia dels 
comtes de Menthon. I també de les 
dates del naixement en 923, i de la 
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La imatge de Sant Bernat del Montseny, ta

llada en noguera per Joaquim Ros Bofarull, 

representa una encertada revolució Icono

gráfica peí que fa a la representado tradi

cional del sant. y 

mort en 1008 (85 anys de v ida) , ja 
que basant-se en el panegíric de No
vara, d'autenticitat indiscutible, de-
dueix que el 15 de juny en qué morí 
fou el de 1081 o bé de 1087, però s'in
clina pel 1081. Morí a Novara, tor-
nant de Pavia, on va anar a intentar 
que Enric IV desistís de marxar cap 
a Roma a substituir el papa legit im 
Gregori VII, per un antipapa, Cli-
ment III. I el tercer el dedica al eulte 
retut a sant Bernat a través deis se-
gles. Començà tot seguit del seu 
traspàs amb els miracles a les per
sones i a les calamitats publiques. La 
devoció local s'anà estenent fins a 
adquirir, en l'actualitat, carácter mun
dial, amb el patronatge deis munta-
nyencs i deis esports de Tesqui i de 
l'escalada. Des de 1959, un cop con-
federades totes les congregacions 
de canonges regulars, figura en el ca
lendari comú que han adaptât i totes 
l'honoren. I precisa els llocs de cuite 
dedicats a sant Bernat i prega que els 
lectors l'ajudin a completar la Mista 
amb aportado de nova documentació 
que eli desconegui. Heus ací la seva 
l l ista: 

Al Valais: Els hospleis i les es-
glésies del Grand-Saint-Bernard i del 
Simplón; les parròquies i les esglé-
sies d'Evionnaz i de Trient; les ca-
pelles de Champex (Orsiéres), de 
Chamoille (Sembrancher), de Vens 
(Vollèges) de Champsec (Bagnes). 
d'Aven (Conthey), de Suen (St-Mar-
t i n ) , de Fafleralp (Blatten) i d'Illar-
saz (Muraz). 

A Siiissa: Les parròquies de Châte-
lard-Roment, de Billens, de Plan-les 
Ouates, l'església dels Diablerets, la 
capella de Les Paccots, la d'Hennens 
ì la de Flims. 

A Franca: L'hospici i l'església del 
Petit-Saint-Bernard, les parròquies de 
Mei l ler ie, de Menthon, de Saint-Ger-
main-sur-Talloires, de Seytroux i de 
Val d'Isère; la capella dels comtes de 
Menthon. En altre temps es festejava 
sant Bernat en una clnquantena de 
localitats de l'antiga diòcesi de Gine
bra i a les de Tarentaise i Maurienne, 
però es fa difíci l de conèixer el que 
fan ara. 

A la Vali d'Aosta: La parroquia de 

Signayes-Varinet, les capelles de Jo-
vencan i de Saint-Oyen i un oratori 
a! Breuil (familia Bocchiol i) . 

A Italia: A Novara, a la catedral, es 
troba l'aitar dedicat al sant, sota el 
qual hi ha les relíquies. Una placa, 
amb una estàtua, l'hi és dedicada 
vora l'església de la Trinitat. A Bie
lla, a diverses esglésies, com ara Va
glio Pettinengo, Crocemosso, Bagne-
r i , Barazzetto i Campiglis Cervo. Les 
capelles de Mont Rubello, parroquia 
de Trivero, i la de Sostegno. A Ver-
cei l , a l'església parroquial, a Mira
belle, vora Pavia, a Casale Monferra
to, a Carmagnoles. i a l'església de 
S. Roch de Tori, a la capella de Cas-
tellanza. Al Tessin és un cas par
ticular, ja que abans, per influencia 
de les diócesis veines de Novara i de 
Mila, mes de trenta esglésies o ca
pelles li eren dedicades i molts mar-
t irologis dels volts del 1400 obliga-
ven a fer festa el 15 de juny, com a 
consequència d'un vot. A partir del 
1600 la festa de sant Bernat de Cla-
raval. el 20 d'agost, la va anar subs-
t i tuint , i avui les que celebren el 15 

de juny no esmenten el nostre de 
Menthon, ans bé el de Claraval. Els 
frescs ens mostren el de Menthon i 
jo mateix ho he verif icat a San Ber
nardo de Bogliasco, prop de Genova, 
on celebren el 20 d'agost, però el 
frese mostra ben clarament el nostre 
sant, tenint encadenat el dimoni. 

Al tres pai'sos: capella vora Salz-
burg; vitrai l en una altra capella del 
Tirol. A Baviera, oratori vora el Ilac 
Spitzinsee. A Formosa els nostres 
missioners li dedicaren l'església de 
Takiri. 

Imatges, frescs i v i t ral ls: Les es-
tàtues monumentals del Petit i del 
Grand-St-Bernard erigides en comen-
çar l'actual segle; la de la Plaça Sant 
Bernat a Novara; la de l'església d'I-
sérables, per René Pedretti; la de 
Monthey, per Jean Casanova; de l'a-
bacial de St-Maurice donada per Mgr. 
Bieler; la de Vali d'Illiez, la de Sal
var! i una munió d'altres en esglésies 
i capelles i, sovint, a cases particu-
lars. Nombrosos frescs el represen-
ten a l'església del Grand-St-Bernard, 
à Nostra Dona del Léman, à Vongy, al 
Tessin, a Trivero, etc. Vitral ls a 
Bourg-St-Pierre, Liddes, Orsières, Bo-
vernier, Martigny, Trient, Fully, Lens, 
Flanthey, Erde, Salvan, Chamonix, 
l'escala de l'església abaciai de Mar
tigny, l'ajuntament de Martigny, la 
capella d'Ecône, etc. En nombroses 
banderoles de guies i d'exploradors 
figura sant Bernat, llur patró. 

Tot això demostra la puixança de la 
devoció. Oue sant Bernat vulgui pro-
tegir tots aquells que s'hi confien. 

«La devoció a sant Bernat a Es-
panya» és l'article que jo hi signo, 
escrit atenent el prec que em féu 
l'abat monsenyor Lovey, el quai sent 
gran estima per l'ermita del Mont
seny que li és dedicada. Començo ex-
plicant que la devoció a sant Bernat 
s'hi inicià tot just proclamât patró i 
demano que es publiqui un l l lbret 
senzill, de butxaca, destinât no sois 
als qui anem a la muntanya sino tam-
bé als qui hi viuen permanentment, i 
manifesto que entre aquests, fins ara, 
a Espanya, no ha nascut, que jo en 
tingui coneixement, cap devoció per 
sant Bernat de Menthon. Tot seguit, 
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L'ermita de Sant Bernât del Montseny, edi

ficada al vessant del migdia del Matagalls. 

hi faig una exposició detallada de les 
diverses manifestacions que ha t in-
gut la devoció a aquest sant entre els 
excursionlstes, de les quais, a conti-
nuació, dono també nota per ais nos-
tres lectors. 

Goigs. — Cronològicament, la pri
mera manifestació pública de devoció 
fou l'edició deis primers goigs, a 
carree deis Amics deis Goigs, en 
1925, a Barcelona, tot segui i de la 
proclamació. La poesia és de Josep 
Maria Rovira, la melodia de mossèn 
Francese Baldelló i el boix de 
J. Obiols. Se n'han fet moites edi-
cions posteriors, amb variants se-
gons les imatges venerades als in-
drets següents: Lleida, Siurana, Bar
celona, Vilanova i la Geltrú, Terrassa, 
la Mola de Sant Llorenç del Munt, 
Valldeneu, Santa Magdalena del Mont, 
Berga, Banyoles, Saldes, Sant Mart i 
de Mata, Sant Privât d'En Bas, Igua
lada, Ripoll i Olot; la darrera és la que 
va fer el nostre Centre Excursionista 
de Catalunya, en 1968. Els segons es 
van publicar a Termita de Sant Martí 
de Mata, amb poesia d'Albert Corp, 
però sense melodia. Els tercers en 
1954, a l'ermita del Montseny, amb 
poesia de mossèn Pere Ribot, boix 
d'Antoni Olle i Pinell, i amb una nova 
melodia composta també per mos
sèn Baldelló, el quai va escriure que 
desitjava que la nova substituís la pri
mitiva. En 1956 n'aparegueren uns al-
tres a Vilanova i la Geltrú, i a Santa 
Creu d'Olorde, amb text de M. Mar
ques i Leira, música d'A. Alsina i xi
lografia de R. Vives i Sabaté. També 
en van aparèixer en 1956 amb poesia 
del caputxi pare Hilari d'Arenys de 
Mar, melodia de Dom Maur Fàbregas 
i boix de Jeroni Giralt, publicats pel 
santuari de la Mare de Déu de Nuria. 
Al tres gravadors o dibuixants de 
goigs de sant Bernât són R. Borràs, 
Buyrèn, Alfons Guil len, Francese Es
trada, F. Soriguera i J. Domènech. A 
l'Aragó, on també, de tant en tant 
editen goigs, no en sabem de cap de 
dedicai a sant Bernât, aixi com tam-
poc a la resta d'Espanya. Els goigs 
son un magnifie mitjà d'expandir la 
devoció, i en podeu trobar una minu
ciosa relació a «Les nostres devo-

cions», núm. 4, de Torrell de Reus, 
dels dedicats a sant Bernât. 

Literatura. — Coneixem quatre poè
mes dedicats a sant Bernât de Men-
thon: Poema en vuit imatges, d'Er
nest Casajuana (Reus, 1951, 58 pagi
nes), un poema d'Antoni Correig 
Massó, publicat a la revista «Monta
ña», núm. 56, Pedra a Sant Mart i de 
Mata, d'E. Martín Buró i A l'estampa 
de l'Ermita del Montseny, de Maria 
de Quadras. 

Pel que fa a la vida del sant, co
neixem la bibliografía següent: Már
t ir al Thibet, de Robert Loup, Ed. Ju
ventud, Barcelona, 1962; Santa Fe del 
Montseny, del pare Hilari d'Arenys de 
Mar, Ed. Franciscana, 1968; «Anuario 
Católico Español», vol . II, 1956; i un 
article de J. Santaló, aparegut a 
«Montaña», núm. 78, marc de 1962. 

I, f inalment, d'himnes, en conei
xem tres: text de mossèn Climent 
Forner i música de J. M. Armengou 
Feliu (1950), text d'A. Reverter i mú
sica d'E. Borras i Invocació, de J. Do
mingo, amb música d'Elisard Sala 
(1962). 

Estampes. — Coneixem la de Ter
mita del Montseny, en dues edicions, 
la catalana amb oració de Maria de 
Quadras i la castellana amb les lleta-

nies cantades a Thospici del Grand-
St-Bernard. N'editaren el Club d'Esquí 
de Berga i el Centre Excursionista 
de Banyoles, diverses Torrell de Reus, 
amb gravats d'Antoni Gelabert, per 
a les misses anuals pels accidentáis, 
i també unes estampes dites de viat-
ge, records de Sant Bernât del Mont
seny. 

Capelles. — Hi comento llargament 
Túnica coneguda, la del Montseny, 
els aplecs, la portada de la reliquia, 
i la imatge de la qual el canonge Ge
rard Payot, quan la visita en 1963, 
escrigué: «L'estàtua que presideix 
l'aitar és la mes bella de tota la ico
nografia del sant.» La Secció d'Esquí 
de la U.E.C, ofereix cada any, agraint 
una gracia rebuda, un gran Ciri, alt 
com el seu président. 

Estatúes i pintures. — J. Ros Bo-
farull talla en noguera l'estàtua mes 
bonica, la del Montseny. Reprodu'ida 
en molts indrets, en els goigs, en es
tampes, en terracuita (refugi del 
Pico de la Veleta, a Sierra Nevada, de 
Granada; a Termita Igaratza, a Guipus-
coa; a Jaca, a les Canaries), pintures 
(refugi d'UII de Ter) aquarelles (re
fugi Angel Sopeña, Gorbes, Bilbao) i 
a medallons, medalles, rosaris, insíg-
nies, e tc . : 
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N'existeixen d'altres talles en fusta 
al Repòs de Sant Bernât (el Mares-
me) , a Col l formic, al santuari del Far 
i a Saldes. Una de bedoll, d'1,5 mè
tres, de Josep Viladomat, existeix al 
santuari de la Mare de Déu de Nuria. 
Una altra de Ferran Bach i Esteve a 
Terrassa, i una altra d'Antoni Costas 
a la Mola, de Camps i Arnau a Vall-
deneu, de Punti a Sant Feliu de Sa-
vassona, de Pere A. Mart in a la Mare 
de Déu del Mont, de Quera, a Sant 
Privât d'En Bas, la quai havia estât 
abans a Santa Magdalena del Mont, 
a Bellmunt; a Sant Salvador de les 
Espases, i de Luis Hoyos Gonzalez 
al Club Alpino Tajahlerro, a San
tander. 

En terracuita coneixem la del ca-
putxi pare Josep Maria de Vera, a 
Barcelona, i les de Coli de Jou, Bell
munt, Siurana. També és représentât 
en vi t ral ls a la parroquia del poble 
de Montseny i a la de Nuria, de Bar
celona. De pintures, en sabem una 
de gran al Puerto de Navacerrada, a 
Cercedil la (Madr id) . 

Molts clubs en teñen imatges, com 
el de Reus i el de Berga i recordem 
una planxa de ferro al cementir i de 
Rlells I haver vist en sales de venda 
i exposlcions, obres de diversos artis
tes, entre els quais recordo Ramon 
Perera, adquirides per particulars. 

Refugis ¡ clubs. — Sabem de qua
tre refugis anomenats San Bernardo. 
El del Centro Excursionista Eldense 
(Elda, Alicant) per a vuit persones si
tuât a Castellarets (Pretel). No hi ha 
imatge del sant, però una de 30 cm 
fou posada en un nínxol al cim Cá
mara, a 900 mètres, I cada any, el 
tercer diumenge de maig, hi celebren 
missa pels socis difunts i els peti ts 
muntanyencs hi fan la primera comu-
nió. El diumenge proper al 15 de juny, 
celebren la festa a Elda. El club ha 
adqulri t 154 ha per crear-hi una re
serva natural i hi pensa installar un 
alberg i dedicar la capella a sant 
Bernat. 

L'altre és als contraforts de la Sie
rra Cabrera (Zamora) situât a 1500 m, 
sobre el Mac Sanabria. S'hi diu missa, 
fa ja 4 anys, el diumenge proper al 
15 de juny, al monestir situât a san 

Martín de Castañeda, amb festes, 
cors muntanyencs, danses folklor i
ques, etc. 

Dos mes, deis quais no hem ob-
t ingut documentado, son el del Pozo 
de las Nieves, del Grupo Montañero 
San Bernardo devLas Palmas de Gran 
Canaria, i el de Mieres (Astúr ies) . 

Amb goig podem donar a conèixer, 
a mes, la recent iniciativa d'instaHar 
un Refugi Sant Bernat a la cresta de 
les Salenques, a la regió de la Mala-
deta, finançât per aportado popular. 

Act iv i tats bernardines. — El «Pre-
mi Sant Bernat», institui't per la Fede
rado Catalana de Muntanyisme per a 
la creació de noves guies, treballs 
l i teraris i científ ics entre els excur-
sionistes, s'ha célébrât per vuitena 
vegada. El Centre Excursionista de 
Catalunya, fundat en 1876 i, per tant, 
un deis club alpins mes antics del 
món, crea en 1955 la Germandat 
Muntanyenca de Sant Bernat, amb 
voluntaris disposats a socorrer els 
accidentáis a la muntanya. 

Una coHecció iconográfica bernar
dina i una biblioteca es troben al cos-
tat de Termita del Montseny. S'hi 
veuen, penjades, 82 medalles, 140 
gravats bernardins i els goigs editats. 

Agrairem tota in formado que els 
lectors vulguin donar-nos ampliant, o 
corregint, aquesta relació. I acabem 
indicant les errades que apareixen a 
la revista «Mission»: a la pagina 99, 
línia 26, on diu Mare de Déu del Mont 
ha de dir Santa Magdalena del Mont; 
a la página 100, línia 13, on diu Cli-
ment Ferrer ha de dir Cl iment Forner; 
a la pagina 102, línia 14, on diu Mar-
let ha de dir Costas; i a la pagina 102, 
línia 15, on diu Martí ha de dir Mar
t ín. 

Clourem aqüestes notes ampliant 
la referencia sobre l'Ermita de Sant 
Bernat del Montseny. Situada al ves-
sant de mlgdla del Matagalls, a 850 
mètres, a la meitat exacta de Talça-
da del c im, s'erigí en 1952 i és, per 
ara, Túnica capella o església exis
tent a Espanya de la qual sant Ber
nat de Menthon sigui el t i tular. Cele
bra Taplec el 15 de juny, al migdia, i 
a mitja tarda s'hi bailen sardanes, al 
prat que l'env,olta, amb no gaires dan-

saires quan eau en dia feiner. Espe-
rem, doncs, que s'animin, els qui hi 
puguin anar. Tots els fest ius s'hi cele
bra la missa a les 12,30, menys el dia 
de Nadal, perquè s'ha dit a mitja nit. 

El 15 de juny del 1964 fou consa-
grat el nou aitar de pedra per l'abat 
de Torde, monsenyor Angelin Lovey, 
el quai vingué acompanyat dels ca-
nonges Pierre-Marie Melly, Paul Bru-
chez i Charles Giroud, i hi diposita-
ren en el ninxol, una parceHa del crani 
de sant Bernat, preada relìquia que 
porta de Novara Don Luigi Lodigiani, 
per concessió del bisbe d'aquella ciu-
tat, la quai coHocà en un reliquiari 
obra del nostre consoci, l 'orfebre A l -
fons Serrahima. També fou un conso
ci l 'arquitecte de Termita, en Josep-
Maria Ros Vila. La imatge, tallada en 
noguera per Joaquim Ros Bofarull , és 
una encertada revolució iconogràfica 
pel que fa a la tradicional f igura que 
de sempre havia représentât el sant 
com un bisbe estàtic, amb l'estola 
que esdevé cadena que lliga el dimo
ni, i que era adequada quan es ve
nerava com a apòstol dels Alps, però 
que no hi corresponia com a patró 
dels muntanyencs. Aquesta emotiva 
imatge el representa molt jove, avan
çant valent amb la Creu a la mà, Creu 
que formen els barrots de la cambra 
on el seu pare el tenia tancat f ins a 
les noces, a què eli va renunciar per 
seguir la vocació religiosa que sentia. 
És el moment solemnîssim en què se 
li obre i assenyala el carni de la vida. 

S'hi celebren bodes i passen a sa-
ludar el patró els que fan excursions 
per aquest massis del Matagalls que 
—Déu vulgui que dur i— es conserva 
intacte de Termita cap amunt. A ix i 
com el del Turò de l'Home, amb car-
retera f ins dalt, ja és Hoc tur is t lc , el 
de Matagalls encara és un Hoc per a 
excursionistes dels bons, dels que no 
deixen sobralles, ni porten transis
tors, tal com cal que sigui mantin-
gut en un pare, sense moto-cross, 
pur, net i si lenciós. Per això sovint 
demano a sant Bernat que, a més de 
protegir els homes dels peri l ls de la 
muntanya, també sigui el protector 
de la muntanya dels mais que li pu-
gui fer l 'home. 
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G O I G S 
SANT BERNAT 

a llaor de 
DE MENTHON 

ES VENERA AL MONTSENY, EN LA SEVA ERMITA DE SANT BERNAT 

PE R la Creu que us redimiti 
i el triomf eri el combat: 

Beneìu, oh Sant Bernat, 
ermitatge i rodaiia. 

Fior dels Alps, reial penyora. 
de bressol us fa Menthon. 
i en Vós Miri frese, e] mòri 
ha vist néixcr nova aurora. 
Cornei llac d'Annecy obria. 
vostra vida, beli esclat. 
Beneìu, oh Sant Bernat, 
ermitatge i rodaiia, 

Ardit i gentil, a penes 
jovencell, heu fet adéu 
a la terra, i pel bon Déu 
sou amie de Ics carenes. 
Apòstol de valentia, 
del Senyorporteu llevat. 
Beneìu, oh Sant Bernat, 
ermitatge t rodaiia. 

Si en preso la vii tramoia 
us cloia com un reu, 
se us torna la reixa creu 
a la ma, i trofeu de joia. 
I caigué la Urania, 
triomfant la veritat. 
Beneìu, oh Sant Bernat, 
ermitatge i rodaiia. 

Vostra ardor, que no té espera. 
ha plantat un monestir 
pel romeu i pelegri 
que han perdut carni i drecera. 
Retorneu a bona via 
qui perde la caritat. 
Beneìu. oh Sant Bernat, 
ermitatge i rodaiia. 

Pel serrat de nostra vida, 
Satanàs. llop famolenc, 
voi l lencaren l'hòrrid avene 
el cor feble que usoblida. 

Deu-H Vos la coratgia 
que l'allunyi del pecat. 
Beneìu, oh Sant Bernal, 
ermitatge i rodaiia. 

L'amor féu la meravel la 
d'aquest dolc, intim recer. 
I Vós sou el remeier 
des del fons de la capella, 
pedra ferma i harmonia 
de la vostra humilitat. 
Beneìu, oh Sant Bernat, 
ermitatge i rodaiia. 

A l'abric de f'ermitatge, 
i entre roure, avet i pi, 
Sant Marcai i Sant Marti, 
són la fior d'aquest paratge. 
I els plau vostra companyia 
i feu bella trinitat. 
Beneìu, oh Sant Bernat, 
ermitatge i rodaiia. 

A mia aire de muntanya 
heu plantat tenda i abric. 
Matagalls i Coli Formic 
us faran reial peanya. 
Del Montseny la senyoria 
sigueu Vós, i l'heretat, 
Beneìu, oh Sant Bernat, 
ermitatge i rodaiia. 

Per la nostra Catalunya 
demanem mercè de Vós: 
cims de Fe, que no ens a l lunya 
d'esser braus escaladors 
del Crist, mont de. l'alegria 
i beli cim d'eternitat. 
Beneìu, oh Sant Bernal, 
ermitatge i rodaiia. 

Per la terra catalana 
escampeu vostres mercès. 
Sigui tot bon feligrès 
pianta que floreix i grana. 

Vostre patronatge sia 
contra foc i tempestai. 
Beneìu, oh Sant Bernat, 
ermitatge i rodaiia. 

Beneint aquesta altura, 
de l'ermita té la clau 
la Regina de la Pau, 
Mare Verge i rosa pura. 
Sota l'ombra de Maria 
l'avinenca ha triomf at*. 
Beneìu, oh Sani Bernat, 
ermitatge i rodaiia. 

Oh Maria humil i esclava, 
sou la bresca de l'amor, 
del Montseny, reial honor, 
cor de Déu. muntanya brava. 
A m b Bernat, feu-nos de guia, 
dones cantem tots de bon grat: 
Beneìu, oh Sani Bernat, 
ermitatge i rodaiia. 

Ouan la neu d'hivern corona, 
on muntanya, el teu front alt, 
a m b el grèvol de Nada!, 
prou t'albira Barcelona. 
Com la teva neu, que sia 
pura sempre la ciutat. 
Beneìu, oh Sant Bernat, 
ermitatge i rodaiia. 

Més enea el Montseny us canta 
i a tothora a Vós acut. 
oh fontana de salut, 
ferm ajut, divina pianta! 
De tot mal sigueu metgia; 
vetlleu tot el veì'nat. 
Beneìu, oh Sant Bernat, 
ermitatge i rodaiia. 

Lliri pur d'Eucaristia, 
tija d or del divi Blat: 
Beneìu, oh Sant Bernal, 
ermitatge i rodaiia. 

f. Iustum deduxit Dominus per vias rectas. ty- Et ostendit Uli regnum Dei. 
O R E M U S 

/ NTERCESSIO nos, quaesumus, Domine, beati Bernardi Confessori; commendet; ut. quod nostris meritis non valemus, eius patrocinio 
assequamur. Per Christum Dominum nostrum. 1$. Amen. 

TORNADA 

en Vós. IL _ ri frese el mòri, ha vist néi.xer n o . va au _ ro . ra. Com el llac d'An . ne cyo . bri . a 

vos.tra v i . da, bell es . clat. B e . n e . iu, oh Sant Ber . nat, er.mi . Ut_gei ro _ da - li - a. 

Aqueats Goigi foren dictats per Mn. Pere Ribot, prev., arub melodi» de Mn. Francete Baldello, i arab boixos de l'Antoni Olle i Pinell Tinti per Bis d'Igualada, estamper 

Això, a Sant Bernat de Montseny, a l'any del Senyor 19 t ¡4 

SECO N A BDIC1Ó 1956 



Germandat de Sant Bernat (1947-1973) 
per A g u s t i J o l i s 

A darreres hores de la tarda del 
dilluns dia 6 de marc de 1944, Eliodor 
Orf i la, président de la Secció d'Esquí, 
telefonava a la Junta Directiva del 
Centre des de Viladrau per confirmar 
la pèrdua de tres esquiadors al Mont-
seny el dia abans. Efectivament, en 
Robert R. Navarro, un deis tres es
quiadors perduts, havia arribat pels 
seus propis mitjans a Viladrau, malalt 
i amb eis peus gelats, i no sabia on 
es trobaven eis altres dos amies. 

Aquella mateixa nit es mobilitzava 
un primer equip de socis del Centre 
i aixi veiem que Maria Antonia Simó, 
Jaume Reñé, Jordi Panyella i Tomas 
Sanjust, a les cine de la matinada, 
junt amb l'Orfila recoll it a Viladrau, 
ja están pujant en dos grups al Mata-
galls, i aconsegueixen de localitzar, a 
la tarda, el cadáver d'en Josep M. 
Ambo.u Orfi la en un gorg del torrent 
de Rentadors, mes amunt de Termita 
de Sant Segimon¡ 

Nous equips de socis, aixi com de 
la U.E.C, i del C.M.B., sort iren Tende
rne per ajudar a fer una completa ba
tuda per la neu gelada per cercar l'al
tre esquiador, l'Enric Serra Badia, el 
cadáver del quai es trobà al migdia 
del dia 9. 

El fred, el torb, el glaç i la gran 
nevada causaren la mort de dos deis 
tres Companys perduts pel vessant 
nord del Matagalls. 

El dia 11, a Barcelona, es féu Ten-
terrament d'aquestes dues vict imes 
de la neu, que constituí una gran ma
n i festado ciutadana de dol, presidida 
pel governador c iv i l , senyor Correa 
Veglison, famil iars, directius del Cen
tre i de les altres entitats excursio-
nistes, ' federatius de representació 
nacional i regional, i centenars de jo-
ves i vétérans. 

Tots recordem amb emoció aquells 
moments, car fou la primera autènti
ca explosió de Solidarität pública i 
ciutadana en compartir el dolor per la 
pèrdua d'uns joves i comprovar l'alt 
esperit i el sentiment de companyo-
nla deis qui durant tres dies rebus
caren per la neu eis cossos d'aquells 
amb eis quais se sentien units pels 
mateixos ideáis. 

El nostre président, Lluís de Cua

dras, amb el president de la Secció 
d'Esquí, Eliodor Orf i la, i el de la Sec
ció de Muntanya, Ramon Pujol, cop-
saren i valoraren el tremp deis ho-
mes del dia, que eren de la mateixa 
fusta i moguts pels nobles senti-
ments que caracteritzen els munta-
nyenes. 

No havien passat dos anys d'a-
quest accident, quan a les 11 del ma-
tí del día 31 de desembre de 1946, 
l'Ernest Mallafré moria emportat per 
una allau de neu ais vessants del pie 
de Monastero. 

El dia 26, Ernest Mallafré, Joan Car
dona i Josep Art igas, tres experts 
muntanyenes i esquiadors, empren-
gueren una excursió d'alta muntanya 
pel Pallars i la Valí d'Aran. Des del 
coli de Peguera (2.750 m) , on delxen 
els esquís i motxi l les, feren l'ascen-
sió al Monastero (2.878 m) i en el 
descens en Mallafré, el nostre «Ma
lla», observa que es desprèn la neu 
inferior de la pala on es troba, és ar-
rossegat per l'allau que cau per la 
paret i queda sepultat a la seva part 
inferior, sota una massa de neu. 

Els companys Cardona i Artigas 
baixen a auxiliar l'amie desaparegut 
al Hoc on sembla que es troba, però 
el seu esforg, durant tota la resta del 
dia, és infructuós. 

Desesperats, passen el coli de Pe
guera, baixen per la vali de Monas-
tero a Sant Maurici i al poblé d'Espot, 
des d o n comuniquen la desgracia al 
Centre i ais famil iars. 

L'expedició de socors va haver de 
vencer grans dif icultats, equipar-se 
degudament, traslladar-se a Espot, 
amb els últ ims 50 km de carretera co-
berts de neu. 

L'Albert Oliveras era el cap de l'ex
pedició composta per Lolita Fernán
dez, Carme Romeu de Piqué, Josep 
Piqué, Jordi Farrera, Enríe Torras, 
Francese A. Peire, Agustí Faus, Josep 
Ponte, Josep Lluís Roncherà i Joan 
Rodríguez, i amb Joan Cardona i Jo
sep Art igas, des d'Espot pugen al re-
fugi J. M. Blanc de l'estany Tort de 
Peguera, des d o n es dirigeixen els 
treballs de rescat. 

La neu caiguda després de la fi de 
l'any dif iculta encara mes l'explora-

cló. Es cavaren tr inxeres paralelles i 
des del fons i pels laterals sondeja-
ven la neu, fins que a les 11 del matí 
del dia 5 de gener de 1947, es troba-
va el eos d'en Mallafré. 

Fou enterrât a Espot, aquest gran 
esquiador, muntanyenc i escalador, 
que deixà la vida a la seva muntanya 
estimada. Mallafré ha esdevingut un 
mite entre nosaltres i la seva memò
ria ha perdurai perqué crea escola. 

El Centre rebé una forta sotragada. 
L'informe d'Albert Oliveras posa de 
manifest una vegada més la germa-
nor de tots els muntanyenes per a so
correr un company, i la força de Ten-
giny i la iniciativa individual per a 
superar i resoldre ràpidament el con-
junt de dif icultats que es presenten 
en organitzar, a corre-cuita, aquest 
tipus d'expedicions. 

Lluís de Ouadras en prengué plena 
conscièneia i començà a germinar en 
eli la idea de donar forma a un tipus 
d'organització que estigués prepara
da per a facil i tar el ràpid funciona-
ment d'expedicions de socors a co
marques llunyanes i de difíci l accès. 

La historia deis accidents de mun
tanya és dolorosa i heroica (vegeu 
«Los accidentes en nuestras monta
ñas, I», per Jordi Perelló, i «II» per 
Jaume Reñé, «Montaña» núms. 23 i 
24, febrer i abril de 1953), però 
aquests dos accidents narrats, que 
tant de ressò t ingueren, foren els que 
motivaren la creado de la Germandat 
de Sant Bernat, pel nostre Centre i 
gracies a la iniciativa del president 
Lluís de Ouadras. 

Es redactaren i s'aprovaren en 
1947, pel Centre i per Tautoritat go
vernativa, els estatuís de la German
dat de Sant Bernat, constituida per a 
prestar el degut auxili a les persones 
accidentades a l'alta muntanya. 

Formen part de la Germandat tots 
els socis del Centre que ho sol l ic i t in; 
Tauxili es prestarà a tota persona que 
ho demani, sigui soci o no del Centre. 

La prestado deis germans pot ès
ser personal, econòmica o de vehi-
cles propis (redordem la penùria de 
transports ràpids en 1947). 

Els membres del C.A.D.E. en la ca
tegoria d'actius es consideren mem-
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bres nats de la Germandat per a pres
tado personal. 

Ningu no tindrà retr ibució pel ser-
vel fet. 

Es feren cursets I actes de divul
gado de socorrisme i primeres cu
res; s'organitzaren equips de socors 
amb xarxa de comunicacions telefòni-
ques; es recaptaren quotes i es com
pra material adequat. 

La creació d'aquesta germandat fou 
admirada per la major part dels mun-
tanyencs, encara que sort iren algu-
nes veus discordants en creure que 
això no era missió sois del Centre, 
sino que havia de passar a dependre 
de la Federació de Muntanya. 

Realment, aquest parer tenia la se
va lògica, però més logie era posar 
en marxa tot seguit una organització 
d'aquest t ipus dintre d'una entitat 

com el Centre, forjat peí sacri f ic i a 
muntanya d'enyorats socis, per Tes-
forc huma dels companys dels equips 
de rescat i per l'aportació social i 
económica del Centre, que no espe
rar creuats de bragos una organitza
ció més general, pero que hauria de 
trigar més temps a constituir-se. 

L'aportació .de vehicles propis es 
substituí més endavant per aportació 
económica, perqué ja estaven supe-
rades les di f icultáis de comptar rápi-
dament amb vehicles ben adequats a 
la seva missió. 

Peí maig de 1953, el germá Delmir 
de Caralt fa donació a la Germandat 
d'una imatge de sant Bernat, obra de 
l'escultor Joaquim Ros Bofarull, répli
ca de la talla més reduída de la que 
existeix a Termita de Sant Bernat 
del Montseny. El mateix senyor Ca-

Reproducció de la imatge de Sant Bernat 

del Montseny, realitzada per Joan Queralt 

Oliva, per a ¡'emblema de la Germandat de 

Sant Bernat, constituida l'any 1947 per a 

prestar ajuda ais accidentáis a la muntanya. 

•4 

ralt, en la seva carta de donació, pre-
veu que si en un futur es dissol la 
Germandat, la imatge passi a propie-
tat de la Secció de Muntanya. 

Un altre entusiasta germa, en Joan 
Queralt Oliva, mercés ais seus dots 
oe dibuixant artíst ic, aconsegueix 
unes reprodueelons del patró, segons 
la imatge del Montseny, en ense-
nyes, emblèmes i medalles. 

Durant els dies 1 i 2 de juny de 
1957, en Josep M. Gallach, com a de
legai del Centre i en representado 
de la Germandat, assisteix al Con
grès de Societats de Socors de Mun
tanya, celebrai a Lourdes i Gavarnie, 
on fou invitât per la Federació Fran
cesa de la Muntanya a través de la 
Federació Espanyola, el président de 
la qual, el recordat Julián Delgado 
úbeda, hi assisti també. 

Es procura treure el màxim d'expe-
riències dels accidents a f i d'evitar
ne la repet ido, i així veiem com arran 
de l'accident mortal de Xavier Gassol 
a la bretxa de Tempestáis, es demana 
un exhaustiu informe tècnic al Labo
ratori General d'Assaigs i Anál isis de 
la Diputació Provincial de Barcelona, 
per determinar les causes de la rup
tura de la corda, que no va poder atu
rar la caiguda de l'escalador. 

La Germandat, complint la seva 
missió, collabora en cursets socials, 
extrasocials o federatius, com a TEs-
cola Nacional d'Alta Muntanya, Sec
ció catalana, a la d ivulgado de mit-
jans, materials i tècniques de salva-
ment, i posa a la seva disposició ma
terial d'auxili per a les degudes prac
t iques. 

Evidentment, la federació de mun
tanya, cada vegada més representati
va i organitzada, crea més tard els 
seus equips de socors, després d'uns 
cursets on collabora també la Fede
ració de Salvament i Socorrisme, en
cara que aquesta entitat té sois mis
sió formativa, per la qual cosa re-
cau en els auténtic grups de socors 
de Sant Bernat o de la Federació, Tac
ciò assistencial ais accidentáis. 

Els mateixos germans de Sant Ber
nat son, alhora, membres dels grups 
de socors de la Federació, perqué els 
escaladors d'una o altra enti tat sem-
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pre están units per la camaradería 
que dona l'aficló per Calta muntanya 
i l'escalada. 

La Creu Roja crea també grups de 
socors d'alta muntanya I a les esta-
cions d'esquí. 

Tot aquest movlment d'ajuda fa 
perdre bona part de l'accló emocio
nal, altruista, heroica i genial del ca-
liu social, perô en canvi es compta 
amb material central mes abundant, 
farmacioles I material d'auxill diposi-
tat a refugis i, sobretot, amb les sub-
vencions per despeses ais compo-
nents deis equips de socors. 

Aquests grups federatius serán, al 
seu torn, superats per una organitza-
ció general nacional, integrada per 
muntanyencs federats, de la Creu Ro
ja i d'altres cossos i organismes es
peciáis que, per muntanya, carrete-
res, camins o mitjans aeris portaran 
ràpidament l'ajuda deguda. 

S'ha fet un llarg camí des de la 
Germandat de Sant Bernât, ais Grups 
de Socors federatius i al projectat or
ganisme nacional, en demostració 
palpable de la seva cada vegada mes 
imperiosa nécessitât, originada peí 
gran nombre de practicants de d'alta 

muntanya, tant a l 'estiu com a l'hi-
vern. 

A la darrera assamblea de la Ger
mandat de Sant Bernât, celebrada el 
dia 13 de novembre de 1973, es t in-
gué piena consciència de la situació 
del moment i, després de constatar, 
amb emoció, que la nostra iniclativa 
de 1947 era raonable i altruista i que 
ha donat els frui ts de germanor i pro-
sel i t isme esperats, tal com s'ha po
sât de manifest en els casos en que, 
dissortadament, ha hagut d'actuar per 
anar a cercar amies perduts a la mun
tanya, es prengué l'acord, per unani-
mitat, de dissoldre la Germandat, per-
què els seus f ins benemèrits estan 
eficaçment portats a cap pels actuals 
Grups de Socors. S'acordà que el ma
terial passi a la Secció de Muntanya 
del Centre i quant al fons economie 
que importa 30.000.— pessetes, que 
passi com a primera aportació a la 
subscripció per a bastir un refugi-bi-
vac al coli de Salenques que portare 
el nom de Refugi Sant Bernât, en re-
cordança de la Germandat d'aquest 
nom, que aixi continuare la tasca d'a
juda i suport als muntanyencs que 
s'enfi len per l'alta muntanya. 

Heus acî la relaciô dels accidents de 
muntanya que or iginaren les principals 
accions de reseat realltzades pels mem
bres de la Germandat de Sant Bernât: 

8 de desembre de 1952. Félix M. Ja-
ner mor est imbat al col let de la Cova, 
del Pedraforca. 

18 d'agost de 1954. Joaquim Lôpez 
Vails sofreix una calguda mortal a la pa-
ret del Margalida. Desapareix dins una 
rimaia i l'acciô de reseat de les sèves 
despulles résulta infructosa. 

13 de ju l io l de 1958. Josep Ramon so
freix un accident d'escalada a Montser
rat. És trasl ladat i, poster iorment, es ré
cupéra de les fer ides I de les fractures 
dels dos peus. 

Juliol de 1961. Mlquel Ferrer i Sant-
miquel troba la mort al Mat terhorn, al 
vessant suis. Es presta ajuda econômi-
ca per al seu reseat. 

8 d'agost de 1961. Xavier Gassol Baya 
sofreix una caiguda mortal a la bretxa 
de les Tempestats (massîs de la Mala-
deta) . 
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El Parc Nacional Suis 
per Melitó Queralt 

Avui que tant es parla de contami
nado, de destrucció del paisatge, de 
la desaparlció de flora i fauna de ré
gions senceres, i que sembla que la 
nécessitât de crear parcs nacionals 
sigui mes forta que mai, ens ha sem
blât escaient d'escriure sobre les ca
ractéristiques mes sobresort ints d'un 
petit parc nacional que, al nostre en
tendre, es pot posar com a exemple 
per a les institucions d'aquesta mena. 

Ens estem referint al Parc Nacional 
Suis i preguem al lector que ens dis
pensi de les enutjoses però instinti-
ves comparacions amb els parcs na
cionals del nostre pais, comparacions 
que, d'altra banda, podra fer amb mol
ta facil i tât. Solament en el que fa re
ferencia a les dades de mes difíci l 
consulta, donarem les dels nostres 
parcs per a mil lor comprensió del 
lector. 

El Parc Nacional Suis, dones, s'es-
tén avui per una superficie de 180 
Km- que representen el 4'3 per mil 
del terr i tor i suis. Aquesta extensió 
equival a vuit vegades la del Pare 
Nacional d'Ordesa o una vegada i 

tres quarts la del Pare d'Aigües Tor-
tes-Sant Maurici , per a esmentar els 
dos mes propers a Barcelona. Els 
cinc pares espanyols totalitzen 441 
Km- que equivalen al 0'8 per mil del 
terr i tor i nacional. 

La idea de crear un Pare Nacional 
Suis nasqué dels grans parcs nacio
nals americans que es crearen ais Es-
tats Units a partir de 1872. Així , l'any 
1906 es forma dins de la Societat Hel
vética de Ciéncies Naturals la Comis-
sló per a la Protecció de la Natura 
que, entre d'altres projectes, denun
cia la nécessitât de crear un Pare Na
cional. 

Després de diverses vicissituds ju
ridiques i d'ordre pràctic per a deci
dir el Hoc on crear el Parc, el 25 de 
marc de 1914 l'Assemblea Federal va 
donar el vist-i-plau per a la creado 
d'un Parc Nacional Suis a la Baixa En-
gadina, concretament a la regió del 
Pass dal Fuorn (Offenpass), frontere-
ra amb Italia. 

La regió escollida té una cota mà
xima de 3174 m i gaudeix d'unes ca
ractéristiques naturals que permeten 

la vida d'unes extensíssimes flora i 
fauna, a mes, naturalment d'incloure 
paratges de gran bellesa. 

Ouant a l'ordre interior del Pare, 
aquest té un estatut legal mitjangant 
el qual tota la superficie está Nogada 
a cinc munielpis que en resten els 
propietaris. La Confederado, és a dir, 
l'Estat, paga el lloguer I els possibles 
danys que els grans animáis puguin 
causar ais voltants del Pare, mentre 
que la Lliga Suíssa per a la Protecció 
de la Natura es fa carree de les des
peses de manteniment. Recordem 
que, en el nostre país, l'any 1961 es 
destinaren 22.500 pessetes per al 
manteniment dels cinc pares nacio
nals. Els darrers anys sembla que 
l'assignació a aquesta f lnal i tat ha gi-
rat al voltant d e l m i l i ó de pessetes. 

El Pare está regit per una Comissió 
de 7 membres designats peí Consell 
Federal i dins del Pare hi ha 6 guardes 
que informen els tur istes, mantenen 
els camins, controlen els efectlus de 
la gran fauna i, evidentment, posen 
multes a qui no segueix el reglament 
del Pare. 

S-charl 

K y A dllotjaments 

• A parca mentí 

J C a m ' autori tzat 

o Àrea de descans 

C a r r e t e r a 

Rjss dal Fuorn (Offenpass) 
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Una de les entradea del Pare Nacional Suis, 

a peu de carretera de l'Offenpass. v 

L'antiga carretera del Pass dal 
Fuorn, ja existent abans de la crea-
ció del Pare, segueix oberta a la cir-
culació. Des de Zernez (Sui'ssa) cap a 
Italia travessa el Pare en sentlt oest-
est, en una longitud d'uns 9 km. L'au
tomobil ista, però, només està autorit-
zat a estacionar-se dins de les 8 àrees 
d'aparcament previstes amb aquesta 
f inal i tat, i que colncideixen amb els 
inicis o acabaments de les excursions 
recomanades i autoritzades dins el 
Pare. A Zernez hi ha la Casa del Pare 
on és possible de trobar tota la infor-
mació que es desitgi sobre excur
sions, fauna, bibl iografia, etc. 

L'article primer del reglament del 
Pare dona idea de l 'esperit que va 
portar a la seva creació. Diu aix i : «El 

Pare Nacional és una reserva naturai 
on la Natura està sostreta a tota acciò 
o influencia humana que s'aparti deis 
f ins que motivaren la seva creació, i 
on el conjunt d'animals i plantes és 
totalment abandonat al seu desenvo-
lupament natural. El Parc Nacional és 
objecte d'investigacions cient i f iques». 

Per tal de respectar aquest esper i i , 
el reglament del Parc imposa ais visi
tants un seguit de restr iccions que, 
no cal dir-ho, els nombrosos visitants 
suïssos segueixen amb una disciplina 
encomiable. 

Algunes d'aquestes restr iccions 
son: 
• El Parc no pot èsser recorregut fo

ra dels camins assenyalats amb 
pintura blanca sobre fons vermei l , 

o de les àrees de descans previs
tes a l 'efecte. 

• Els menors de 15 anys no poden 
entrar al Parc si no van acompa-
nyats de grans. 

• No es permet caçar ni pescar dins 
el terr i tor i del Parc. 

• No s'hi permet fer foc, bivaquejar, 
acampar, ni abandonar o Henear 
qualsevol t ipus de deixalles. Es 
pot pernoctar en el Parc perô en 
els refugis previstos a l 'efecte. 

• No es permet matar, fer i r o captu
rar cap mena d'animal, ni tan sols 
molestar-los amb cr i ts , sorolls o 
pedrés. 

• No es permet desarrelar, arrencar 
o malmetre qualsevol t ipus de 
planta i molt especialment les 
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La regló escolada com a territori del Pare 

Nacional Suis Inclou paratges de gran 

bollosa. T 

í 

f lors, ni tampoc tallar o recollir 
llenya. 

• No es permet visitar el Parc amb 
gossos, àdhuc si van ll igats. 

L'aplicació d'aquest reglament ha 
portât a uns résultats envejables pel 
que fa a l'evolució de la gran fauna. 
Cérvols i isards, sobretot, han incré
mental notablement Murs efectius 
dins el terr i tor i del Parc, i l'any 1963 
se'n comptabil itzaren 1250 i 1300, 
respectivament. Cabirols i altres re
présentants de la gran fauna alpina hi 
són en quantitats menors. 

La distr ibuciô d'aquests milers de 
grans animais per un terr i tor i de 180 
K m 2 solament, unida al fet que l'home 
fa generacions que no els empaita, fa 
que sigui relativament fàcil veure'ls 

en el transcurs d'una excursiô pel 
Parc. Sobre tôt si es porten binocles I 
es té una mica de pacièneia és gaire-
bé segur que es gaudirà d'un espec-
tacle fascinant. 

Nosaltres, en un revolt del cami, 
vàrem tenir la sort de trobar-nos cara 
a cara amb un magnifie isard, a 
menys de 10 mètres, que, després 
d'observar-nos atentament, va girar 
cua muntanya amunt amb una grim-
pada elegantîssima. També vàrem 
veure en diverses ocasions marmo-
tes i altres animais pet i ts. 

En conjunt, el Parc Naclonal Suis 
ens ha deixat un magnifie record en
tre altres motius per l'eficàcia amb 
que és mantingut i el civisme dels 
seus visi tants, record que malaurada-

ment es transforma en senti ment de 
desànim, per a dir-ho d'alguna mane
ra, quan el nostre caminar per la mun
tanya ens porta a algún deis pares 
del nostre Pirineu, d'altra banda tan 
magníficament dotats per la natura-
lesa. 

Bibliografia 
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El curset d'esquí infantil de 
Nadal del Centre. 
per Rosa M. C a m p a ñ a 

La gran quantltat de neu caiguda a la Molina 

durant les festes de Nadal de 1973 convertía 

els esquís en ef mlllor mitjò de displacement 

A principis d'estiu ja preparàvem 
els cursets. En aquella època, quan 
no sabíem tan sois si t indríem neu 
per Nadal, teníem, però, el mes Im
portant: comptàvem ja amb l'entu-
siasme general deis socis del C.E.C. 

Es va intentar per tots els mitjans 
de contractar prop de les 400 pla
ces i quan ens vàrem veure réduits 
a les 150, vam comprendre que molts 
es quedarien sense curset. Al final 
d'una setmana, la total i tat de les pla
ces eren cobertes. 

La Molina i la neu 

Sembla arriscat d'organltzar un cur
set de promoció i entrenaments a la 
Molina. Algunes vegades, la neu no 
hi és gaire abundosa durant les fes
tes nadalenques, però la comoditat 
que representa la seva proximitat a 
Barcelona i l'accès en tren bé val la 
pena i s i , a mes de tot això, s'escau 
com aquest any que la neu exagera 
amb les sèves proporcions, la Molina 
és una exceHent estació d'hivern apta 
per a tot esquiador, qualsevol que si-
gui el seu nivell de tècnica. 

És cert que ha nevat massa, que 
les pistes eren pleníssimes de neu i 
que algunes vegades ens n'ha sobrat. 
Però poder admirar el meravellós pai-
satge de l'alta Cerdanya completa-
ment blanca, les branques deis ar
bres nevades durant dotze dies se-
guits, és la compensado de moites 
coses. 

Han fallât moites coses per excès 
de neu, la majoria deis servéis de la 
Molina estaven paralitzats i el dia 26, 
data en qué havien d'arribar els cur
setistes, se'ns tirava al damunt. Els 
pals de la llum per terra, cables so
bre les carreteres, els telecadires 
sense poder funcionar, la carretera 
tallada i les calderes dels hotels inu-
t i l i tzades. No era un bon panorama. 
I to t per culpa de la neu. Massa neu. 

L'arribada del tren especial 

Els cursetistes, cent cinquanta en 
nombres rodons, havien sor t i t de Bar
celona a l'hora prevista del dia 26, 
amb un tren especial que la RENFE va 

posar a disposició del Club. 
Però la Molina no estava per rebre 

tants nois de cop, deis quals la majo
ria eren menors de setze anys. 

Amb una hora de retard, el tren es
pecial va fer la seva aparició a l'an
dana lateral de la fosca estació de la 
Molina. 

Es va organitzar ràpidament la pu
jada al Xalet, a Daniels i a Edelweis a 
base de Land Rovers. Primer els mes 
pet i ts, després els grans i f inalment 
les maletes i els esquís. Una opera
do que s'hauria pogut reduir a la mei-

tat de temps si haguéssim comptat 
amb els telecadires. 

Les classes 

L'endemá, 27 de desembre, es va 
fer la selecció deis cursetistes per la 
distr ibució a les diferents classes se-
gons els nivells d'esquí de cadascun. 

Com que les lligons van correr a 
carree de monitors de l'Escola d'Es-
quí de la Molina, elIs mateixos van 
seleccionar cada un deis cursetistes, 
els quals foren traslladats a la pista 
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Pel Nadal de 1973 la Molina oferia aquest 
m 

aspeóte hivernal immillorable. y 

Llarga amb Land Rovers, ja que els 
mitjans mecànics de pujada no fun-
cionaven. 

S'establiren tres grups bàsics d'ex
perts, iniciats i principiants, entre els 
quais es va distr ibuir la total i tat de 
curset istes, és a dir, exceptuant els 
components deis equips infanti l i ju
venil del C.E.C., els quais automàti-
cament van quedar englobats en un 
grup superior les funclons del qual es 
van repartir entre entrenaments de 
slalom, slalom gegant i algunes l l i-
cons practiques i teóriques d'esquí. 

Per ais tres grups bàsics es va dis
posar de tres professors diplomats, 
tres auxiliars i tres agrégats, de ma
nera que, de cada grup, no es van ad-
metre mes de dotze o tretze curse-
t is tes. 

Les classes, del résultat posit iu de 
les quais parlarem mes tard, es van 
realitzar de les nou del matí a dos 
quarts d'una, que son les hores amb 
menys afluencia d'esquiadors a les 
pistes i, per tant, les de màxim ren-
diment. 

Una teórica i una peHícula 

Va haver-hi, en el transcurs del cur-
set, una classe teórica per ais com
ponents deis equips juvenil i infanti l , 
i la projecció d'una peHícula per tots 
els components del curset, a base de 
técnica austríaca comentada per An-
toni Campaña. 

Cal fer notar la di f icul tat existent 
avui dia per trobar f i lms de qualitat 
i amb un cert aire de novetat en ma
teria de técnica d'esquí, pero es va 
aconseguir, tot i així, un intéressant 
f i lm realitzat per l'Escola Austríaca 
d'Esquí, Jet Austr ia, que sens dubte 
va contribuir a la formació ideológica 
del cursetista. 

Dins la classe teórica per a corre-
dors, realitzada per Antoni Campaña, 
es va tractar principalment de la pre
parado inteHectual de la cursa i deis 
efectes psicolôgics prévis a una com
petido. Fou elegit aquest tema per
qué aquesta classe es tractava el dia 
abans de la Cursa Infantil de Super-
molina, que va correspondre a l'ale-
gre festa de f i d'any. 

La cursa infantil 

El primer dia de l'any, els compo
nents de l'equip infantil del C.E.C., 
van acudir amb gran entusiasme al 
ja classic Concurs Infantil que cada 
any organitza el Club d'Esquí Super-
molina. 

Hi participaren els equips complets 
del Supermolina, Club Alpí Nuria, 
Unió Excursionista de Catalunya i 
C.E.C. 

La cursa, que es va correr a la pis
ta de Font Canaleta i amb un excel
lent traçât i bones condicions civi
ques, va tenir una fel iç cu lminado 
per ais peti ts campions del C.E.C. 
que, a mes de conquerir la majoria 
deis t i to ls individuals, van obtenir la 
Copa per clubs, amb sis punts. 

La tónica general d'aquesta cursa 
fou molt positiva perqué va permetre 
a l'entrenador dels infanti ls, de com
parar la diferencia que aquests nois 
experimenten quan es troben davant 
d'unes banderes de slalom, amb un 
cronometre corrent al seu darrera o 
al seu davant. 

Un résultat brillant 

Per comprovar l 'efect ivi tat de les 

classes vàrem recorrer al vell truc de 
la cursa final de curset que, en aques
ta ocasió, foren dues, una per a ini
ciats a la pista Llarga i, una altra, per 
ais experts al torrent Nègre. 

Es marcaren slaloms en ambdues 
pistes que foren el maison dels uns 
i el plaer dels altres, pero, de totes 
maneres, les classificacions van do
nar un balanç posit iu que va venir a 
confirmar la impressió general de 
progrés que experimentaren tots els 
curset istes. 

Ja abans d'aquestes curses final de 
curset, es va percebre un notable pro
grés entre els socis intégrants del 
curset; no obstant aixó, i malgrat la 
consideració general dels monitors 
de l'Escola d'Esquí de la Molina, el 
balanç final fou superior al que s'es-
perava, fet que es recull en la igualtat 
de temps obtinguts per tots els que 
finalitzaren les proves fel içment. 

Un esperançador epileg 

Relatar el que fou prôpiament el 
curset, no té gaire importancia. Hi ha 
coses i fets que cal destacar, molt 
mes importants que una explicació 
cronológica de les activitats gêne
rais del curset. 
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Vista de ¡'arribada de la cursa celebrada 

durant el Curset Infantil de Nadal a la 

Molina. fe» 

En primer Hoc el meravellós espe
r i i juvenil que hi va regnar. S'hi va 
poder comprovar que el C.E.C, comp
ta amb una joventut dinàmica, amant 
de l'esport i la muntanya i que sap 
inspirar-se en les diversions sanes. 
Això que ja sabíem tots, s'ha rat i f icai 
i s'ha mult ipl icat amb un comporta-
ment en grup excellent, i una espon-
tània predisposició de tots els nois 
pels esports d'hivern. 

Un grup de cent cinquanta nois dis
t r ibuas en tres hôtels diferents, pot 
resultar una complicada tasca a l'ho-
ra de controlar els seus moviments 
fora de les hores d'esquí. Però si això 
no és necessari, si cadascú se sap 
divert ir sense pertorbar la pau gene
ral, voi dir que amb ells es pot anar 
a l'altre cap de món. 

L'esquí infantil és agra'it, torna el 
cent per u, i només de pensar que, 
el dia de demà alguns d'aquests nois 
puguin ser grans campions d'esquí, fa 
tremolar i posar la peli de gallina a 
qui els ha t ingut per espai de deu 
dies al seu costat, compartint-hi una 
de les époques mes boniques i pin-
toresques de la Molina. 

Veure'ls correr i evolucionar sobre 
les pistes, joves, alegres, dinàmics i 
divert i ts, amb els seus esquís re-
lluents,, seguint les instruccions deis 
monitors de l'Escola, i contemplar dia 
a dia el seu progrés, és una satisfac
cio que no té preu. Representa la con
templado d'un fenomen tan natural 
com pot ser la formació d'una nova 
generació, però tan sorprenent i emo-
cionant com la mateixa naturalesa. 

El C.E.C, compta, en l'actualitat, 
amb excellents corredors, grans es-
quiadors amants de la neu i la mun
tanya, compta amb experimentats i 
vétérans valors de Tesqui, però el 
naixement de nous valors que han de 
prendre el relleu és i sera sempre un 
fenomen sorprenent. 

Som conscients del que tenim en
tre mans i els neguits que això ens 
pugui ocasionar son pocs. Comptem 
amb la confiança plena d'uns pares 
entuslastes i collaboradors f ins al 
màxim i això obliga a mes. Obliga a 
pensar una sola vegada en el que fou 
aquest curset i tot seguit, llançar-se 

fins a una altra f i ta. Obliga a oferir 
mes demanant mes poc. Estem a un 
pas de considerar-nos pares d'una jo
ventut que a la Molina ha demostrat 
posseir una càrrega d'entusiasme 
amarat de gavadals de seny. 

Per tant, caldrà duplicar o tr ipl icar 
els esforços de manera que, d'ara en-
davant, el procès de promoció no s'a-
tur i . Estem promovent el futur i hem 
passât del joc a la veri tat. Aquesta 
veri tat que està amb la joventut. 

Resultats de la prova general celebrada 
a la Molina el dia 4 de gener 

Iclar Belìi (S) , 37"3 — Anna Veiga 
(J) , 42 "1 — Anna M. Rosa Valls ( I ) , 
45" — Crist ina Foix ( I ) , 45"2 — Rosa 
M. Ricart ( I ) , 48"3 — Verònica Monne 
( I ) , 49" — Mariona Boney (J) , 51 "3 — 
Anna Valls ( I ) , 55"56 — Teresa Ribas 
(J) , 58"3 — Isabel Belìi (J) , 1'3"1 — 

Imma Sau (J) , 1'7" — Anna Foix (J) , 
1'9"9 — Nuria Boney ( I ) , 1 '40" — Ce
cil ia Magrané (J) , 1 '42" — Clara Figue-
ras ( I ) , 1'45"3 — Hans Moller (S), 35" — 
Carles Canivell (J) , 36" — Alber t Buen-
dia ( I ) , 37" — Xavier Vallcorba (J) . 
37"1 — Joan Casamitjana (J) , 38"3 — 
Bonaventura Batlle (J), 39"3 — Jordi 
Belil (J) , 40" — Claudi Garcés ( I ) , 40"1 

— Albert Zendrera (S) , 40"4 — Jaume 
Verge ( I ) , 4 1 " — Xavier Belli (J) , 4 1 " — 
Germà Cl iment (S) . 41 "2 — Joan Bonet 
(J) . 42" — Lluis Ballbé. 42"1 — Jordi 
Olle (J) , 42"2 — Enne Belli ( I ) , 42"2 — 
Joan Foix (J) , 42"4 — Juli Verge (J) . 
43" — Ramon Subirana (J), 46"1 — Jo-
sep Zendrera (S) , 47"1 — Victor Valls 
( j j . 47"1 — Jordi Izquierdo (J) , 51 "3 — 
Al fons Planas ( I ) , 52"4 — Josep Monne 
( I ) . 53"1 — Alex Mer ino ( I ) . 53"1 — 
Joan Carles Inglés, 1 '18" — Daniel Me
rino (11. 1'18"4 — Manuel Soler, 1 '26" 

— Oriol Coll . 1 '42" — Antoni Monne ( I ) . 
1 '48" — Alex Garda, 1 '30" — Eduard 
Vivancos (J). 1 '52" — Pere Domènech, 2'. 

(S) Senior, (J) Junior. (I) Infant i l . 
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Rèquiem per un refugi 
per Hilari Sanz i Gonel 

Aquí, dalt la carena de Tirapits, el 
vent ens amanyaga dolçament des
prés de l'esforç de la pujada. És un 
aire f i , fresquívol i tan pur que les 
distancies semblen no existir. Mi l dé
tails s'ofereixen al nostre esguard, 
clars i definits com una miniatura xi-
nesa f ins alla on l'horitzó hi posa els 
seus l imi ts. 

Un so dolç desquel les, carregat 
d'enyorances com una rondalla, puja 
de la vall que s'estén als nostres 
peus i trenca el si lenci, el gran si-
lenci de la muntanya. És el so de la 
ramada que pastura en els tendres 
glevatges de la coma de Freser, sol-
cada de f i ls d'aigua als quals el sol 
baix de la matinada posa llu'issors 
d'argent fos. L'espectacle és sublim. 
L'eugassada emmandrida, amb els 
caps cots i amb el viu flamejar de 
cues i crineres, va pasturant d'aquí i 
d'enllà l'herba xopa de rosada com 
si l'acaronés amb els seus musells 
vel lutats. Uns poltres enjogassats, 
saltironen I empreñen curtes corre-
gudes al voltant de les eugues de 
pell Muent com l'aram polit. És l'únic 
moviment que trenca la sensació d'es-
tar contemplant una delicada aqua-
rella. Tôt esta assadollat de pau i de 
dolçor. 

Darrera nostre han quedat, allá al 
fons, també voltats de silenci i so-
ledat, els blaus estanys de Carence, 
encara vetejats de glaç, i mes enllà, 
fuetejats pels vents de la carena, els 
negrosos ferros de les Nou Creus, 
presidint enlairats l'enclotada vall de 
Nuria que hem deixat quan al cel en
cara brillava l'estelada. 

La davallada des de Tirapits ens fa 
correr i aviat ens trobem al mig de 
la coma de Freser voltats de l'eu
gassada. Els sons de les esquelles 
son ara mes vius quan les eugues 
aixequen el cap per observar impas
sibles el nostre pas. Aquí i allá algún 
poltre emprén una fúgida desmane-
gada i es para tot seguit amb el cap 
ait per guaitar-nos encuriosit. 

Deixem enrera aquest racó de pau, 
i suaument ens anem enlairant cap 
al proper coll de la Marrana. A l'es-
querra tenim les obertes i Margues 
costes herbades del Bastiments, que 

ben aviat perden llur suavitat per en
f i la rse dretes i entarterades cap al 
cim que no veiem. A la dreta, els 
aspres grenys del Gra de Fajol s'en-
lairen sobtadament, enjoiellats per 
una corona de rocs de quars blanc. 
Al fons l'alta vall del Ter se'ns ofe-
reix amb tota la seva grandiositat. 
Graonades de roes despresos del Bas
t iments formen a la nostra esquerra 
la Gran Tartera, per on s'esmuny re
mores i encara invisible el rlu Ter 
just a punt de néixer. Planells her
báis i llu'issors d'aigua segueixen al 
gran devessall de roes de la tartera, 
i alla baix on s'acaba el replà, desta-
cant netament deis llunyans termes 
blavosos de la vall, s'aixeca la negro-
sa carcassa del Xalet d'UII de Ter, del 
xalet vei l . 

Runes, agombolament de roes, i 
una volta a punt d'enderrocar-se, és 
tot el que en resta en l'actualitat. 
Mut test imoni d'un passât glories, pie 
de records, que marcaren una épo
ca en la historia de l 'excursionisme 
cátala. Les seves restes muti lades, 
que miraculosament desafien el pas 
i les inclemencies del temps, presi-
deixen encara els planells de l'ait cire 
de Morens. 

Ens hi apropem fins a tocar les se
ves pedrés negroses de quitrà. Fo-
rats que en un temps foren finestrals 
i per on ara es pot veure a banda i 
banda el eel blau, ens contemplen 
com immensos ulls sense ninetes, 
immôblls, inexpressius. D'entre les 
esquerdes dels seus murs, en surt un 
vol de pit-roigs que, sense por, aturen 
el seu vol molt a prop de nosaltres 
i saltironen desvergonyits amb gran 
bellugadissa de cues i caparrons. 

Ens descarreguem la motxil la i as-
seguts al seu redós, recolzats d'es-
quena en les negroses ruines, gau-
dim d'aquesta pau, d'aquest gran si
lenci que sempre régna en aquest 
cire de Morens. Acluquem els ulls i 
deixem que els nostres records s'es-
munyin а рос а рос i anem evocant 
retails de la historia del Xalet-Refugi 
d'UII de Ter que en part ens ha estât 
contada pels qui la visqueren molt 
de prop, i en part treta de sota el 
gruix de pols deis arxius. 

Fem un gran salt enrera i retroce
dila en el temps.. . 

• • * 

La idea 

Era l'any 1906. L'excursionisme, en 
el nostre país, sois estava al co-
mencar. No era gens fácil trescar pel 
Pirineu. Els rudimentaris i a vegades 
¡nexistents mitjans d'aproximació, la 
manca d'aixoplucs, les grans distan
cies a recorrer per contrades isola-
des, i, mes que res, el desconelxe-
ment gairebé total de les seves mun-
tanyes, per la manca de mapes i 
guies detallades, feien que cada ex-
cursió al Pirineu fos una descoberta 
amb tot el regust d'aventura i d'emo-
ció. Sols uns réduits grups el prac-
ticaven. Grups selectes, agosarats i 
entusiastes, amb un gran bagatge cul
tural i d'amor al país. 

La idea era bastir al nostre Pirineu 
una xarxa de refugis que en permetés 
el recorregut i que posés a l'abast 
deis amants de la muntanya les des-
conegudes belleses deis seus cims, i 
faci l i tés als estudiosos i als cientí-
f ics el descobrlment de les merave-
lles arqueològiques que restaven ig-
norades en l' immens joiel l de les se
ves valls amagades. 

Malgrat ser l 'alpinisme un esport 
relativament jove, moites entitats al
pines estrangeres, ja tenien refugis 
muntanyenes a indrets estratégics de 
llurs muntanyes. Es tenia coneixe-
ment del Tucarroia a 2.675 metres, 
construit pel Touring-Club, el Rifugio 
d'Ambin a 2.700 metres, construi t pel 
Club Alpino Italiano a la vall de Susa, 
el del Gran Sasso a 2.200 metres, 
l 'Albergo Fedaja a 2.029 metres als 
Alps Veneto-Tridentinps, l'Hotel Mon-
tauvert a 1.909 metres a Chamonix, 
al peu de l'Agulla del Dru i d'altres 
en els llocs més ¡nversemblants de 
totes les muntanyes del món. 

No ens ha d'estranyar, dones, la 
idea del C.E.C., que llavors estava 
situât en un promerissim pia entre 
les entitats alpines del moment. 

El projecte 

S'encarregà del disseny i projecte 
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Mossèn Norbert Font i Sagué, peoner de 

la nostra espeleología, fou qui determina 

l'indret mes adéquat per a bastir el xalet-

refugi d'Ull de Ter. y 

de l'edifici l 'arquitecte Jeroni Marto-
rel l , président aleshores de la Seccié 
d'Arquitectura del Centre. 

L'estructura externa del xalet era 
atrevida. El senyor Jeroni Martorel l , 
potser inf lui t per la tendencia gaudl-
niana de l'època, i per restructura del 
refugi francè 3 Packe, elabora un pro-
jecte de unies esti l i tzades, sensé su
perficies en es pogués dipositar la 
neu, que oferia un màxim d'insolació 
i que al mateix temps reduïa al minim 
la resistencia ais forts vents rég
nants en aquell indret. Totes aqües
tes condiclons s'aconseguien plena-
ment amb el seu projecte. 

La superf icie d'edlficació era de 
160 m-', amb dos pisos, una espaiosa 
sala-menjador, cuina, sanitaris i dor-
mitoris amb capacitat per a una vin-
tena de l l i ts. No s'oblidà una cambra 
fosca per a laboratori fotografie. La 
seva construcció seria de sólida pe-
dra, material que abundava molt en 
aquell Hoc, ciment i embigats de ferro 
per a fer-lo incombustible. 

Prop d'aquest edifici se'n projectà 
un altre que ompliria les funcions de 
véritable refugi obert tot l'any. Tin-
dria dos pisos: l'un destinât ais mos-
sos i ais traginers i l 'altre, a la planta 
baixa, a les cavalcadures. La seva 
forma seguía l'estil del xalet. 

Els primers passos 

El xalet-refugi que es pretenia cons
truir presentaría «el carácter propi 
del Centre Excursionista. Será abans 
de tot, un element per a fomentar el 
coneixement i l'amor a la térra ca
talana, i será també un instrument de 
cultura científica perqué sempre l'ex-
cursionista cátala s'ha dist ingit per 
agermanar en ella patrióticament ras
péete recreatiu amb el civi l i tzador». 

Amb aqüestes paraules es dona a 
conéixer la idea en el Butlletí del 
Centre. 

El dia 11 de juny de 1907, la Junta 
Directiva va acordar, per unanimitat, 
la construcció de l'esmentat xalet-re
fugi , i es consti tuí una comissió que 
haurla de fer-se carree de la seva rea-
lització. Aquesta Comissió Executiva 
era composta, entre altres, per César 
August Torras, llavors president del 
Centre, Jeroni Martorel l i Juli Soler 
i Santaló, aquest darrer, promotor i 
realitzador poc després del Xalet-Re-
fugi de la Renclusa a la Maladeta. 

Dissenyats els plánols i aprovat el 
projecte es comencá a pensar en els 
mitjans económics que permetessin 
un finangament com menys carregós 
millor per al Centre. S'lniciá amb 
aquest propósit una subscripció que 
tingué molt bona acollida, especial-
ment a la comarca de Camprodon, que 
resultaría molt afavorida amb aquest 
projecte, ja que el lloc escoll i t era 
pels voltants del naixement del riu 
Ter, i era, com qui diu, dins de casa 
seva. 

Els dies 29 i 30 de juny d'aquell 
mateix any, la Comissió es traslladá 
a Ull de Ter. Al seu pas per Cam
prodon foren acollits amb entusias
me. A l 'expedició, s'hi afegiren dos 
representants d'aquell munleipi i el 
mestre d'obres de Camprodon, senyor 
Pagés, de renom «Faustina». 

Ja dalt del planell d'Ull de Ter, s'es-
collí com a lloc d'emplagament un 
punt situat a un centenar de metres 
de la font del Ter, en una petita 
eminencia rocosa, a 2.300 metres so
bre el nivell del mar. 

Aquest lloc fou tr iat per mossén 
Norbert Font i-Sagué, soci del Cen

tre, expérimentât geóleg i un deis 
pioners de l'espeleologla, que el con
sidera adéquat per la seva constitu-
ció geológica que garantía l 'estabili-
tat de l 'edifici. El Hoc era immillora-
ble ja que es dominava el Canigó, el 
Costabona, el Roe Colom i bona part 
de l'alta vali del Ter per la banda de 
llevant i migjorn, i pel nord i ponent, 
el pie de la Dona, Bastiments i l'enas-
prat Gra de Fajol. 

El municipi de Setcases es compro
mete a arreglar el carni que pujava a 
Ull de Ter, a f i de faci l i tar el pas de 
les cavalleries que haurien de trans
portar els materials de construcció. 
També mossèn Eudald, que era l'ad-
minlstrador del santuari de Nuria, es 
brinda espontàniament a fer arreglar 
el carni que per Noucreus, cims de la 
Vaca, Tirapits i coma de Freser, va a 
Ull de Ter. 

Una anècdota curiosa 

L'Ajuntament de Setcases cedi ge-
nerosament el terreny necessari per 
a la construcció del xalet-refugi. El 
Centre agrai com era degut aquest 
donatiu i inicia les gestions per a 
legalitzar aquesta cessió. La seva sor
presa fou gran quan es va assabentar 
que aquells terrenys formaven part 
de l'anomenada Muntanya de Sant 
Miquel, propietat de l'Estat. La sor
presa de Setcases supera la nostra, i 
ja ens podem imaginar la decepció 
i l'enrenou que la noticia degué cau
sar als seus habitants. 

Fou necessari, dones, dirigir-se al 
Minister i del Foment soll icitant la 
concessió i el permis per a ocupar 
una hectárea d'aquell lloc de la Mun
tanya de Sant Miquel. El bril lant in
forme que va fer l'enginyer en cap d'a
quell distr icte forestal , les gestions 
portades a terme a Madrid pel soci 
senyor Ventosa i Calvell, i el concep-
te que es tenia del Centre Excursio
nista de Catalunya, salvaren tots els 
obstacles burocrátics i feren possi
ble el miracle. 

El jul iol de 1907 s'aconseguí, gra
cies a aqüestes gestions, obtenir la 
Reial Ordre concedint l 'autorltzació 
d'ocupar l'hectàrea demanada i la d'a-
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P r o y e c t e del xalet-refugl d'Ull de Ter, per 

la cara sud. y 

Un altre dibulx del projecte del xalet-refugl 

d'Ull de Ter, per les cares oest I sud. Y T 

K l X a l k t - K E F U G i d ' U l l i>k T k « . — P k o j ï c t e 

Lo X A L Ì T - R I F U O I , COSTAT O . Y S . , ON COP SKRX ACABAT 

profitar els materials de construcció 
que allí exlst issin, això és, pedra i 
fusta. 

Les subscripcions 

El primer pas serios s'havia donat. 
Ara en començava un altre d'impor
tant i urgent, al quai s'havien de de
dicar tots els esforços. Era el d'acon-
seguir subscripcions. Fou començada 
aquesta tasca amb entusiasme i a f i 
de juny ja s'havien recaptat 5.040 pes-
setes. En aquell temps la xifra era 
considerable. Hem de tenir en comp
te que la mitjana de donatius oscil
lava entre les 25 i les 50 pessetes 
cosa que fa que fossin molts els do
natius necessaris per a reunir aques
ta quantitat. 

També es reberen donatius com el 
del soci Rafael Patxot, propietari de 
l 'Observatori Meteorologie de Sant 
Feliu de Guixols, que s'ofer i a cos-
tejar tots els aparells necessaris per 
a muntar a UH de Ter una estació 
meteorològica que seria sens dubte 
una de les més importants de Cata
lunya a causa de la seva alçada. 

Cal posar en relleu el donatiu que 
va fer la Societat «Asfaltos i Cemen
tos Portland», de la Pobla de Lillet, 
de 200 quintars de ciment Asland. 

La campanya per a recaptar fons 
continuava sense descans. Els ajun-
taments de Camprodon, Bipoli, Setca-
ses, Llanars i d'altres figuravan amb 
Murs noms en la Mista de subscrip
cions. La Diputació Provincial i l'Ajun-
tament de Barcelona aprovaren unes 
importants subvencions. Hi contribuï-

P ren també els ajuntaments de Ribes 

i de Sant Joan de les Abadesses. El 
Cercle del Liceu de la nostra ciutat 
va engruixir també aquesta Mista. 

Es va recórrer a mitjans extraordi-
narls com foren la celebrado d'actes 
un xic allunyats de les activitats mun-
tanyenques, però pensant en aquell 
lema segons el quai «el f i perdona 
els mitjans», foren molt ben rebuts 
els cabals que aportaren. Aquests ac
tes foren un gran festival esportiu 
al Frontó Comtal, el primer Torneig 
Cátala de Foot-Ball, els fest ivals or-
ganitzats al Pare Güell, i una funció 

teatral organitzada per la colonia es-
tiuenca de Camprodon. D'altra banda, 
el Centre e d i t a unes targetes postáis 
amb la figura del xalet que t ingueren 
una gran difusió. 

La premsa local, la de Girona, el 
diari de Camprodon i d'altres punts 
de Catalunya, publicaren notables ar-

ticles elogiant la missió esportiva i 
cultural del Centre. 

Com es veu, el corrent de simpatia 
per aquest projecte no era recios so-
lament ais socis. Tot Catalunya n'es-
tava assabentada I de tot arreu se'n 
reberen mostres. Tant fou així, que 
fins una important fabrica de galetes 
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El xalet-refugi d'Ull de Ter al contrefort d'on 

arranca el pu/g dels Lladres, voltai pel pic 

de la Dona, la portella de Mantet, els plans 

de Calm Agre i, en darrer terme, el Canlgó. 

• 

de Camprodon, adopta la figura del 
Xalet-Refugi d'Ull de Ter com a mar
ca per ais seus productes. 

Les obres 

A primers d'agost de 1907, en 
«Faustina», mestre de cases, tal 
com eren anomenats el senyor Pagés 
i el seu 'o f ic i , es dirigí amb una bri
gada de quinze treballadors al planell 
d'Ull de Ter, per aixecar-hi una barra
ca per allotjament i dipósit de mate
rials. El día 5 es comengaren tot se-
guit les obres, un xic avangada la 
temporada, ja que a darrers de se-
tembre s'hagueren de suspendre pel 
mal temps i les gelades. No obstant 
aixó, ja s'havien aixecat els murs i 

contraforts fins a l'altura del primer 
pis. 

El 5 de jul iol de l'any següent es 
tornaren a reprendre. El temps d'a-
quest estiu no hi ajudà gaire. Fou 
un estiu rúfol i bórraseos que dificul
ta les obres. S'hi va donar, però, una 
gran empenta. Tant va ser així, que 
a mitjan setembre es pogué cobrir 
la darrera volta. 

Per f i , el dia 13 de setembre es 
celebrava a UN de Ter la festa de la 
Revellosa, corn en diuen els habitants 
de la comarca a l'acabament de la 
coberta sensé haver succeït cap ac
cident. 

Hi estigueren présents el batlle de 
Camprodon, senyor Moré, César Au-
gust Torras, président del Centre, Je-

rom Martorel l , arquitecte de les 
obres, elements de la Comissió Exe-
cutiva del Xalet, socis del Centre I 
veins de Camprodon. A l'àpat de ger-
manor, s'hi aplegaren 41 persones en
tre treballadors i visi tants. 

A darrers de juny de 1909 es torna 
a comengar per donar els darrers toes 
i a mitjan agost quedava enllestit el 
Xalet Refugi d'Ull de Ter, i préparât 
per a la seva inauguració. 

La seva construcció dura, dones, 
poc mes de 7 mesos, repartits al 
llarg de dos anys. 

La inauguració 

Es fixa la data del 25 de jul iol de 
1909 per a la inauguració del Xalet 
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El xalet-refugl d'Ull de Ter lany 1923, per 

la façana de mlgdia. y 

d'Ull de Ter, si bé les obres dels pa-
raments interiors no estaven total-
ment acabades. 

La Junta Directiva invita a l'acte 
totes les corporacions, aixi com l'A-
juntament i la Diputado de Barce
lona, les autoritats i altres persona-
litats i les associacions excurslo-
nistes que d'una manera o altra ha-
vien contribuït que el projecte fos una 
realitat. S'hi invita molt especialment 
la Direcciô Central del C.A.F. i els 
Clubs Alpins i les societats adheri-
des a la «Fédération des Sociétés Py
rénéennes». 

El dia 24, vigi l ia de la inaugurado, 
Camprodon presentava un aspecte de 
testa major. La Casa de la Vila es-
tava endomassada i guarnida d'escuts 
i banderes. Al bell mig de la plaça 
s'aixecà una tribuna. Anaven arribant 
les personalitats invitades, unes amb 
tren, altres amb cotxe. Per cert que 
un d'aquests automôbils, sofr i un ac
cident prop de Vic del quai sort iren 
amb fendes de certa consideració els 
seus ocupants. Ja en aquell temps hi 
havia accidents de carretera! 

A Camprodon s'aplegaren repré
sentants dè l'Ajuntament de Barcelo
na, del Foment del Treball Nacional, 
de l'Ateneu Barcelonés, de l 'Atracció 
de Forasters, del Club Muntanyenc, 
una nodrida representado del Centre 
Excursionista del Vallès i d'altres que 
seria llarg d'anomenar. 

S'hi trobà també el comte de Saint-
Saud que porta la representació de la 
Secció de S.O. del Club Alp i Frances, 
i M. Art igues que representa la Sec
ció Central del C.A.F., arribats de 
França per Prats de Molió. 

A la nit, a la plaça de la Constitu-
ció, hi hagué ballades de sardanes 
i del t ipie ball francés. 

Al Saló de Sessions de la Casa de 
la Vila hi havia una gran pancarta 
amb la següent inscripció: «L'Ajunta
ment de Camprodon al Centre Excur
sionista de Catalunya». 

Els parlaments deis diferents re
présentants se succeïren i acabà l'ac
te amb unes paraules del batlle de la 
vila i amb la interpretació per la So-
cietat Coral de Camprodon de la can
co popular Muntanyes del Canigó. 

A les 4 del matí del dia 25 la co
mit iva es posa en marxa. El dia es 
presentava magnifie, l luminós i sen-
sé cap núvol. 

En arribar al pía d'Hospitalets els 
assistents es veieren gratament sor-
presos. A dalt del puig deis Lladres 
onejava una gran bandera catalana i 
una de francesa i unes salves de mor-
terets donaren la benvinguda ais ex-
cursionistes. 

Al cap de poc es presenta a la 
vista de tots la massissa silueta del 
xalet, emparada per la nostra bande
ra al d m de la torre central. 

Els voltants del xalet eren plens 
d'excursionistes vinguts del Vernet, la 
Presta, Nuria i Ribes, a mes de les 
colles de Setcases, Mantet I Pi. 

Es deixaren anar uns vols de co-
loms missatgers que s'enlairaren ale-
grement per portar a diferents indrets 
de la nostra terra i de l'estranger la 
nova de la inaugurado del primer xa-
let-refugi cátala de muntanya. 

Prop d'un centenar de comensals 
s'assegueren a les taules preparades 
en el gran menjador a l'hora del dinar 
inaugural. 

L'obra de construcció del primer 
Xalet-Refugi cátala en la gran i ex

tensa serralada pirenenca era ja un 
fet positiu. L'entusiasme d'un home i 
la cooperació de molts l'havien por
tada a terme. 

Algunes xifres 

En examinar els estats de comptes 
i comparar les seves xi fres amb les 
d'ara, un somrís f loreix seguidament 
ais nostres llavis, i una mica incons
cients i fora de lloc en el temps, pen-
sem en el que es podría fer ara si 
el cost deis materials i servéis fos el 
d'aquella época. Pero fent Tintent de 
situar-nos en els nivells économies 
d'aquells moments, comprovem que 
cada xifra i cada quantitat guardava 
una proporcionalitat semblant a les 
d'ara. La idea, pero, se'ns fa di f íc i l 
d'acceptar. Vegeu, si no, algunes mos-
tres del que diem: 

El cost del Xalet-Refugi d'Ull de Ter 
fou de 48.178'— pessetes, incloent-hi 
les despeses fêtes en els anys 1911 
al 1913 per a reparar els desperfec-
tes ocasionáis per l'excès d'humitat 
que s'obserbava en moites de les ha-
bitacions, cosa que obligà a encimen-
tar novament totes les voltes i en-
quitranar tôt el seu exterior, mesures 
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Llastimós aspects del xalet-refugi en /959, 

l'any en què s'inaugurava el nou xalet. • 

Al cap de cine anys (1964) ja havien caigut 

les arcades I les voltes dels cossos laterals 

i so/s es drecava la torre centrai. • • 

que donaren un resultat exceHent. 
D'aquí ve el color negre del xalet 
que el feia contrastar vigorosament 
quan la neu cobria aquells paratges. 

L'altra despesa de consideració fou 
l'ocaslonada per haver de reposar els 
coberts, les mantés i altres atuells 
que foren robats durant la temporada 
d'hivern, quan el xalet restava tan-
cat. Les indagacions per descobrir els 
autors del robatori no donaren cap 
resultat poslt lu. Sembla ser que el 
veí xalet de Canigó també havia es-
tat objecte de fets semblants en mes 
duna ocasió. 

Grades a la campanya de subscrip-
cions, a la simpatía que es sabe des
pertar i a la tenacítat ¡ constancia 
deis seus homes, el xalet sois costa 
al Centre la quantitat de 8.380'16 pes-
setes contra les 48.178'62 pessetes 
del cost total de l'obra. 

Les tari fes iniciáis del xalet-refugi 
eren les següents: 

Diñar: 3'50 pessetes. 
Sopar: 3'50 pessetes. 
Servei de Hits (amb llengols, man

tés i co ix í ) . 
Per ais no socis: 2'50 pessetes. 
Per ais socis: 1 '50 pessetes. 
De la recaptació deis servéis de 

restaurant se'n beneficiava totalment 
l 'admlnistrador i les quantitats cobra-
des peí servei de Hits, restaven a fa
vor del Centre. Una petita part, pero, 
d'aquests darrers ¡ngressos, quedava 
a favor de l'administrador per cura 
d'aquest servei. 

Vegem ara els ingressos que do
naren al Centre les liquidacions 
anuals deis cinc primers anys del seu 
funciooament: 

Any 1909 — 121 '— pessetes 
Any 1910 — 139'50 
Any 1911 — 334'50 
Any 1912 — 190'25 
Any 1913 — 29T50 
Es nomená el senyor Martí Blan-

qué, de Setcases, com a guarda es
pecial del Xalet i guia d'UII de Ter, 
mitjangant la percepció de 60 pesse
tes anuals peí servei de guarda. La 
tarifa deis servéis de guia era de 
5 pessetes per dia si s'anava i es 
tornava el mateix dia: en cas d'ha-
ver-se de quedar a dormir, la tarifa 

era de 8 pessetes, i de 12 pessetes 
en cas d'estar-se-n'hi dos. 

La instaHació de llum per mitjà de 
gas aceti lè costà l'«esgarrifosa» 
quantitat de 292'30 pessetes. El mobi
liari i la roba de cambra costà 806'05 
pessetes. L'import de quatre anys del 
guarda Mart i Blanqué s'eleva a 240 
pessetes. 

Corn es vol que no somriguem da-
vant d'aquests numéros? 

Han transcorregut molts anys. Per 
sota les arcades del Xalet-Refugi d'UII 
de Ter hi ha passât molta gent i la 
neu l'ha emblanquinat i cobert moi
tes vegades. Som a I'any 1936. Una 
guerra comenga. El Pirineu, per la 
seva condicio de frontera, no es pot 
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Estât actual del veil xalet, amb la torre cen

tral a punt d'esfondrar-se totalment. • 

alliberar dels esdeveniments i Murs 
conseqùències. Es paralitzen les ex
cursions. No està permès ni tan sols 
apropar-se a les zones frontereres. 
El xalet resta abandonat. Es desconeix 
totalment la seva sort i el desti que 
ha t ingut durant els anys de guerra. 

Ouan, un cop passada la maltemp-
sada, es torna a la normalitat, passa 
encara molt de temps perquè, sal-
vant mil dif icultats per obtenir un sal-
conduit, es pugui arribar a Ull de 
Ter, al nostre Xalet-Refugi... Però, 
quina tr istesa! 

Havien desaparegut les portes, les 
f inestres i Murs marcs. No hi restava 
cap moble. Les escrostonades parets, 
nègres de fum i les restes de focs 
fets al mig de les habitacions, ens in-
dicaven Mur dest i . El xalet havia es
tât saquejat totalment, f ins les instal-
lacions de la conducció de l'aigua i 
del gas aceti lè, havien desaparegut. 
Els envans esfondrats, les nafres 
blanquinoses que clapejaven el quitrà 
del seu exterior i els esvorancs i es-
querdes dels seus murs, feien pensar 
en una propera ruina. Era impossible 
retornar-lo al seu primer estât i po-
sar-lo novament en condicions de fun-
cionament. Això equivalia a refer-lo 
tot de nou. Aixî resta abandonat a 
mans de tota Ilei de gent. L'incivisme, 
la neu i la pluja entrant sensé obs
tacles per portes, f inestres i esvo
rancs, van anar destruint amb celeri-
tat indeturable els seus murs que co-
mençaren a enderrocar-se, ensenyant 
ben aviat el seu costellarli cantellut, 
de retorçades bigues de ferro rove-
llat. La seva destruccló era ja un fet. 
Mur a mur, pedra a pedra anà caient, 
anà morint. 

Cada any h¡ pugem, a Ull de Ter. 
No deixem mai, com si fos una pro-
metenca, d'anar a veure el que queda 
del xalet vel l . Pero cada vegada ens 
envaeix una nova tr istesa. Ara hi tro-
bem a mancar una volta que l'any 
passat encara s'aguantava, ara és tot 
un pany de paret el que no ha pogut 
resist ir mes. Un altre any va ser 
aquell tros de sostre d'una habitació, 

que ja no hi és.. . No sé si quan 
aqüestes línies sortiran a la Hum, en 
quedara res que ens pugui recordar 
l'atrevida forma d'aquell xalet-refugi, 
i tôt s'haurà transformat en un munt 
de runes clapejant desordenades la 
molsuda herba del pía Gran de Mo-
rens. Potser aquell escampall cridará 
l'atenció d'algun excursionista novell 
que preguntará: Qué era aixô?, i pot
ser la seva pregunta quedará sense 
resposta, perquè l'obi it implacable ja 
s'haurà apoderat de les nostres 
ments. 

amb la mà el tros de mur ennegrit 
sobre el quai ens hem assegut. El 
nostre esguard ressegueix a poc a 
poc el que resta d'unes i l lusions, 
d'uns esforços que es materialitzaren 
en una obra que signa amb la seva 
realització, una manera de ser, de 
pensar i d'actuar. 

La tonada d'una coneguda canco de 
muntanya ens ve a la memòria: 

A dalt de la muntanya 
caigué el veli xalet: 
el vent i el rocam, 
tots junts el van enderrocar, 
a dalt de la muntanya 
caigué el veil xalet. 

Per uns moments ens deixem ven
cer per la tr istor. Però no!. . . L'obra 
no està pas perduda. És viva, corn és 
viu aquell esperit que no s'ha pas 
enrunat com els murs del veil xalet. 
La torxa fou presa per uns altres ho
mes que tornant a lluitar amb els ma-
teixos ideals i anhels dels primers, 
prengueren el relleu i en bastiren 
un altre, de xalet. Allá baix el veiem. 
Amb la teulada de zenc lluint al sol 
del migdia, entre el verd d'un prat 
clapejat pel groe daurat dels gines-
tel ls i el safir moradenc dels matolls 
d'aconits. Alla baix on fineix el bosc 
i comencen les pastures, hi ha el nou 
Xalet-Refugi d'UII de Ter. Una gran 
joia ens eixampla el pit! 

Amb un t r is t somrís ens acomia-
dem del que encara resta en peu del 
que fou el primer xalet-refugi cátala 
que existí al Pirineu, i correm adele-
rats prats avail, mentre l'altra estrofa 
de la cancó ens ve a f lor de Mavis: 

A dalt de la muntanya 
hi hagué un nou xalet: 
car Jan amb cor galant 
el va bastir millor que abans, 
a dalt de la muntanya 
hi hagué un nou xalet. 

Tornem a la realitat. El sol és alt i 
cal emprendre novament la marxa. 
Sense gairebé voler-ho, acaronem 
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Primeres exploracions al sistema d'Arañonera 

Volem donar compte, en aquest 
trebal l , de la localització d'un minim 
de quinze cavitats a la Sierra de Ten-
deñera, al Pirineu Central, d'entre les 
quais destaquen l'avenc T-1, de 330 
mètres de profunditat i un qui lômetre 
de recorregut, en curs d'exploració, 
i l'avenc T-7, que ha estât explorât 
f ins a 200 mètres de profunditat. 

Ens sorprèn de comprovar que un 
carst amb fenômens d'aquestes ca
ractérist iques hagi passât desaperce-
but f ins ara en una zona tan conegu-
da corn és ara el Pirineu Central. Ex-
posarem ara alguns motius que per-
meten explicar el fet que aqüestes 
descobertes siguin tan récents. 

L'espeleologia és una activi tat rela-
t ivament jove. El seu desenvolupa-
ment mes espectacular s'ha produit 
als darrers anys (irônicament, i en 
part, corn a conseqüéncia de la trági
ca mort de Loubens a la Pedra de 
Sant Mar t i ) . No és f ins al 1952 que 
es fundà l'ERE. Ni les condicions de 
vida ni Testât de les comunicacions 
permetien que l 'activitat es desenvo-
lupés adequadament. Aquesta es con
centra a les àrees mes prôximes a 
les grans ciutats (en el nostre cas, 
Barcelona). Només a partir del 1960 
es comença sistemàticament l'explo-
ració deis Pirineus Centrais (ens re-
fer im a la participació espanyola, ja 
que foren précédents d'aquestes tro-
balles les campanyes de Casteret, les 
del SCAL de Montpeller a Marboré, 
o les anterlors dels Briet, Brulle, 
Jeannel, Recovitza i Devaux). Al 1962 
es comencen a collir résultats impor
tants. GEB de Badalona i ERE, conjun-
tament, i mes tard separadament, rea-
litzen les mes destacades explora
cions: campanyes al Mont-Perdut 
(Avene 60, cova de Garsés) ; campa-
ments a Alano i La Força (Ibon de la 
Renclusa, Avene ERE), etc. L'etapa 
mes intéressant comença al 1968 amb 
les exploracions del grup de Badalo
na a Escuain (a —600 m a l'avenc Ba
dalona, a l'estiu de 1973) i ara amb 
els descobriments a Tendeñera. 

L'experiència acumulada, la util itza-
ció de tècniques i procediments f ins 
ara desconeguts, en resum, una con
juntura favorable, fa el moment pre-
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sent especialment propici per a les 
exploracions espeleològiques al Piri
neu Central. 

D'altra banda, existeixen encara 
factors que ens fan dif ic i Is la pros-
pecció i localització de cavitats. A les 
degudes al mateix terreny, de com
plicada morfologia, i de cl imatologia 
hosti l , pròpies d'un carst de munta-
nya, s'hi ha d'afegir, en el cas del Pi
rineu, el factor humà que representa 
la di f icultat d'aconseguir un test imo
ni directe dels naturals del pais sobre 
la situació i caractéristiques dels fe
nômens càrstics. Osca és una de les 
mes despoblades provincies de la 
península, problema que ha augmen
tât als darrers anys per la immigra-
ció massiva als nuclis urbans, i l'aban-
donament de les feines del camp, en
tre elles la pastura de bovi, que es 
feia des de sempre a les comarques 
mes septentrionals. Ha disminuït el 
nombre de pastors, però també la de
d icado a la pastura dels que encara 
s'hi estan. 

Així , el pastor, que coneix corn nin-
gú mes la muntanya, i al quai no pas-

sen desapercebuts fenômens tais 
corn la intermitencia en el brollar 
d'una font, o la situació d'un avene; 
que consti tueix el principal informa
dor d'un espeleòleg, està abandonant 
molts llocs. Pobles sencers estan des
habitats (Escuain) i d'altres han per-
dut la major part de la seva població 
(Bestue). L'espeleòleg ha de caminar 
per la muntanya, observar cada racó, 
vigilar el vol de les gral les... cal re
descubrir altre cop tot allò que els 
pastors ja sabien. Amb sort aconse
guirà el test imoni d'un veli al poble, 
o la informació d'un excursionista. 

El descobriment del sistema Ara-
ñonera es va realitzar mercès a la in
formació dels habitants de Torla pre
guntáis a la plaça, i concretament a 
l'antic alcalde del poble, que coneixia 
exactament la seva situació: a 2.000 
mètres d'alçada, al barrane del Tur-
bon, al costat de la Peña de Otal i da-
vant el Mondarruego, lluny dels ca-
mins dels excursionistes que seguei-
xen massivament la vali de l'Ara, ca
rni del Vinhamala, o que en més peti t 
nombre pugen a Tendeñera pel carni 
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El carst d'Arañonera, amb la seva multlpli-

cltat de forats, el problema deis quals con

sistete a saber quin és el bo. «j 

que surt de Panticosa i continua pel 
coli de Tendeñera. Factor que cal te
nir en compte en considerar els mo-
tius pels quals el sistema ha restât 
inédit f ins ara. 

Localització i primeres exploracions 
a l'avene T-1 

«Em va dir que era alla dalt, set-
cents metres per sobre de la pista. 
No em va mencionar cap carni —n'hi 
havia— i vaig decidir, dones, de pujar 
pel torrent salvant ben de pressa el 
desnivell. De sobte va aparèixer una 
columna de vapor que sorgia d'una 
depressió circular. Mai no havia vist 
res de semblant. L'avene llencava una 
gran quantitat d'aire f red. M'hi vaig 
acostar i vaig veure un primer relleix 
cobert de glac i neu.» 

Una de les més espectaculars ca
ractéristiques de l'avene T-1, és la 
manera com Menea considerables vo-
lums d'aire a una temperatura aproxi
mada d'1°C (en cas que a l'exterior 
la temperatura sigui més elevada). El 
corrent d'aire és fort íssim i fa més 
dures les condicions en qué es des-
envolupen les exploracions. Ben aviat 
ho comprovàrem. 

La primera exploració ens va per-
metre d'assolir la cota —190. Baixant 
per impressionants pendents de neu 
i pous amb les parets plenes de neu, 
de grans seccions (10 metres de dia
mètre i f ins i tot de més grans), as-
solirem el punt anomenat b i furcado 
(a —160 m) . D'aquest Hoc surten 
dues branques que, conservant sem
blants dimensions, continúen en sen-
t i ts oposats; la galería en direcció 
sud-est —estructurada sobre es-
t ra ts— bussa deddidament cap a la 
vali de l'Ara, i l'altra branca, est-oest, 
s'orienta cap al d m de la Peña de 
Otal (o Arañonera). La nostra explo
ració ens va portar a reconèixer uns 
200 metres d'aquestes galeries. 

«Dues coses van atreure especial-
ment la meva atenció: l'abundància 
de sédiments que feien veure el ca
rácter dolomit ic del calcari, i els 
pous que tallaven vert icalment la ga
lería principal. Semblaven correspon
dre a avenes que, en evolucionar, ha-

guessin irromput al sistema, per l'ac
cident de la seva si tuado.» 

Haviem observât com el paisatge 
entre la boca del T-1 i el d m de la 
Peña de Otal presentava una morfolo
gía característica: roques calcarles 
molt f isurades, abundancia de formes 
exocàrstiques, avenes ... Tôt aixô 
obria la porta a moites possibi l i tats. 
Calia continuar treballant. 

Les primeres neus ens van surpren
dre a la vall de l'Ara. A 1300 metres 
el gruix de neu arribava als 15 cm. 
Érem a l'inici de l 'hivern, prop ja de 
Nadal, i calgué ajornar les activitats 
f ins a la primavera. Hi tornàrem al 

maig, quan la neu encara cobrla ex-
tenses zones. Una de les dues bo
ques de I'avenc T-1 es trobava com
plètement colgada, amb un gruix de 
neu de més de dos metres. Vam de
cidir esperar al jul iol per a continuar 
explorant. Mentrestant el grup es va 
ampliar amb companys del GIE del 
Club Excursionista de Gracia 

Campament estiu de 1973 

La campanya de l'estiu va ésser de
cisiva. A I'avenc T-1 es va passar dels 
—190 m als —330 m. A la zona del 
pic d'Otal es va descobrlr un avene, 
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Boca de /'avene 7-7. Dos espeieoiegs 
inicien el descens de le primera verticel. 

• 

el T-7, explorât parcialment f ins ais 
—200 m, i que sembla relacionat amb 
el mateix sistema. La importancia 
d'aquest descobriment ve de la possi-
bi l i tat d'enllaçar ambdues cavitats 
que conjuntament arribarien a una 
profunditat superior ais 700 metres. 

«Ens vam dividir en dos grups; 
mentre l'un explorava la cavitai , l'al
t re es dedicava a la prospecció. A la 
nit enraonàvem animadament dels 
fets del dia.» 

«Els vam explicar com, sort int de 
la bifurcació, haviem baixat per la ga
lería sud-est f ins a arribar al seu f i 
nal, i com, per un pou lateral i se-
guint uns estrets méandres, haviem 
arribat a la cota —316 m. Elis havien 
descobert un avene, el T-7, que jura-
ven que enllaçaria amb el T-1. Ens par
laren de dif icultats a causa de l'aigua 
i les pedrés que queien per les ver-
ticals.» 

«En els dies següents vam avançar 
els treballs de topografia i l'explora-
ció de la branca est-oest del T-1. 
D'allà procedía el corrent d'aire, I no 
ens va surprendre de comprovar que 
s'orientava en direcció al pic d'Otal 
i el T-7. Vam descobrlr diversos pous, 
i vam baixar pel de mes grans dimen
sions f ins a la profunditat de 330 me
tres, però sensé poder arribar al fons. 
També en vam sondejar un altre d'un 
centenar de metres, però va caldre 
ajornar-ne l'exploraciô.» 

Des de l'estiu hem avançât posit i
vement en el coneixement de la zona 
amb l'estudi de mapes, fotografíes 
aèries i, sobretot, amb les sortides 
que des de llavors hem fet. A les dar-
reres hem localitzat una sorgèneia ac
t iva, situada a uns 7 km de la boca de 
l'avene T-7, i a uns 1100-1200 metres 
de desnivell. Fins ara hem explorât 
uns 150 metres de galeries ascen-
dents en direcció al pic d'Arañonera. 
Formen part del mateix sistema? Cal-
drà comprovar-ho amb el treball so
bre el terreny, uti l i tzant colorants i 
explorant cada pou i galeria desco-
berts. 

De tota manra, cal esperar el bon 
temps per a continuar treballant a 
Arañonera. 

Relació nominal dels participants en 
aqüestes exploracions: 

Manuel Al faro. Dolors Boter, Josep 
M. Cervel lo, Jordi Ci r ic i , Frederic Co
llado. Antoni Diez, Jordi Guai, Neus Guai. 
Gabriel Jaraba. Antoni Llosas, Teresa 
Mateu, M. Isabel Mer ino, Josep Lluis 
Marín, Rosa Mundo, Jordi Minguel la, Pe
dro Lorente, Lluis Mar in , Antoni Pego, 
Carles Ribera, Antoni Robert, Ramon Ri-
pol l , Mar t i Romero, Dolors Romero, Fran
cese Sastre, Manuel Serna, Josep Viver. 
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Homes i cims del Kurdistan 
per Joan Massons 

Si ais kurds de Turquía, Pèrsia i 
Irak els haguessin donat a escoll lr un 
pedró que assenyalés el l ímit deis 
tres pa'ísos, no haurien trobat res mi-
llor que el Dji lo Dag. Hi ha cap f i ta 
mes esvelta que una muntanya de 
glaç I roca alta de 4.170 m? HI ha m¡-
llor marc per a aquest pedró que un 
seguit de «quatre mlls» voltats de ge-
leres ¡mpressionants? 

Aquest pedró és el Resko, cim cul
minant del Dji lo Dag que, juntament 
amb el Sat Dag, constitueix el punt 
de major interés alpinístic no sola-
ment del Kurdistan sino de la nació 
turca. 

L'any 1901, la conquesta deis ge-
gants deis Alps és un fet antlc, i en 
aquest any es dirigeix la primera ex
ped ido al Djilo-Sat Dag. Maunsell, 
Dickson, Masón i el siri Gelyasin han 
iniclat l'obra d'exploració i conquesta, 
continuada trenta-sis anys mes tard 
peí doctor austríac Hans Bobek, no-
vament interrompuda fins a l'any 1962 
si exceptuem quatre expedicions 
(su'issa, anglesa i austríaques) efec-
tuades sense autorització i en plena 
révolta kurda. L'any 1958 el Dji lo Dag 
fou test imoni de l'accident mortal 
d'un alpinista austríac. L'any 1967 l'al
pinisme esportiu comença a adquirir 
plena signif icació en aquest massís i 
hi son oberts it ineraris de gran di f i -
cultat (polonesos, aresta nord del 
Resko, 1968). L'any 1969 és vencuda 
la difíci l paret nord del Duvar Tepe 
per una expedició francesa i els su'ís-
sos efectúen la travessla Keskin-
Resko. 

En 1972 es pot parlar del sisé grau, 
després de la victoria d'una expedi
ció francesa sobre la paret nord del 
cim oest del grup del Suppa Dürek 
(4.060 m) I els sostres del Duvar Te
pe, problèmes de difíci l solució. 

Les seves altes parets de mes de 
1.000 mètres, les extenses geleres i 
la vida primit iva deis nómades kurds 
eren els atractius que ens decidlren 
a emprendre el viatge al Dji lo Dag. 

Després d'un viatge de 6.000 Km 
amb furgoneta f ins a la ciutat de Van 
i 200 Km mes amb cotxe de línia per 
una pista que, superant tres colis a 
mes de 3.000 metres, es dir igeix cap 

a Hakkari, vàrem arribar en un indret 
conegut per Zab Karakol i ocupat per 
un peti t destacament de soldats. En 
aquest Hoc i després de moites nego-
ciacions vam llogar set cavalls per al 
transport de les nostres càrregues 
(500 Kg) . 

Durant una Jornada vam remuntar 
la vall de l'Avaspi passant pels priml-
t ius poblats de Diz i Suva i des d'a-
quest punt f ins al poblat de Kolusa. 
El curs del Mia Huara ens va portar 
fins al pla Mergan situât a 2.400 me
tres d'alt i tud, on fou installât el cam-
pament-base. 

Havîem cobert la primera etapa de 
la nostra expediciô. Quedaven enrera 
els dies dels preparatius i d'unes re
unions en que el grup expedicionari 
va quedar constituït, per Ramon Bra-
mona (UEC), que va ésser el cap de 
l'operaciô i coordinador de tots nos-
altres, Alexandre Alom (UEC), Gui-
llem Aria3 (CEC), Joan Boquet 
(UEC), la meva esposa Eulàlia de La
ma (CEC) i jo. 

El pla Mergan és un indret privilé
giât; hi conflueixen les valls del Mia 
Hvara i del Suppa Dûrek. La capça-

lera de la vall del Mia Hvara és un 
cire de muntanyes on destaquen pel 
seu aspecte altívol el Keskin Tepe 
(4.050 m) i el Resko. A l'oest d'a-
quests dos cims hi ha l'Esmer Tepe 
(Schneesattel) i a cont inuado l'ex-
tensa paret del Duvar Tepe amb tres 
puntes principáis que no baixen deis 
3.900 metres d'alçada. 

Els cires del Resko i Suppa Dürek 
están séparais per una cresta exten
sa que culmina al nord amb l'Elsan 
(3.800 m) situât prop de Mergan i 
que domina el pla i li imposa la seva 
grandesa. 

El circ del Suppa Dürek (4.060 m) 
consta d'una enorme gelera sense a 
penes desnivell en la seva part supe
rior, i amb tres inflexions en la seva 
part inferior que en dif iculten el re-
corregut. El cire és dominât pel grup 
del Suppa Dürek que consta de diver
ses puntes no batejades encara. Dues 
o tres d'aquestes puntes situades al 
seu vessant meridional, deuen ser, 
sens dubte, deis problèmes mes difí-
ci ls a resoldre al Dji lo Dag. 

A l'oest del grup del Suppa Dürek 
hi ha dos cims principáis: el Genis-
kaya i el Mirhamza (3.800 m) . Aquest 
úl t im és un cim esvelt I suggestiu, 
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El camp kurd de Mergan, amb el Keskin 

Tepe I el Resko al tons. <«j 

CILO DAG 

encara que la seva roca no és de gran 
qualitat. L ult ima anella d'aquesta ca-
dena és el Gol Dag (cim del llac) 
(3.600 m) . La seva paret nord-est és 
ben visible des de Mergan, contrària-
ment al que passa amb el Mirhamza 
i Suppa Dùrek que s'amaguen una 
mica. 

El camp kurd del pia Mergan 

Si bé la l imitació de temps va es-
curçar el nombre de dles de descans 
al pia Mergan, a prof i t d'una activitat 
d'escalada del màxlm interès, no per 
això van mancar les ocasions de tenir 
contactes sempre intéressants amb 
els costums d'aquests pastors no
mades. 

* • * 

El sol encara no ha sort i t . Fa fred. 
Podeu contemplar el camp kurd; no 
hi ha gent fora de les tendes. Silenci 

pertot arreu. Observeu les tendes: 
son de forma circular... mes aviat 
ovalada i consten duna paret de pe
drés amuntegades f ins a una aleada 
d'uns 40 cent imètres. Les pedrés els 
protegiran del vent i ajudaran a sos-
tenir uns quants pals que, situats al 
voltant de la tenda i al mig, i ll igats 
per cordes, mantenen tensa la tela 
negra de llana i pell de cabra desti
nada a protegir els seus habitants del 
sol i la pluja. 

Surt el sol ; comença la vida activa 
a Mergan. La vida activa vol dir el 
passeig o la conversa deis homes i el 
treball variât i intens per les dones. 

Penetreu a les tendes i veureu com 
les mantes son curosament plegades 
i recollides per tal que pugueu apre
ciar les estores que recobreixen el 
terra i que cal que trepitgeu des
calcos. 

Fora de la tenda mes gran, h¡ ha 

una dona agenollada a terra: prepara 
el pa. Una fina coca de farina amas-
sada és introduira en un forat i en-
ganxada a les parets fetes de fang. 
El forat és un forn. Quan la coca és 
cuita es pot retirar i ficar-n'hi una 
altra. 

Les dones preparen el menjar i 
després netegen els utensil is i les 
tendes, els homes xerren o venen a 
visitar-nos. 

Un cop al matí i un altre a la tarda, 
podem assistir a. un curios cerimo-
nial: les dones seuen en dos grups 
de tres, les unes davant de les al-
tres, improvisant així un estret cor
redor peí quai és obligat a passar el 
ramat; un pastor tanca el corredor, 
évitant que puguin fugir les ovelles 
que intéressa de munyir. Les dones 
es tapan la cara deixant tan sois els 
ulls al descobert i comencen a mu
nyir les inquietes bésties. En la im-
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Un grup de kurds de visita a la nostra 

tenda. • 

Una representado de les dones kurdes del 

Mergan. • • 

mensitat de les muntanyes, hi ha el 
pia Mergan, i al mig del pia, una Mar
ga f i lera de bens espera el seu torn i 
al cap de la f i lera hi ha sis dones i si 
us hi apropeu mes, fixeu-vos en dotze 
mans que es mouen actives i f ixeu-
vos en les cares cobertes ben a la 
vora del flanc de les ovelles i veureu 
un bosc de potes i sis cubells entre 
les potes; i entre les mans, les potes, 
les mamelles i els cubells, tot és pois 
i brutícia i se senten els cr l ts deis 
nens i les imprecacions del pastor. 

La Met passa dels cubells a grossos 
bots de culro renegrit. Quan acaba 
aquest cerimonial les dones es car-
reguen a l'esquena els bots de Met i 
caminen cap a les tendes; si és el 
vespre les veureu sort ir un ûl t im cop 
per anar a pregar a la vora del tor
rent. 

És feina de les dones obtenir de la 
Met el formatge, el Iogurt i l'airam 
(iogurt batut en aigua). És feina dels 
homes el pasturatge, aixi corn l'ob-
tenció de la liana. 

Les dones renten la llana i deguda-
ment preparada comencen a filar-la. 
Els dits de la mà dreta trenen un f i l 
que és recoll i t per un fus mogut per 
la mà esquerra. El f i l és gruixut, la 
llana és pesada i aspra pero serveix 
per a confeccionar de tôt : des d'una 
flassada o la tela de les tendes, fins 
a cordes, alforges i f ins i tôt unes sa-
bates que lligades a unes raquetes 
son el mitjà apropiat per a transitar a 
l 'hivern. 

Aquesta és la vida deis kurds del 
Djilo Dag vista a través d'una jornada 
normal al pla Mergan. Nosaltres co-
neixiem unes poques paraules de 
turc i també de kurd, ells van apren-
dre uns quants vocables en català, 
perô corn que el mitjà l ingüístic era 
insuficient, ens enteniem amb signes. 
Mans, paraules i dibuixos, son els 
auxiliars de les Nargues converses i 
negociacions amb els kurds. 

Els cims 

Malgrat la l im i tado de temps per 
a l 'activitat de muntanya que carac-
teritza sempre els desplaçaments en 
vehicle a països tan allunyats, els 
nostres objectius eren els d'assolir 
els cims mes caractérisées i elevats 
dels cires del Resko i Suppa Dürek. 

L'endemà de l'arribada al campa-
ment-base (11 d'agost) la cordada 
Bramona, Arias, Alom, efectúa en una 
sola jornada una activitat de reconei-
xement del màxim interés: Remunten 
el curs del Mia Hvara en direcció a 
les grans parets nord del Resko; Es-
mer Tepe i Duvar Tepe. Després pu-
gen per la gèlera en direcció oest 
f ins a assolir una bretxa sensé nom 
situada entre l'Elsan i Suppa Dürek. 
Els alt imètres assenyalen 3.500 mè
tres i el termômetre 40° C. 

A cavall de l'aresta dominen la pa-
ret oest del Keskin Tepe i el Resko 
que serán els dos primers objectius. 
Davant d'ells es retalla una cresta 
turmentada i molt esvelta. És l'aresta 
nord-est de l'Esmer Tepe on desta
quen dues grans torres, una al prin-
cipi i una altra a pocs metres del cim 
est. Son els objectius tercer i quart. 
El mateix dia es finalitza el reconel-
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El Keskin Tepe i el Resko captats amb tele-

ob/ect/u. • 

xement baixant la vali del Suppa Dü-
rek. Si bé abans del viatge disposà-
vem d'informació de totes les expe-
dicions anteriors, va resultar un au-
tèntic imprevist la di f icul tat trobada 
en el descens d'aquesta valí. D'acord 
amb el material fotografie de qué dis-
posàvem, les tres cascades de «sé
racs» que separen aquest punt del 
pía Mergan no s'havien présentât tan 
descarnades. Els «rappels» sobre el 
glaç s'efectuaren sense dif icultat i la 
cordada arriba a les sis de la tarda 
al pía Mergan, però havíem après 
dues coses: les distancies i les pro
pos ions son molt grans al Dji lo Dag, 
i en segon Hoc, l'ascensió del Suppa 
Dürek presentaría dif icultats a tenir 
en compte en l'aproximació a la part 
superior de la gelerà. 

L'endemà al migdia la cordada Bra-
mona-Alom surt del campament-base 
amb un tr iple object iu: aresta est del 
Keskin Tepe - Walterspitze i aresta 
nord del Resko. Acordem que l'ascen-
ció i el retorn poden èsser efectuáis 
en un màxim de cinc dies. El dia sisé 
la resta de nosaltres sort ir la a cer-
car-los si no haguessin retornat. L'al
tra cordada, Arias, Boquet, Massons, 
es planteja també un tr iple object iu: 
les dues torres de l'aresta nord-est 
de l'Esmer Tepe i en tercer Hoc els 
cims est i oest per a retornar a Mer
gan voltant el massís pel seu vessant 
sud. L'ascensió i el retorn durarien 
tres dies sense demora possible, car 
al retorn, aquesta cordada esdeven-
dria el grup d'ajut a la cordada del 
Resko en cas de retard superior a 
cinc dies. 

El dia 12 d'agost Bramona i Alom 
bivaquegen al peu del pas Delhi-Deri 
(3.450 m) , situât entre ei Maunnsell 
i el Keskin. L'endemà pugen al coli 
(di f icultats de IV) i baixen per la valí 
del Telgui Savi. No sense dif icultats 
travessen la gelerà per guanyar en 
primer Hoc l'ultima torre de l'aresta 
Keskin Tepe - Schwarzspitze. Han 
abandonat deliberadament l ' i t inerari 
deis sui'ssos (1969) que varen gua
nyar directament l'aresta est del Kes
kin Tepe. El nou it inerari es desen-
volupa fonamentalment amb dif icul
tats de IV, amb una tirada d'A 1, on el 

pes de les motxil les i el sol for t íssim 
del Dji lo Dag es fan sentir de valent. 
El segon dia s'assoleix el cim del 
Keskin (4.050 m) per l'aresta est ( i t i -
nerari suis de 1969) (di f icul tat de 
IV). El tercer dia és assolit el cim de 
la Walterspitze seguint l'aresta nord 
(4.020 m) . Una bretxa molt profunda 
separa aquest cim del Resko. Al peu 
de la bretxa s'inicia la dif íci l aresta 
nord del Resko (polonesos, 1968). El 
quart dia se supera aquesta aresta, 
la roca és excellent, la di f icul tat esti
mada pels polonesos és de IV Sup, 
amb passos de V. 

S'inicia la davallada per la cresta 
sud-est f ins a la capçalera de la valí 
del Gemí. Segueixen aquesta valí, 
quan, sobtadament, son atacats pels 
terr ibles gossos pastors d'aquesta re
gió. Ni els cr i ts deis seus amos no 
els deturen i tan sois es ret iren des-
prés d'haver expérimentât una uti l i -
tat, f ins ara inédita, deis piolets. La 
presencia deis gossos fa que aquest 
cinquè bivac no sigui gaire conforta
ble. L'endemà i úl t im dia, tornen a 
remuntar la valí de Telgui Savi on tro-
ben una expedició polonesa que els 
explica que un grup de kurds els han 
robat a punta de fusell els suèters i 
els anoracs. 

L'últim obstacle és salvar de nou el 
Delhi-Deri per arribar a la nit al 
camp-base. 

La segona cordada, Ar ias, Boquet, 
Massons, surt del camp-base a la ma-
tinada del 23 d'agost. Remunta la valí 
del Mía Hvara i guanya el peu de l'a
resta nord-est de l'Esmer Tepe a 
l'oest de la gelera del Resko. L'apro
ximació peí centre de la gelera és 
quasi impossible a causa de la gran 
quantitat de «séracs» i esquerdes. 
Des del peu de l'aresta presenciem la 
caiguda d'un d'aquests «séracs». 

El començament de l'aresta no 
sembla difíci l perô la roca és molt 
descomposta. Cerquem un pas, con-
tornejant el sôcol pel costat est. 
Efectuem quatre llargs seguint la ri-
maia (1 rosca, glaç en bones condi-
c ions) . Quasi a la vert ical de la pri
mera torre iniciem l'ascensió per una 
placa 11 i sa que sembla infranquejable 
a primera vista. Aquest llarg de 40 
mètres és un pas clau (4 pitons, molt 
bona roca, D Sup.). En tres llargs 
mes s'assoleix la primera torre, unes 
set hores després de la nostra sort i-
da del pía Mergan. L'ascensió conti
nua per l'aresta, alternant passatges 
de bona roca amb llargs on la roca 
és detestable i el pitonatge precari . . . 
Aquest detall no constava a la resse-
nya deis sui'ssos de 1969. A les cinc 
de la tarda es pon el sol i a les set 
és fose. Hem trobat un bon emplaça-
ment de bivac (3.600 m) i 40 metres 
mes avall hi ha neu. L'endemà conti-
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D'esquerra a dreta el Keskin Tepe, el Resko 

i el Bovek Tepe, amb les sèves parets de 

1.000 mètres de desnivell. y 

nuem l'ascenció. Si bé les dif icultats 
es l imiten a algunes superacions de 
IV, el terreny és molt descompost. La 
¡nseguretat del pitonatge ens obliga 
a extremar les precaucions. El temps 
és espléndid i sostingut, tan sostin-
gut és, que el sol esdevé un suplici 
malgrat que la temperatura no és ele
vada. El mal temps és excepcional al 
Dji lo Dag, pero la forga del sol és 
insuportable. Prop del cim de l'última 
torre augmenta la di f icultat que no 
sobrepassa el IV Sup. Son les tres de 
la tarda quan dalt de l 'última torre f i -
nalitzen les di f icultats. Ens plante-
gem dues possibi l i tats: baixar peí 
vessant sud i voltar el massís o tor
nar a Mergan per la via de pujada. De 
les dues possibi l i tats la segona és la 
menys atractiva pero donada la l imi
t ado de temps a tres dies sembla la 
mes rápida, car suposem que el des-
cens peí vessant sud i la marxa f ins 
a Mergan, havent de superar tres 
colls, ens prendran dos dies mes. Ini-
ciem el descens i a les cinc de la tar
da arribem en una cova situada al 
vessant nord. Dins la cova trobem un 
cartutx de gas deixat pels suissos 
en 1969; n'hi deixem també un deis 
nostres i preparem el bivac. El tercer 
dia transcorre en el descens. A les 
tres de la tarda arribem a la gelera i 
la travessem en sentit oest-est, car 
esperávem trobar un camí de retorn 
al camp-base mes fácil que el de pu

jada. Mes tard hem de retornar sobre 
els nostres passos fins a trobar un 
pas sobre la morrena. 

Al peu de la gelera hi ha una vege
tado exubérant, perô poc extensa. Es 
fa fose. Al cap duna hora arribem al 
camp-base. 

Ens faltava conéixer el cire del 
Suppa Dürek. Es va fer de dia al peu 
de la gelera. Pugem peí pendent de 
glac verd en direcció a la segona cas
cada de «seracs». Abandonem el se-
gon tram orientant-nos a l'oest i pu-
jant per la roca, descomposta al prin-
cipi i molt bona després. 

D'aquesta manera salvem la terce
ra cascada de «seracs» que és la mes 
di f íc i l . Arr ibant a l'altiplá amplíssim 
consti tuït per la part superior de la 
gelera, el terreny esdevé fáci l . 
Aquests son llocs molt apropiats per 
a establir un campament d'alçada que 
fóra la base d'ascensions al grup del 
Suppa Dürek, al Geniskaya, al Mir-
hamza, etc. Un campament situât en 
aquest punt evitaría les quatre o cinc 
hores i el cansament de la marxa so
bre el gel descarnat. 

Remuntem la gelera fins al peu del 
coll situât entre les puntes del Suppa 
Dürek i la del Geniskaya. La rimaia 
no ofereix dif icultat. 

El primer llarg de corda s'efectua 
sobre roca molt bona (IV-1 p i tó ) . Els 
altres llargs son fácils, exceptuant al-
guns petits ressalts on la di f icul tat 

no supera el IV grau. Predomina el 
terreny descompost. 

Les ressenyes sobre aquest sector 
no concorden amb la realitat i l'unica 
seguretat que tenim de la viabi l i tat 
del nostre it inerari és un paper d'em-
bolicar de piata deixat segurament 
pel guia Bellefont que havia realitzat 
aquesta ascensió pocs dies abans. 

Arr ibem a la cresta del Geniskaya 
a mlgdia i per a poder continuar per 
l'aresta oest del Suppa Dûrek hem de 
baixar per la paret un pareil de llargs, 
remuntar novament f ins a la bretxa 
Geniskaya-Suppa Dûrek i tornar a bai
xar pel vessant sud per a remuntar 
f inalment f ins a l'aresta oest del Sup
pa (pedró). Els ûl t ims mètres sobre 
l'aresta oest son els mes fàci ls. Des 
del c im, admirem el massîs del Sat 
Dag i les désertiques terres d'Iran i 
Irak. Iniciem el descens per la matei-
xa via de pujada i abans que es pon-
gui el sol t robem un Hoc de bivac 
amb neu a uns 30 mètres de distèn
d a . La posta de sol darrera al Sat 
Dag és formidable i mes formidables 
encara son uns agulles situades a la 
cara sud del Suppa Dûrek Central, 
que creiem que deuen ser uns dels 
ûlt ims problèmes alpinist ics del Dji lo 
Dag, pel seu desnivell I per la seva 
gran di f icul tat. 

Quan Tenderne, sota un vent fred 
intens, abandonem l'aresta est del 
Geniskaya hem tornat a contemplar 
admirats les esveltes agulles que do-
minen les terres de Pèrsia. 

Baixant la gelera del Suppa Dûrek, 
l 'ultima mirada ha estât per al Mir-
hamza. Hem arribat a migdia al cam-
pament-base i no sensé nostalgia 
hem passât Tenderne embalant les 
càrregues. 

Hem estât uns test imonis excep-
cionals del Dji lo de l'any 1973. Cap 
moment no es repeteix, i aixî veiem 
corn les muntanyes es tornen cada 
dia mes conegudes i freqûentades. El 
dia que el Dji lo Dag estlgul saturât 
de pitons i de cordes f ixes, de ca-
mins, de fîtes i de refugis, d'hotels 
i de te lefèr ics. . . qui sap si els nos
tres passos formaran part de la seva 
història o de la seva llegenda. 
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La iconografia de sant Jordi 
per Josep M. Ainaud de Lasarte 

Si bé la figura histórica de sant 
Jordi és objecte encara de discus
sions erudites i d'investigacions apas-
sionades, fins a posar en dubte la ma-
teixa existencia del sant, la seva pre
sencia en l'art i en la llegenda en fan 
una de les f igures mes atractives del 
santoral crist ià. I en els països que el 
tenim per patró, aquesta presencia en 
l'art, en la devoció popular i en la 
toponimia ens el fan tan présent que 
bé s'escau que avui li dediquem un 
breu estudi. 

Ben segur que els nostres lectors 
teñen una idea —potser a vegades no 
gaire precisa— de la vida del sant, 
perô allô que millor coneixen és la 
seva llegenda. O mes ben dit, una de 
les sèves llegendes: la del sant cava
lier, vencedor del drac i desllíurador 
de la princesa. Aquesta és la imatge 
mes difosa del sant i la que mes fà-
ci lment ident i f iquem: un jove cava
lier, armât de llanca i d'espasa, caval-
cant un cavall blanc, necessàriament 
haurà de ser sant Jordi. I gairebé 
sempre, ho encertem. 

Perô el nostre sant, al llarg dels se-
gles, ha t ingut representacions artis
t iques ben diverses. Aixô ha donat 
Hoc que la iconografía de sant Jordi, 
als Països Catalans, presentí una va-
rietat que intentarem de classificar i 
d'iílustrar per a major comprensió 
dels nostres lectors. 

Segons les poques dades histori
ques que conservem i que son accep-
tades pels hagiôgrafs tradicionals, 
sant Jordi era un jove oficial de 
l'exèrcit romà, nadiu de Capadôcia, 
que fou mártir de la fe de Crist pels 
volts de l'any 303. Aixô ha fet que 
una de les representacions art ist i
ques mes fréquents el présentés so
ta la figura d'un jove, vest i t i armât 
corn un soldat romà —cuirassa, falde-
l l i , generalment sensé case— jove, 
amb un escut on la creu vermella res-
plendeix sobre camp d'argent: la tra-
dicionalment anomenada «creu de 
Sant Jordi», que fou adoptada corn a 
símbol de la Diputació del General de 
Catalunya, l'antiga Generalitat cata
lana. Aquesta representació, molt fré
quent als països europeus des del se-
gle XII, és la primera que trobem do

cumentada als Paisos Catalans: la 
clau de volta de la capella de Sant 
Jordi i Sant Genis, a la Seu barceloni-
na, ì el maluradament desaparegut 
retaule del poblet d'Abella de la Con
ca. Totes dues obres són del se-

Imatge de sant Jordi del desaparegut re

taule d'Abella de la Conca, atribuit a Jaume 

Serra (s. XIV). -4 

Estàtua de sant Jordi, de Donatello, a 

Florència (s. XV). 4 4 

El superò sant Jordi de Rebull, a la capella 

del Comtat de Sant Jordi, a Çalonge. •» 

gle XIV i la imatge era molt sembianti 
comparem-la, per exemple, amb el 
Sant Jordi de Donatello, a Florència, 
que en fou el protot ipus. Moderna-
ment, és el mateix jove guerrer que 
l'escultor Rebull ha creat a la fagana 
de Montserrat o a la Capella de Sant 
Jordi, prop de Calonge. 

Una altra representació, actual-
ment menys freqüent, és la que deri
va de la primit iva llegenda del seu 
mart i r i . Un mart ir i fabulós, que ja els 
papes de l'antigor hagueren de con-
demnarper apòcrif: un mart ir i que du
rava ni més menys que set anys, en 
presencia de set reis pagans, que 
fruíen turmentant-lo en va, f ins que 
el botxí, en decapitar el sant, acabava 
amb els seus sofr iments. Aquesta 
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Martiri de sant Jordi, de Bernât Martorell. 

conservât al Museu del Louvre (Paris). • 

Retaule procèdent del caste// de Montesa, 

atribuit al pintor Marcai de Sax (segle XV). 

Representa, el sant i el rei Pere d'Aragó a 

la batalla d'Alcoraç, i es conserva al Vic

toria and Albert Muséum (Londres). • • 

passio novellesca i llegendària inspi
ra bon nombre de retaules medievals. 
Un d'ells, obra del gran pintor català 
Bernat Martorel l , del segle XV, es 
conserva repart i t entre eis museus 
del Louvre, a Paris (amb quatre es-

El cavaller sant Jordi segons un gravat 

cátala del segle XVI en un füllet editat per 

la Diputado del Principat de Catalunya. • 

mí 

cenes del mar t i r i ) ; la taula central, 
meravellosa, amb el sant a cavall, és 
ara al Museu de Xicago. 

Una altra serie de llegendes el re
laciona amb la seva ajuda ais cava-
llers cristians que lluitaven amb els 
infidels. Així , els relleus anglesos del 
segle XII, relatius a les Croades, o 
les pintures del mateix segle conser-
vades en algunes esglésies france
ses. Ais Paísos Catalans, aqüestes 
representacions de les Croades son 
inexistents, pero és que les imatges 
que el presenten en lluita contra els 
musulmans es .refereixen concreta-

Número 2 
ment a batalles ocorregudes en terr i -
tor is catalans o sota el domini deis 
reis de la Corona d'Aragó. Així , en 
un retaule del segle XV de Ciutat de 
Mallorca, el trobem al costat del rei 
Jaume I entrant a Palma, en prendre 
la ciutat els cr ist ians; a les imatges 
populars d'Alcoi —on apareix sempre 
empunyant una sageta enlloc de la 
llanca o de l'espasa tradicionals 
—commémorant la seva aparició en 
la conquesta de la ciutat, i en l'es-
pléndid retaule atr ibuit al pintor Mar
gal de Sax (i actualment també en ter
res estrangeres, al Victoria and Al -
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Terracota de sant Jordi, de la cerámica 

industrial de Quart d'Onyar (Girones). • 

Estatua del Palau de la Música Catalana, 

de Barcelona, obra de ¡'escultor M. Blay 

Escultura de sant Jordi a la clau de volta 

del templet del claustre de la Catedral de 

Barcelona. • 

bert Muséum, de Londres), se'l veu 
ajudant el rei Pere I d'Aragó a derro
tar quatre reis moros, a la fabulosa 
batalla d'Alcoràs, prop d'Osca. 

I f inalment —perô no l 'ú l t im!— la 
imatge de sant Jordi que tots identi
f iquen! sensé dubtes, és la del sant 
cavalier, armât de cap a peus, amb 
llanca, espasa i escut sobre un ca-

vall blanc, l luitant contra un drac 
—que adopta totes les formes possi
bles, perô que sempre identi f iquem 
corn a drac!— amb la princesa, en un 
costat, pregant per la Victoria del seu 
cavalier. Al fons veiem una ciutat des 
de les muralles de la quai els pares 
de la princesa i els pacifies vilatans 
confien en la Victoria del sant, perô 

sensé ajudar-lo ni arriscar-s'hi. Deu 
ser feina dels sants patrons esforçar-
se a salvar princeses i països, to t i 
que aquests, a vegades, no hi posin 
gaire de la seva part. 
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C R O N I C A D E L C E N T R E 

10 de novembre de 1973 

Centre Escursionista de Catalunya 

e' Paradis lo pi 

BARCELONA 

Apreciats amics: 

Acepto i agraeixo les sentides expressions 

de condol en el traspas del meu venerat marit Pau Casáis. 

Aquests mots els rebo com a mostra d'afecte i d'agraiment 

per 1 1 inmensa obra cultural, musical i humana que Eli va 

portar a terme durant la seva llarga i fecunda vida a Ca

talunya i al mon sencer. 

La figura de Pau casáis continuará com una 

llum, una veritat clara, una esperanca - una flama que no 

s 1 apagará mai... M'agradaría que els seus compatriotes el 

recordin sempre com a exemple de treball honest, de bon-

dat, de forca espiritual i de fermesa en els seus ideáis, 

ademes de la seva genialitat artística. El testimoni dei-

xat per eli es una fita sense equivoc... 

Jo, per la meva part, i d'acord amb els 

ideáis del Mestre, continuaré la projecció de la seva 

obra artística i humana i espero que tots els catalans 

sentin el mateix desig i deure de col.laborar en aquesta 

obra mundialment reconeguda i venerada. 

Amb el testimoni de la meva mes alta con

siderado i afecte. 

Una carta de la senyora vidua de Casais 

Amb mot iu del tan sent i t traspàs de 
l 'eximi v ioloncel l ista i i l lustre conciuta-
dà nostre, el mestre Pau Casais, la Junta 
Direct iva del Centre va expressar el seu 
condol a la senyora vidua de l 'art ista 
desaparegut. Ens honorem, ara, repro-
duint en aquestes pagines la carta que 
ha estât rebuda en resposta de la se
nyora vidua de Casais. 

Conseil de Jovent 

El dia dos del mes de desembre es 
va portar a terme l 'excursló d'inaugura-
ció del curset d 'excursionlsme per a 
nois i noies de 14 a 16 ariys. Va tenir 

jûU l ó c a l o 

Marta de casais 

Hoc a Sant Llorenç del Munt ; cal re
marcar, com a nota curiosa, que qui 
mes qui menys, hi va tenir l 'ocasiô de 
trepi t jar la pr imera neu de la tempora
da, neu caiguda durant la nit I la mati-
nada. que, amb tot , no va impedir la 
realització de la sort ida, ja que a les deu 
havla parât de nevar I a les dotze lluïa 
un sol esplèndid. 

La inauguració fou presidida pel senyor 
Lluís Puntís, vice-president de la Junta 
Direct iva del Centre. 

Dins el mateix mes s'han fe t dues 
tandes mes de sort ides del curset . 

ParaHelament a aquestes sort ides, 
s'organitzen excursions facul tat ives: els 
dies 15 I 16 se'n va realltzar una al Cos-
tabona (Ripol lès). 

A i x í mateix, a la darreria de l'any pas
sât, i cont inuant les tradicions instaura-
des l'any anterior, es va dur a terme la 
collocació del segon pessebre al d m 
del puig de les Al igues, a la serra de 
Curull (V idrà) , així com es va celebrar, 
també per segona vegada, la popular 
testa del t ió , que tanta acceptació ha 
t ingut entre els socis del Centre. 

Cicle de Projeccions d'Alpinisme Inter
nacional 

Expedició catalana Groenlandia -1973 

Durant el passât mes de gener, i a 
la sala d'actes del Centre, s'inaugura el 
Cicle de projeccions organitzat per la 
secció de Muntanya del C.E.C. i dedica-
des a l 'alpinisme internacional. 

Groenlandia fou el tema i l 'escenari 
de la primera sessió, presentada per 
dos membres d'aquesta expedició lleu-
gera, els nostres consocis Josep Manuel 
Anglada i Jordi Pons. Amb unes diapo
si t ives i una peHícula de 8 mm ens van 
fer conèixer la campanya duta a terme 
a I illa d'Upernivik, zona que varen ex
plorar i on van efectuar diverses ascen
sions. Amb belles imatges van ésser 
captats els extraordlnaris contrastos de 
l'aigua i el gel , així com algunes esce-
nes de la vida i els costums dels habi
tants d'aquelles lat i tuds. 

Aquesta sessió fou també un acte de 
comiat a Jordi Pons i Josep Manuel An
glada, els quais, juntament amb els 
també socis nostres Emili Civis, Xavier 
P. Gi l , Antoni Vi l lena, Eduard Blanchard, 
Enric Benavente, Manuel Mart ín i el 
doctor Maria Anglada, intentaran aques
ta primavera la conquesta de l'Annapur-
na (8.078 m) , com a components de l'ex-
pedició catalana a l 'Himalaia que orga-
nitza el Club Muntanyenc Barcelonés. 
La conquesta de l 'Annapurna fóra el pri
mer 8.000 assol i t per una expedició ca
talana i, per tant, una fita mol t Impor
tant per a la~histôria de l 'alpinisme cá
tala. 

Amb unes paraules del vice-presldent 
del Centre, Lluís Puntís, i del président 
de la secció de Muntanya, Enric Font, 
se' ls féu ofrena d'un pet i t obsequi, de-
sit jant-los, a ells i ais altres membres 
de l 'expedició, un èxlt complet en els 
seus propósi ts, desig que acompanyava 
també el comiat que, per part dels 
amics reunits a la sala d'actes del Cen
t re, es féu ais nostres alpinistes. 

yúaM 
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Imatges dels Andes del Perú 

A finals de gêner va tenir Hoc la se-
gona sessió del Cicle de Projeccions 
d 'Alp in isme Internacional, amb una pre-
sentació de les ascensions efectuades 
aquest darrer any als Andes del Perú 
peí nostre consoci i veterà alpinista Jau
nie Fabrés amb la seva muller Rosa Vi-
lanova. Corn a introdúcelo va exposar 
les principáis caractér ist iques de la ser-
ralada andina que s'estén des de Vene-
çuela fins al cap d'Hornos, d'al t l tuds de 
5.000 a 7.000 mètres i amb la particula-
r i tat d'estar formada per d'altres serra-
lades unides a l'eix central , i amb un 
cl ima extremament variât. 

Foren presentades una série d'excep-
cionals diaposit ives i una pell icula de 
super 8 mm de 30 minuts de duració, 
dedicada a l 'ascensió del c im de Coyllo-
r i te (6.020 m ) . Els object ius d'aquesta 
expedició foren l 'exploracló i ascensions 
als massissos de Vllcanota i Salcantay, 
muntanya tan dif íci l com meravel losa, de 
la quai assoliren l 'avantcim per l'aresta 
sud. El massis de Vilcanota, d'accès llarg 
i di f íci l penetració, dona aigües a la con-
ca de l'Amazonas i té unes caractéris
t iques di ferents que el vessant del Pa
cif ic. Jaume Fabrés va insist i r molt en 
les grans possibi l i tats que ofereixen els 
Andes, amb moites zones per explorar I 
c ims per conquerir, alguns dels quals 
f ins i tô t sensé nom conegut. Comencé 
la projecció amb unes encertades visions 
de l'aspecte huma de l'antiga civilítza-
ció inca, amb les fabuloses ruines de 
Machu Pichu, I la v ivent i acolorlda ciu-
tat de Plzzau, als alt iplans andins. 

El matr imoni Fabrés Amorós, munta-
nyenes vétérans amb esperi t jove i in
quiet, s ' integraren, per a realitzar aques
ta añada als Andes, amb un grup que 
forma part del programa «Muntanyes del 
Món», organitzat peí Club Alpí Francés, 
amb l'afany de fer conéixer les princi
páis serralades del món fora d'Europa. 
Els amies i socis que ompl ien la sala 
d'actes agrai'ren amb entusiasme a Jau
me Fabrés la intéressant projecció i els 
encertats comentaris sobre la práctica 
de l 'Alpinisme que tantes vegades pot 
caure en una exhibició i obllda l 'esperlt 
de l luita desinteressada. 

A l ' inici de la sessió i amb unes parau-
les del président de la Sécelo de Mun
tanya, Enric Font, l'amie Fabrés fou ob-
sequiat amb un pet i t record de la seva 
coílaboració dins aquest cic le d'alpi
nisme. 

APPALACHIA 
New Series, Vol. XXXIX, June 15, 1973 Number 8 

Magazine Number 156 

APPALACHIAN M O U N T A I N C L U B 
5 Joy Street, Boston, Massachusetts 02108 

El senyor Ellis Wallach i nosaltres 

Hem vis t amb molt de goig el número 
d'«Appalachia», corresponent al juny de 
l'any passat. Es tracta de la revista edi
tada per l 'enti tat americana Appalachian 
Mountain Club. En aquesta pub l icado 
hem pogut l legir un beli ar t ic le del se
nyor Ellis Wal lach, soci alhora del club 
america i del nostre Centre. Sense arri
bar a la l lagoteria, descr iu, després d'una 
invitació a entrar-hi, la nostra ent i tat , 
una mica de la seva histor ia, els detalls 
que l'han colpi t del nostre estatge I la 
nostra organització, amb una referencia 
bastant densa del país que l 'acuii. Fa 
saber a la gent del seu país que «Cata
lunya és, en general, un país de munta
nyes amb pins, cingles rocosos, congos
tos pregons, valls conreades, vessants 
amb margenades, entrecreuats per car-
reteres de giragonses inversemblants». 
Desprás d'una referencia a la historia I 
la llengua de Catalunya, on situa les ac-
t iv i ta ts del Centre, descr iu les condi-
cions psicològiques I materials de la 
nostra ent i tat , sense oblidar, al nostre 
parer, res de substancial que pugui aju-
dar els seus connacionals a fer aquesta 
nova coneixenga d'una ent i tat pariona de 
la llur, en molts d'aspectes. 

S'allarga, amb una descr ipció bastant 
detallada de la nostra organització inter
na, en detal ls, de vegades mlnúsculs, 
que hom creurla obl idats o mai obser-
vats. I és que l 'observació vinguda de 
fora sempre és prof l tosa, i ara dir íem 
que ho pot èsser mes, vinguda com és 
d'un país que no fa pas massa cabal dels 
prejudic is. 

Jo diria que en aquest ar t ic le, malau-
radament no massa extens, hi som re
t ratá is en unes pet i tes Instantànies, vis
tes amb un object iu nou de t r inca, que 
no es confonen mai amb un joc adula

tor i . Mes avail, en una bella descr ipció, 
no mancada de poesia, d'una sort ida a 
muntanya amb gent del Centre i dels 
detalls del país que ha anat observant, 
comunica als seus lectors americans 
l 'entusiasme per aquesta pr imera excur-
sió a casa nostra. És aleshores quan 
ens din: «La muntanya era bella. Els 
camps, l laurats de nou; l 'errant best iar, 
gros i pet i t ; els magraners ámb la f ru i 
ta madura; les f igues tardanes; les 
ametl les seques a l'abast; els ceps, ro-
vellats després de la verema; i les rui
nes a la carena, van fer el dia memo
rable i encantador.» 

En un altre Hoc, descriu el nostre 
«rambling building» ( laberint ic ed i f ic i ) , 
com lanomena sense ironia, merave-
llant-se que pugui contenir tantes sales, 
seccions i despatxos, i ul tra to t això, 
encara gaudeixi de l 'ornament que II 
donen les enormes columnes, «restes 
del temple dedicat a César Augus t * . 

Clou l 'art icle, oferint-se als membres 
de l 'Appalachian Mountain Club, a fer-
los de guia, potser per aquest pet i t la-
berint, que per a un fora pot arr ibar a 
èsser la nostra ent i tat . Unes fotografíes 
del nostre consoci Josep Llaudó, comu
niquen al public america la Imatge de 
les nostres muntanyes. 

E.R.E. — Del gran nord al gran sud 

Sota aquest t i to l general el professor 
Joaquim Montor io l i Pous va presentar 
dues xerrades sobre les expedlcions per 
eli efectuades al sud, al Sahara alger i , 
i al nord, a Lapònia. 

A la pr imera d'el les, l 'anomenada Mls-
sió TINDUF, ens va transportar als de-
sèrt ics paisatges nord-africans, amb les 
fantast iques extensions de dunes. Com 
ja és característ ic en el professor Mon-
tur io l , la xerrada va derivar f ins a con-
vert ir-se en una autèntica 11 ico sobre el 
com i el perqué de to t el que ens ana-
va mostrant la selecta coHecció de dia
posi t ives. 

La segona dissertacló, t i tulada Expedi
ció Nord-3, transcurría pel Flnnmark i la 
Lapònia, i contrastava v ivament amb la 
presentada la setmana anter ior, per les 
moites caractér ist iques di ferents de les 
regions v is i tades. Novament, en un es-
t i l ciar i didact ic, ens van ser serv i ts 
gran nombre de coneixements, no sois 
sobre fenòmens naturals, sino sobre 
tots els aspectes de la vida que poden 
interessar —els lapons i els seus cos-
tums i creences, la flora i la fauna, et
cétera—. 
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Per resumir, d i rem que aqüestes 
dues sessions, organitzades conjunta-
ment p e r l'E.R.E. i la Secció de Geogra
fía i Ciències Naturals, han résultat un 
èxi t complet , tant pels absistents com 
per la categoría del conferenciant, de 
qui esperem que no tardi gaire a tornar 
a proporc ionarnos una magnífica vetlla-
da com aqüestes. 

Cicle d'Orientació a l'Espeleologia 

Del 18 de gêner f ins al 15 de febrer, 
organitzat per TERE, ha t lngut lloc un 
Cicle d'Orientació a l 'Espeleologia, amb 
el desig de donar una visió global de 
to ts els aspectes que configuren el 
món espeleolôgic, tant els clentí f ics com 
els purament tècnics. 

Al costat de les sessions teôr iques 
de formació sobre técnica, Geospeleolo-
gia, Bioespeleologia, Topografía I Espe-
leo-arqueologia, s'han desenvolupat una 
ser ie de sort ides pract iques a diversos 
avenes i coves de les zones càrst iques 
de la nostra terra. Es v is i taren els avenes 
Montesinos, Verdor, Pompeu Fabra, Su-
mider, T-38, Selleras, Esqulrols I Esplu-
ga, i les coves del Forât Mico i la Falco-
nera. En la seva programado es t ingué 
en compte d'oferir l 'oportunitat de prac
t icar la major part de tècniques empra-
des en l 'espeleologia: Descens de pous, 
navegado en bot. exp lo rado de galeries 
hori tzontals i cavitats amb desnivel ls de 
l 'ordre del centenar de mèt res . . . 

És de destacar que el 85 % dels par
t ic ipants va superar amb èxlt les dif icul
tá is presentades. 

La Comissió Organ izadora del Cicle 
vol agralr els servéis dels consocis Ole-
guer Escola, Caries Ribera, A lber t Mar
tínez i Ramón Viñas, que donaren les 
sessions teôr iques, així mateix els de 
tots els membres de l'Equip que han 
portât a terme el desenvolupament de 
les sort ides pract iques. 

crònica 
El Naranjo de Bulnes desmitificat 

Sen^e donar-hi importancia, dos es-
caladors asturians efectúen l'escalada 
del Naranjo de Bulnes per la cara oest. 

El Naranjo de Bulnes, un dels pics 
mes caractér isées de la serralada dels 
Picos de Europa i objecte, darrerament, 
de publ ic i tat i discussions en els mit-
jans de comunicado de la Península, ha 
estât novament conquer l t en hivernal 
per la cara oest, segons not ic ies proce-
dents d'Oviedo del 24 de gêner. Dos es-
caladors asturians, Alvaro Lorzo Díaz, 
del grup Torreblanca, d'Oviedo, i Cons
tant ino, del grup Alpino, de Cianño, rea
l i za ren l 'ascensió, sense que ningú s'as-
sabentés de la seva presencia al Naran
jo, passant desapercebuts f ins I to t pels 
habitants d'Arenas de Cabrales. No han 
volgut fer manifestacions, ja que van 
assegurar que no els movia cap interés 
publ ic i tar i i l 'unica cosa que han afirmat 
és que la cara oest del Naranjo s'ha 
mi t i f icat sense mot lu , I els accidents 
ocorreguts foren gairebé sempre moti-
vats per la inexperiencia dels escala-
dors, o per les maies condlcions mé
téorologiques. També van confessar que 
efectuaren l'escalada només per satis
faccio propia I a fi de desvir tuar la 
t r is ta llegenda que s'ha volgut fer de la 
bonica muntanya deis Picos de Europa 
que ells tant est imen. 

Alps. Escalada del Matterhorn per la 
cara nord, en hivernal 

Noticies procedents de Zermatt , de 
darrers de gêner, in formen que dos al
pinistes, el suis Edgar Oberson i el txec 
Thomas Gross, han reelx i t en l'escalada 
del Mat terhorn per la seva cara nord. 

La «ruta de l ' impossible» o l '«últ ima 
pr imera», com la coneixen els guies del 
Valais, és una paret de gel i roca de 
mes de mil mètres d'alçada, seguida 
d'una muralla de 400 mètres mes fins 
al c im de la famosa muntanya (4.482 m ) . 

Oberson i Gross, després d'una set-
mana d'esforços, varen passar la darre-
ra nlt de la dif íci l escalada penjats a 
la paret en un indret on no és possible 

fer bivac, a uns 50 mètres del c im i amb 
températures de 20 graus sota zero. Va-
ren aconseguir arribar al c im al migdia 
i demanaren èsser baixats a la vali amb 
hel icòpter a causa del seu estât d'es-
gotament 

Cloenda del cinquantenari dels Amies 
dels Goigs 

El diumenge dia 20 de gêner va tenir 
lloc en el marc incomparable de Mont
serrat, la cloenda d'un seguit d'actes 
commemorat ius que, en el curs d'un any, 
ha desenvolupat l 'enti tat dels Amies 
dels Goigs, amb mot iu dels 50 anys de 
la seva creació. 

La nostra ent i tat , tan vinculada amb 
la dels Amies dels Goigs, va enviar-hi 
una representació que va recaure en el 
nostre consoci, el vocal b ib l iotecar i , se-
nyor M. Mont l leó. 

La vis i ta dels Amies dels Goigs a 
Montserrat va coincidir amb el comen-
çament de l'Any Sant, la quai cosa féu 
que el pare abat, Cassia Just, agrais al 
grup gogista que fossin els pr imers a 
acudir als peus de la Moreneta, to t con
testant a les paraules del poeta Osvald 
Cardona, que en nom dels romeus go-
gistes es va adreçar al pare abat i a la 
comunitat , en un l lenguatge poètic i amb 
un verb encomanadis, que el pare abat, 
humi lment. va dir que no podia supe
rar; les sèves paraules d'afecte i admi-
ració per a l'obra realitzada, però, col-
piren v ivament l 'ànim dels gogistes. Les 
paraules falagueres de l'abat encomana-
ren espérances en el sent i t que la nova 
l i turgia i les or ientacions modernes dels 
cants a l 'església eren propîcies a fer 
perdurables els cants f idels dels goigs. 
També va elogiar la nova edlcló dels 
Goigs a la Mare de Déu de Montserrat , 
editada per Torrel l de Reus, amb el tex t 
de mossèn Jaclnt Vedaguer, musica de 
mossèn Francese Baldelló, i nous gra
vats del nostre consoci Antoni Gelabert. 
Edició acurada, impresa a dues t in tes, 
I a quatre pagines. 

Es desprèn d'aquesta visi ta i del ca-
liu que s'hi veia, que la t radic ió dels 
cants dels goigs persist i rà, potser amb 
l leugeres modif icacions adients a l'èpo
ca actual. que se'n fomentaran de nous, 
promovent concursos, que es cercare 
l 'embel l iment de les edicions i que se 
n'est imularan les coHeccions, tant per a 
donar a conèixer la histôria de les nos-
tres devoclons, com pel t résor ar t is t ic , 
dlns del camp poètic. de la musica o 
dels gravats. 
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Abans de ret irar-se, el pare abat va 
estrènyer la mà de molts gogistes, àd-
huc la del romeu mes jove, Marc Mont-
lleó, de 26 mesos, net del nostre repré
sentant al quai va dir igir unes paraules 
encomiàst iques. to t fent-l i el senyal de 
la creu. 

Amb el l l iurament de la nova edició 
dels Goigs a la Mare de Déu, la missa 
concelebrada de les onze hores, la re-
cepció del pare abat, l 'exposició de 
goigs de la Mare de Déu de Montser
rat de la coHecció de TAbadia, els cants 
dels goigs per l'Escolania a la una de la 
tarda i el dinar de germanor conjunta-
ment amb gogistes de Reus, Cardona, 
Igualada, Tàrrega, Vie i Sabadell, es va 
donar per acabada la vis i ta a Montser
rat i els actes del c inquantenari . 

En arribar a Barcelona, un grup ré
duit d A m i c s dels Goigs es trasl ladaren 
al domici l i part icular del révérend mos-
sèn Francese Baldelló. fundador de l'en-
t i ta t , i li feren l l iurament d'un exemplar 
signât per to ts els assistents a la 
cloenda. 

Muntanyenc-mariner: un maridatge no 
gaire fréquent 

Normalment, la gent que fa muntanya 
son mes aviat de secà i no coneixen 
del mar mes que la seva ut i l i ta t refres-
cant a pie est iu . Alguns no arr iben ni 
a alxô, ja que sabem d'un muntanyenc 
amie nostre, tan bon muntanyenc com 
amie, que una vegada que va sucar els 
peus a les aiguës de cap de Creus va 
esser atacat fu lminantment per unes an
gines que van obligar a una evacuació 
mar i t ima. to t i la repulsió de l 'amblent. 
No obstant això. n'hi ha que compagi-
nen la muntanya i el mar amb tota l'a
ventura i l 'ampl i tud que puguin tenir 
una i al tre, des de la gran ascensió a 
la travessia, navegant a vela, aguantant 
bon o mal temps, «blvaquejant» a la ca-
nya I buscant al compas la mi l lor «via» 
per arriba. si no al c im, s i a l'Illa o port 
pensât. 

Mot iva aouest comentar l la récent pu-
bl icació del l l ibre d'un navegant sol i ta
ri (1 ) . Va sorprendre, en 1968, saber que 
un xlcot base projectava travessar l'At-
làntic i continuar després f ins a fer la 
volta al mon. en un pet i t vaixell de vela, 
de set mètres d'eslora, constru i t per una 
indùstria catalana. Però conèixer les cir-
cumstàncies d'aquest projecte foren en-
cara més sorprenents. 

Julio Vi Mar. que aquest és el seu nom, 
era un apassionat de la muntanya i des-

prés de conèixer Pirineu, Picos i el Na-
ranjo, havia corregut per la nord de La-
varedo, Piz Badile, el Dru i feia de guia 
als Alps. Un greu accident a l'aresta de 
Peuterey, del quai es va salvar després 
de dos dies gracies a un hel icòpter, amb 
una doble fractura oberta de t ibia i pe
rone, el va tenir més d'un any inact iu. 
i va èsser durant aquesta inact ivi tat que 
va projectar la seva nova aventura i en 
un nou élément. 

Havent sort i t de Barcelona a l'abril 
de 1968. va creuar l 'At lànt ic, des de Ca
naries a les Ant i l les, en 34 dies. El Ca
ribe, Panama, Pacific, Tahit i , Nova Ze
landa. Austral ia, Àfr ica del Sud, Brasil 
i f inalment Lequeit io a l 'estiu de 1972, 
van esser punts del seu périple. 

Julio Vil lar no ha escr i t un l l ibre tèc-
nic de navegació, sino les sèves im
pressions, la seva recerca de la sole-
dat i la v is ió, comprensió de la huma-
nitat des de la seva impressionant t r i 
buna. Podriem dir que ha escr i t el poe
ma de la seva manera d'esser o, mil lor 
dit. i fent servir les seves pròpies pa
raules, «este l ibro es el ref lejo de mi 
alma». 

I el maridatge que assenyalàvem, amb 
eli continua plenament, ja que ara Julio 
Vil lar és un dels membres de l 'expedi-
ció basca a l 'Everest. 

(1) Julio Vi l lar: ;Eh, petrel! — Cua-
derno de un navegante sol i tar io. Edito
rial Juventud. 

bibliografia 
Roques, parets i agulles de Montserrat. 

Guia d'escalades. — 2. Regio de Te-
bes i Tebaida, per Josep M. Rodés i 
Ferran Labrana. 222 pàgs. 80 fotogra-
vats i nombrosos croquis. Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat . 1973. 

Ouan l'any 1972 apareixia el pr imer 
volum de Roques parets i agulles de 
Montserrat, dedicat a la régie d'Agulles, 
amb el quai Josep M. Rodés i Ferran 
Labrana iniciaven la seva ambiciosa obra 
—cinc volums programats— de recoll i r 
i s istemati tzar totes les vies d'escalada 
del conjunt orogràfic de Montserrat , el 
l l ibre, reaiment important, fou ja objec
te, en aquestes pagines, d'un extens co-
mentar i , alhora que d'un merescut elogi. 

Avui repet im amb goig els mateixos 
conceptes, subratl lats si cal , perquè la 
cont inui tat que représenta la preparaciô 
i l 'ediciô d'un segon volum de la série 
de Roques, parets i agulles de Mont
serrat, mereix els majors elogis, tant 
més en un pais com el nostre, més 
amant de les tasques isolades, que no 
pas dels esforços cont inuats i sistemà-
t ics . 

En aquest segon volum son descr i ts 
uns setanta c ims, que no formen grup, 
sinô que const i tueixen nucl is isolats per-
tanyents a les régions anomenades an-
t igament Tebes i Tebaida. és a dlr, les 
dues régions orogràfiques del imitades a 
l levant pel Llobregat i a ponent pels Po-
l legons. i estructurades en dues zones 
naturals migpart ides per la Vallmala. 

Aquestes dues zones son conegudes 
amb el nom de Magdalenes al vessant 
dret i de Trinl tats, Sant Salvador i Sant 
Benêt a l 'esquerre. Son les parts més 
visi tades de tôt Montserrat , car l'em-
plaçament de diverses ermi tes d'ençà 
de mes de mil anys i la proximi tat del 
temple de la Verge bruna i la seva aba-
dia, han faci l i tât el seu coneixement als 
muntanyencs i als romeus. 

Com en l 'anterior vo lum. la base de 
la Guia és la fotograf ia. sobre la quai es 
dibuixen els i t inerar is de les vies. S'hi 
indiquen minuciosament els graus de di-
f icultat. Ilocs de reunions, llargada de 
les t i rades, etc. També aci s' inclouen 
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fotos panoramiques de cada zona des-
cr i ta, aixi com dibuixos a vista d'ocell 
d'alguns dels monôl i ts, amb indicaciô 
de l'accès de les vies. 

L'abundant part gràfica, es compléta 
amb sengles mapes-croquis de les dues 
régions estudiades en l 'obra: Tebes i 
Tebaida, amb el dibuix i numeraciô dels 
monol i ts i Murs camins d'accès. 

Com és évident, una obra tan com 
pleta, intéressa no tan sols els escala-
dors. a qui va indubtablement dedicada 
en pr imer Hoc, sinô a tots els munta-
nyencs i geôgrafs, interessats en la mun-
tanya montserrat ina. 

Els dos magnifies volums de Josep 
M. Rodés i Ferran Labrana, esperen la 
prompta companyia dels altres de la sé
rie que ja s'anuncien: el de la régie de 
Tabor i el de la dels Ecos i Frares En-
cantats. 

Josep Girona 

La Cerdaqne (Cerdagne Française, Cer-
dagne Espagnole, Capcir). A. F. Mare 
et Bouil le. — Préface de J. G. Gigot, 
d i recteur des services d'arxives de 
l 'Hérault. — Editions du Cadran. 

Heus aci un ll ibre intéressant per als 
qui vulguin conèlxer una mica mes, so-
bretot en l 'aspecte monumental , aquesta 
meravellosa comarca pir inenca migpart i -
da absurdament, tal com diuen. encer-
tadament. els autors en la presentaciô 
del pais: «Depuis le t ra i té des Pyrénées. 

depuis 1660, la Cerdagne espagnole est 
séparée de la Cerdagne française par 
une f ront ière qui a été définie selon des 
cr i tères pol i t iques et mi l i ta i res ne te
nant aucun compte des réal i tés natu
relles et humaines du pays.» 

El l l ibre està div id i t en dues parts, la 
pr imera de les quais, dins l 'aspecte ge
neral d'aquesta comarca, analitza el pais 
com a real i tat f ís ica, amb l 'encert d'in-
cloure-hi també la peti ta depressió del 
Capcir Seguidament presenta la histo
ria d'aquesta terra, abans i després del 
Tractât deis Pirineus. Acaba la pr imera 
part amb una div is ió de l 'home, en una 
interpretació ben reeixida dels fets hu-
mans i les t radic ions de la comarca cer-
dana. 

La segona part del l l ibre, mes exten
sa, està dedicada de forma i t inérant i 
amb pet i ts gràf ics. als indrets mes ca
ractér isées de poblament huma, a les 
dues Cerdanyes i al Capcir. Està ben 
documentât, amb dades fins i to t poc 
conegudes, i complétât amb una abun-
dant ¡ I lustrado mol t intéressant i en part 
força inèdita quant a les reproduccions 
de gravats i plànols antics dels Arx ius 
Fotografíes de París i de la Bibl ioteca 
Nacional, referents al t résor artíst ic i a 
les vi les for t i f icades de la Cerdanya 
Francesa. Aquesta segona part del ll i
bre va precedida per un breu estudi de 
les esglésies de la Cerdanya i el seu 
mobi l iar i , ja que és aquest l 'objecte 
principal dels esmentats i t lnerar ls. 

Acaba el l l ibre amb un index toponi
mie i un glossari de mots, alguns cata
lans i d'altres de vocabularl d 'històr ia 
i arqueología medieval . Conté també una 
extensa bibl iograf ia sobre la Cerdanya, 
mes completa pel que fa referencia als 
autors francesos. 

Recomanem, dones, aquesta obra, pel 
seu cont ingut i exposició, a to ts aquells 
que. coneixent de prop una comarca tan 
característ ica com la Cerdanya, vulguin 
aprofundir una mica mes en la real i tat 
de la seva historia i l 'antiga t radic ló de 
les seves pedrés. 

Josep Llaudó i Majorai 

Els problèmes del Pallars Sobirà. 
Magi Riart Birbe 

Aquest estudi , publicat a Barcelona en 
1972, i guardonat amb un accèssi t al Pre
mi «Paterna Rura», és seguit d'unes tau
les de despoblament de la comarca, de 
Josep Iglesias, i ha estât édi tât pel Pa
t ronat de la Fundado Salvador Vives Ca-
sajoana. En fer real i tat, junt amb al tres 

publicacions i act iv i tats, el noble anhel 
d'aquell que fou modèlic ciutadà i géne
ros propulsor de la cul tura, ens com-
plaem a retre-li public homenatge d'hono-
rança i grat i tud. No vaci l lem a recomanar 
aquest t rebal l , escr i t amb tanta dedica
do com competencia, que const i tueix un 
estudi geogràf ic i économie, a t ravés de 
la histor ia, d'aquella comarca pir inenca, 
en qué el r igor c ient i f ic va aparellat amb 
una exposició ágil i senzil la. Vér i table 
obra de geografía aplicada, Magí Riart hi 
explana i analitza els diversos problèmes 
que tenen plantejats avui les comarques 
de muntanya: em ig rado , falta de cornu-
nicacions, m o d e r n i z a d o i exp lo tado ru
ral dels seus mit jans de riquesa. 

Heus aci l ' index del l l ibre que pot do
nar una bona idea de l ' interès del seu 
cont ingut : El Pallars Sobirà. General i tats. 
Aspecte huma. Aspecte économie. Els es-
ports de muntanya al Pallars. Excursio-
nísme. Esquí. Tur isme. Pesca. Caça. Els 
bolets. Les plantes medicináis. Els ar
bres f ru i ters . Els pastors. La ramaderia. 
Els boscos. Les f ires i els mercats. Les 
industr ies. El fo lk lore. El Pallars, pr iv i legi 
de la natura. 

Les taules de despoblament, de Josep 
Iglesias, que const i tueixen un apèndix de 
l'obra, comprenen un det ingut estudi des 
del segle XVIII als temps actuáis, amb 
análisis detal lades de les dades compa
ratives deis pr imers cinquanta anys del 
présent segle, dels darrers v in t anys, l'al-
t í tud del poblament i la d lst r ibució geo
gráf ica. 

Cal afeglr-hi, encara, que el l l ibre ex
posa un seguit d' idées pract iques mol t 
intéressants que afecten l 'evolució ¡m-
mediata de la comarca pallaresa I l'apro-
f i tament de les immenses reserves i r i -
queses naturals. 

La nostra f e l i c i t ado al seu autor, Magí 
Ricart i Birbé, i al Patronat de la Funda-
ció Vives Casajuana, que ens ofereix 
obres de tant d ' interès com aquesta, que 
esperem que serán seguida per d'al tres 
del mateix caire. 

J. Ll. M. 

La revista "Muntanya", editada 
peí Centre Excursionista de 
Catalunya, es publica sense 
cap finalitat lucrativa. 
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AMB AQUEST GEST... 
militons d 'homes de tôt el mon comencen 

cada dia Mur jornada. 
Un massatge for t i baronivol de FLOID 

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

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

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

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

•Floïd 
H A U G R O N C I E N T I F I C A L , S. A . New York / London / Pari» / Barcelona 

• » • *M o »*i • ¿studlo baquts 



La Ballena Alegre 
A 9 m i n u t s d e Barce lona per l 'autop is ta de Caste l ldefe ls , e l 

c a m p i n g " L A B A L L E N A A L E G R E ' ' , us c o n v i d a a acampar ais 

seus boscos f rondosos i a b a n y a r - v o s a les t ransparents aigües 

med i te r ràn ies . 

A i x í m a t e i x i per a c o m o d i t a t deis nostres c l ien ts h e m instal . lat 

a l ' in ter io r de l rec in te de l c a m p i n g els servéis comp le ts de bar, 

restaurant , servéis sanitar is, supermercat , du txes , lavabos , 

assistència mèd ica , parc i n fan t i l , zona espor t i va , bugada i 

p l a n x a i e l sector comerc ia l o n p o d r e u adqu i r i r tots aquel ls 

art ic les q u e v u l g u e u . 



Nous 
n'estranyeu! 

Encara 
.no ha 

_ H visitât 
Mañanes 

Mañanes es preocupa 
per tothom qui vol practicar un esport. 

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

MAÑANES esports 

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



la qualitat 
dels nostres 
clients 
determina 
la qualitat 
deis nostres 
productes 



d'EL CASERÍO, 
me'n fio! 

Per a ixò 
é s e l p r i m e r f o r m a t g e 
en porc ions 
d 'Espanya 
Pes en origen: 170 grams 

EL CASERÍO 
MUNTANYA Editada peí CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

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

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

Si encara no sou 
subscriptor de 
MUNTANYA. 
retalleu i envieu 
aquest butlletí 
i rebreu 
puntualment 
la revista al 
vostre domicili. 

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

N o m 

ca r re r num. pis 

pob lac ió 
(districts postal) 

Se subsc r i u a la rev is ta M U N T A N Y A a par t i r de l núm. , amb la 

quo ta anual de 195 p e s s e t e s país o 225 p e s s e t e s es t range r . 

C o b r a m e n t : 

|~l gir pos ta i 

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

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

Signatura 



Recomanem: 

DOMENECH, Josep M." 
Historia Breu de Terrassa (per a infants) 
Terrassa 1972 200 ptes. 

SITJES I MOLINS, X. 
Sant Benet de Bagés 
Manresa 1973 1 75 ptes. 

CUIXA 
Abadía de S. Miquel de Cuixá 
1973 125 ptes. 

CARDONER I PLANAS, Antoni 
Historia de la Medicina a la 
Corona d'Aragó 
B. 1973 100 ptes. 

Innoícfcrc mnitart* Avda. Portal de l'Angel, 9 - Barcelona 

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

A r a , MUNTANYA, d e m a n a la c o l . l a b o r a d o de is seus lec to rs pe r a una nova e tapa d 'expans ió , p e r q u é 
a c o n s e g u e i x i t o t a 

que es la d i fus ió 
mere ix . 

Franque ig \ 

TARGET A POSTAL 

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

Molts 
excursionistes 
no llegeixen 
MUNTANYA 
perqué no 
la coneixen. 
Parleu-vos de 
MUNTANYA 
i feu-los-la 
conéixer. 
Retalleu aquest 
butlletí 
i doneu-los-el 
perqué se 
subscriguin a 
MUNTANYA 
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