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Editorial 
De cara al segon centenari del Centre 

Cal no oblidar-ho, el Centre viu 
d'un glorias passât. Passât marcai 
per uns homes de gran personalitat 
que en formaren part en els seus 
inicis, que H varen donar un segell, 
i on feren una tasca que moites ve-
gades transcendí els limits de l'ex-
cursionisme per entrar al camp de 
la ciencia. Noms coneguts més en-
llà del Centre per la seva activitat 
científica, foren, a més, capdavan-
ters de la nostra Entitat. En aquell 
moment, el Centre fou un Hoc d'a-
colliment i alhora un collaborador 
per a la seva tasca, i aquells homes 
que estaven ja al servei del país, el 
varen servir també des de l'Entitat 
a la qual pertanyien. 

Recordem que, generalment, la 
naixença d'un moviment cultural 
respon a una nécessitât del país. I 
el Centre inicia, a finals del segle 
passât i continua al segle següent, 
una labor que es feia, dones, neces
sària: fer conèixer Catalunya. L'ex-
cursionisme cátala va néixer, tots 
ho sabem, amb aquesta urgencia: 
divulgar tot allò que era nostre i 
que tanmateix era desconegut de 
molts, aproximar la geografia cata
lana a nivell de divulgado. Com la 
geografia, tota la investigado cien
tífico-excursionista duta a terme 
pels homes del Centre tingué aques
ta finalitat. L'excursionisme fou es-
port, però fou molt més que això, 
fou la possibilitat d'un descobri-
ment a fons de la realitat fisica de 
Catalunya. 

No es pot estimar una cosa sensé 
conèixer-la. Fa cent anys, ja, que es 
va iniciar aquella tasca de coneixe-

ment i d'amor al país a través de la 
naturalesa, tasca continuada i am
pliada per tantes altres entitats ex-
cursionistes de casa nostra. Fa cent 
anys, ja, molt l'hauriem d'estimar, 
molt hauriem d'haver après. Les cir-
cumstàncies san diferents, l'evolu-
ció no es pot aturar. La tasca d'ara, 
continuadora d'aquella, és molt 
més difícil, molt més compromesa, 
és un rise, perqué esdevé una llui-
ta: ara ens cai conservar el país 
amb tota l'essència possible. Molts 
obstacles han sorgit que aleshores 
no hi eren, cada dia se'ns fa més 
difícil reconèixer la nostra ciutat, 
el nostre paisatge, la nostra cultura. 

I pensem ara que aquesta volun-
tat de lluita hauria de formar part 
de l'actitud del Centre per als cent 
anys a venir, actitud que tantes ve-
gades se'ns ha quedat oblidada. El 
Centre està al servei d'un país, viu 
immers en la vida d'una ciutat i 
d'una societat i no pot defugir-ne 
els problèmes i tancar els ulls a la 
realitat. Forma part d'un context 
cultural i social, i dintre les seves 
possibìlitats ha de crear un nivell 
de consciència cívica, ineludible i 
necessari. 

Vesport és important, però Ves
port pur i désintéressât, tal com 
l'entenem, és patrimoni d'un país 
madur, amb piena consciència dels 
valors que rodegen aquest esport i 
del grau d'importància d'aquest s 
valors. No cai dir que el Centre ha 
de seguir una linia esportiva, amb 
l'esforç de divulgado constant de 
tot allò que cal conèixer de casa 
nostra: la geografia, la historia, 

l'art, la llengua, perà sensé oblidar 
els problèmes actuáis que ens afec
ten a tots. I és potser enfront d'a-
quests problèmes que hem estât 
massa passius. Hem callat massa 
davant tants abusos, tanta incons
ciencia que ens ha malmès la natu
ralesa, patrimoni de tots. 

Hauriem de reivindicar aquell fet 
excursionista de fa cent anys, que a 
més d'esportiu era exponent de la 
cultura i la vida del país. Reivindi-
car-lo amb l'exemple i amb la vo-
luntat de servei a unes idees i a un 
tarannà que s'ha mantigut a través 
de les generacions. Conservar el 
que tenim no és cosa fácil, perà és 
deure de tots. No disposem d'altra 
força que la paraula, i ens cal al-
çar la veu d'ara endavant per exigir 
un respecte a tôt alla que és nostre, 
i ens cal també que la nostra veu 
trobi suport en d'altres veus que 
des de diferents àmbits de casa 
nostra clamen pels mateixos drets 
i els mateixos deures. Un llenguat-
ge nou i polèmic que arribes a tot-
hom, una informado que portés a 
una presa de consciència. 

Creiem que només aixi, al mo
ment que ens ha tocat de viure vora 
els inicis del segon centenari, el 
Centre Excursionista de Catalunya, 
que viu encara d'un glorias passât, 
haurà près consciència que mirant 
cap a aquest segon centenari, més 
important que no pas la supervi
vencia de l'Entitat, és la labor que 
l'Entitat pugui fer, constructiva i 
real, de cara al futur de la nostra 
terra. 
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Esquí de primavera, esquí de tardor 
per J o s e p M . S a l a i A l b a r e d a 

Som dalt del c im. Beatíf icament de 
panxa al sol . 

A is nostres peus s'estimba la paret 
que s'enfonsa a la gelera de Tempes
tá is . El pie d'Aneto ens domina per la 
banda de ponent i al seu cim ni ha 
gran concurrencia. És dia de recepció 
de les peregrinacions que hi pugen 
des de la Renclusa. És Pasqua gra
nada. 

Cap a llevant s'allunya, bon xic 
amansida, la cresta de Tempestats i 
a migjorn, dins una fornal roent, bull 
una barreja de neus ¡ roques, sota el 
calent sol de pr imers de juny. 

Mentre TAntoni ful leja el l l ibre re
gistre, desf i len peí meu pensament, 
com en una rápida peHícula, eis re
cords vius de les hores viscudes en 
aqüestes muntanyes. Records de 
Companys que ja no hi son, i d'altres 
per ais quais la muntanya és corn un 
record d'aventures de joventut. Imat-
ges de dies de sol , d'un gaudir plàcid 
de la muntanya, i de dies de tempes-
tat, de baralla intensa amb eis élé
ments i amb la propia covardia. Son 
unes miques deis anys vlscuts, les 
quals amb eis ulls ducs , reviuen uns 
instants. 

Uns cr i ts llunyans ens tornen al 
mon d'ara. Son eis de l 'Aneto que ja 
no hi caben! I nosaltres aquí, tan 
buits de gent i tan plens de la im-
mensitat de l'espai. 

Una añada tardana al pic de Tem
pestats ens sembla, a l'amie Gríful i 
a mi , una bona manera de fer esquí 
de primavera. 

I carregats amb mes pes del que 
ens hauria agradat, deixàvem el cotxe 
a mes de mit ja pista de Vallhiberna, 
impracticable per mal de pedra, i ens 
arribàvem f ins a la peti ta cabana de 
Llosas. Les f lors, els pins, l'aigua i la 
neu abundosa deis clms ens feren el 
cami curt. 

Deixar que 1a tarda caigui, a la vora 
d'un foc olorós de resina, contem
plant corn la fosca s'enfi la canals 
amunt f ins a apagar I ult ima llepada 
rogenca de sol a les puntes del Vall
hiberna, és una manera eficaç d'apai-

vagar els nervis excessivament ten-
sats, per la civi l i tzaciô de consum i 
la product iv i tat . 

Lentameht s'apaguen les ult imes 
lluïssors del dia i una lluna tafanera 
ens atrapa en el moment d'entrar al 
eau. Quina meravella tan simple, una 
petita cabana de pastor! 

Hem dormit f ins que n'hem t ingut 
prou. No tenim pressa. Tot el dia és 
per a nosaltres. 

Sobre el blau pàHid del eel, es reta-

llen les puntes de l 'Aneto i del Tem
pestats. 

Esquís a l'esquena, ens arr ibem 
f ins al Mac de Llosas. Les negres pa-
rets de pedra que el tanquen, s'ensor-
ren encara en el gel que l'empresona 
La neu és ja seguida. 

Esquís ais peus, la marxa lleugera, 
remuntem per la peti ta valleta f ins al 
pet i t Mac superior de Llosas, que no 
s'ha assabentat que ja fa estona que 
és primavera. 
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Des del pic de les Tempestáis, a primer 

terme, les abruptes i trencades crestes del 

mateix nom i de les Salenques. 4 

Des de la Vali de Llosas es dreça el pic de 

Russell, amb els seus vessants encara 

força coberts de neu. • 

I ara si que no hi ha mes remei. Cal 
encarar-se amb el pendent que ens 
donará entrada a les altures. Les pells 
no agafen en la neu gelada i, amb 
sent iment, els esquís tornen a les 
nostres espatl les. 

Una resplendor ens cega. És el sol 
que treu el cap per sobre el coll de 
Vallhiberna. Una parada en unes pe
drés planes i és l'hora d'un primer 
esmorzar. 

Un escamot d'isards, l leugers corn 
el vent, travessen la vali des de sota 
el Vallhiberna f ins a les canals que 
cauen del Russell. Les mares amb els 
pet i ts al mig. Els máseles, vigi lants, 
obren i tanquen la marxa. 

Ens sent im isards i rapids ens cal-
cem els esquís, però de seguida ens 
adonem que només som homes. I pas 

darrera pas segueix la nostra pujada, 
lenta però seguida. 

La constancia té premi, i ens tro-
bem sota els ul t ims pendents, molt 
drets, que ens separen de la cresta. 
La neu aguanta bé i esquís ais peus 
els anem guanyant f ins que l'adherén-
cia es fa di f íc i l i la possibi l i tat d'una 
relliscada és evident. Delicada opera-
ciò, la de descalgar-se i acabar de 
pujar picant for t de puntes f ins arri
bar al caire de la cresta. 

Sorprenent canvi de panoràmica, 
amb la trencada cresta de Salenques 
a tocar i el blau del cel que es perd 
per sobre les terres de Franga. Dei-
xem els esquís en un peti t replà, i 
saltant de roca en roca acabem de 
guanyar els pocs metres que ens fal
ten per al c im. 

Gaudim de la nostra sol i tud. Allá 
baix, dues f igures minuscules s'enfi-
len lentament cap al Russell. I a l'A-
neto comença a haver-hi pau. S'acos-
ta migdia. 

Deixem el cim i en breus moments 
tornem ais esquís. Encerem, operació 
ritual per a congraciar-nos les fades 
de Tesqui, i des de la mateixa cresta 
encetem el descens. 

Salta la neu en mil esquitxos, al 
primer viratge vert iginós que ens fa 
perdre molt desnivel l , i entrem en els 
francs pendents que baixen cap a Llo
sas. Oui reconeixeria, sota aquesta 
capa uni forme, el món monstruos de 
roes de totes mides, que és aquesta 
regió a l 'est iu! Les fades ens som-
riuen i nosaltres r iem també. D'una 
fél ic i tât plena que la velocitat i l'aire 

220 



La valí de L/osás, des deis vessanrs del pie 
de les Tempestats, sota l'esclat del sol pri
maveral, que s'apressa a fondre la neu. • 

pur ens donen. Les pet i tes f igures 
que pugen cap al Russell ens han vist 
passar brunzents peí seu costat, i ara 
son una altra vegada pet i tes, allá dalt, 
prop de les ul t imes parets del c im. 
Revoltem cap al coll deis Isards, en 
amples viratges, sensé perdre veloci-
tat, i enfoquem de dret la valí de Llo
sas. Aviat passem el pr imer llac i 
som de seguida al costat del gran ull 
entelat després de la gran dormida 
hivernenca. El sol pica de debo i la 
neu ja no és la de les altures. Pero 
embriacs de llum i cel aprof i tem en
cara les darreres pales f ins a un úl-
t im viratge al costat de les pr imeres 
anemones i gencianes. 

Ens descalcem els esquís i ens ar-
r ibem a la cabana. 

La vida bull a l 'entorn. Flors, papa-

llones i mil insectes test imonien la 
f i de l 'hivern. La primavera és aquí! 

Adéu, fades de la neu! Arrecereu-
vos en els úl t ims replecs de les mun-
tanyes i sigueu-nos propicies la tem
porada que ve! 

És Tots Sants. Les fades han baixat 
deis úl t ims replecs de les muntanyes 
i la neu cobreix abundosa els cims de 
la Cerdanya. Fa cinc mesos li déiem 
adéu i avui li donem la benvinguda. 

Amb en Josep i en Jordi , comen-
cem l'excursió al coll del Puimorens. 
Pas lent, els esquís escriuen les pri
meres ratl les en el l l ibre tot just es-
trenat de la neu nova. La manifesta
d o de la nostra joia renovada. 

Una Marga pujada suau, ens porta 
en direcció al pie de la Mina de Pui
morens, situat en un serrat perpendi
cular a la carena que corre del pie de 
Fontfreda ais pies Negre i d'Envalira. 

La l lum suau, obliqua, projecta om-
bres allargades sobre la pell de la 
muntanya. La neu nova, bri l la intensa-
ment. En el blau pállid del cel es pas-
segen Margues teranyines de núvols 
f ins. Un dia de meravella! 

Darrera nostre s'allunya la carrete
ra i a l 'esquerra cada cop és mes pe-
t i t al llarg telesquí de la Vinyola, en
cara verge del pas de les mul t i tuds. 

D'una manera fáci l , gairebé sense 
esforc, entrem de nou en el món que 
a mi tant em plau. El món de la mun
tanya, pr imi t iu i s imple, on cada u 
rep, segons la mesura que dona. 
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Visio dels pics d'Envalira des del c/m del 

pic de la Mina de Pimorens. y 

Farà trenta anys que vaig calçar-me 
per primera vegada els esquís. Un 
pas logie, ho crée sincerament, del 
qui est ima la muntanya. Una aficio, 
amor o passio, que no sé ben bé el 
que és, ha de ser tota l , no fragmenta
ria. La dona que s'est ima, s'estima 
sempre, de nit i de dia, en el goig i 
en el dolor. Cree que la muntanya 
s'ha d'est imar d'una manera sem
blant. Sempre. 

A l 'estiu, quan el dia és l larg, les 
Margues caminades per les carenes i 
les cavalcades vert iginoses per ares-
tes i parets en busca de l'aire pur de 
les al tures. A l 'hivern, buscant l'es-
calf tebi d'un solet pet i t , per les valls 
i camins de la baixa muntanya, plena 
d'una simple humanitat, o bé enca-
rant-nos amb la duresa d'unes condi-
cions di f ic i ls en la mes absoluta so
l i tud de l'alta muntanya plena de neu 
i gel. I també a la primavera i a la 
tardor. Quan la vida de la terra es 
manifesta amb les f lors i la fulla ten
dra i la lassitud d'un treball intens 
amb l'apoteosi deis ocres i vermei ls. 
Abans de conèixer Tesqui, intuía la 
bellesa que hi devia haver en la mun
tanya hivernal. Després n'he t ingut 
la certesa. I la muntanya, estimada ai-
x i , d'una manera tota l , m'ha donat ho-
res inoblidables. Hores que he viscut 
intensament al costat dels companys, 
que com jo han sent i t la muntanya, i, 
que ens han fet amies de debò. 

La pujada s'accentua i em fa perdre 
el f i l dels meus pensaments. Mi l lor! 
Ara em deixaré anar en el goig de la 
contemplado i de l'esforç acom-
passat. 

Amples i Margues Maçades, sobre 
una neu fonda i Meugera ens acosten 
a la carena. Abans, però, en un petit 
replà, una parada. És l'hora de refer 
forces. I apreciar el regust simple 
d'una mica de pa amb xocolata. 

Després una últ ima pujada i som a 
l'ampia carena. La vis ió s'estén per 
sobre una mar de muntanyes blan-
ques. Ens acostem al c im. A l peu de 
les ul t imes roques ens descalcem els 
esquís i en breus moments hi som. 

Llarga contemplado de l'extensa 
panoràmica. Les canals i parets dels 
cims de la Baita i de Fontnegra, ens 

- «PS 
tapen la visió cap al sud. Cap a Ile-
vant, per sobre les planades del Pui-
morens, els massissos del Carl i t i de 
l 'Arieja oriental ens insinúen it inera 
ris inédits. Al nord, els cims arrodo-
nits de la Cabaneta i Roc Melé, mig 
tapen les si luetes ardides de l'Asco-
bes i Rulle i cap a ponent, son totes 
les muntanyes d'Andorra les que la 
mirada salta f ins a topar a Thoritzó 
amb l 'Aneto i la Maladeta. 

Un mon immens per ofegar la petu-

J3r 
lància dels qui diuen conèixer tot el 
Pirineu. Tota una vida no seria suf i-
cient per a arribar a conèixer totes 
les seves valls i tots els seus cims. 
Aquesta panorámica, corn tantes d'al-
t res, és un repte a la imaginado. Mi l 
i t ineraris diferents ens esperen! 

L'airet lleuger f i l t ra el fred f ins al 
moll dels ossos i ens fa deixar el d m . 
Tornem ais esquís. 

La primera baixada de la tempora
da! Després d'un primer tempteig. 
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El Puigpedrós de Fontnegra des de la ruta 

del pic de la Mina, sota una generosa capa 

de neu primerenca. • 

ens llancem avail gronxant-nos per la 
carena primer ¡ per les ampies co
mes després. Al costat de la cabana 
de pastors, aclofada sota un bon gruix 
de neu, fem una petita parada per 
contemplar els nostres rastres que 
ratl len els pendents bri l lants al sol 

del migdia. Una Marga patinada, en lí- i 
nia recta, ens acosta al Puimorens. 

I davant la mirada astorada d'uns 
holandesos badocs, fem l 'úl t im virat-
ge al costat mateix de l'auto que ens 
espera des del matí. 

Tot deslligant-me els esquís, m'ado-
no que tot just som a Tot Sants. Si 
avui sembla un dia de pie hivern. On 
és la tardor? On les tul les grogues i 
vermelles? 

Dlumenge que ve, aniré al Mont-
seny! 
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Perqué no la V Copa Barcelona 
p e r A n t o n i C a m p a ñ a 

Fa uns dies, comentàvem amb uns 
amies el tema inesgotable de Tesqui. 
Hi havia un cr i ter i cornu entre tots 
plegats i no hi exist ia polèmica. Par-
làvem de com era d'extraordinari de 
participar en les curses d'esquí, de 
les sensacions emocionants que s'hi 
arr iben a sent ir i sobretot de la satis
faccio personal que sent l'esquiador 
quan ha complétât un bon recorregut, 
en aquesta realització que di f íc i l -
ment es pot expl icar amb paraules, a 
aquest doble món que envolta tot ès
ser huma que, per vocació, es tanca 
en l'altre món seu i només s e n des-
perta quan algú l ' interroga. 

Algunes vegades, moites vegades, 
m'he interrogat sobre les curses d'es
quí. Les preguntes habituais son: 
«Com t'ha anat?», «T'ha agradat?», 
«N'estas satisfet?» «Esperaves aquest 
résultat?» Sempre preguntes banals, 
investigant sobre qualsevol aspecte 
superf icial d'una cursa, buscant una 
exp l icado lògica deis fets o, com a 
màxim, demanant una opinió personal 
sobre un recorregut, una pista, un tra
çât, una mena de neu. Poe sovint es 
pregunta a un esquiador ni s' interes
sa ningú pel que sent, el que viu ni 
per les emocions internes. 

Talment es podría dir d'una altra 
mena d'act ivi tats com és ara Torga-
nització d'una cursa. Ja no es busca, 
o, mil lor dit , no s'ha buscat mai la ve-
r i tat, en una cursa. Tot compta, tot és 
vàl id, però el que no val res és t r iom-
far. A qui guanya se li busquen les 
pessigolles perqué perdi el cop que 
ve, i si la seva v ictor ia no plau no 
se'n parla i Tafer si lenciat és afer 
acabat. 

Crée, n'estic convençut, que la 
IV Copa Barcelona ha caigut en 
aquest parany. La del si lenci malgrat 
el seu gran exi t i aquí és on ens ha 
de doldre als qui de debò, sincera-
ment i sobre totes les coses, est i-
mem un món ben fe t o, pel cap baix, 
mil lor. 

No hi haurà capítol V 

Fins i tot és probable que els meus 
art ic les no encaixin gaire en la linia 
general de la revista «Muntanya». És 

molt fàcil que l'esqui alpi est igui , a 
mes, una mica per sota de la mitjana 
normal que s'exigeix a qualsevol ac-
t iv i tat perquè ens el prenguem serio-
sament i no nego la raó als qui ens 
acusen, als esquiadors alpins, d'ésser 
folrats de matér ial isme i desproveïts 
d'aquest poder magic que l'home ad-
quireix quan supera la populari tat, la 
fama i d'altres glor ioles que, per des-
gràcia, solen torçar el carni recte de 
l 'home. 

Heus aci el nostre mal. Patim d'una 
exterior i tzació massa pronunciada. El 
nostre propi est i l és com un aparador 
a Texterior i l 'estètica del nostre es
port predi lecte duu estampât el se-
gell del lluì'ment. Però el qui fa anys 
que s'arrossega per les pistes de tot 
el món ja està de tornada de totes 
aquestes pédanteries i sap prou bé 
que la galeria és ingrata, que la pe
danteria no duu enlloc i que el que 
compta és el que s'ha viscùt. 

Per tant, ara que sabem positive
ment que el nostre esforç no ha estât 
complementat amb el suport federa
t a (més endavant aclar irem aquest 
punt) i que el que vam aconseguir 
l'any passât no ha serv i t de res, és 
el moment d'encarri lar to ts els esfor-

ços cap a una altra mena d'act ivi tats, 
que per poc que donin résultat seran 
molt més posit ives i reconfortants 
per a tots nosaltres que tôt el que 
hàgim pogut obtenir amb Tèxit abso
lut de la Copa Barcelona. 

La junta direct iva ho ha entés aixi 
i un cop exhaurits to ts els recursos 
possibles perquè les curses que s'ha-
vien sol l ic i tât fossin una reali tat, i 
v ist que les demandes no eren escol-
tades, la junta direct iva, segons el 
que conec de les sèves décisions, ja 
que hi pertanyo, ha decidi t enfocar 
les sèves act iv i tats cap a d'altres ca
rmins i intentar reforçar Tambient so
cial del club i promoure la competi-
ciô a nivell nacional. 

Aixi va venir i aixi se'n va anar 

En el moment d'escriure aquestes 
Unies, en pie est iu, és molt lôgic que 
em tornin a la memôria els projectes 
que traçàvem fa gairebé un any. La 
majoria s'han complert . Alguns amb 
escreix, d'altres per sota del que es-
peràvem, perô en lînies gênerais es-
tem sat isfets perquè hem pogut com-
provar que en el si d'un club impor
tant no fal ten els coHaboradors, les 
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La /V Copa Barcelona va conseguir l'exit 

com a résultat d'un cumul d'esforços. -4 

Amb la Copa Barcelona es volia donar al 

nostre esquí una prova d'autentic relleu 

internacional. T 

idees, el suport deis socis ni la moral 
sempre forta de l 'esperit muntanyenc 
que duen impresos els socis del 
Centre. 

Però hi ha un glop de saliva amarga 
que costa d'empassar, d'aquests que 
se us enganxen a la gola i no se'n 
volen desprendre, d'aquests que exas
peren els nervis i fan que un pensi 
malament de la geñt. És ciar que al 
capdavall tot passa i el mal temps 
es redueix a quatre trons esmortei 'ts, 
però les decisions es preñen i de mi
ca en mica es va minvant la confian
ca en els qui , en Hoc d'ajudar, sem
bla que procurin més aviat obs tacu l i 
zar i abans d'oferir resistencia és mi-
llor fet mit ja volta i esperar temps 
mil lors per tal d' intentar un altre cop 

l'escalada de I exit, ja que la victo
ria ja l'hem tinguda a la mà. 

Tot aquest prôleg pot semblar una 
mica llarg, pero és com una mena de 
descàrrega intel lectual davant I'acla-
parament pel quai ha passât la Sec-
ció d'Esqui del C.E.C. abans de pren
dre decisions que poden tenir resso-
nància en organismes oficiáis supe
r iors. 

Tot va començar amb una multa in
sól i ta i unes pessetes, tot tan vulgar 
com una renyina entre comerciants 
d'un mercat de peix. Una cosa que 
si l 'haguéssim pogut endevinar, tots 
plegats ens hauriem fet enrera. 

La multa va anar d'aquesta manera: 
en 1972 el C.E.C. va presentar a la 
Federació Catalana algunes l l icències 

sensé completar i tal com era estipu-
lat li corresponia de pagar una san-
ciô per aquestes ll icències que ja no 
podien ser presentades dins el termi-
ni légal. Perô després d'un acord en
tre el Club i la Federaciô es van tor-
nar totes, la total i tat , les bones i les 
dolentes, per tal que al cap de pocs 
dies es presentessin totes, en bloc, i 
sensé més comentar is. La reacciô de 
la Catalana fou fulminant. Va comp-
tabil i tzar com a presentades fora de 
temps la total i tat de les l l icències (el 
C.E.C. és el club d'esqui de la Pe-
ninsula que en té més) i es va mul-
tar el Club amb una quantitat exor
bitant. 

Tôt aixô va ser tractât en sessions 
i assemblées de la Catalana fins que 
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Ara, ens trobem en un carrero que no 

passa. Y 

de paraula la junta anterior va acon
seguir que la multa tos abolida. 

Avui la Federació Catalana la torna 
a presentar al cobrament, per compte 
d'aquestes desafortunades pessetes 
que bailen d'un baiane a l 'altre. 

Més endavant, i considérant el bon 
nombre de curses que el C.E.C, ha 
organitzat, s'esperava que la Federa
ció presentaría un compte de despe-
ses d'aquestes curses entre les quais 
f iguraven la Copa Barcelona, Pirineus 
Catalans i el Comiat a la Neu. 

Em fa una mica d'angúnia de recor
dar corn aquests comptes han anat 
augmentant paulatinament, per part 
de la Federació, f ins a tal punt que ja 
semblen els del Gran Capita. Al cap 
d'un seguit de cartes, el que hem po-
qut comprovar és que si la Federa
ció Catalana era deutora al C.E.C, 
d'una suma de diners, les factures 
han anat pujant f ins que s'ha arr i-
bat a equil ibrar el baiane, del tal ma-
nera que, pràct icament, hem quedat 
a la par. 

La Copa Barcelona va comencar fa 
cine temporades amb la intenció de 
donar a l 'esport espanyol, cátala i al 
C.E.C., una cursa de categoria. Mal-
grat aqüestes di ferencies crematíst i -
ques estàvem disposât a continuar 
amb l'organització de la Copa Barce
lona. Hi havia dèf ic i t pels quatre cos
tá is però semblava important de sos-
tenir una organització d'aquesta mena. 

Més problèmes, si en voleu. Es van 
sol-licitar unes dates, de les quais 
sembla que tothom s'ha rigut, ja que 
ens han donat els darrers dies del 
mes de marc (no és gens aconsella-
ble de celebrar curses a la Molina en 
aquesta època) i les peticions que 
es van fer per tal de soHicitar el can-
vi de dates han anat a parar al cove. 
Si s'ho van mirar o no, tant és, el que 
importa és que les dates no han estât 
canviades i que cap a la darreria de 
marc i en dies de festa és impossible, 
al nostre país, de comptar amb neu 
bona ni amb reserves hoteleres a 
preus raonablës. 

I per si encara era poc, ha passât 
el mateix amb la cursa de fons de 
Sant Joan de l'Erm a la Seu d'Urgel l , 
que tradicionalment se celebrava en 

unes dates del mes de febrer i de cop 
i volta ens trobem que les dates que 
la Catalana ha demanat estan total-
ment desfasades amb la petició que 
el C.E.C, va cursar a la regional. 

Ens t robem en un carrero que no 
passa, i a cops ens fa l 'efecte d'haver 
caigut a la ratera, encara que no. Pos
siblement, el que passa és que el mé
canisme federat iu no funciona bé. Les 
personas serán tan capacitades com 
vulgueu, pero en conjunt hi ha algu
na cosa que falla i que ens obstrueix 
i f ins que no es resolgui no podem 
continuar funcionant. Ens veiem obli
gáis a deixar aquest camí tan sinuós 
que no ens beneficia en absolut. Que 
la Federació organitzi la cursa i nos-
altres hi prendrem part, ens dedica-
rem a la promoció de corredors per 
a nodrir les nostres curses i intenta-
ram d'elevar alguns corredors cata
lans a la categoría d' internacionals, 
ho intentarem de tôt cor per tal d'ele
var Tesqui cátala, que ha perdut la 
supremacía total que ostentava fa 
uns quants anys. Fomentarem la tas
ca d'act ivi tats socials amb gales ci-
nematogràfiques i act iv i tats culturáis, 

però de curses valdrá més que no 
en parlem f ins que no es resolguin 
aqüestes di ferencies. 

Va costar una colla d'esforcos 
d'elevar la Copa Barcelona a una ca
tegoria internacional i aquests esfor-
gos bé mereixlen una recompensa. 

Si el C.E.C, ja no organitza la Copa 
Barcelona, si la Vaquería i pía de Ba-
ret es desentén del Gran Premi d'Es-
panya, si a l'equip nacional ja no hi 
ha corredors catalans ni corredors de 
categoria, ¿algú em voldrà dir qué 
ens queda, ais catalans, d'aquella su
premacía que ostentàvem no fa gai-
res anys? 

Diuen que els homes passen i les 
obres queden. La nostra obra és aquí, 
pletòrica, abundant, gairebé exube-
rant. Ha quedat. Però en línies gene
ráis la regió ha perdut moltes bases 
i des del C.E.C, les intentarem recu
perar pels camins que ens vagin dei-
xant oberts i quan es tanquin tots 
n' inventarem de nous. No necessitem 
la l luita però som responsables d'una 
bona part del dest i de Tesqui cátala 
i si no l lui tem per eli ens defrauda-
ríem a nosaltres mateixos i cree que 
cap de nosaltres no se sent tan negat 
que li faci t i rar pedrés damunt de la 
propia teulada. 
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El Mont-roig i eis seus camins 
per M a n u e l C a s a n o v a s ¡ J o a q u i m S e n t i e s 

L'equip organitzador del darrer Ra
llye d'Alta Muntanya, abans d'establir 
els diversos i t ineraris reglamentaris 
al Mont-roig, es va veure obligat a 
trepit jar aquelles terres, perqué no 
se'n disposava de guies de cap mena 
ni , que recordem, d' informació es
enta. 

Aleshores, per tal d'aprofitar totes 
les dades i coneixements recol l i ts, 
se'ns ha ocorregut, a instàncies de la 
redacciô de Muntanya, fer-ne un re-
cul l , per a prof i t de futures excursions 
i travessies. 

Que consti que els signants no son 
mes que part de tota la resta, i així, 
dones, que consti també que la infor
mado obtinguda, i que ara es plasma 
en negre sobre blanc, es deu també 
al consocis Pilar Postigo, M. Rosa i 
M. Carme Colomer, Jordi Sola, Enric 
Nosàs, Francese Alvarez i Carme 
Mohr de Casanovas. 

Tots plegats hem fet aquesta tasca 
per a gaudi propi (no ens hem pas 
d'enganyar), però ens agradaría que 
fossin molts els que en traguessin 
el suc, ja que la cosa ho mereix. Una 
visi ta de dos, t res, cinc dies a les 
recòndites val letes deis Guerosos, la 
Palomera, l'estany Xic, la Roia de Mo
llas, la Gallina, el Bedo, és necessà
ria, recomanable i, f ins i to t , dir íem 
que urgent. Perqué, ja sabem tots que 
el Hop de la força motr íu, el qui lovat, 
està sempre amatent a atacar amb la 
seva caterva de preses, tunéis i 
carreteres. 

I. VIES D'APROXIMACIÓ 

Per Tavascan, Graus i Noarre 

S'agafa una pista de muntanya de 
sis qui lòmetres de llarg (80 minu ts ) , 
apta per a to ts els vehicles i en bon 
estât, encara que un xic estreta, que 
surt del poblé de Tavascan, creua el 
pont i deixa a la dreta la pista que 
porta ais plans de Boavi i a I'esquerra 
les ¡nstallacions de la Central hidroe
léctr ica, les quais rodeja, en pie pen
dent i fent to t de giragonses molt 
pronunciades. Després d'anar plane-
jant cosa de quatre qui lòmetres pas
sa el r iu per un pont de bigues de 

fusta i arriba al peu de la presa de 
Graus després d'haver deixat a la dre
ta, una mica abans, les bordes de 
Graus. 

Al costat de les bordes, pero a l'es-
querra, al peu de la pista, brolla una 
font abundosa. Una de les bordes és 
habitada temporalment i hi ha telè-
fon (de la central hidroeléctr ica) ut i-
l itzable en cas de força major, perô 
les nombroses construccions i barra
ques construises arran de la presa 
no teñen teulada i poden servir d'ai-
xopluc. 

Per Esterri d'Àneu, Unarre i estany de 
la Gola 

Cal seguir una pista de muntanya 
de catorze qui lômetres de llarg (2 ho-
res i 50 minuts) apta per a tots els 
vehicles f ins a Unarre (6 km) i la res
ta només apta per a vehicles tôt 
terreny i vehicles que s'hi juguin el 
palier. 

S'inicia, arran de les pr imeres ca
ses d'Esterri d 'Àneu, al costat de la 
central eléctr ica. Sembla que sigui 
part icular de la central i potser ho és, 
perô aviat se n'aparta i puja sensé 
gaires revolts f ins a Unarre. 

A Unarre, poblet acoll idor, la casa 
de Telèfons dona aixopluc i sopar, si 
es tracta d'un pareil de persones, i a 
30 m d'aquesta casa la pista topa 
amb el gruix de les cases i es divi-
deix en t res ramais. El de l'esquerra 
puja al poblé, i a la dreta, ei que mes 
révolta, creuant un pont, porta cap als 
plans de Campirme, i al llac de Soli-
guera, damunt de la serra que separa 
les valls d'Unarre i de Cardos. Quant 
al ramai de la dreta, perô no tant, o 
sigui de la dreta moderada, cada cop 
mes dolent, fa via amunt, deixant pri
mer una der ivado que per la dreta 
porta a Gabàs, i després una altra 
que també per la dreta porta a Cerbi . 
Aquí cal vigi lar, perqué la pista que 
porta a la Gola sembla un torrent pie 
de pedrotes, perô cal fer el cor for t 
i no pensar en l 'esdevenidor. 

Del mateix Mont-roig, baixen tres 
serralades l largarudes, sobretot la del 
mig. La de l 'esquerra és la de Cerbi 
(o de Pilas) que ve a parar damunt 

el caseriu de Cerbi , la de la dreta, és 
la que cai guanyar per anar als pics 
Major de la Gallina i Ventolau, i és 
la més voluminosa i ramificada, i la 
del mig que, per cert, s'anomena ser
ra Mit jana, separa les dues pr imeres, 
una mica més enllà de Cerbi . 

A i x i , doncs, deixant sempre la tor-
rentada a l 'esquerra, per tal de no 
passar-se a l'altra banda, i sempre 
agafant per la dreta, posant les ro-
des exactament damunt de les ro-
deres, i confiant que entre l'herbei 
del mig no hi haurà cap roc davallat 
de la muntanya i amagat al l i traì'dora-
ment, es va pujant, pujant, per l'es-
treta torrentada, un xic enlairats da
munt el fons del r iu, f ins que aquest 
arriba al nivell de la pista, i aquesta 
passa a l'altre costat per un pont. La 
cosa ja està a les acaballes, perquè 
al cap de 100 metres, un revolt rabiós 
i pie de pedregam, s'atreveix f ins 
amb el vehicle més valent. 

No cai amoinar-s'hi, perquè la pis
ta ja no s'allarga més de 300 o 400 
metres, quan es troba amb uns plans 
disposats com una tr ibuna, entre el 
pronunciat desnivell ofert pels con-
traforts de l'estany de la Gola, i el 
f inal de la torrentada. Hi ha herba 
aiguaj i aigualluts, i comenga o bé el 
reDòs, si es porta tenda, o bé l'ascen-
sió cap a l'estany de la Gola i, natu-
ralment, el Mont-roig. 

I I . ASCENSIONS (per Noarre) 

1. De Graus a Noarre, pietà Palomera, 
pietà del Fangassal, d o t de l'Escala, 
estanys de la Gallina, fals Mont-roig i 
Mont-roig (5 hores i 30 minu ts ) . 

Presa de Graus (1.380 m ) . Per l'es
querra de la presa, un carni carreter, 
més tard carni de bast, porta a les 
bordes de Cuanca, en cosa de mit ja 
hora. Barrane amunt, deixant el fons 
del torrent de Crestuis a l 'esquerra. 
i enlairant-se ràpidament pel mig del 
bosc en direcció al contrafort boscós 
que separa la vali dels Guerosos 
'Noarre) i la del port de Tavascan. 
s'arriba sense gaires di f icul tats al ca
rni que va de Noarre a l 'esmentat 
port. Però si es voi guanyar temps i 
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La pedregosa punta del Mont-roig, sobre

volada per un ocell mecanic. • 

vista panoràmica, mes val adoptar el 
cami normal. 

El cami véri table de Tavascan al 
port, anava abans mes o menys per 
on ara hi ha el peu de presa, la ma-
teixa presa i les instaHacions d'a-
questa, perô es pot anar a agafar pre
sa amunt. Baixant al tons del r iu, o 
passant un pet i t pont que hi ha 100 
mètres presa avall, vorejant després 
la presa per la banda dreta, i després 
prenent ja el cami antic, encara ben 
conservât i que deixa a l'esquerra el 
fons del r iu , pr imer molt avall, i des
prés guanya alçària i s'aparella al ni-
vell de Noarre, podem arribar f ins en 
aquest caseriu (60 minu ts ) . 

Noarre (1592 m ) . Naturalment, el 
desnivell que pr imer guanya el cami 
i després el r iu , suposa l 'existència 
d'uns saltants d'aigua, que embellei-
xen el panorama, f ins a arribar on el 
terreny s'eixampla, en els plans incli-
nats on es veuen les bordes de Noar
re. El cami que segueix cap al nord 
porta als estanys dels Guerosos, apro-
f i table per a atènyer el pic de Certes-
cans, a través del coll d'aquest ma-
teix nom. 

Perô enfront mateix de les bordes 
una passera creua el r iu , i entre prats 
cul t ivats, el cami passa entremig de 
les bordes i fent la volta al contra-
for t que es veu al davant, direcciô 

NNO, es converteix en un cami força 
planer perô aviat empast i fat de Ilot 
i d'aigualluts, perqué l'aigua uti l i tza 
el cami, ja bastant desmanegat, per 
a fer drecera cap al r iu . 

Algunes de les bordes de Noarre 
han estât transformades en xalets de 
muntanya, d'aspecte rústic i amb 
molt de bon gust, per fami l ies de 
ciutat, a les quais no calen piscines 
ni camps de tenis per a passar l 'est iu. 
El cami, a cops entre boscúria i a 
voltes aer i , va descobrint les pers
pectives de la pleta Palomera, una 
mica enlairada encara, i per dessota 
la fondalada, una fondalada ampia i 
gairebé incomunicada, per on trans
curre l'aigua ja barrejada, del torrent 
del Bedo, per la banda del pic de Ven-
tolau, del de la Roia de Mol làs, procè
dent del cire presidi t pel Mont-roig i 
del r iu de Tavascan, o del port de Ta
vascan. Aquesta aigua es precipita 
per uns esvoranes, en Margues i f ines 
cascades que donen gust de veure, 
quan el ful lam ho permet. 

Pleta Palomera (1700 m ) . S'hi arri
ba en 60 minuts mes, deixant que el 
cami del port, cada cop mes perdut. 
se'n vagi torrent amunt, i creuant 
aquest per una passera de troncs. 
Aquesta pleta és ampia i herbada, 
queda corn un baleó envers miadia, 
té un magnif ie décorât pel nord, gra

cies a uns saltants d'aigua que sem
blen de manufactura ar t i f ic ia l , tan 
ben calculais, i per la banda de po-
nent, es comunica amb la pleta de 
l 'Arenai, a uns cinc minuts, Marga i 
estreta i encarada ja amb la recta f i 
nal del Mont-roig. 

Passada aquesta segona pleta, el 
carni s'enlaira entre el bosc uns mo
ments i després s'encamina dreta-
ment pel pendent poc procunciat que 
deixant el torrent de la Roia de Mo
llàs a l 'esquerra, condueix a la pleta 
del Fangassal, primer, i després als 
pr imers estreps recosos que pugen 
cap als estanys de la Gallina. A mig 
carni del d o t de l'Escala, primer 
contrafort costerut de l'ascensió al 
Mont-roig, es troba la cabana del Fan
gassal, una de les dues uniques edi-
f icacions humanes que hi ha per 
aqüestes valls inter iors. Mol t mal 
conservada, és només un refugi de 
darrer recurs, no gaire mil lor que 
una tenda. La pleta del Fangassal, a 
30 minuts de la pleta de l 'Arenai, as-
senyala la desv iado que cal fer a 
dreta, direcciô nord, cap al coli de 
Cerbi, si es vol pujar al pic de Ma
nola, perqué per anar al pic de la 
Roia de Mollàs, és mil lor desviar-se 
cap al d o t de l'Escala, baixant a la 
torrentada de la Roia, que va gua-
nyant la depressió del d o t , per un 
bel l issim engorjat, com si fos tal lat 
ar t ic ia lment a la mateixa roca per una 
destral gegantina, i que forma una es-
treta canal durant un mi ler de metres. 
Amunt i vorejant per la dreta, s'arri-
ba al d o t , per dessota de' qual es 
travessa el torrent i es passa a la vo-
ra esquerra. 

Clot de l'Escala (2.100 m ) . A 60 m 
de la pleta Palomera. Aquí cal tenir 
bon ul l , perqué, enfront, s'obren una 
colla de canals molt curioses, encla-
vades en el massis presidi t pel Mont-
roig, encara que, per ara, aquest ro
man invisible. Totes aqüestes apa-
rents vies d'ascensiô son cegues o 
molt complicades, i per anar al c im, 
cal tombar en direcciô sud, precisa-
ment per una mena d'escala natural, 
aue voreja el saltant de l'aigua, i que 
probablement ha donat motiu al nom 
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EL MONT-ROIG 
( P a l l a r s - S o b i r à ) 



El pic i la bretxa de Mont-roig. des de la 

Roia de Molles. • 

del Hoc, i que fineix exactament al 
peu de la sortida d'aiguës del primer 
deis diversos estanys d'aquest cire 
que s'estén entre el pic del Bedo i el 
Mont-roig, l'estany Llavera, a 2200 m. 
A contìnuació, cire amunt, es van tro-
bant els altres que es desgranen com 
un rosari, f ins al peu del pic Major: 
estany Inferior de la Gallina (2280 m ) , 
estany Superior (2.400 m) i estany 
Major (2.500 m ) , encara que no cal-
gui arribar a aquest darrer, i pel con-
trafort entre aquest i I anterior, se 
segueix muntanya amunt, f ins al peu 
del pic Major de la Gallina, Hoc cru
c ia l , séparât per una hora i mit ja d'as-
censió des del d o t de l'Escala, per 
a fer una de t res: pujar directament 
al pie Major de la Gallina, guanyar la 
carena per l 'esquerra, per seguir cap 
al pie de Ventolau, o guanyar-la per 
la dreta, que és el que ara interessa. 

Vorejant, dones, el pie de la Galli
na, cap a la dreta, en seixanta minuts 
mes, s'arriba al Mont-roig geografie 
(2.864 m) havent ascendit abans al 
Mont-roig geodesie (2.848 m ) , sépa
rât de l 'altre per la collada del mateix 
nom, que més que un col i , és mes 
aviat un rebedor. 

Rebedor que porta a la sala d'expo-
sicions que és el Mont-roig, en plena 
ratlla fronterera, sensé cap altra ele-
vació que tanqui la Visio damunt les 
terres franceses de l 'Arieja, i com a 
germans en a l t i tud, el Mauberme a 
l'altra banda de Montgarr i , i el Cer-
tescans i la Pica d'Estats pel costai 
de Boavi. Un c im molt bonic, sensé 
ser d i f íc i l , en una regió molt poc co-
neguda, sensé ser llunyana dels mit-
jans d'aproximació mecànics, i molt 
al teros, encara que no sigui un tres 
mi l . 

2. De la pietà del Fangassal al tor
rent de la Ribereta, coli de Cerbi i cim 
de Marie-la (1 hora i 50 minuts) . 

Pietà del Fangassal (2.000 m ) . Des 
d'aci, en Hoc de passar a la torrenta-
da de la Roia de Mollàs, es divergeix 
cap a la dreta en direcció NNO, se-
quint el torrent de la Ribereta, cada 
veqada més inclinât cap al nord, i es 
puja per terreny molt incl inât, cap a 

la depressió formada pel coll de Cer
bi , convenient per a dirigir-se cap al 
cim de Mariola, però no cap a la Roia 
de Mollàs, ja que aquestes carenes, 
tant l'una com l'altra, són lentes i 
complicades i, per tant, per al segon 
c im ens és molt més pràctic uti l i tzar 
el coli del mateix nom. 

Coli de Cerbi (2.509 m ) . S'hi arriba 
en uns 45 minuts, aproximadament. 
D'aquest col i , per la poc agradable 
cresta, hi ha una mica més d'una hora 

f ins al cim de la Roia, i el mateix 
temps o una mica més per a pujar a 
l'abrupte c im de Mariola (2.663 m) . 

3. Del clot de l'Escala a la canal de 
la Roia, collada i cim de la Roia de 
Mollas i Mont-roig (2 hores i 30 mi
nuts) . 

Clot de l'Escala (2.100 m ) . Si aquí 
s'agafa la direcció nord, per la forta 
canal oberta de la Roia, en Upe de 
dirigir-se cap al sud, per guanyar les 
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L'estany Major i et pic de Mont-roig. • 

terrasses dels estanys de la Gallina, 
i el Mont-roig pel vessant sud, es pot 
arribar a aquest mateix c im, pel ves
sant nord-est, per una via menys ex-
cursionista o variada, perô mes aèria 
i igual d' intéressant, passant, a mes, 
pel c im de la Roia de Mol làs. Aquesta 
canal és dreta perô fàci l , a part dels 
entrebancs que un error de direcciô 
pugui motivar, per les anfractuositats 
de dreta i esquerra, perô als 75 mi-
nuts, aproximadament, de pujada, es 
guanya el coll i d'al l i , en 15 minuts 
mes el c im de la Roia, molt a prop 
a la dreta. Fent cami enrera, i se-
guint la carena, no gens complicada, 
es pot arribar en 60 minuts al Mont-
roig, que combinant l ' i t inerari de pu
jada (o de baixada) pels estanys de 
la Gallina, forma un interessant issim 
recorregut de circumvallaciô. 

4. De l'estany major de la Gallina al 
pic Major de la Gallina i pic de Ven-
tolau (1 hora i 30 minu ts ) . 

Estany Major de la Gallina (2.550 
met res) . Seguint pel contrafort exis
tent entre l'estany Superior i el Ma
jor de la Gallina, i t i rant amunt de 
dret, es guanya en 30 minuts el pic 
Major de la Gallina (2.785 m ) , situât 
a la divisôria entre les valls de Noar-
re i d'Unarre. Des d'aci es pot seguir 
la cresta en direcciô sud, cap al pic 
Inferior de la Gallina (2.714 m) i gi-
rant després cap al SSE, per damunt 
de l'estany Major, es va seguint per 
un trajecte ondulât per damunt de di-
versos bonys mes o menys dist inqi ts, 
f ins a un coll entre dues elevacions 
mes destacades. La de la dreta ho 
sembla mes, perô cal no fiar-se d'a-
questa aparença ja que la que porta 
el nom de Ventolau és la de l'esquer-
ra (2.899 m ) , al quai s'arriba al cap 
d'una hora mes. 

5. De l'estany Major de la Gallina al 
pic de Ventolau (50 minuts) . 

Aquest récorregut és complemen-
tari de l 'anterior a f i de diversi f icar 
l'anada de la tornada i es dir igeix per 
l 'esquerra de la sort ida d'aigùes de 
l'estany Major per una canal molt 

dreta però no gens peri l losa que dei-
xant més a l'esquerra l ' insignif icant 
pie del Bedo arriba directament, al 
cap d'una hora, més o menys, al ma
teix Ventolau. 

6. De la pietà Palomera a l'estany 
del Port, coll de Montarenyo i turò de 
l'Estany Xic (1 hora 40 minuts) . 

Des de la pietà Palomera, es passa 
el pontet de troncs per on s'ha vin-
gut de Noarre, i se segueix l'antic ca

mi del port de Tavascan, molt per-
dut, sobretot en aquest paratge vei 
a les cascades que forma el riu per 
salvar el for t pendent, i freqi ientat 
molt pels ramats de cavalls que 
abunden mes que els de vaques per 
aquestes valls. 

Puja que puja, entre boscos i prats 
a mitges, s'arriba a I'estany Xic, es-
tanyet molt pet i t com el seu nom in-
dica, que curiosament, i en perjudici 
notori de la fama dels altres estanys 
molt mes grans, dona nom al turo 
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L'estany de Lallavera. al massis de Cer-
tescans Y 

Les bordes de Cuanca, aiguës amunt de 
Tavascan, entre Graus i Noarre • "/ 

o -a 
J5 

• 
o 
o 

arrodonit que s'aixeca a la banda es
querra. 

Sempre per la banda dreta del r iu, 
es fa la volta a l'estany del Port, a 
2.070 m, i just a l'entrada d'algües 
d'aquest, es deixa el carni del port de 
Tavascan, i es pren la torrentada de 
l'esquerra que puja en direccló ONO, 
i que, com el seu nom indica ( d o t 
de Montarenyo) porta a la collada i 
c im igualment batejats. 

Collada de Montarenyo (2.360 m ) . 
S'hi arriba en 1 hora o una mica mes. 
Aquí el terreny és mes escabrós, i 
des d'aquí, a má dreta, faldar amunt, 
es va al c im de Montarenyo, i a l'es
querra, en direcció sud, es guanya el 
no gaire elevat pero airós turó de 
l'estany Xic, al damunt mateix de l'es
tany de Mariola, a una aleada de 
2.493 m, i on s'arriba en cosa de mit-
ja hora, sense cap mena de camí i 

gracies a una grimpada bastant direc
ta f ins al mateix c im. 

7. De la pleta Palomera a l'estany 
de la Mariola, coll de Montarenyo, pie 
de Montarenyo o cap de Ruhosa (2 
hores i 40 minuts) . 

Sortint de la pleta Palomera només 
cal emprendre la pujada a f i de gua-
nyar l'elevació que domina l'esmen-
tada pleta, entre el bosc cada vegada 
mes ciar, o contornejar aquesta ele-
vació, per tal d'arribar, duna manera 
o altra, a la torrentada ocupada peí 
riu deis Escobes, que baixa de l'es
tany de Mariola. Aquesta sortida d'ai-
gües desemboca damunt de la pleta 
de l 'Arenal, on s'uneix al r iu o torrent 
de la Roia de Mollas. Així que, enfi-
lant-se o fent la volta a la muntanya, 
s'arriba en uns plans situats al ma
teix nivell deis estanys Xic i del Port, 
pero molt mes cap a l'oest, de mane
ra que el turó de l'estany Xic, queda 
francament a la dreta. Se segueix ai
guës amunt, sempre per la dreta, f ins 
a l'estany de Mariola. 

Estany de Mariola (2.273 m ) . Han 
passât aproximadament uns 70 mi
nuts, des de la sortida de la pleta Pa
lomera, i ara, en 20 minuts mes. es 
voreja l'ample llac, el mes gran d'a-
questes terres, passant frec a frec 
del turó de l'estany Xic, i s'arriba 
fàci lment al coll de Montarenyo, des 
d'on només cal dirigir-se cap al nord, 
sense gaires dubtes, ja que el terreny 
és descobert, i está ben presidi t peí 
c im al qual anem. 

Cim de Montarenyo o Cap de Ru
hosa (2.620 m) . Des del coll germa, 
la pujada és bastant aspra, ja que 
aquest c im esta situât en una cresta 
que, sobretot per l'est, cap al port 
de Tavascan, presenta un aspecte i 
una reali tat molt respectable. Entre 
el coll i el c im, s'hi esmercen fàci l
ment uns 70 minuts, o sigui una mica 
mes d'una hora, pero quan s'hi és, la 
perspectiva que s'hi obté paga l'es-
forç, ja que aquest c im, per la situa
d o en qué está, com en la proa d'un 
vaixel l , ofereix una visió molt panorà-
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La pietà de l'Arenai, amb la Rola de Mollàs 

al fons. 

mica de les valls franceses. En direc-
ció al port, cap a la cresta de Monta-
renyo, apareix un segon c im, que a 
primer cop d'ull sembla el veri table 
Montarenyo però que no l'és; encara 
que de no gaire, el pie més alt és el 
que trobem més a l'oest. 

8. Del carni transversai del dot de 
l'Escala fins al Ilac de Marida (2 
hores) . 

Aquest carni pot èsser ut i l i tzat en 
règim de travessia del Mont-roig al 
Montarenyo sense passar les crestes, 
d'altra banda molt complicades, i sen
se baixar a la pietà Palomera, d'on se 
suposa que s'ha sort i t , i per on se 
suposa que es tornare a passar de re-

torn a Noarre. El seu únic object iu, 
dones, és, repetim-ho, de dona varie-
tat a la caminada. 

En realitat tampoc no és camí. No-
més s'esmenta per tal de conf irmar 
que és fact ible i que, no baixant tan 
francament des del clot de l'Escala, 
cap a la pleta del Fangassal, es va a 
creuar el torrent que prové del coll 
de Cerbi , i aleshores canviant la mar-
xa, és a dir, en lloc de descendir suau-
ment, pujar suaument, sempre flan-
quejant les elevacions bastant dretes 
de la Roca España a má esquerra, i 
anant girant a la mateixa má, arriba 
a pocs ruetres de desnivell per des
sota de l'estany de Mariola, havent 
així patit una mica més per les des
i gua lá i s del terreny, pero gaudit una 

mica més de l 'horitzó dibuixat per la 
l inia que va del pie de Ventolau al de 
Noarre, tallada per la depressió de la 
torrentada cap a Graus. 

III. ASCENSIONS (per Unarre) 

9. De l'estany de la Gola al Mont-
roig (3 hores i 20 minuts) . 

No és precisament de l'estany de 
la Gola d'on cai comengar l 'ascensió, 
sino del f inal de la pista d'Unarre, o 
més ben dit , del f inal de la pista apro-
f i table per a vehicles, uns centenars 
de metres abans (1.950 m ) . 

El carni que puja dels plans on aca-
ba la pista, f ins a l 'estany, és una 
ziga-zaga continua, a banda i banda de 
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la baixada del sobreeixidor de l'es-
tany, per un fort pendent que acaba 
arran de l'aigua, ja que a continuaciô, 
el vorejar de l'estany, a l'altra banda 
del quai hi ha una petita edif icaciô 
no gaire ben conservada, i la conti
nuaciô del cami, tenen un desnivell 
molt mes acusat. 

Estany de la Gola (2.250 m) . Aqui 
s'ha fet una hora de cami, aproxida-
ment, i mentre a mà dreta sob re la 
depressiô per on baixen les aiguës 
dels estanys de Ventolau, i puja el 
cami a aquest c im, enfront, en direc-
ciô nord, torrent amunt, deixant 
aquest a mà dreta, s'emprèn la puja-
da, molt fàci l , cap als faldars del pic 
Major de la Gallina, passant arran de 
l'estany de Calverante, i dérivant a 
esquerra, cap a un collet en plena 
serra Mit jana. Aquest collet eau da-
munt d'un darrer estanyol, i des 
d'al l i , sense baixar, ni pujar gaire, se 
segueix per la banda oposada de la 
serra, per damunt de la fondalada que 
baixa cap al poblet de Cerbi. 

Arr ibats al f inal de la fondalada, 
només cal emprendre la forta pujada 
f inal , per un terreny aspre i pelât, 
molt di ferent dels prats i peti ts Macs 
de la regiô de la Gola, i que porta en 
2 hores al fais Mont-roig, i d'al l i , en 
30 minuts mes, al veri table (2.848 m 
i 2.864 m, respect ivament) . 

10. De l'estany de la Gola al cim de 
Ventolau (2 hores i 10 minuts) . 

A l 'extrem nord de l'estany de la 
Gola, i girant ràpidament cap a la 
dreta, en direcciô ESE, primer amb 
cert pendent, i després amb molt 
menys, s'obre el pas que porta al 
suau esvoranc que trenca la serra-
lada que baixa del pic de la Gallina 
(el Menor, no el Major) i que tança 
el receptacle on s'ha format l'estany 
de la Gola. 

Després de 45 minuts d'ascensiô, 
s'arriba als plans on s'amaguen els 
Très Estanys, que malgrat el seu nom 
son mes de t rès, anomenats també 
estanys de Ventolau. Bell indret, suau 
i acoll idor, amb el verd dels prats i el 
blau de l'aigua, temptaciô que cal 

abandonar si es voi anar per teina, 
ja que és precisament vora el primer 
estany que es troba, que cal comen-
par novament a pujar, en direcció NE, 
cap a un coli que poc després es veu 
a mà dreta, i que és el que uneix la 
serra Mascarida o de Campirme pel 
sud, amb el pie de Ventolau, pel nord. 

Pie de Ventolau (2.849 m) . A 1 hora 
i 25 minuts de la coma dels Estanys. 
Aquest c im queda una mica desafa-
vor i t per un cim veí, en direcció est, 
100 metres més baix, el pie de Costa 
Biava, i per un altre cap al nord, 20 
metres més baix, el pie del Bedo. No 
cal que es desesperi, el qui vulgui es-
plaiar la mirada. O bé es fa l'esforc 
d'arribar-se a qualsevol deis dos con-
tracims, o bé, com que no es cosa de 
quedar-se a viure en el Ventolau, se 
segueix la carena fàcil cap al pie Ma
jor de la Gallina, i després cap al 
Mont-roig, que no és pas tan lluny, se-
gons els i t ineraris ja descri ts tot pu-
jant de Noarre. 

Cartografia i bibliografia sobre el Mont-
roig 

Nota de la redacció: Com a compio-
ment del recull d'itineraris descrits en 
aqüestes pagines, creiem que pot resul
tar d'interès per als nostres lectors 
aquest resum de referències cartogràfi-
ques i bibliogràfiques sobre el massís 
del Mont-roig. 

Cartografia 

Pica d'Estats, Mont-roig, Vali Ferrera 
i Vali de Cardos. Mapa esc. 1 /40.000. Ra
mon de Semir d'Arquer. Format 630 x 
560 mm. Dibuix P. Falche. Resolt per 
X. Coli. Editorial Alpina. Granollers, 1968. 

Mapa itinerario del Cardos y Vali Fe
rrera. Lorenzo Gómez, membre de la 
U.E.C. Barcelona. (Croquis de carenes a 
1/50.000. còpia.) Format 570x470 mm. 
Dades del mapa topografie nacional. 
Juny 1958. 

Aulus-lesBains. Full XX-48. Tipe 1922. 
Carte de France 1/50.000; e.c.n., 20 m. 
Institut Geografie Nacional, Paris, 1957. 

I.G.N. Service Geographique de l'Ar-
mée. Full. Hospitalet, n.° 256. Esc. 1 / 
50.000. 

Instituto geográfico y Catastral. Esc. 
1/50.000. Madrid. Fulls: Isil, núm. 149; 

Noarre, num. 150; Esterri d'Àneu, nùme
ro 181. 

Bjrrie A.. Enginyer Regio lacustre del 
Mont-roig (correcció al mapa francès 
del Ministeri de l'Interior esc. 1/100.000) 
Format 228x 190 mm Publicat al Butlle-
ti del C.E.C. 1917. 

Guide Scubiron. Itineraris nums. 28 i 
29. Croquis. Tolosa de Llenguadoc. 1931 

Carte topographique de la France, 
1 20.000. Aulus-les-Bains XX-48. Vuit fulls 
simples. Format 520x 350 mm. En curs 
de substitució pel mapa 1/25.000. I.G.N. 
Paris 

Tabescan. Aixecat i dibuixat per la 
Société Française de Stéreotopographie 
de Paris. Publicat per Energia Elèctrica 
de Catalunya. S. A. Barcelona, 1923. 
Esc. 1 20.000, e.c .n. 20 m. Batimetria 
cada 10 m. Comprèn les altes valls de 
la Ribera de Cardós; vali de Tavascan 
i de Lladorre fins a la seva confluència 
amb Tavascan. 

Bibliografia 

Llibret al mapa d'Editorial Alpina: Pi
ca d'Estats Mont-roig, Vali Ferrera i 
Vali de Cardós. Guia cartogràfica Ramon 
de Semir. Notes geogràfiques. Grano
llers. 1968. 

Guide Soubiron. Itineraris 28 i 29. To
losa de Llenguadoc, 1931. 

Butlleti del C.E.C. Maig, juny i juliol 
del 1917. El Pallars (text i croquis), per 
Antoni Barrie. 
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Expedició Atlas-Sàhara (retails d'un diari) 
per F r a n c e s e S à b a t 

Durant la tardor de l'any passât va 
tenir Hoc l'Expedició Atlas-Sahara, 
que componien membres del Club Ex
cursionista de Gracia i el Centre Ex
cursionista Pirenaic, de Barcelona, i 
de l 'Agrupació Científico-Excursionis
ta, de Mataré: Manuel Punsola, Pilar 
Masferrer, Joan Barat, Maria Manent, 
Francese Sàbat i Jaume Balaña. 

El grup expedicionari va sort i r de 
Barcelona el dia 6 de setembe i hi 
fou de retorn el 14 de novembre. Jau
me Balanà, que havia fet el viatge d'a-
nada amb avió, s'hi va incorporar a 
Alger. 

Després de passar l 'estret de Gi

braltar vam seguir la costa atlàntica 
f ins a Casablanca, d'on ens vam diri-
gir a Marràqueix i l 'Atlas. Als cercles 
de Tazarhart i Toubkal vam dur a ter
me algunes de les ascensions mes 
classiques existents al sector. 

També a l 'Atlas, perô a l ' indret de 
Beni-Mellal, vam visi tar la serralada 
de l'Ayui i les gorges de Tarià. L'ac-
t iv i tat m e s destacable a l 'Ayui fou 
l'escalada al fabules esperô dels la-
hansalencs (650 mètres, V sup., to-
talment l l iure, amb un bivac) , itinera-
ri obert per Bernard Amy i Bernard 
Domènech en 1968 i que tan sols 
comptava amb très recorreguts. 

Després es va visi tar Meknes i Fes, 
d'on ens vam dir igir cap a Algeria. 
Tot passant per Orà, vam anar a Al
ger on se'ns va reunir en Jaume Ba
i ane . 

A prop d'Alger hi ha un petit però 
intéressant massís: el Djurjura. Fou 
visi tât pel grup però la boira espessa 
i estable va impedir de dur-hi a terme 
els projectes que s'hi havien fet . 

Sempre en direcció sud ens vam 
endinsar al Sahara: Bou-Saada, Ghar-
daïa, El Golea, In Salah i Tamanrasset 
(el punt mes mer id ional) . A r rb Ta
manrasset com a centre, vam efec
tuar un qrapat d'ascensions clàssi-
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Tenda de berbers, al Marroc, que sobre-

viuen en un medí pobre, i en un règim de 

seminomadisme • 

ques per les muntanyes deis massis 
muntayós del Hoggar (Adriane, Daou-
da, Tezouiags, Saouinane, Tasidalt, 
Amezarouk, l lamane). Destaca, pot-
ser, l 'ascensió a l 'Aoukenet per un 
it inerari inédit del seu vessant sud. 

En projectar-se el viatge es va pen
sar d'anar a Djanet i fer la coneixen-
ça del Tassili n'Ajjer; diverses cir-
cumstàncies, perö, van fer variar eis 
plans iniciáis i es va decidir d'esmer-
çar el temps que ens restava récur
rent les muntanyes de l 'extrem sud 
de la Tefedest, properes a Mertoutek, 
on vam ascendir a l'Escarnaied, Es-
cormesa i al f ins ara verge Tama-
suk per l'aresta nord. 

A part de les act iv i tats d'escalada 
i de tur isme, el grup es va esforçar 
a entaular coneixença amb eis ber
bers de l 'Atlas (Ayui) i eis tuareg, 
i es van aprofi tar totes les ocasions 
de conviure-hi. També es va aprofi

tar les ocasions de conèixer els gra
vats i les pintures rupestres del 
Hoggar i Tefedest, deis quais es van 
poder fer una bona quantitat de fo
tografíes i diaposit ives. 

Heus aci uns quants fragments 
del diari de l 'expediciô, que donen 
compte d'alguns dels seus moments 
mes intéressants. 

RETALLS D'UN DIARI 

Aresta mitjana del Tazarhat... l'es
calada prossegueix amb passos for
ça bonics i élégants ( l l - l l l ) , f ins al 
peu de la segona torre que té un as-
pecte impressionant. 

Escalem una xemeneia f ins al da-
munt d'uns blocs, i des d'ailí inten-
tem prosseguir directament per l'in-
ter ior d'aquesta grandiosa xemeneia 
que, al capdamunt forma un arc na
tura l ; ens hi elevem uns 10 mètres 

a costa de forca dif icultats i r iscs, 
pero acabem per desistir-ne. 

Aleshores emprenem la travessia 
de les plaques contigües, horitzon-
talment cap a la dreta, que resulta 
molt espectacular i aéria (IV, pas 
A1) . És en el replá del capdamunt 
de la torre on, a causa d'un desafor-
tunat moviment ens cau la camera 
d e n Manel. 

A iou i . . . Entre els uns i els altres 
anem fent-nos una idea de com es, 
i v iu, aquesta gent. 

En Barat atribueix la pobresa del 
bosc (nomes hi ha exemplars vei ls 
i ni un de sol de jove) a la pastura, 
pero Chebib Hammou opina diferent 
i ens ho explica; segons e l l , les sa-
vines son arbres del temps del pro-
feta, el profeta ha mort i els arbres 
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Al massís de Thaesa saleen aquets singu

lars monblits de granit rosa V 

també, pero no pas tots , ja que com 
a arbres que son, alguns encara no 
ho saben, pero de mica en mica tots 
morirán. 

Hem observat també (ho vam veu-
re ja en el massís del Toubkal) que 
els berbers no saben servir-se deis 
gossos per a la pastura, els quals 
jeuen tranquiHament mentre el pas
tor xiula, crida i corre (aquesta dar-
rera feina la fa el rabada) com un 
desesperat per conduir el ramat. 
Per qué, dones, porten gossos? Deu 
ser, potser, pels xacals? 

Ens han ensenyat a d ist ingir el 
cr i t deis xacals; durant la nit, i sobre-
tot a la matinada, és quan mes se 
senten; aleshores tots els gossos del 
voltant borden. L'udol del xacal ve a 
ésser un entremig entre el del llop 
i el d'un gos t r is t . Diuen que el xacal 
no és pas peri l los per a l 'home, pero 
en canvi és desastres per ais ramats. 

L'hivern aquí és dur, neva molt , ho
mes i bésties s'han de tancar a casa 
i aixô resulta llarg (uns tres mesos) . 

Els seminômades, segons ens ex
pl iquen, passen l 'hivern tots plegats 
en un poblé baix a la valí; la resta de 
l'any viuen a la muntanya amb tendes 
(unes tendes nègres, molt grans, de 
pell de camel l ) ; generalment, en tota 
aquesta Marga temporada només es-
tan acampats en dos llocs di ferents. 

Dilluns, 24 de setembre. — Avui , 
de bon. matí, en Manel i en Joan se 
n'han anat cap a l 'esperó deis lahan-
salencs. 

Jo em trobo mi l lor , a l'hora de di
nar m'he aixecat una estona i ja he 
menjat una mica mes (arrôs blanc 
amb un ou dur t r inxat, una espuma 
de pa i dos tal ls de pressée en al-
mívar) . 

Avu i , per primera vegada, han vin-
gut dones ais nostre campament 
(haurien vingut abans si els seus ma-
ri ts ho haguessin permés) . Totes 
elles van arreghades i empolainades, 
no son l letges, els seus vest l ts son 
de colors, on predominen (segons 
cree) el verd, el blau i el vermei l ; 
porten el cabell mig tapat amb un 

mocador, els ulls pintats, braçalets i 
collarets metàHics o de colors, i bo
na part d'elles f i len llana. 

A les vui t del vespre, tal com ha-
vîem convingut, les noies han anat 
a l 'altre cantô del torrent to t portant 
el fanal, f ins a un Hoc des d'on es 

veu tot l 'esperò del lahansalencs. 
A l'esperò hi havia, a unes dues ter
ceres parts, una l lumeta que respo-
nia als seus senyals. 

Amb aquesta bona noticia i el meu 
bon estât, acabem aquesta jornada 
que per a nosaltres ha estât de des-
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La superficie salinosa d'una sebka, amo 

una zona de dunes al fons, prop d'EI Golea, 

al Sahara algeri • 

cans i per a el ls, imagino, de lluita 
exaltant i intensa. 

Meknes.. . Hem vist un peti t mer-
cat de la liana i hem desembocat a la 
plaça del Hedlm per la porta de Bab 
Mansour, que és molt ferma; consta 
de très cossos i eis dos laterals te-
nen columnes, tot decorat d'arabescs. 

La plaça El Hedim és, com totes les 
places, un centre v i ta l , hi ha molta 
animació, és un punt d'arribada dels 
cotxes de linia de tot el voltant, Hoc 
d'esperà i de trobada, i dona accès al 
mercat que és molt animât i concor-
regut. 

La Medina de Meknes és mes tran
quilla que la d'altres ciutats, encara 
que en essència ve a èsser el ma-
teix. Hem vis i tât una peti ta Universi
tät de l 'Alcorà, la Medersa Bou Ina-

nia; el nud i central de la construcció 
és el pati , r icament trebal lat. 

Hem dinat, amb pa i raïm, asseguts 
a terra, a la plaça El Hedim, tot mi-
rant-ne l 'animació. 

A la tarda hem anat a veure les 
cavalleries de Mulei Ismai l ; son gran
dioses, tant les quadres, com els gra-
ners i els seus pous amb sînies. La 
cavalleria de Mulei es componia de 
dotze mil cavalls i nègres sudanesos. 
Al costat mateix (tot està molt a prop 
del camping) hi la gran bassa de l'A-
guedal. 

Diumenge 30 de setembre. — Ahir 
a la tarda vam veure dues coses in
téressants. Una, un arrencaqueixals 
en pie carrer. Tenia un llençol a terra 
amb les alicates i un paquet de coté 
f luix, i una ampolla de iode comple
tava l ' inst rumental , i corn a reclam i 
propaganda, una pila d'ullals i quei-
xals dels cl ients anteriors. La segona 

cosa curiosa eren unes paradetes on 
venien grossos blocs de sal; mes en-
llà, uns homes, amb mails, els tren-
caven i posaven la pois dins de bos-
setes. 

A l Marroc la vida és el carrer, tot 
es fa i desfà en pie carrer; s'hi tre-
balla, s'hi menja, s'hi passa l'estona 
s'hi discuteix, s'hi fan negocis, s'hi 
v iu . . . tot , absolutament tot , menys 
les relacions int imes personáis. 

Ghardaïa... En anar-nos-en de la 
ciutat veiem tôt un grup de nenes 
peti tes que van a l 'escola. Son nenes 
normáis i eixerides com les de tôt 
arreu; em fan una gran pena perqué 
dintre d'uns anys aniran totes tapa-
des, tant que amb prou fe ines se'ls 
veurà un ul l . 

El désert és pía, immens; aquí i allá 
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Un grup de tuareg, els altius pobladors del 

Hoggar a Tamanrasset. Y 

hi ha turons cònics o bé relleus tabu-
lars. La carretera s'allunya quilòme-
tres, a vegades s'enfi la en un petit 
collet entre relleus tabulars, i a l'al
t re cantó hi ha un altre pia, un reg 
immens. Dos-cents quaranta quilòme-
tres sense trobar res, cap poblé, cap 
Hoc habitat; hem trobat un pou, fon
do, molt fondo. Dos homes joves en 
treien aigua i la carregaven a uns ca-
mells. Com a guerbes feien servir 
trossos de pneumàtics. 

En apropar-nos a El Golea anem tro-
bant sorra cada vegada mes, primer 
peti tes dunes aïllades sobre el reg, 
després algunes dunes grosses, mes 
tard véritables sistemes de dunes; la 
sorra, a vegades, mig cobreix la car
retera. 

De cop arriben a l 'extrem d'un alt i-
plà, fa una graonada, sota nostre s'es-
tén un gran palmerar, un oasi: El Go
lea. És gran, amb aigua abundant, do
minât per un ksar, pie de palmerars, 
de jardins que diuen el ls, que en rea-
l i tat son horts, voltats de tapies de 
fang vermei l . 

Passem per una sebka seca; el 
fang està endurit i esquerdat però és 
His i absolutament pia. Podem rodar 
a 80 km/h i en totes direccions du-
rant una pila de qui lòmetres. És fa
bulósi 

Fora d'aquest tros el cotxe pateix, 
sobretot la carrosseria, el xassis i la 
suspensió. En to t el dia ens hem 
creuat amb poca gent: un pareli de 
cotxes i tres camions. El que és més 
fabulós és que hem trobat un home 
a peu, ens ha fet senyal que paréssim 
i ens ha demanat aigua. Portava una 
petita olla i ens ha dit si temerci una 
mica d 'o l i . . . Ens ha explicat que el ca-
mell se li havia escapat, però això 
ens ho deia sense cap mena de preo-
cupació. Això, s i : el que li passava 
era que no tenia res per a beure i 
menjar! A més de l'aigua i de l'oli li 
hem ofert un bon tros de pa i uns 
quants formatgets, i també una caixa 
de l lumins i uns quants cigarrets. 

Dijous, 11 d'octubre. — Per la pista 
veiem diversos grups de tor tores, 
corren per terra i aixequen el vol quan 
gairebe les t rep i tgem. 

Mes endavant veiem dues gase-
les, corrent velogment, que aviat s'a-
magen. Un d'aquests dies passats 

vam veure un xacal, que es menjava 
un be mort ; en sentir el nostre cotxe 
va fugir desert enllà. 

Avui hem passat, també, pel costat 
del cadàver d'un camel l , i un voltor 
volava per a l l i a prop. L'esquelet que 
abunda més pels voltants d'aquesta 
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El grup de/s Tezouiag formen unes super

bes torres basaltiques. y 

pista, però, és el de l 'automòbil . N'hi 
ha de totes les marques, están tots 
destrossats, sois en queda la car
cassa. 

Anem per la mateixa valí d'ahir, en
tre muntanyes. La pista és dolenta, 
plena de tole-ondule, intransitable.. . 
la prova resulta dura tant per al ve-
hicle com per a nosaltres. 

En un sotrac sent im un cop que 
mes endavant es repeteix, baixem i 
veiem que la ful la mestra de la ba
llesta de darrera del cantó dret està 
cedint per i l losament; intentem conti
nuar a poc a poc però al cap d'una 
mica es trenca. 

Muntem tota una parada: una lona 
per a protegir-nos del sol , descarre-
guem bona part del cotxe. . . coHo-
quem el cr ic, fem dues piles de pe
drés per assegurar-lo, desmunten la 
ballesta. Af lu ixar les brides, les arra-
cades... tot resulta di f íc i l i fa de mal 

treballar, desfem la ballesta ful la a 
ful la, col loquem un silen-bloc nou. . . 
muntar la ballesta, col-locar-la, estré-
nyer br ides.. . entre tôt plegat hem 
estât unes set hores treballant, co-
berts de pols i amb sorra pertot ar-
reu, suats, bruts, perô contents d'ha-
ver-nos-en sort i t . 

Un 15 qui lómetres mes enllà arri-
bem a l'oasi de Tadjemuut; ens po-
dem rentar en una font, i beure, i des
cansar, i menjar.. . el Sahara és dur! 
Aquest oasi sembla pobre, hi viu poca 
gent, és pet i t i no hi ha gaires pal
meres. 

Dissabte 13 d'octubre. — El Hoc on 
hem dormi t era molt fe rm: un pla 
de pedra petita voltat per cupules, 
doms, de granit; c ims llisos i rodons. 

Aquesta mena de paisatge s'ha re

peti t força, tarit avui al mati com ahir 
a la tarda. Hi ha hagut una estona que 
teniem al davant tota una serralada 
de cupules de granit. 

Ahir ens va passar tot ; me n'havia 
oblidat, però vam tenir una altra pe
t i ta avaria. Amb la vibració i els so-
tracs vam perdre un tap de la part 
superior de la caixa de canvi i es va 
perdre molt d 'o l i ; va caldre afegir-hi 
oli i tapar-ho amb una goma i un f i l 
ie rro. 

...Un tros mes amunt d'on vam dor
mir fa uns dies, des d'on es veu l'A-
daouda sota una perspectiva di ferent 
pero molt elegant, decidim parar i 
instaHar-hi el nostre bivac. Les clares 
nits saharianes, estelades, nít ides.. . 

Dissabte 20 d'octubre. — El des
pertar amb l'Adaouda al davant, amb 
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Nen tuareg, exponent precoç de la tradi

cional impassibilitat de la seva raça. "f 

la seva perfecta ¡ elegant si lueta, és 
un plaer. 

Per esmorzar hem menjat xocolata 
desteta, i apa! a fer pista. Aviat pas-
sem per l'ample coll entre l'Aounal-
hant, un castell de roca, i el Daouda 
Ouane letsa, una torre quadrada bas-
tant bonica. La pista fa una volta i 
torna a encarar-se a l 'Aounalhant, 
puja fort per remuntar una graonada i 
arribar a un altiplà mes enlairat; 
abans d'arribar-hi, a mà dreta. hi ha 
dues piles de pedrés que son tombes 
pre-islàmiques, una de les quals té 
uns sis mètres de diamètre. Tôt d'una, 
surt un coni l l d'entre les pedrés i 
fuig corrent. 

En arribar a dalt de l'altiplà es veu 
una bona vista; aquest pía pedregós 
és immens, s'estén f ins molt lluny. 
A mà esquerra es veuen les torres 
i agulles de Tasabant, Issekram i d'al-
tres indrets, i al davant hi ha el cas
tel l de roca de l'Akar-Akar. D'aquí es
tant es veu claríssimament l'orogra-
fia del Hoggar; es tracta d'una serie 
de l 'alt iplans esgraonats, de tant en 
tant hi ha relleus tabulars com véri
tables castel ls de roca, del fons de 
l 'altiplà inferior surten pitons de roca, 
véri tables torres, els cims de les 
quals queden, aproximadament, a ni-
vell de l 'altiplà immédiat superior. 

En arribar al peu de l'Akar-Akar es 
travessa un peti t oued, a mà dreta hi 
ha unes roques granit iques amb for
mes d'erosió esferoidal, les sèves 
cares están plenes de gravats rupes
tres; n'hi ha moites i son molt bo-
nics: estruços, girafes, algún bou i 
molts altres animais no identif ica-
bles, algunes f igures humanes amb el 
eos fet per dos tr iangles i amb ba-
nyes i algún genêt molt esquemàtic. 

Tezouiag sud, paret oest, via Cau-
derlier-Vidal. — La Maria i jo ens 
apropem al peu de la paret que és 
alla mateix, molt a prop. 

La part baixa de la paret és forga 
complexa; replans, agulles, f issures. . . 
aviat, però, t robem l ' i t inerari . El se-
gon llarg és un diedre molt bonic, 
ver t ica l iss im, amb alguna l lastreta 

molt franca, tot plegat força d i f íc i l . 
Xemeneies, f issures, plaques, diè
dres, pet i ts replans, forats, tot en 
bona roca, ver t ical : és una escalada 
molt ferma. 

Passem per darrera d'un gran gen

darme que hi ha a mitja paret; a par
t ir d'aqui entrem en el reialme de la 
xemeneia, la primera que té 35 mè
tres és vert ical issima, sostinguda, 
franca; després ve un llarg molt bo
nic, gairebé tôt pel f i l d'un esperô. 
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Una carava tuareg, al Hoggar, cercant una 

lieu proteccló contra el sol Implacable • 

t " oZ? •••¿¿•*7 li 

Després entrem a la xemeneia f inal , 
que amb els seus blocs encastáis i 
la seva cova ens porten al c im. 

Hi restem gairebé una hora... 

La vista de dalt de l'Ilamane és de 
les més boniques que hem t ingut al 
Hoggar. Cap a l'est es veuen tots els 
cims que envolten l 'Assekrem (Te-
zouiags, Oul, Aoukenet, etc.) amb les 
seves columnates, sort i ts del reg pe-
dregós i gr is, de color metàHic; sota 
nostre, cap a l'oest, s'estén un mas-
sis de granit de color rosat, pie de 
roques erosionades i f ines agulletes. 
Entre els seus diversos grups hi ha 
sorra de color grogós o taronja; més 
lluny uns pics de color gris ciar. Per-
tot arreu la sorra clara deis oueds fa 
l 'efecte de carreteres; a la llunyania 
una alta serralada de blavoses mun-

tanyes i abans d'arribar-hi unes grans 
planes sorrenques. Cap al sud els al-
t iplans i c ims que ja ens son fami
l iars: Akar-Akar, Adaouda, Tasabant, 
Adrar Ahaggarene, Issekram... tots 
mig confosos entre la boirina blavosa 
que aquí al Sahara, sempre, amaga 
els horitzons. 

Abans de l'Aharar, a l 'altre cantó 
de l'oued, en un peti t pla entre ro
ques, hi havia un bon grup de tendes; 
hem baixat amb el Land-Rover a l'oued 
i tot caminant ens hi hem atansat. No 
gosàvem, ja que no teniem cap pre
text, pero de mica en mica ens hem 
apropat a la gent (alguns s'han ama-
gat sota les tendes) , tot saludant-los 
hem ofer t caramels ais nens i tabac 
a algún gran; la primera estona ha 
estât d i f íc i l , pero després s'han deci-

dit a anar sort int de les tendes i ofe-
rir-nos te. Ens han fet seure sota una 
tenda (la del cap del poblat) i han 
préparât el te amb la parsimônia i r i -
tual acostumats; ens han ofer t tota 
mena d'objectés d'artesania: braça-
lets, bosses de pel l , anel ls.. . Hi havia 
uns quants homes (tuareg i algun nè
gre) alguna dona (les dones eren, la 
major part, per alla fora, amb els nens 
xics, a les altres tendes) i uns quants 
nois; tots érem asseguts sobre una 
flassada, descalços, sota la lona de 
color taronja, aguantada corn una vela 
per uns pals de fusta rûst icament 
tal lats. Les parets de la tenda eren 
estores de palla. 

Parem per dinar a l'ombra d'una 
acacia, l'unica de tota la rodalia. Ouan 
ja acabàvem s'escau de passar-hi set 
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L'llamane. robust pa de sucre, al elm del 

quai es té una de les millors vistes del 

Hoggar. T 

tuareg i un camel l ; el camell i un 
d'elIs continúen el seu camí sense pa
rar ni desv iarse, pero els altres sis 
ens venen a saludar. Els ofer im te i 
unes galetes, passem una bona esto
na amb ells i ens expliquen que van 
a Tam per després, amb camió, anar a 
Agadez. Els fem fotos i fem broma 
amb les ulleres de sol i graduades. 
les seves tera, els ganivets, les ma
quines de fer fotografíes.. . 

Al cap de poc, darrera un l lom, tro-
bem unes quantes zeribes ¡ un petit 
edifici de fang d'una sola planta, i 
mes enllá uns jardins. Quedem una 
mica parats perqué aixó deu ésser 
Hirafok i nosaltres créiem que seria 
mes gran! Aviat ve tot de gent, ho-
mes, nens, a saludar-nos, a xocar-nos 
les mans; els preguntem si poden 
vendre'ns alguns dáti ls i tagela. Des
prés d'algunes añades i vingudes ens 
porten un pot pie de dáti ls i un quart 
de tagela. Un vai let ens diu que, un 
tros mes enllá. el seu pare té moltes 
coses de menjar per a vendré, i que 
si volem ens hi acompanyará. 

Som els convidats del cap dels Is-
sakamaren, i amb ell anem a un altre 
grup de zeribes a prendre et te. 
A dins, al voltant del foe, s'hi reuneix 
molta gent. El te és un pretext per 
a trobar-se i enraonar, cadaseli hi diu 
la seva, xerren i r iuen, son enjogas-
sats com infants, de tot en fan bro-
ma. A fora, en una altra zeriba, segu-
rament, un grup de dones toca el 
tam-tam i canten; f ins a nosaltres ens 
arriben els seus cants. 

Uns qui lómetres mes enllá, en un 
lloc on hi ha pedrés per a aguantar el 
cotxe, parem i canviem la ful la mes-
tra de la ballesta; hi posem la fulla 
soldada que dúiem des de Tamanras-
set. Ara ja hi tenim práctica, en 
aquesta operació, i tan sois tardem 
dues hores i mit ja, malgrat el vent i 
la sorra. 

M e s enllá hem sofert una verita-
ble, encara que peti ta, tempesta de 
sorra. El vent era molt for t i arros-

segava molta sorra, tot l 'horitzó era 
gr is, el cel estava cobert i l 'ambient 
era fose. El frontal del Land-Rover ha 
quedat sorrejat i mig despintat. Era 
una mica penós de conduir en aqües
tes condicions, la v is ib i l i ta t era reduí-
da; llenques de sorra es feien i des-

feien, dansaven davant nostre, a la 
carretera, i el cotxe era frenat peí 
vent en contra. 

El vent ha parat i al cap de poc s'ha 
posât a ploure. Ha plogut fort i du
rant una bona estona, tot ha quedat 
ben molí i pie de pélags d'aigua. 
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Bivacs 
per B a r t o m e u P u i g g r ò s 

L'alta muntanya, amb les sèves 
vestidures mes esplèndides, no es 
deixa veure amb faci l i tât . Extraordi-
nàriament gelosa de la seva gran be-
Ilesa, procura amagar-la f ins i tot ais 
més tossuts admiradors. 

Per això hem de recórrer a certes 
astúcies per tal de sorprendre-la, i 
una que no fracassa mai és el bivac. 

Un bivac ben fet, vull dir amb prou 
material i bon temps, és una expe
riencia que no oblidarem amb faci l i
tât ; sabeu el que és, dormir tenint 
com a sostre la volta celeste atapeï-
da d'estels! Fins i tot l'home més 
tose no es pot sostreure a un espec-
tacle tan excepcional, i ha de pensar, 
pensar en el seu senti t més profund, 
verb que la moderna civi l i tzació ens 
deixa conjugar tan poc sovint. . . 

Recordo un bivac fet a prop de Nou-
creus. Vam tenir una nit magnífica, 
solament superada per l 'esplèndida 
sortida de sol , just darrera el pie de 
l ' lnfern; la seva aresta nord-est, el 
nostre object iu, es retallava sobre un 
cel amb els núvols precisos per a fer 
una sortida de sol perfecta. 

Els bivacs es recorden sempre 
com una gran experiencia, però tro-
bar-los magnif ies mentre es fan, això 
ja és una altra qüestió. En vaig fer 
un altre al coli de Corones, a 3.200 
metres. Veniem de fer campanya per 
la regió de Besiberri i haviem arribat 
a la Renclusa des de les Bordes, a la 
Vali d 'Aran; sense descans vam pujar 
a la Maladeta per la cresta dels Porti
llons i al capvespre arr ibàvem, esgo-
tats, al coli de Corones. La idea d'a-
quest bivac ens havia vingut a f i de 
fer l 'Aneto en pie estiu i sense tro-
bar ningú. Portàvem to t el material 
que calia i després de contemplar 
una mica la serenissima nit vam que
dar profundament adormits, tant que 
Tenderne no ens vam despertar f ins 
que feia una hora que el sol era a 
Thoritzó; una mica més i el nostre 
object iu d'estar sols a l 'Aneto queda 
frustrât . 

Un bivac fet en sol i tar i és, encara 
més, una experiencia inesborrable; 
tot el que sigui treure gent en la nos
tra relació amb la muntanya és fer 
aquesta relació més profunda; una 

cordada de dos, a part dels motius 
pràctics, és preferible a una de tres 
perqué l'escalada es fa de manera 
més sentida, més intensa; i amb molt 
més motiu una escalada en soli tari 
(a part d'altres factors que son pro
fundament t rastocáis) . Recordo un 
bivac fet abans d'una ascensió al Po-
sets per la vali sud; em vaig installar 
al costat de l'estany de Llardaneta; 
una boira densissima donava al pai-
satge un ambient fantasmagorie. Du
rant la nit el temps va mil lorar; quina 
iílusió em va fer, l 'aparició dels pri
mers estéis! 

Hi ha també els bivacs forçats, 
aquests bivacs que es recorden amb 
tanta nostalgia quan hom està ben 
calentet davant la xemeneia del re-
fug i . . . 

Cresta oest del Perdiguero: amb 
X. Castellví i els germans Riera ens 
hem passât bona part del dia per a fer 
la part horitzontal d'aresta. Som al 
marc i la tarda anterior va caure més 
d'un pam de neu, la roca està en unes 
condicions molt dolentes, ens trobem 
sota el ressalt f inal di f íci l que està 
força pit jor del que pensàvem, toter 
les canals i preses són plenes de neu 
pois; per poc no podem superar el 
ressalt i arribar al c im i davallar per 
la via normal no fora problema amb la 
magnif ica lluna. 

Però s'esta fent fose, i com a mi-
llor solució per a sort i r del mal pas 
optem pel bivac. No portem materia! 
adient —a part dels anoracs «duvet» 
que no ens hem tret en tota l'esca
lada— i tampoc no ens queda menjar. 
Sopem amb mitja pastil la de vi tami
na C per cap.. . i en sec, l'aigua està 
glaçada d'ençà que vam sort i r de 
Turmo. 

La nit és, com estava previst, mag
nífica i la temperatura no baixa de 
—15° C, bastant suportable a condi
cio d'estar força estona fent-nos mas-
satges. 

La lluna iHumina un paisatge hiver
nal, impressionant de debò, d'una be-
Ilesa inhumana, freda, sense la calor 
que teñen els paisatges de les valls 
i la muntanya mitjana; no és el nostre 
món, la seva bellesa no és intui t iva, 
intu'it ivament produeix por; però quan 

hom la comprèn mercès a un acte de 
renóncia als nostres inst ints, es 
transforma en una visió subl im, di f i -
c i lment superable. 

I la sortida de sol, amb el Posets 
encenent-se el pr imer.. . amb quina 
alegria vam rebre la l lum! El sol, pe
rò, l'hem de guanyar a pois: cai su
perar un llarg de corda molt compro-
mès, glaç i neu recobreixen totes les 
f issures, canals, preses. 

Vinhamala: estem a punt de sort ir 
a l'aresta de Gaube, som a la paret 
nord, hi ha boira, plou a bots i bar
rais. Sobtadament, un llamp, seguit 
de molts més. Ens hem de quedar on 
som, no podem sort ir a l'aresta. 

Les nostres cordades, en P. Ca-
mins, en X. Cabré, en X. Castel lvi i 
jo, no tenim sort; el mal temps ens 
ha agafat a mitja paret, fè iem la via 
Bellefon, hem sort i t a la «Clàssica» 
per la via d'Unió, a l'altura del «res
salt d'aspecte repelent» —no sé pas 
què deu haver fet el pobre perquè en 
diguin a i x i—, se'ns posa a ploure, no 
era una tempesta locai, era el mal 
temps portât pels vents de l'oest; 
més endavant, al començament dels 
esquists vermei ls, ens ha agafat la 
boira; ara els l lamps. 

Per la paret f inal de la Pica Longa 
baixen unes impressionants cascades 
d'aigua. Resignats a esperar una bo
na estona ens f iquem a les tendes-
bivac. Les hores passen lentes, mono
tones, monotonia que es veu trencada 
de tant en tant pels l lamps. 

El so de la pluja que pica contra la 
tenda esdevé di ferent; trec el cap per 
veure: neva! Els f locs de neu son 
énormes i cauen amb una densitat 
com poques vegades he v ist , i som 
al ju l io l . A partir dels très mil metres, 
tot i que la roca era mullada, la neu 
està agafant, aviat ho cobreix tot amb 
mig pam de gruix. Aval l , al Cire de 
Gaube podem veure la nostra tenda, 
només a dos qui lòmetres en linia rec
ta, però lluny, molt lluny. A sobre, els 
cims nevats i una capa uniforme de 
nûvols nègres. 

I es fa fosc, no recordo mai una nit 
tan llarga tot i l'època en què érem. 

Per f i una lleugera claror, fem el 
cor for t i t raiem el cap per veure què 
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ens prépara el nou dia: dépriment! , la 
boira no deixa veure res a deu o 
quinze mètres. Era ben curiôs de veu
re la corda desaparèixer al mig de la 
boira mentre el capdavanter s'afa-
nyava a trobar la sort ida. 

Un altre t ipus de bivac és el «bi-
vac estûpid». D'aquests, n'he fet un 
que crée que mereix el premi: al c im 
de la primera agulla de la Talaia Gran, 
a Montserrat. Certament, hi havia cir-
cumstàncies atenuants; haviem de 
començar a la tarda i d'altra banda no 
portàvem mes informaciô de la via 
que la ressenya de la Guia d'escala

des a Montserrat, força inexacta. Vo-
l iem fer una mica de «descobridors», 
evitar, almenys un cop, de fer una es
calada a Montserrat amb tots els dé
tails tècnics coneguts. 

L'escalada ens va sort i r mes fàcil 
del que pensàvem i en arribar al cim 
de la primera agulla, en Hoc d'una 
plataforma mes o menys plana vam 
trobar un pendent de pedres molt in
cl inât, horrorôs; mitja hora mes de 
l lum i provem de sort ir . 

Perô f ins i tôt d'aquest bivac in-
oportû t inc bon record. Els jocs de 
llum tan especials de Montserrat a la 

posta de sol , observais des d'una po-
sició privi legiada; a l'albada uns nú-
vols d'un vermeil intens que cobrien 
tot el cel f ins al Pirineu, del quai 
vèiem un trosset blanc, radiant, que 
destaca al fons mercès a una atmos
fera claríssima. 

L'home oblida amb força rapidesa 
la banda desagradable de la seva exis
tencia, del moment més dolent recor-
dem sempre el petit detall simpatie, 
i per això no ens cansarem de repetir 
experiències a vegades tan rotunda-
ment négatives que sembla que hau-
rien de portar una llicó. 
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Noticia botànica sobre l'Abies pinsapo 
per J o s e p - L l u í s V i v e s i C o m a l l o n g a 

El «Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Ronda» ha iniciat la pu
blicado d'una sèrie de monografies 
sobre temes relacionáis amb la se
va zona geogràfica. 

En tenir coneixement de l'apari-
ció a la nostra revista, en el seu nú
mero de desembre de 1973, de l'ar
ticle d'Agustí Bou sobre els «pinsa
pos», li van demanar autorització 
per a reproduir-lo així com un prò-
leg a l'enginyer forestal senyor Vi
ves Comallonga, esmentat en l'arti
cle referenciat. 

En el seu escrit, el senyor Vives 
comenta l'origen de la seva relació 
amb el senyor Bou i hi fa un petit 
resum de les activitats que ha por
tât a terme fins ara, els seus estudis 
i les sèves ocupacions habituais. Es-
sent tot això ja conegut dels nos-
tres lector s, els en fem estaivi i re-
produim a continuado, del text del 
senyor Vives, tot el que fa referen
cia a Z'Abies pinsapo. 

Feta la presentado de l'autor, em 
complac a afegir que és mol t satls-
factor i , per a un forestal , de raonar 
sobre una espècie com el «pinsapo», 
sobretot si així hom contr ibueix al 
seu coneixement i di fusió. 

Dintre de la famil ia de les pinàcies, 
subfamil ia de les abietoidees, gènere 
Abies, solament es troben represen-
tades a la nostra Península dues es
pecies, que son: l'Abies Alba Mili, 
també mol t coneguda pel seu nom 
sinònim d Abies pectinata (Lank) D. 
C. i l'Abies pinsapo Boiss, objecte 
del présent estudi. És curios que cor-
rentment es conegui el pr imer, sola
ment amb el nom genéric d'avet i el 
segon amb el també únic específ ic 
de «pinsapo». 

Llurs àrees d'extensió natural es 
troben completament separades i di-
ferenciades: la del pr imer confinada 
a la regió pir inenca, des de Navarra 
i Osea f ins a Barcelona i Girona, es-
sent la tercera 'prov inc ia catalana de 
Lleida, amb una extensió aproximada 
de bosc avetar d'unes 17.000 Ha., la 
quai bat el rècord del seu habitat. Es 
troba, en canvi, completament absent 

a la quarta provincia de Catalunya o 
sigui Tarragona. 

Els llocs d'aquesta especie exis-
tents a la muntanya del Montseny es 
troben a la part nord dels pics de les 
Agudes de 1.706 m d'alt i tud i del Turó 
de l'Home a 1.712 m, ambdós a la 
provincia de Barcelona, i al pic de 
Matagalls de 1.694 m d'alt i tud a la 
provincia de Girona, amb lluita per
manent amb el Fagus silvática, se-
gons hem pogut comprovar durant els 
diversos anys que fórem enginyer del 
Patronat de la muntanya d'aquell nom. 
Ens diu el senyor Maxim Laguna en 
la seva Flora Forestal Española que 
aqüestes peti tes masses d'avets 
const i tueixen el l ímit meridional de 
Mur área natural d'extensió. Pero de 
totes maneres les masses de mil lor 
qualitat es troben a la Vall d'Aran 
(Lleida), résultant vistent Mur total 
absèneia a la serralada Cantábrica, 
on és aparentment compatible en 
grans superf ic ies de terreny i màxim 
essent una especie anemôcora; enca
ra que és molt probable que aquesta 
absèneia sigui deguda al sent i t i di-
recció dels vents dominants en aque-
lles terres. 

Contràr iament, l'Abies pinsapo es 
troba completament absent, com ja 
indicàvem, a les extensions on habi
ta l'Abies pectinata i la seva àrea 
d'insistèneia queda limitada a les zo
nes que tan detalladament ens expo
sa l'autor en el mlnuciós informe des-
envolupat a les pagines que se-
gueixen. 

Per ais no iniciáis en la Botánica 
direm que les dues caractérist iques 
exter iors principáis, que dist ingeixen 
ambdues especies, son les referents 
a les pinyes i a les ful les. 

Les pinyes de l'Abies pectinata es 
caracteritzen per ser erectes, oblon-
go-ci l indriques, de 10 a 15 cm de Mar
garía i de 3 a 5 d'amplada, de color 
verd-oliós o verd-rogenc al pr incipi i 
després verd-fosc o burel l , amb esca-
tes primparades, cuneiformes a la ba
se, eixemplades i arrodonides a la 
part superior, peloselles a la part alta 
del dors, obscur-rogenques superior-
ment, sobretot a la seva cara exter
na, i a la resta verdoses; les bractées 

son sort ints denticulades, gairebé es-
patulades i amb una punta allargada 
i revolta. 

En el «pinsapo» les pinyes son ovoi-
deo-cilíndriques, obtuses i termina-
des per un mugronet o protuberancia 
roma, d'un color burell verdós da r , 
de 10 a 16 cm de llarg i de 3 a 5 d'am
plada, dretes, assegudes i comuna-
ment aproximades en nombre divers; 
les seves escates son obtusíssimes, 
arrodonides en Mur part superior i, en 
madurar, l lurs llavors cauen fáci lment; 
les bráctees ovoides, escotades, lan-
ceolades, tancades entre les esca
mes, i molt mes curtes que elles, per 
la qual cosa no son vistes a l'exterior. 

El senyor Maxim Laguna continua 
assenyalant-nos també les diferen
cies essencials entre les ful les dels 
dos Abies. 

Així ens diu que al pinavet les fu
lles o agulles son sol i tár ies, bastant 
aproximades les unes a les altres, 
espaiades en reali tat, pero presen-
tant-se com díst iques, a les rames, 
no a la guia, per la torsió dels peciols, 
planes obtuses o escotades, princi-
palment les de les rames superiors; 
les dels branquil lons infer iors solen 
teñir molt marcada la carena de Mur 
cara inferior i perllongada fenedura; 
totes son d'un verd obscur l lustrós en 
Mur costal i marcades en un sole lon
gitudinal i al seu darrera presenten 
una faixa o ratlla blanquinosa o pla-
tejada en cada costat de la carena; el 
seu llarg varia bastant entre 10 i 30 
miHímetres, la cosa mes freqüent és 
que t inguin de 15 a 20 mm amb una 
ampiada d'1,5 a 2,5 mm. 

En canvi, peí que fa referencia a 
les ful les del «pinsapo», están esbar-
gides part int en angle recte de les 
rames i branquil lons i a totes direc-
cions; son curtes (7-12 m m ) , rígides, 
agudes, gairebé punxants sobretot a 
les rames infer iors, assegudes, eixam-
plades a la base, verdes, una mica 
blavoses i persistents molts anys (8, 
10 i a vegades m e s ) . 

Les agulles del «pinsapo» no s'a-
primen en el peciol , com les de l'a-
vet, en la seva part . inferior, ni s'hi 
presenta la tors ió que és causa que 
les d'aquell apareguin com a dísti-
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La tipica i opulenta capçada d'un magnifie 

exemplar d'Abies Pinsapo • 

ques. Unint amb Unies imaginàries, 
t irades en direcció de l'eix de les ra
mes, els extrems de totes elles en 
resultaría una figura ci l indr ica. Enca
ra que son tetràgores-aciculars comu-
nament, es presenten tanmateix a les 
rames baixes i en els exemplars de 
pocs anys (2-4) gairebé planes, es-
sent també en aquests mes Margues, 
generalment que en els arbres ja 
cr iats, i arriben a tenir àdhuc 16-18 
mi l l imètres de Margaría. Les séries 
de puntets blancs que formen Unies 
tan ben solcades a la cara inferior de 
les tul les de l'avet, es noten menys 
en les del «pinsapo» en les quais, en 
canvi, encara que en menor nombre, 
es presenten a les quatre cares que 
formen les sèves agulles quadran-
gulars. 

Podem afegir que la repoblado ar
t i f ic ia l del «pinsapo» a la muntanya, 
no proporciona résultats pràct ics, i 
s'ha de fomentar la repoblado natu
ral, que requereíx per al seu èxit , la 
conjunció d'una série de circumstàn-
cies, com escampall abundant, seguit 
de diversos anys plujosos i d'estiu 
suau i curt , soi no dégradât i amb un 
minim de coberta per a especies que 
no presentin agressivitat, abric de 
vents, cert grau de coberta angular 

0 lateral, etc. Actualment es troba, 
segons Ruiz de la Torre, en progres-
sió la massa de Yunquera; estabi l iza
da amb soi dégradât la de Ronda i 
pràct icament estabil i tzades, en diver
sos estats, la resta. La reacció del 
«pinsapo» ais tractaments que ten-
deíxen a afavorir-lo és molt desigual, 

1 depèn en pr imer Hoc de Testât del 
sol i de Tassociació que aquest sus
tenta. 

La disposició i la forma de les tu
lles i la posició en aqüestes deis cos
táis conductors i canals resinífers, 
acrediten Tantiguitat i escassa evolu-
ció d'aquesta especie que pot consi
d e r a r l e la m e s antiga d'entre els 
avets c i rcummediterranis. El seu aïlla-
ment deu datar del començament del 
miocén, quan es devia f ixar def ini t i -
vament el seu relat iu carácter xerô-
f i l i he l iô f i l . M e s tard, t indria lloc la 
separació de les masses espanyoles 
i africanes i Mur diferenciació. La 

massa d'aquesta espècie a Sierra Ne
vada sembla explicada per l'escasse-
tat de la pluja estiuenca, inferior a 
100 mm a les zones mes humides, ap
tes tanmateix per ais aurons, servers 
i pins boscans. 

Per la seva condicio estable i pro
tectora, el «pinsapo» és un arbre pre
cios, des del punt de vista hidrologic 
i edafologie. Però el seu major valor 
resideix en les seves condicions es-
tèt iques que fan deis «pinsapos» les 
mes belles muntanyes de conifères 
del sud d'Espanya, i de l'arbre aïllat, 
Tespécie europea del gènere, més 
apreciada i difosa per a la jardinería. 

En el valor estètico-social i d'esbar-
giment que enclouen en potencia els 
«pinsapos», compta molt la raresa del 
paisatge de la muntanya d'avets a la 
regió que habita i encara a la major 
part d'Espanya. Sols per aquest as
peóte estèt ic estarien àmpliament 
just i f icá is , no solament la conserva-
ció del «pinsapo» en els seus actuáis 
emplaçaments, sino tots els intents 
judiciosos d'estendre' l a la total i tat 
de la seva àrea possible, que pot in-
vestigar-se part int de les seves exi-
gèneies écologiques i de l 'estudi f i -
tosociològic. 

A més els «pinsapos» de Ronda, 
Tolox i Yu/iquera formen un vedat de 

caça major, que sustenta una impor
tant poblado de Capra Hispánica. 

Com a estirps afins del típus des-
cr i t , tenim les segiients: 

Var. Marocana (Ceb. i M. Bol ) . Pi-
nya de 12-20 cm. Branquillons no pèn-
dols. Canals resinífers fol iars subhi-
podèrmics. 

Var. Tazoarana (Sr. Coz). Pinya de 
16-25 cm. Branquillons pèndols en els 
arbres d'edat avançada. Canals resiní
fers fol iars subhipodèrmics. 

Amb les ult imes dades abans des-
cr i tes, preses en la seva gairebé to
tal i tat del l l ibre aparegut recentment 
i publicat per l ' lnsti tuto Forestal de 
Investigación y Experiencias i la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Montes, t i tulat Arboles y Arbustos 
de la España Peninsular, degut a la 
ploma de Tenginyer senyor Joan Ruiz 
de la Torre, catedràtic de Botánica de 
l'Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros de Montes i sota la direcció del 
també enginyer forestal senyor Lluís 
Ceballos i Fernández de Córdoba, ja 
difunt, creiem poder donar per fina
l i zada la pro logado de la publicació 
del senyor Bou, sobre els «Pinsapos 
del sud-oest de la nostra Península», 
que, amb molt de gust, com ja indi-
càvem al principi d'aquestes Unies, 
hem esbossat. 

Nota. — Abans de donar per fina-
litzades aqüestes Unies, voldríem fer 
constar que a l 'Arbotèrum que el Ser-
veí Forestal de la Diputació de Barce
lona posseeix a la seva finca-escola 
de Caldes de Montbui , existeix un 
exemplar de «pinsapo» que presenta 
un magnif ie aspecte, procèdent de 
les llavors que el senyor Bou ens re
gala, recoll ides en una de les excur
sions efectuades a les serralades an-
daluses i que és admirât pels alum-
nes del Curset de Selvicultura que 
anualment professem. Així com tam
bé recordar que continúen essent ob
jecte d'estudi pels mateixos alumnes, 
a causa de Mur estât de conservado, 
les pinyes i rames de «pinsapo» re
coll ides peí senyor Bou i guardades 
per nosaltres en una caixa-vitrina, no 
obstant els molts anys transcorreguts 
des de llur coHocació 
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Eis boscos de "pinsapos" a Espanya 
per Agus t í B o u i T o r t 

Vaig terminar el tema que porta el 
t í to l , publicat a MUNTANYA el pas
sât desembre de 1973, amb la pro
mesa de parlar novament deis bos
cos de «pinsapos», una vegada visi
tais els existents a Sierra Bermeja 
(Màlaga), amb la qual cosa pensava 
acabar el meu cicle de vis i tes ais 
quatre de grans existents actualment. 
O siguí, els de Yunquera i Ronda si
tuais a la Sierra de las Nieves; el de 
Grazalema, situât a la Sierra del Pi
nar (Cadis) ; i, f inalment, el que re
part i t entre els termes municipals de 
Casares, Estepona i Genalguacil, es 
troba a la Sierra Bermeja (Màlaga). 

Compl int l'esmentada prometença, 
el dia 21 de juny de 1974 vaig sort i r 
en un vol cap a Màlaga, acompanyat 
de Ramon Romani, soci també del 
Centre Excursionista de Catalunya 
des de ta mol t íss ims anys. Les prime-
res hores de la nostra excursió foren 
de signe marcadament turíst ic, ja que 
ens vam dedicar a recorrer el castell 
de Gibalfraro i Alcazaba de Malaga. 
Des del nostre punt de vista d'aficio-
nats a la botànica ens va complaure 
observar l' ingent treball de repobla
do forestal efectuat. En canvi, ens 
sembla que els edif ic is, tant del cas
tell com de l'Alcabaza, es troben en 
cert estât d'abandonament. 

Continuàrem la nostra ruta seguint 
per la costa cap a Torremolinos, Fuen-
girola i Marbella, on férem una breu 
parada. Seguidament, la vam prosse-
guir per San Pedro de Alcántara i Es
tepona, f ins a la Venta de la Duquesa 
on ens desviàrem a la dreta per aga-
far la carretera local, amb un recor-
regut de 14 qui lòmetres, la qual mor 
a Casares, poblet situât a 400 metres 
d'al t i tud. Aquesta carretera, en el seu 
breu recorregut va descobrint nous 
horitzons sobre la penya de Gibraltar 
que l luquem al fons; el pintoresc po
blé de Manilva (4.200 habi tants) , que 
ocupa una posició molt allargada a la 
carena que cenyeix la nostra ruta per 
la banda esquerra; Sierra Castell ina, 
que domina per complet el poblé de 
Casares i els Reales de Sierra Berme
ja, la posició dominant de la qual 
(1.450 metres d'alt i tud) intui'm, ja 
que en el moment d'arribar a Casa-

2 ;.-•%•> 
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Ai<,ades superiori a looo m . 

& ; Situacid deis boscos de Pinsapo 

CiSRALTAR. 

Els b o s c o s d'Abies pinsapo a la S e r r a n i a d e R o n d a 

1. Sierra de Zafalgar 
2. Sierra del Pinar 
3. Monte Prieto 
4. Sierra Hidalga 
5. Sierra de las Nievas 
6. Naixement de Rio Grande. Yunquera i T o / o x 
7. Sierra Blanquilla o de los Pinos 
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Vista de Casares (Màlaga) amb l'església 
velia i el castell. y 

res es troben coberts per una espes
sa boira que ens fa temer per al bon 
exit de la nostra sort ida. Com a cu-
r iosi tat botànica destaquem els bos
quets de castanyers que t robem en 
la nostra ruta de Venta de la Duquesa 
a Casares I, aproximadament, a part ir 
de la meitat del recorregut. 

Segons l'Espasa-Calpe Casares és 
un municipi que constava de 1.556 
edi f ic is amb 5.472 habitants de fet 
o 5.546 de dret el 1920. En l 'actualitat 
el nombre d'edif ic is ha disminuït , car 
el nud i s i tuât al vol tant de l'església 
antiga i el castell ha perdut part dels 
seus a causa dels combats l l iurats 
durant la nostra guerra c iv i l o per la 
manca de comoditats originada pels 
seus pendents tan costeruts i l'escas-
setat d'aigua. El nombre d'habitants 
s'ha réduit també —actualment en 
compta uns 4.000— per l 'emigració a 
zones industr ials d'Espanya o de l'es-
tranger. 

Mol ts dels seus actuals habitants 
treballen a la Costa del Sol, però 
conserven Mur residència a Casares, 
car f rueixen d'abundant transport col-
lectiu i, a més,- existeixen al poble 
més de cent vehicles de tur isme pri
vât, l 'aparcament dels quals resulta 
un mister i car l 'orografia urbana és 
francament complicada, l 'escassetat 

de superf ic ies planes i àmplies notò
ria, i I u l t im qui lòmetre de carretera 
d'accès al poble arriba a produir ver-
t igen, perqué és estreta, voreja un 
precipici i manca absolutament de 
protecció. 

El poble ofereix un punt de vista 
meravel lós, curosament encalcinat i 
repol i t pels seus habitants i ha me-
rescut els honors d'un cartel l del Mi
nisteri d' Informació i Turisme. 

Seguint la nostra consulta de l'Es
pasa-Calpe, ens assabentem que els 
habitants són anomenats «casareños» 
i que llur municipi consta de les se-
güents ent i tats de població: Acebu
chal, amb 10 edif ic is i 48 habitants; 
la vi l la de Casares, amb 1.336 edif i
cis i 4.915 habitants; l'Ermita de La 
Hedionda, amb 23 edi f ic is i 24 habi
tants; i diversos caserius dissémi
nais, amb 187 edif ic is i 315 habitants. 
Recordem que aqüestes dades són 
del 1920, i que actualment les xi f res 
indicades són menors. En to ta l , el ter
me municipal té 14.000 hectàrees. 

Continuant amb l'Espasa - Calpe, 
ens assabentem que Casares corres-
pon a la provincia i diòcesi de Màlaga 
i al part i t judicial d'Estepona. Que es 
troba si tuât en una penya al peu de la 
qual s'estén una frondosa valí. Que 
dlntre de la seva jur isdicció es tro

ben dist intes valls bastant feraces i 
dues deus, una d'aigües sulfuroses, i, 
l 'altra d'alcalino-magnésíques, anome-
nades respectivament La Hedionda i 
Fuente Santa. Aqüestes aigües mine-
rals foren molt famoses ja en temps 
dels romans, i es conta que Juli Cé
sar, per llur mit ja, es guarí una afec-
ció hepática que patia. El riu Genal 
que confon el seu cabal al Guadiaro, 
banya el terreny, g rades a la qual 
cosa és bastant productiu en ce-
reals, l legums, hortal isses, espart i 
f rui ta. Mantenen bestiar i hi abunda 
la caga. Hi ha pedreres de marbré, 
mines de coure i fábrica d'objectes 
de suro. Dista 15 qui lòmetres de J¡-
mena de la Frontera, l 'estació de la 
qual és la més próxima. 

Hi podríem afegir que actualment 
té una incipient industria turíst ica de
dicada a la venda de «souvenirs» ais 
cada vegada més nombrosos vis i-
tants, els quals, aprof i tant llur estada 
a la Costa del Sol, hi acudeixen atrets 
per la seva innegable bellesa i t i 
pismo. 

A la nostra arribada a Casares fó-
rem amablement atesos pel senyor 
Diego García Sáenz, cap de la sucur
sal que hi té la Caja de Ahorros de 
Ronda. En la seva companyia visita-
rem el case antic i el recinte que 
compren l'església velia i el castel l , 
el qual, segons les seves explica-
cions, fou successivament roma, àrab 
i medieval. Així mateix, ens posa en 
contacte amb el senyor Juan Valadez 
Narvàez, encarregat de la f inca Mon
te Duque, situada al vessant septen
tr ional de Sierra Bermeja, prop d'una 
antiga caserna de la Guàrdia Civ i l , 
que hi havia en plena serralada. 

Al dia següent Sierra Bermeja va 
néixer de nou coberta per una espes
sa capa de núvols, però amb lleus in-
dicis que el temps tendía a mil lorar. 
En companyia del senyor Diego Gar
cía, descendim f ins a Estepona, on 
trobem el senyor Juan Valadez acom-
panyat del seu f i l i i el seu nebot, nois 
de 13 o 14 anys d'edat, que mostren 
gran entusiasme per unir-se a l'excur-
sió. A més, el senyor Juan Valadez 
porta el «jeep» de la seva f inca. El 
seu gran coneixement del terreny i la 
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idoneïtat d'aquest vehicle havien de 
ser de gran ut i l i tat . 

Abandonem Estepona per la carre
tera Màlaga-557 que comunica Este
pona amb Genalguacil i Jubrique. Es
tà asfaltada f ins al port de Peñas 
Blancas, s i tuât a 980 mètres d'al t i tud 
i a 15,5 qui lòmetres del nostre punt 
de part ida: Estepona. 

Dominem tota la costa, gairebé des 
de Màlaga f ins a la Penya de Gibral
tar. Desgraciadament, el panorama 
s'albira sensé cap mena d'obstacles 
ja que els nombrosos incendis fores
táis han escombrat completament el 
bosc. 

L'últ im gran incendi ocorregut fa 
dos o tres anys dura catorze dies i 
arrasa per complet Sierra Bermeja. 
Afortunadament, la repoblació natural 
hi és intensissima i els pins joves es 
veuen traspuntar entre la brossa amb 
un vigor esperangador. 

Per les fotos que acompanyem, pot 
apreciar-se el mal irreparable que pro-
duiren al bosc de «pinsapos» els es-
mentats incendis. 

Al Puerto de Peñas Blancas aban
donem el vehicle de tur isme i to t « I 
grup seguim amb el «jeep» per un car
ril forestal de recent construcció, el 
quai, després d'un recorregut de 5 
qui lòmetres mena a la mina de los 
Reales, 1.200 metres d'al t i tud. Mol t a 
prop del final del carri l es troba una 
font situada al fons d'una profunda 
cavitat. És di f íc i l de trobar si no es 
va acompanyat d'algun natural del 
país. 

Iniciem el nostre recorregut a peu 
per entre bosc de pins que s'han sal
va i del foc i al cap de poc comencem 
a trobar els pr imers «pinsapos». Que
den situats en una exposició sorpre-
nent al vessant sud de la serra, com
pletament de cara al mar i en un Hoc 
sec i assolel lat. S'hi observen nom
brosos exemplars joves de vegetació 
vigorosa, però molt atacats pels ra-
mats. Tant és així, que no son capa-
eos de tenir un ull dominant f ins que 
no assoleixen l'altura suf ic ient per a 
evitar l'atac de les cabres. Fins aquell 
moment teñen la forma d'un arbust 
arrodonit i extens. 

A l cap de breu espai de temps, 

menys d'una hora, arr ibem ais Reales 
de Sierra Bermeja, 1.450 metres d'al
t i tud, punt de confluencia deis ter
mes municipals de Casares, Genal
guacil i Estepona, i des d'on podem 
apreciar els t res dist ints boscos de 
«pinsapos» que es troben en cada un 
deis esmentats termes. Anter iorment , 
havien constitu'ít una massa forestal 
única, pero les Mengües de foc que 
els assolaren han contr ibuït a llur se
parado. 

Si recorrem novament a l'Espasa-
Calpe, ens assabentem que Sierra 
Bermeja forma una de les extremi-
tats de la Serralada Penibética al sud-
oest de la provincia de Málaga. Ser-
veix de separado entre la conca del 
Genal, af luent del Guadiaro, i la d'al-
tres r iuets que desemboquen al Me-
di terrani . El nom de Bermeja el deu 
al color rogenc o vermeil de les sé-
ves ales. El c im mes ait d'aquesta 
serra és el pie deis Reales de Genal
guacil , de 1.450 metres sobre el ni-
vell del mar. Descendim peí vessant 
septentr ional f ins a situar-nos en una 
collada on, segons el nostre mapa, es 
troben les ruines del Real Chico i on 
té el naixement el coll de la Fuente 
Santa. Des del punt d'observació en 
qué ens trobem albirem perfectament 
el bosc de «pinsapos» d'Estepona, el 
major deis que aquí es troben, al ves
sant nord de la serra i compost per 
arbres vells i de gran capteniment. 
També albirem a molt poca distancia 
el de Casares, mes réduit en exten-
sió, perô format per arbres mes jo
ves. El de Genalguacil es troba a cer
ta distancia i és el que mes ha sofert 
els efectes devastadors del foc. 

En el mateix coll t robem un mag
nifie exemplar dotat de gran abundan
cia de les caractérist iques pinyes del 
«pinsapo». El retorn al lloc on ens es
pera el «jeep» l 'efectuem travessant 
en diagonal ascendent el bosc de «pin
sapos» d'Estepona. Hi observem gran 
part de les caractérist iques que vam 
veure l'any passât a la Sierra del Pi
nar, al bosc Grazalema. Aixó no té 
res d'estrany ja que es tracta d'ar
bres si tuats a la mateixa orientació 
geográfica. L'única diferencia és que 
en el d'Estepona es troben a mancar 

En primer terme els senyals del foc, un deis 

enemics deis boscos de "pinsapos"; en 

segon terme un bosquet de pins i mes 

enll'a el bosc de "pinsapos" de Casares. 

Al fons, Sierra Crestellina, que queda so

bre el poblé de Casares. • 

Exemplars vells d'Abies Pinsapo en forma 

de baioneta. • • 

Exemplar d'Abies pinsapo menjat pel bes-
tiar, que li impedeix de desenvolupar-se i 

d'adquirir la seva forma característica. 

exemplars joves. Exemplars joves 
que trobem quan, en arribar al c im, 
canviem de divisoria d'aigües i veiem 
novament Estepona ais nostres peus. 
Amb pesar donem per f inal i tzat el 
nostre recorregut, recol l im el cotxe 
de tur isme al port de Peñas Blancas 
i ens acomiadem deis nostres amics 
a Estepona. 

És di f íc i l aventurar un pronóstic so
bre el futur d'aquest bosc de «pin
sapos». No hi ha cap causa perqué la 
massa actual retrocedeixi , sempre 
que puguin evitar-se nous incendis. 
També és possible que el bosc d'Es
tepona prossegueixi el seu avang al 
vessant mediterrani si els ramats ho 
permeten. En canvi, no ens atrevim 
a pronosticar sobre la possibi l i tat que 
els tres boscos de «pinsapos», o sia, 
els d'Estepona, Genalguacil i Casa
res, puguin tornar a const i tu i r una 
única i gran massa forestal , car si bé 
la soldadura entre els d'Estepona i 
Casares pot ser solament qüestió de 
temps, la unió entre els d'Estepona i 
Genalguacil sembla impossible, ja que 
en tractar-se de vessants molt incli
náis l'aigua ha escombrat la capa ve
getal i el sol es troba degradat per 
complet. 

Amb el meu amic Romaní ens dir i -
gim d'Estepona a San Pedro de Alcán
tara i Ronda. Abans d'arribar a Ron
da, al qui lómetre 13,4 de la carretera 
que venim seguint, agafem un carr i l 
que es dir igeix a la finca de la Nova, 
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després d'un recorregut de quatre 
qui lòmetres. Segons ens informen, 
l 'esmentat carri l segueix pels Queji
gales f ins a la casa forestal de la 
Sierra de las Nieves. 

El guarda jurât de la Nava ens atén 
amablement i ens manifesta que des 
de la supressió del ramat de cabres, 
el bosc de «pinsapos» ha crescut 
amb un vigor inusitat i que se'n tro-
ben alguns exemplars de rara perfec-
ció. Des de la mateixa casa albirem 
els bosquets de «pinsapos» que van 
ascendint per les aies de la Sierra 
de las Nieves (1.917 m) i els nom-
brosos exemplars joves que van en-
vaint els abans cul t ivais camps de la 
f inca. Aquí el panorama és completa-
ment dist int del que hem observât el 
mat i . En tractar-se de valls relativa-
ment planes, el «pinsapo» pot tornar 
a conèixer moments de gran es
plendor. 

El dia 23, al mat i , decidim retornar 
a Málaga seguint la carretera Ronda-
El Burgo-Yunquera-Alozaina-Coin. Al 
qui lòmetre 11,5 trobem el Collado del 
Viento, a 1.190 mètres d'alt i tud i al 
cap de pocs qui lòmetres el Puerto de 
las Abejas, a 820 mètres. Des d'aqui 
podem contemplar tota la Sierra de 
las Nieves amb el bosc de Yunquera 
a la nostra esquerra, el de Ronda al 
centre i el que havíem vis i tât la tarda 
anterior des de la f inca de la Nava, a 
la nostra dreta. En tot el nostre re
corregut f ins al mateix aéroport de 
Malaga no perdem de vista l'esmen-
tada Serra i les seves taques de «pin
sapos». És de just ic ia reconèixer que, 
com que era un dia de gran claredat, 
perqué bufava un vent frese, faci l i ta
va la visió nítida. 

Havíem f inal i tzat el nostre recorre
gut per les restes d'una vegetació 
que respecta l 'últ ima gran época gla
ciar. Son arbres d'una bellesa insò
l i ta, que creixen en paratges d'agrest 
paisatge i que d'una manera sorpre-
nent han sobreviscut ais atacs del 
foc, de les cabres i de l 'home, el seu 
pit jor enemic, però també l'únic en 
qui podem confiar per supervivencia 
i mi l lorament de la meravella natural 
que const i tueixen aquests boscos de 
«pinsapos» a Andalusia. 
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Una primera a l'agulla del Centenar 
per J o s e p L a l u e z a i F o x 

Ja fa temps, seguint el carni que 
passa per sota de l'aresta del Bisbe 
i el Frare, ens havia cridat l 'atenció 
un impressionant diedre de gairebé 
200 metres de Margada que, seguint 
una linia vert ical , portava al c im 
d'una esvelta águila montserrat ina. 
Aquest diedre es presentava tan per-
fecte i pol i t , que semblava impossi
ble que no fos solcai per cap via 
d'escalada, tenint en compte que ens 
trobem en una etapa d'escalada mont
serrat ina, en la qual és molt di f íc i l de 
poder fer una «primera», si no és amb 
l'ajut de l'enutjós bur i . 

Aquest diedre de grans propor-
cions, signif ica aviat un repte per a 
nosaltres, i després d'aplicar els nos-
tres esforços cine caps de setmana, 
quatre escaladors del CADE vam 
aconseguir de posar els peus sobre 
l'agulla del Centenar, per una via inè
dita. 

Es tracta d'una escalada magnífica 
i de gran dif ìcultat, aplicant princi-
palment la tècnica d'encastament, per 
l 'estreta f issura del diedre. A la seva 
part superior, aquest diedre forma un 
gran desplom que va ser superat, uti-
l itzant pitons i tacs de fusta, alguns 
d'aquest darrers de dimensions con
siderables. Tot i que la vert ical i tat del 
diedre és absoluta, vam aconseguir 
de fer unes t irades en l l iure de gran 
di f icul tat . 

Amb la realització d'aquesta nova 
via, ens sent im sat isfets de compro
var, que els recursos que encara ofe-
reix aquest formidable massis-escola 
que és Montserrat , no son encara del 
to t esgotats. La via ha quedat dei 
tot equipada, i esperem que sigui 
aviat repetida per d'altres escaladors. 

Aproximació 
Aquesta nova via transcorre per la 

cara nord de l'agulla del Centenar. 
Aquesta águila es troba a un cente
nar de metres a la dreta de la paret 
de la Boleta Foradada. Per tal d'arri-
bar al començament de l'escalada, 
cal seguir el carni que passa per sota 
de l'aresta de Bisbe, i quan ens tro
bem a la vert ical de la Boleta Fora
dada, cal deixar el carni, i seguir rec-
te amunt f ins a Cinici de la via. 

Fitxa técnica de la via CADE a l'agu-
Ila del Centenar 

1a tirada. — Situats al peu d'un diè
dre d'énormes proporcions, rematat 
per un desplom, es puja amb faci l i 
tât per uns replans herbosos, f ins a 
la primera reunió (15 m I I ) . 

2a tirada. — S'ha de sort i r de la re-

unió en art i f ic ial de bur i . A uns 15 
metres, trobarem uns pitons que se-
gueixen cap a l 'esquerra; no s'han de 
seguir. Cal continuar pujant amb es
calada art i f ic ial f ins a entrar al fons 
del diedre. Es puja amb tècnica d'en
castament (IV sup.) to t superant un 
tros molt ver t ica l , amb l'ajut d'un tac 
(VI) (40 m, A -1 , IV sup., V I ) . Reunió 
en un replanet amb una gran Savina. 
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3a tirada. — Cal pujar per la f issura 
del fons del díedre, amb técnica d'en-
castament de puny i bota durant uns 
25 mètres (V-V sup.) , tô t superant un 
tros molt dret, amb l'ajut de tres tacs 
(25 m V, A -1 . VA/ sup.) . 

4a tirada. — S h a de pujar per la fis
sura del fons del díedre, durant uns 
tres mètres (p i tó ) , després flanque-
jar a l 'esquerra uns dos mètres, f ins 
abastar un altre ferro. Se supera un 
tros vert ical (V ) , i se segueix per 
unes l lastres f ins en un replà penjat 
en el buit (25 m V, IV sup.) . Reunió 
en un replà amb 4 burins i dos pitons. 

5a tirada. — Se surt de la reunió amb 
escalada ar t i f ic ia l , to t i superant el 
desplom del díedre amb tacs i pitons 
(A-1, A-2). Al cap d'uns 15 metres el 
díedre es converteix en una xeme-
neia desplomada; s'ha de superar 
amb ll iure molt di f íci l i exposada (V 
sup., IV sup., V sup.) , f ins en un re
plà inclinât on farem la 5a reunió, a 
la qual trobarem el l l ibre registre de 
la via (40 m, A -1 , A-2, V sup., IV sup., 
V sup.) . Reunió amb 3 burins i 3 pi
tons. 

6a tirada. — Cal sort i r de la reunió 
peí fons d'un díedre de 40 metres, 
que presenta una gran savina a la se-
va meitat. Es puja primer en l l iure i 
després en ar t i f ic ia l , to t penjant-se 
de tacs clavats al fons de la f issura. 
Se segueix després en escalada ll iu
re per la placa dreta del díedre, amb 
roca no gaire bona (IV, V ) , f ins en 
un pet i t col let on farem la 6a reunió 
(40 m IV sup. A -1 , IV, V ) . Reunió en 
una savina. 

7a tirada. — Sha de seguir per una 
aresta fác i l , f ins al c im de l'agulla del 
Centenar (20 m I I I ) . 

La primera ascensió absoluta, va 
ser aconseguida el 23 de maig de 
1974, per Ramón Masats-Josep Lalue-
za i Ernili Albir-Joan Badia, del CADE 
del CEC. 
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Normes de la U. I. A. A. per a la valorado 
de dificultáis i descripció d'itineraris 
per Lluís Be lv js i de l Rio 

Fa set anys, a l'assemblea de la 
U.I.A.A., a Madrid, Félix Méndez Tor
res, en nom de la Federació Espanyo-
la de Muntanyisme i Fritz Wiessner, 
représentant de l 'American Alpine 
Club, van proposar d'actualitzar i mi-
llorar el sistema de graduacions de 
les di f icul tá is en escalada en roca, 
que havia estât adoptât a Chamonix 
en 1947. 

Aquesta proposta va ésser fona-
mentada en el fet de la gran confu-
sió régnant, cosa que feia urgent de 
revisar el problema sota una base 
internacional. 

Una comissió va ésser constituida 
i dirigida per Jean Juge, président 
de la U.I.A.A. i Fritz Wiessner, corn 
a président d'aquesta comissió. 

Van compondré aquesta comissió 
eminents alpinistes, uns corn a mem
bres i altres corn a consellers, ¡ des
prés de nombroses reunions i discus
sions van elaborar un primer regla-
ment que va ésser ofert als alpinis
tes per ésser sotmès a cr i t iques i 
suggeriments. 

M e s tard va ésser présentât a 
l 'Assemblea de la U.I.A.A. i, f inal-
ment, va ésser adoptât en 1971. 

Principalment, aquest reglament 
vol remarcar clarament la neta dife
rencia a fer entre l'escalada ll iure i 
I ar t i f ic ia l . fet aquést que revalorit-
zara l'escalada en l l iure. 

Les vies l l iures, amb abus de pi
tons, seran aixi catalogades d'escala-
da ar t i f ic ia l . 

A l t res vies obertes en escalada ar
t i f ic ia l , sovint son superades en lliu
re gracies al progrés de les tècni-
ques. 

Quan es tract i d'aquest t ipus de 
«primeres» es farà constar a les 
guies de la forma següent: 

VIA X 
1a ascensió, 1967 A2 
1a ascensió en l l iure, 1971 - VI 
Una de les f i tes fonamentals que 

té la U.I.A.A., és crear una unitat de 
concepció sobre totes les questions 
importants referents a l 'alpinisme. 
Per aixô ofereix aquest reglament a 
tots els alpinistes i, principalment, 
ais redactors de guies dedicades a 
l 'alpinisme. 

Quan he t ingut a les mans aquest 
but l let i éditât per la U.I.A.A. en 1973, 
no he dubtat ni un moment a posar
me a fer-ne la traducció, perqué cree 
que el seu contingut pot ser de molt 
servei a tots aquerls que encara no 
hagin t ingut l 'oportunitat de llegir 
aquest but l let i , i que tenint en comp
te les sèves recomanacions podrem 
mil lorar el nivell tècnic de les nos-
tres ressenyes de vies d'escalada: 

1) A totes les descripeions d'as
censions és completament necessa
ri de diferenciar clarament l'escala
da l l iure de I 'art i f icial. 
L'escalada art i f ic ial no és pas una 
continuació del VI grau, sino que és 
una forma específica i tècnica de 
l'escalada. 

La diferenciació de l'escalada ll iure 
de l 'art i f icial no és el fet d'uti l i tza-
ció de qualsevol objecte f ix coHocat 
art i f ic ia lment. 
Això signif ica que quan graduem 
una via o part d'ella com a l l iure, 
hem d'entendre que la ut i l i tzació de 
pitons, tacs, anelles de corda i al
tres mitjans art i f ic iáis sols s'han 
d'uti l i tzar com a mitjans d'assegu-
rança i no de progressió, és a dir, 
mai no els hem d'uti l i tzar com a 
preses de mà o bé de peu. 
Si en un pas graduât com a l l iure 
s'ut i l i tza un pitó, tant si és com a 
presa de mà o bé de peu, o bé s'uti
litza un estrep, aquest pas ha de ser 
graduât com a art i f ic ial ( A ) . 
La graduado de di f icul tá is en esca
lada ll iure pura, s'indicarà mitjan-
çant la uti l i tzació deis números ro
mans de l'I f ins al VI, amb les seves 
subdivisions en inferiors (—) i su-
periors ( + ). 

Quan en una via d'escalada l l iure, a 
causa de la naturalesa de la roca, 
necessitem fixar l'assegurança per 
mitjà de pitons d'expansió (burins) 
en Hoc de pitons normáis, en fer la 
graduado indicarem darrera del nú
mero romà el símbol (e ) . Exemple: 
(Ve) . 

La graduació de di f icul tats en esca
lada art i f ic ial s'expressarà mitjan-
çant la Metra ( A ) , i a cont inuado 
les xi f res àrabs del 0 al 4 com a 
min im. La uti l i tzació dels pitons 

d'expansió s indicará afegint-hi la 
Metra (e ) . Exemple: (A2e) . 
2) Sis graus son suf ic ients per a 
poder graduar les di f icul tats en es
calada l l iure, ja que el fet de poder 
afegir-hi els símbols (—) menys i 
( + ) mes, circumstància aquesta 
que sols es pot fer servir a part ir 
del III grau, fa que puguem obtenir 
catorze subdivisions. 
L'escalada ll iure pura d'un pas de 
VI + ( l ími t de les possibi l i tats hu
manes) resta reservada solament a 
un nombre molt réduit d'escaladors 
excepcionals. 

A continuació detallem la graduació 
de di f icul tats usada actualment i 
que va ésser inventada per Welzen-
bach l'any 1925. 

I = F = Fàcil 
II = PD = Poe dif íci l 

III = BD = Bastant di f íc i l 
IV = D = Dif íc i l 
V = MD = Mol t dif íci l 

VI = ED = Extremadament di f íc i l 

En escalada art i f ic ial els graus de 
di f icul tat s'expressen de la manera 
següent: 
A0»= Signif ica que en una via ll iu
re s'ut i l i tzen alguns t ipus de pitons, 
com a preses de peu o de mà, perô 
sensé arribar a la ut i l i tzació dels es-
treps. 
Qui progressi en una escalada mit-
jançant un pitó esta realitzant esca
lada art i f ic ial (AO), f ins i tôt sensé 
fer servir els estreps. 
A1 = S'uti l i tzen pitons i altres mit
jans art i f ic iá is, relativament fàci ls 
de coHocar, i el pas exigeix poca 
força, resistencia, valor o coratge. 
Els estreps hi son sovint neces-
saris. 

A2 f ins A4 = Indicant les di f icul tats 
tècniques creixents en la coHocació 
dels pitons, aixi com per a la intro-
ducció d'altres mitjans art i f ic iáis a 
causa del t ipus de roca, que es pot 
presentar poc compacta, amb des-
ploms, sostres, f issures tancades, 
etc., etc. 

En escalada art i f ic ial tôt aixô in-
f lueix molt per a fer la graduació, ja 
que al moment de graduar hem de 
tenir en compte la ut i l i tzació de for-
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ça, tècnica, resistencia ¡ temps, que 
fan que l'escalador no solament t in-
gui un cansament f is ic sino també 
psiquic. 
Sobre aquest punt hem de fer res-
saltar que les majors di f icul tats en 
l l iure son «estables», circumstància 
aquesta que no es dona en el cas 
de l'escalada ar t i f ic ia l . 

3) L'avaluació de di f icul tats s'ha 
de fer sempre en condicions nor
máis. 
A les vies que es fan sovint cal res-
senyar el material d'assegurança 
«standard» (pitons, tacs, falques, 
3tcètera), que normalment es deixa 
soHocat a la via i que s'ha de tenir 
en compte per a fer la va lorado. 
Per material «standard» s'entén el 
nombre de pitons ut i l i tzats en con
dicions normáis per una cordada 
d'escaladors experimentats i cons
cients de les seves responsabil i tats. 
M e s , encara, es recomana ais au-
tors de les guies manuals que ex-
pressin a cont inuado de les gradua-
d o n s de les di f icul tats la mencio 
«sense nou pitó», així es pot fer 
notar que tot pitonatge o qualsevol 
altre mit jà accessori addicional dis-
minueix la d i f icul tat de l ' i t inerari o 
recorregut de la via. 
Per a les ascensions importants es 
recomana igualment de ressenyar 
les condicions de la 1a ascensió i 
el material ut i l i tzat. Cal abstenir-se 
de graduar mitjançant una di f icul tat 
mit jana, ja que és molt di f íc i l d'es-
tablír una norma sobre aquest punt. 
La mitjana resulta de la graduació 
deis passos de les indicacions com-
plementàries (veg. punt 4 d) de l'al
tura de la via i deis exemples com-
paratius. 

4) A l principi d'una ressenya i se-
gons les caractérist iques de la via, 
hem de fer constar les informacions 
següents: 

a) Data de la primera ascensió i 
nom deis part icipants. 
b) Grau de di f icul tat del pas mes 
d i f íc i l . 

Si la majoria dels altres passos son 
mes fáci ls , cal fer-ho constar a con
t i nuado . Si una via consta d'escala-
da combinada, és a dir, l l iure i ar t i f i 

c ial , els passos en l l iure s'indicaran 
en números romans i els art i f ic iáis 
amb la Metra A en majúscula i els 
números àrabs. 
En primer Hoc, es farà constar la 
tècnica prédominant a la via, esca
lada ll iure o ar t i f ic ia l , després els 
éléments secundaris menys carac
tér isées i de menys di f icul tat. 
Fent-ho així, el carácter de l'itinera
ri s'haurà défini t en gran part. 

c) Nombre de pitons «standard» 
tacs, etc., etc., necessaris. 
d) Détails' sobre la naturalesa de 
la via i els seus peri l ls: 
Fatigosa (física o psíquica per la 
tensió nerviosa). 
Assegurança difícil - molt desplo
mada. 
Exposada, escalada d'encastament o 
escalada de placa. 
Perills objectius: Exemple: Zona 
de caiguda de pedrés o gels. 
Zona amb cascades, en roca mulla-
da amb peril l de verglaç. 
Zona amb canvis ràpids de temps, 
i t inerari perdedor o poc évident. 
Via de di f íc i l retirada o, f ins i tot , 
impossible mes enllà de cert punt. 
e) L'altura en mètres de la paret i 
la longitud total de la via, la Mar
gada de les diferents t irades i els 
emplaçaments dels bivacs. 

f) Material necessari que s'ha de 
portar, els pitons, mosquetons, tacs, 
anelles de corda, Margada de la cor
da que es recomana. 

g) Durado mitjana de l'escalada, 
tenint en compte el temps d'ascen-
sió i el temps de descens. 

h) Època o es tado mes favorable. 
i) Apreciacions de caires gêne
rais, per exemple: Paisatge magni
f ie, beli i t inerari,escalada molt agra
dable, bona roca. 

Particularment en les vies Margues 
i d i f ic i ls hem de fer constar exem
ples de t ipus comparatiu, com ara 
l'escalada a una via coneguda de la 
regió que t ingui el mateix grau de 
di f icul tat , i en cas que això no sigui 
possible, un altre exemple d'ascen
sions semblants molt conegudes in-
temacionalment. 

k) S i tuado i mitjans d'accès a la 
via. 

5) Les di f icul tats tècniques de les 
escalades sobre neu i sobre gel no 
es poden classif icar de manera sis
temàtica, perqué aqüestes depenen 
essencialment del grau de pendent, 
per una part, i per l'altra del carác
ter variable de la neu i del gel . 
Una paret, o bé un pendent de glaç 
recobert de neu dura, pot ofer i r una 
ascensió relat ivament fác i l , i no se
ria aquest el cas si ia paret o el pen
dent presentes solament glaç dur, 
ja que aleshores ens exigiría una 
ascensió dura, esgotadora i d i f íc i l . 
La descripció ref lect irà tan exacta-
ment com sigui possible el carácter 
particular i el grau d' incl inació dels 
pendents de neu i gel de les parets. 
Les zones amb esquerdes típiques, 
les comises i el peril l d'allaus tam
bé han de ser ressenyats. 

En les ascensions mixtes de gel i 
roca, les parts rocoses serán des-
cr i tes d'acord amb l'avaluació dels 
graus de di f icul tat. 
Amb el desenvolupament ulterior 
de l 'alpinisme a les régions de 
grans alt i tuds podrà intervenir un 
estudi complementar i . 

6) És convenient que la descripció 
de les vies o i t ineraris d'ascensió 
siguin sempre complementada amb 
la descripció exacta de dalt a baix, 
de la via de descens, la mes fàci l , 
la mes favorable per a conduir-nos 
al peu de la muntanya. En pr incipi , 
hi f igurará l 'orientació de la via de 
descens, així com els punts de se-
nyalització t ip ies. La direcció a dre-
ta o esquerra sera també indicada 
perqué l'escalador resti encarat al 
buit. També s'esmentarà la s i tuado 
del rappel així com de les anelles 
de rappel que eventualment puguin 
restar. 

7) En la majoria de matèries ja 
enumerades, hem d' inserir a la in-
troducció de les guies manuals una 
taula explicativa de l'anotació 
U.I.A.A. de di f icul tats. Cada grau se
ra iHustrat mitjançant exemples 
comparatius d'ascensions conegu
des dins la mateixa regió i també 
dintre d'altres massissos de repu
tado internacional. Si cal, la taula 
mostrará, en mirar-la, la graduació 
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de les di f icul tats segons el sistema 
ut i l i tzat dintre de la regio descri ta. 
Si un jutja oportû de fer constar 
dins de cada descripció d' i t inerari 
els sîmbols ut i l i tzats dintre la regio, 
els quais seran precedits dels sîm
bols de l'anotació U.I.A.A. 
8) En descriure nous i t ineraris, 
l'avaluació de les di f icul tats esta-
blertes pels pr imers escaladors hi 
ha de f igurar solament a t î to l pro-
vis ional , almenys f ins a poder dis
posar de les indicacions compara
t ives de les diferents cordades se-
gùents: Exemple: Di f icul tat VI se
gons la primera cordada, f ins al mo
ment no disposem d'altres cr i ter is 
donats per altres cordades que ha-
gin realitzat aquesta ascensió. 

9) A les guies on apareguin resse-
nyes de vies s'hauran d'ut i l i tzar els 
sîmbols segùents. 

/fllMlllK 17. Despl 

1. Reunions 

Q Fàcil 

0 Difícil 

® Molt diffcil 
(sobre estreps) 

0 O o 3. Pedrés 

* * * * 4. Neu o glaç 

2. Bivacs 
Còmode 

Incòmode 

Penós 

5. Herba 

^ 6. Arbre 

7. Xemeneia 

8. Diedre 

9. Bloc 
encastat 

10. Canal 

m 13. Cornisa 

14. Placa 

horitzontal 

f i 1 1 P I 

U vertic 

aca 
cai 

12. Aresta 
a la paret 

) Q 15. Balma 

fflh 16. Nfnxol 

I 
L 

om 

18. Sostre 

19. Fissura a superar 
en lliure. 

20. Fissura a superar 
amb tacs. 

21. Travessia per mitjà de 
pèndol dreta 

esquerra 

* . •> 

22. Passatge en escalada lliure 

- + - + - + — + — + 
I II III IV V VI 

23. En artificial amb pitons 

A1 A2 A3 A4 

En artif icial amb expansió 

A1e, A2e, etc. 

24. VN = via normal 

25. variant 

26. — _ —. — Itinerari amagat 

27 Itinerari visible 

© 1968 U.I.A.A. Ginebra 

10) Les guies manuals regides se
gons aqüestes normes d'apreciació 
U.I.A.A., ho poden fer constar si ho 
desitgen. 

Apreciació dels graus de dificultat 
I = F = Fácil = Aquesta escalada 
és la mes fáci l i, per tant, s'hi fan 
servir les mans com a punt de su-
port. Els principiants l'hauran de 
practicar encordáis. 
II = PD = Poc difícil = Dif icul tats 
mit janes. Veritable escalada amb la 
ut i l i tzació de peus i mans (regla o 
posició dels tres punts de supor t ) . 
Els escaladors entrenats la realitzen 
sovint sense encordar. 
III = BD = Bastant difícil = Aques
ta graduado és on normalment 
acostumen a encordar-se els esca

ladors. A les vies és molt freqüent, 
en passatges llargs, l 'equipament 
de pitons com a mitjá d'asseguran-
ca. Amb passatges ¡nverti ts o des-
ploms amb bones preses, exigeix 
ja la ut i l i tzació de forca. És neces-
sária la práctica del rappel. Límit 
superior a les possibi l i tats de l'es-
calador ocasional. Cal la ut i l i tzació 
de pitons i mosquetons per a poder 
fer f ront a qualsevol eventuali tat. 
Naturalment, l'asseguranga i l'auto-
asseguranca han de ser, si és pos-
sible, dinámiques. 

IV = D = Difícil = Aquí comenca 
l'escalada de carácter mes nou. As-
sequible solament ais escaladors 
experimentáis i ben entrenats. Cal 
teñir una bona técnica, generalment 
per ais passatges l largs. Marte l l , pi
tons, mosquetons i bagues indis
pensables. 

V = MD = Molt difícil = Els pi
tons intermedis d'asseguranga son 
la regla. Escalada molt at lét ica que 
exigeix una técnica molt refinada. 
Reservada ais escaladors amb resis
tencia i gran experiencia. 
VI r* ED = Extremadament difícil 
= Reservat a l 'él i te. Les preses de 
peus i mans hi son minúscules i exi-
geixen de l'escalador una forga de 
dits excepcional (entrenament in-
tensiu a les escoles d'escalada in
dispensable) . Escalada, aquesta, ex
tremadament exposada, on els re-
lleixos son mínims i minúsculs, i so
vint acompanyades d'escalada arti
f ic ia l , circumstáncia aquesta que fa 
aleshores necessária una abundant 
provisió de pitons, mosquetons i es
t reps. Solament poden superar el 
VI + els escaladors mes for ts , mes 
entrenats i sempre que es trobin en 
condicions normáis, és a dir: roca 
seca, i ut i l i tzant al máxim les seves 
característíques (preses de mans i 
peus, progressió per oposició o per 
f rec ) , i l'equíp mes adequat (exem-
ple: soles de les botes i t ipus de 
bota per a cada t ipus de roca) . 

Un passatge de VI + representa una 
escalada al l ímit de la caiguda, im
practicable en condicions hivernals 
sense la ut i l i tzació de pitons com 
a preses suplementáries. 

256 



CRONICA DEL CENTRE 

Actes a Chamonix del centenari del 
C.A.F. 

Els dies 7 i 8 de setembre passât, 
el nostre président, senyor Agustí Bou, 
i la seva esposa, acompanyats del vice-
president, senyor Lluís Puntís, es tras-
Hadaren a Chamonix invitats pel Club 
Alpi Francés amb motiu de la celebra
do del Centenari d'aquesta Entitat. 

El dissabte dia 7, a la tarda, tingué 
Hoc una lecepció a les delegacions deis 
clubs alpins estrangers. Va presidir-la 
el président del Club Alpi Francés, se
nyor Charles Meyer. Entre els assistents, 
molt nombrosos, hi havia Sir John Hunt, 
que va èsser el que dirigí l'expedició 
británica que conquista l'Everest per 
mitjà d'Edmund Hillary i el sherpa Ten-
sing. També hi havia guies de Chamo
nix, entre ells Gaston Rebufatt. Igual-
ment hi assistiren tots els présidents 
de les principáis entitats alpinistes del 
món. La representado de Chamonix es-
tava presidida pel seu batlle, Maurice 
Herzog, antic conegut nostre per la seva 
victoria sobre l'Annapurna. 

A continuado, i a l'Hotel deis Alps, 
el Club Alpi Francés va oferir un sopar 
ais assistents. El diumenge día 8 es 
procedí a la inaugurado del nou refugi 
de l'Argentière, situât sobre la gelerà 
d'aquest mateix nom, a 2.771 metres, 
enfront de les parets nord del Triolet, 
Agulles Curtes, Agulles Dretes i l'Agu-
lla Verda-, o sia, davant de les parets 
de roca i glaç mes difícils de tots els 
Alps. A mes, aquest refugi es troba so
bre l'alta ruta que va de Chamonix a 
Zermatt. 

Els que es traslladaren a la inaugura
do- ho feren, bé des de l'estació inter
mèdia del telefèric de la Creu de Log-
nan, seguínt la gelerà d'Argentière, o 
bé des de l'estació superior del telefè
ric deis Grands Montets, travessant les 
geleres de Rognons i d'Argentière. 

El refugi és apte per a 140 places, 
construit pràcticament tot eli de fusta, 
i té una concepció moderna, atrevida i, 
alhora, molt sòlida. 

En conjunt es reuníren unes 300 per
sones, entre ells un grup coral, ¡ un al
tre grup que anava vestit corn els alpi
nistes de cent anys enrera. Van funcio
nar a la perfecció tant el servei d'aví-
tuallament, perqué es-' va donar a cada 
assistent una bossa picnic molt ben as-
sortída, com el servei d'helicòpters que, 
tant a la pujada com a la baixada, van 
traslladar nombrosos deis participants. 

Els actes es van cloure amb el lliura-

ment d'una corona de flors al monument 
de Jacques Balmat i una série de mani-
festacions esportives a l'estadi de gel, 
per commemorar el cinquante aniversari 
dels Jocs Olimpics d'hivern celebrats a 
Chamonix l'any 1924. 

Finalment, la vila de Chamonix va ofe
rir una recepciô a tôt el poble i als par
ticipants estrangers. 

Tant la inauguraciô del refugi com 
aquest ûltim acte van comptar amb l'as-
sistència de Pierre Mazeaud, actual mi
nistre de la Joventut i els Esports, dei-
xeble de Lionel Terray i destacat alpi-
nista. 

Tant el senyor Mazeaud com els se-
nyors Herzog i Meyer van atendre con-
tinuament i amb tota simpatia els repré
sentants de la nostra Entitat. 

El dilluns dia 9, abans d'emprendre el 
retorn cap a Ginebra i Barcelona, van 
efectuar una ûltima visita al xalet que 
el C.A.F. té a Chamonix, on el senyor 
René George, vice-president del C.A.F. 
i président de la Comissiô de gestiô dels 
refugis i dels xalets per a esquiadors 
del C.A.F., va conversar llargament amb 
els nostres représentants, els va expli-
car el funcionament del Club i els pro-
meté enviar dades sobre els seus re
fugis. 

Assistència a escoles alpines 

Durant els dies 21 al 27 del passât 
mes de juliol, cinc membres del Centre 
Excursionista de Catalunya, Conrad 
Blanch, Josep Casanelles, Xavier Grego-
ri, Jordi Iranzo i Lluîs Vinsac, varen as-
sistir a l'escola d'Alta Muntanya del 
massis Ortles-Cevedale (Alps Italians), 
proper a la ciutat de Bôrmio. 

Prenent com a base el refugi Qulnto 
Alpini, es varen realitzar diferents ses
sions teôriques i pràctiques sobre les 
tècniques en glaç i roca. També, i dins 
l'activitat de l'escola. s'efectuaren les 
ascensions al Mont Zebrû 13740 m) I 
Gran Zebrû (3859 m), dos dels cims 
mes caracterîstics de la regiô que com-
prèn el Parc Naclonal del Zebrû. 

La bibliotecària senyora Magdalena Puig 
ha mort 

Indubtablement, aquesta trista nova 
colpirà dolorosament tots els assidus 
lectors i els impénitents contertulis de 
la nostra vella Biblioteca, que la senyo
ra Magdalena Puig régi amb tant d'en-
cert com dedicaciô durant tants anys. 

Magdalena Puig i Parcerisas s'havia 

graduât a l'Escola de Bibliotecàries de 
la Mancomunitat de Catalunya i havia 
exercit el seu carree a la Biblioteca de 
la Cambra de Corriere i Navegació de 
Barcelona. L'any 1927 entra a prestar 
els seus servéis a la Biblioteca del Cen
tre, i allí seguí, plenament identificada 
amb l'esperit i l'essència de la nostra 
entitat i amb una dedicado i una cura 
que palesaven el seu alt nivell profes
sional fins a la seva jubilado, ocorre-
guda l'any 1964. 

Aquest amor per les coses de la nos
tra casa l'havia portât a cursar la seva 
alta com a socia del Centre l'any 1947, 
i al marge de la seva assidua dedica-
ciò professional, frequentava els seus 
actes culturáis i commemoratius, fins i 
tot en aquests darrers anys, en que el 
pas de la vellesa havia minvat les sèves 
activitats. 

El seu record restarà per sempre mes 
unit al de l'antiga i entranyable Biblio
teca, de que ella tingué una tan amoro
sa cura, i els qui tan sovint ens h¡ vam 
acollir, en la companyia dels vells lli-
bres i el silenci august de les seves 
sales, servarem ben viva dintre nostre 
la ¡matge d'aquella bibliotecària exem-
plar. 

Josep Girona 

Conferencia del nòstre consoci Josep 
M. Garrut 

El dia 10 de novembre proppassat, 
amb motiu de la festa patronal dels 
Amics dels Goigs, el nostre consoci se
nyor Josep M. Garrut, subdirector del 
Museu d'Història de la Ciutat i vocal de 
la junta creadora de la Societat de Cien-
des i Arts de la nostra entitat, va pro
nunciar una conferencia, ¡ilustrada amb 
diapositives de qoigs, sobre el tema «Al-
guns convenís desapareguts de Barcelo
na a través de llurs goigs». 
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La dissertació de l'amie historiador 
fou un itinerari ciutadà per aquells llocs 
on antigament havien existit convents 
que han desaparegut, en Mur majoria, du
rant el segle passât, però que han deixat 
en els goigs un testimoni de la seva exis
tencia, del seu emplaçament i de la seva 
devoció. No cal dir que la nodrida con
currencia, formada per un public ja pré
parât sobre matèria de goigs, va seguir 
amb molt d'interès aquest recorregut 
abreujat i ben documentât sobre els an 
tics convents barcelonins. i amb els seus 
aplaudiments van manifestar la satisfac
cio que els havia produit l'erudita dis
sertació del senyor Garrut. 

Havent acabat, el senyor Josep M. de 
Valls, président deis Amies deis Goigs, 
va donar les gracies al senyor Garrut 
per la seva magnífica conferencia i tot 
seguit un jurât qualificador va fer pu
blic el nom deis guanyadors del concurs 
de goigs, dedicat a la nova santa cata
lana, Teresa de Jesús Jornet i Ibars, filia 
d'Aitona, recentment canonitzada. El gua-
nyador del primer premi fou mossèn 
Malats i el de l'accèssit el conegut poe
ta i home de lletres Osvald Cardona. 

Els goigs premiats, un cop hauran es
tât editats, passaran a engrossir la col-
lecció de la nostra entitat. 

Viatge a Suïssa, Austria i el nord d'Italia 

La Secció de Ciències i Arts va por
tar a terme, dels dies 4 al 18 d'agost, 
un viatge per Suïssa, Austria I el nord 
d'Italia. Tots els assistents van comen-
çar el viatge amb l'agradable companyia 
d'un opuscle de 14 pagines, molt ben 
documentât, obra del nostre consoci 
Antoni Amat, que com una mena de ci
cerone literari anava guiant els viatgers 
a través dels països visitais, I que ara 
constituer un beli record de l'excursió, 
com un memorandum de tot allò en la 
contemplado de qué ens vam poder de
lectar. L'encert d'aquest opuscle és 
l'amenitat amb què el nostre amie hi ha 
esmerçat la seva erudició, desproveída 
de la fèixugor del rigorisme historicista 
i esquitxada de notes d'humor i de co
mentarte de collita propia plens d'englny. 

En destacarem solament alguns pas-
satges. L'amie Amat diu que vam traves
sar la nostra frontera administrativa 
pel mateix Hoc pel quai s'ha dit que 
havia passât Hanníbal amb el seu exèr-
cit i els seus elefants quan fêla cap a 
la conquesta de Roma. Com podem veu-
re, dones, ja des del seu mici s'ager-
manen en aquest opuscle erudidó i hu

mor, agermanament que es repeteix en 
totes les ocasions en qué s'escau. 

L'itinerari segueix per Beziers, Avinyó. 
on documenta el famós cisma del se
gle XIV i la Personalität del famós papa 
Luna. Ouan arriba a terres de Llombar-
dia diu: «Si haguéssim fet aquest viat
ge dos segles enrera, l'hauríem anome-
nat 'Viatge a l'Imperi Austro-Hongarés'.» 
Es visita Mila, la ciutat que ha canviat 
mes cops de mans, ja que ha estat ro
mana, dels bàrbars, franca, llombarda, 
alemanya, austríaca, espanyola i domina
da per Nopoleó I. Segueix molta docu
mentado sobre la ciutat, la catedral (el 
Duomo), Santa Maria della Grazia, etc. 

El trajéete descrit continua per Lo
camo i Lugano, el llac Maggiore amb 
les seves tiles Borromees, de la fami
lia del conegut sant Caries Borromeu. 
Bolzano, Bergamo, Brescia (que va ser 
passada a ganivet per Gastó dé Foix), 
Trento, sobre el riu Adigío, el llac de 
Carezza. Canazei, Chiusa, de carácter t i 
rolés. Cortina d'Ampezzo, Dobbiaco, el 
pas de Falzarego i el de Pordoi, d'as-
pecte dantesc, i tot seguit el país aus-
triac. Abans d'entrar a Austria l'amie 
Amat fa una dilatada exposició histórica 
de la nació i fins i tot dels paisos veins. 
Segons ens explica, Salzburg és nom 
compost de les paraules alemanyes salz 
(sal) i bürg (castell), és a dir, castell 
de la sal, i es justifica perqué en aques
ta regió hi ha mines de sal molt impor-
tants. Viena, amb la coneguda residen
cia imperial de Schönbrunn, és una bar-
reja d'estils i ha vist onejar successi-
vament tot un seguit de banderes: la 
imperial austríaca, la de Napoleó, la de 
la república, la de la creu gammada, la 
roja soviètica, la nord-americana i l'aus
triaca actual. Prossegueix el recorregut 
per Klagenfurt, Gurk, amb una catedral 
romànica, i d'aquí, per Dine, es passa de 
nou a Italia, i es continua per Venècia. 
amb els seus canals, la plaga de Sant 
Marc i el pont dels Sospirs (que és un 
nom molt romàntic, bé que a l'època dels 
duxs de romàntic no en tenía gaíre), 
per Verona, Mantua, Genova, i d'alií a 
Franga cap a la Costa Biava, per Men
tón, on va viure i morir Blasco Ibañez, 
en un palau voltat de jardins, avui total-
ment abandonats. Mònaco, Nlga, Cannes. 
Marsella I Perpinyà. 

Hem reproduít unes breus pinzellades, 
un simple tast.d'un recorregut del qual 
queda constancia escrita. Son 4.000 qui-
lómetres amb un guiatge que recoma-
nem de llegír, a la nostra Biblioteca o, 
si algún lector el voi teñir a fi de rea-

litzar-lo, el pot demanar a la Secció de 
Ciències i Arts. 

Comissio d'Educació Cívica 

El paisatge ha de suportar no sola
ment les calamitats o estralls que es 
produeixen naturalment, com els aiguats, 
les pedregades, l'eixut, els incendis fo
restáis no provocáis, sino també els que 
provenen de la barbarie, de la incons
ciencia, de la deixadesa i de l'esperit 
vandalio, en definitiva, de la ignorancia, 
de les allaus humanes que, cada vegada 
mes, aprofiten tots els dies i tots els 
périodes de temps de Heure de qué dis
posen per a cercar a la naturalesa unes 
hores d'esplai, d'esplai certament legí-
tim i merescut, pero ben sovínt incon-
trolat i reprensible, ja que si el paisatge 
és de tothom i tots h¡ tenim dret, és 
en nom d'aquest mateix principi que 
s'hauria de respectar i evitar que hi que-
dessin els rastres del nostre pas. L'in
crément dels mitjans de locomoció pro-
pís i el descens del nivell cultural i de 
la conscièneia cívica es conjuminen per
qué la degradado del paisatge sigui un 
fet progressiu, que ateny proporcions 
mes que alarmants. 

Poca cosa hi podem fer des de les 
nostres modestes posicions. pero ente-
nem que, tanmateix, és un deure inde 
fugible per part nostra d'insistir conti
nuâmes sobre aquest tema, car no po
dem desentendre'ns de la realitat i 
creiem que, la salvaguarda del paisatge, 
s'esta convertint en la.missió primordial 
de l'excursionisme en el futur Immédiat. 

Sacaba de rebre ara, a la Biblioteca 
del Centre, I'opuscle «Sentiers», redac-
tat en llengua francesa, i publicat per la 
«mairie» d'Osseja (la Cerdanya), que és 
un aplec d'itineraris pels massissos del 
Carlit i del Puigmal, i ens ha semblât 
adéquat de reproduir-ne, en la seva ver-
síó catalana, el poema «La muntanya», 
original del conegut escriptor Samivel, 
que constitueix, de fet, un conjunt de 
normes i directríus que ens fem nostres 
de bon grat: 

• Heus aquí l'espai, l'aire pur, el silenci. 
El reialme de les aurores intactes i els 

animais senzills. 
Tôt el que us manca a ciutat 
ho tenlu aquí, réservât a la vostra joia. 
Aiguës lliures. homes lliures: 
aquí comença el pais de la llibertat. 

Els Inconscients no respecten la natura. 
Es creuen que, cobrint-la de sutzura, s'en-

grandeixen 
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i ni saben tan sols que ella es venja. 
Poeu en el trésor de les altures, 
perô que llueixi després per a tothom. 

La feblesa té por deis grans espais. 
La mediocritat té por del silenci. 
Obriu els ulls i les orelles, tanqueu els 

transistors. 

Ni soroll, ni crits, ni motors, ni botzines. 
Escolteu el silenci de la muntanya. 

Les meravelles de debô no costen ni 
cinc cèntims. 

La marxa neteja el cervell i fa alegria. 
Colgueu les preocupacions i les llaunes 

de conserves. 

Un visitant inteHigent no deixa rastre 
del seu pas: 

ni inscripcions, ni destruccions, ni des
ordre, ni deixalles. 

Els papers llardosos son la targeta de 
visita dels porcs. 

Colliu bons records, perô no colliu les 
flors. 

Sobretot, no arrenqueu les plantes: hi 
sorgirien pedrés. 

Calen molts brins d'herba per a bastir 
un home. 

Assolador de boscos: mal ciutadà. 
Oui destrueix el niu, buida el cel, i fa la 

terra estéril. 
Enemic dels animais: enemic de la vida: 

enemic del demà. 

Ocells, marmotes, erminis, isards, ca-
birols 

i tPt et petit mon de pèl i ploma 
necessiten d'ara endavant la vostra amis-

tat per a sobreviure. 
Declareu la pau als animais timids. 
Deixeu los viure tranquils, 
que a la primavera vinent tornin a ale

grar els vostres filis. 

Prohibida la cacera, llevat de la d'i-
matges! 

No feu foc a la bona de Déu, ni acam-
peu a qualsevol Hoc. 

Oualsevol acte irreflexiu, ho pot fer mal-
bé tôt. 

Aquests béns, aqüestes belleses son de 
tots 

i son també el vostre heretatge personal. 
Accepteu conscientment, de bon cor, les 

sèves disciplines 
i serveu-lo personalment contra el van

dalisme i la ignorancia.» 
Samivel 

Secció de Cinema Amateur 

L'èxit assolit per la nostra represen
tado de cinema amateur en el Concurs 
Internacional de la UNICA, célébrât a 
Colònia —i del quai fèiem esment en 
el précèdent número de «Muntanya»— 
ha tingut un ampli ressò en tots els mé
dis i entitats on es practica aquesta mo-
dalitat cineistica. 

Algunes d'aquestes entitats, especial-
ment les locáis, han aprofitat l'avlnen-
tesa del nou curs 1974-1975 per a ini-
ciar-lo amb la projecció del programa 
que integra la seleccló esmentada. 

Alxí, la UCA (Unió de Cineistes Ama
teurs) obrí les seves portes, les seves 
activitats anuals, amb la projecció de 
les peHícules I Déu crea... els peixos, 
d'Eduard Admetlla i Joan Capdevila i 
Nogués: La pau de Sara Sterling, del 
«Grup 3P», que tots sabem que compo
nen en Caries, l'Artur i en Xavier Peix; 
Blanc i Negre i La porta, de Joan Baca 
i Toni Garriga, i es va sostenir, després, 
un animât coHoquI amb els autors, que 
no dissimularen la satisfaccio que sen-
tien tant per ells mateixos —és natu
ral—, com pel moviment cinefstic ama
teur, que està vivint uns moments d'au
tèntica renovado i inquietud, i ens per
met de nou figurar entre els millors del 
context clneístic mundial, dlntre la nos
tra limitada especialitat. 

Al cap de pocs dies la nostra Sala 
d'Actes resulta del tot insuficient per a 
donar cabuda —i no parlem d'«incòmoda 

cabuda»— al nombres aplec de cineis
tes i amies que s'hi congregaren per re-
tre tribut d'homenatge merescut als au
tors de les peHicules que integren el ja 
repetit programa de la UNICA. 

La sessió s'inicià, però, amb una no 
menys agradable sorpresa que Josep-
Jordi Oueraltó presenta als assistents: 
un reportatge —arranjat a corre-cuita— 
a través del quai es visqué una mica 
l'amblent i els actes mes sobresortints 
dels dies en que transcorregué el Con
curs i Congrès de la UNICA '74 KÖLN. 

Després vingué la projecció, i'aplau-
diment i el comentarl favorable, incen-
tiu per continuar endavant en aquest ca
rni que desitgem als nostres cineistes 
i també, generalitzant, al nostre impor
tant cinema amateur. 

Esperem que la divulgació d'aquesta 
activitat arribi a tots els racons on es 
manifesti, de cor, l'afany i l'interès que 
entenem que ha de despertar el nostre 
cinema minoritari, però amb esperit d'ar-
ribar a èsser conegut a bastament. 

Nova Junta Directiva. — Un altre fet 
important ha assenyalat la vida de la 
Secció de Cinema. En Felip Sagués i 
Badia, que havia presldit durant quasi 
20 anys els destins i activitats de la 
Secció, i a qui. el passât juny, es va 
retre un sentit I emotlu homenatge, ha 
traspassat el seu comanament. A l'As
semblea Ordinària fou elegit, unanime
ment, en Josep-Jordi Queralto i Torner 
com a président de la Secció, i foren 
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reelegits aiguns dels membres a qui re-
glamentàriament pertocava de cessar. 
També van entrar a integrar-se al Con
seil Directiu altres associats. 

L'Assemblea atorgà un vot de confian-
ça al nou président, tant per acompa-
nyar-lo en la tasca que li espéra com 
per acabar de formar —si cal— l'equip 
que li farà costat. Li desitgem, junt amb 
els companys de la Directiva, tota mena 
d'encerts en el programa de treball que 
s'hagin plantejat. 

Delmiro de Caralt. — Permeteu-nos 
acabar el nostre comentari dedicant una 
saiutaciô d'homenatge a aquest peoner 
del nostre cinéma amateur, en escau-
re's els 50 anys de la «Biblioteca del Ci
néma», que amb tant d'amor i encert 
Delmiro de Caralt anà aplegant al cos
tat de la seva estimada esposa (a.c.s), 
Pllar de Quadras de Caralt, durant la 
seva vida activa. L'exposiciô celebrada 
al «SONIMAG 12» d'enguany ha estât una 
demostraciô pûblica de l'afecte que se 
sent per l'obra de la «Biblioteca del Ci
néma» i el seu promotor. 

El Centre i la Secciô de Cinéma, es-
pecialment, s'adhereixen de tôt cor a 
l'homenatge, a l'esforç no defallit enca-
ra de Delmiro de Caralt. Per molts anys! 

J. Capdevila i Nogués 

Redacciô de «Muntanya» 

Agraïm a Manuel Casanova la coHa
boraciô que n'hem obtingut fins ara, 
com a comptador de la revista, Hoc en 
el quai ha cessât i que ha estât ocupat 
per Josep Velàzquez, el quai venia labo-
rant ja en d'altres activitats de la re
dacciô. 

Recordem, de nou, que la revista né
cessita mes coHaboradors, ja que hi ha 
diverses tasques concrètes que no es 
poden dur a terme per falta de gent. 
Podem anunciar, perô, que des d'ara 
compten amb la coHaboraciô de Modest 
Montlleô com a cronista de les activi
tats del Centre I de Josep Casanova pel 
que fa a les notîcies d'interès alpinistic. 

Els problèmes del medi natural 

Preparem per a l'any vlnent una sé
rie d'articles sobre el tema genèrlc de 
la conservaciô de la natura. Aquesta 
breu notîcia. per si sola. no té gàirebé 
relleu, pel fet que en aquests darrers 
temps tothom ha ficat cullerada en 
aquest tema i no sempre amb encert I 
conelxement de causa, i també —tôt i 

que el tema és serios i greu— perqué 
s ha fet ús i abus del terme per a qual-
sevol cosa, incloent-hi la publicitat co
mercial. Perô creiem que aquest cop, 
aquesta breu noticia té un relleu impor
tant per diverses raons que esbossem 
tôt seguit: 

Aquesta série d'articles és fruit de 
l'amical coHaboraciô de la revista i la 
Institució Catalana d'Histôria Natural, fi
lial de l'Institut d'Estudis Catalans i, 
per tant, els temes serán tractats per 
professionals que coneixen a fons el 
problema I que actualment treballen en 
equip i redacten un Llibre Blanc que pre
para la ICHN sobre aquest tema, el 
quai marcará una fita decisiva en la de
finido dels problèmes del medi a casa 
nostra, en la selecciô de les solucions 
i ilur aplicado. 

És novetat, en certa part, l'objectiu 
d'aquests treballs encaminats a donar 
una informado documentada i justa dels 
problèmes i solucions que es poden 
adoptar, deixant a gratcient una posició 
exclusiva de denuncia —moites vegades 

crònica 
Madrilenys a l'Hindukush 

Una expedició espanyola composta 
per Luis Bianco, José Miguel Cuevas i 
Antonio Alsina han dut a terme una as-
censió al Noshaq (7.492 m). 

Aquests très alpinistes madrilenys, 
que pertanyen al grup de muntanya de 
la Facultat de Dret de Madrid, van em-
prendre el viatge cap a l'Afganistan amb 
un vehicle Citroen «break». La seva idea 
primitiva era d'ascendir al Kishmi-Khan, 
situât, al corredor de Wakhan, quan en-
cara comptaven amb la coHaboraciô de 
très alpinistes més i d'altres ajudes di
verses, les quais no els van arribar. 
Havent-se réduit el grup a très éléments, 
i per tal de no perdre l'oportunitat, van 
emprendre el carni de Kabul amb el pro-
pòsit d'intentar el que els résultés més 
factible o, en darrer extrem, de fer una 
visita turistica. Un cop a la capital de 
l'Afganistan, el govern d'aquest pais els 
va concedir el permis d'ascendir al No
shaq, però amb la regulaciô posterior que 
havien de ser més de très. Per conse-
gùent. es van agrupar amb uns alpinis
tes alemanys que es trobaven en una 

infructuosa, pel que fa a les seves pos-
sibilitats de sensibilització— perqué no 
ens acondueix on volem arribar nosal-
tres: formar un estat d'opinió justa i 
documentada en els nostres consocis i 
lectors. 

En darrer Hoc, volem assenyalar l'am-
plària de la temàtica dels treballs que 
apareixeran —dos a cada revista— i que 
inclouran, en principi, aspectes com els 
següents: L'ordenació del territori. L'e
quilibri de's factors naturals. Les grans 
unitats geomorfològiques dels Paísos 
Catalans. La dinàmica de la vegetado. 
La unitat del paisatge vegetal ais Paí
sos Catalans. La contaminado de les al-
gües. Les regions faunístiques dels Paí
sos Catalans. Els ¡ncendis forestáis. L'im-
pacte urbà i industrial sobre la natura. 
La desaparició d'àrees humides. Els pares 
naturals. La freqüentació d'espais lliures. 

Creiem que és una bona tasca la que 
preparem I que hem de felicitar-nos tots 
plegats, per aquesta magnífica collabo-
rado de la ICHN, amb la qual ens Higa 
ja d'antic una relació tan estreta. 

situado similar i van decidir daprofitar 
l'ocasió tots plegats. 

La marxa d'aproximació va durar dos 
dies i amb uns cinc o sis portadors con-
tractats van arribar a la cota 4.500, on 
van plantar el campament-base. Després, 
van installar els consecutius campaments 
d'algada a 5.400, 6.450 i 7.000 metres, i, 
sense gaires complícacions, el día 25 
d'agost la cordada formada per José Mi
guel Cuevas i Ewald Ruf va aconseguir 
el cim. 

Al cap de dos díes José Miguel Cue
vas i Antonio Alsina van intentar l'Asp-
e-Safed (6.507 m), però només van po
der arribar a lateada de 6.200 metres. 

Missa dels muntanyenes a Siurana 

El Foment Excursionista de Barcelona, 
com de costum, va organitzar una vega
da més una missa en memoria dels ex-
cursionístes morts durant l'any, que tin
gué Hoc el día 10 de novembre. El mare 
escollit per a la mística diada fou Siu-
rana de Prades. Ja també en una altra 
ocasió fou aquest modèlic poblet prio
rati escenari de la missa dels munta-
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nyencs, i és que el Hoc és escaient. 
Una bona representado excursionista 

va acudir a la cita i van omplir l'esglé-
sia románica, dedicada a la Verge de les 
Aiguës. Oficià la missa mossèn Joan 
Botam, que fou el sacerdot iniciador d'a-
questes trobades. Les lectures foren lle-
gides pels coneguts excursionistes Do-
mènec Cabré i Jordi Mir. Un grup co
ral va seguir l'acte liturgie amb cançons 
prou conegudes i adients a l'acte. L'ho-
milia del pare Botam. com de costum, 
fou una exposició magistral de les vir-
tuts de l'home excursionista que sap es
timar la naturalesa i l'obra de Déu en 
els seus variats aspectes. Va fer res-
saitar la vàlua dels homes que inflamats 
de fe segueixen els camins del desti, 
esperançats de trobar la pau, la germa-
nbr i l'assossec. Sens dubte, els com-
panys que ens han deixat, posseïts de 
tan nobles inquietuds, gaudeixen ara ple-
nament de tôt allô que tan àvidament 
cercaven pels viaranys de la terra. Sen-
tim la seva absèneia física i ens dol de 
no tenir la seva companyia, perô pen-
sem que sens dubte han assolit l'alta 

recompensa a la seva obra ben feta, al 
seu pas recte i honest. 

El dia va començar lleganyós a primera 
hora, com si un suau vel de gasa ens 
privés de veure les muntanyoles prio-
ratines; aviat, però, un sol miracler avi
va el paisatge i ens mostra el Montsant 
altiu, presidint la Jornada des del seu 
setial de pedra. 

El batlle Genari Martorell va excusar 
la seva assistèneia per trobar-se malalt 
a casa de ta seva filia, prop del pantà. 
D'altra banda, sabem que la Direcció 
Cenerai de Belles Arts li ha concedit la 
medalla de bronze, pel seu desvetlla-
ment en pro de la conservació i la re-
construció del patrimoni de Siurana. Els 
excursionistes, certament, hi trobaren 
millores, principalment a la pista amb 
el nou pont sobre el riuet de l'Argen
terà, que amb les seves aigiies ajuda 
a emplenar el pantà que, per cert, era 
gairebé pie. 

Es va repartir entre tots els assistents 
un bonic recordatori amb un poema so
bre Siurana originai de Climent Forner, 
iHustrat amb una xilografia d'Antoni Ge-
labert. i es va anunciar que l'any vinent 
la missa tindria Hoc al santuari de Mont-
grony. 

A dos quarts de quatre de la tarda, i 
davant de l'església, tenia Hoc l'acte de 
comiat amb el cani dels adéus. Tot bai-
xant pels zigzaguejants camins encin-
glerats, els muntanyenes, amb ta prega
ría ais llavís, es deien a reveure si a 
Déu plau. 

I a la Hunyania, les muntanyoles de lli-
corella, amb els ceps sensé fullam, re
bien la llum tèbia tardoral que invitava 
al record de l'obra desenvolupada per 
l'amie que ens ha precedît en el carni 
de l'etern. 

La nostra entitat hi fou representada 
pels amies Gelabert, Aspachs, Montsiô, 
Garcia i d'altres. 

XVIII Assemblea Intercomarcal d'Estudio-
sos a l'Espluga de Francoli 

El passât 29 de setembre es celebra, 
a la vila de l'Espluga de Francoli (Con
ca de Barbera), la XVIII Assemblea In
tercomarcal d'Estudiosos. 

Recordem que aqüestes Assemblées 
se celebren anualment des de fa 25 anys, 
per tot Catalunya, d'una manera itiné
rant, i que apleguen nombrosos inteHec-
tuals i estudiosos del país amb la fina-
lltat d'aportar dades de tot ordre que 
contribueixin a aprofundir en l'estudi del 
Hoc escolllt i la seva comarca. 

L'Assemblea de l'Espluga, que aplegà 
un gran nombre d'assistents, s'inicià amb 
la recepció dels assembleistes al Casal 
de l'Espluga de Francoli, i la visita de 
la Comissió Permanent i la Comissió 
Organitzadora a l'alcalde de la vila, a 
l'Ajuntament. La sessió acadèmica tin-
gué Hoc a la sala d'actes del Casal, amb 
la lectura de cine ponències pels corres-
pcnents autors, i del resum obligat per 
manca de temps, de les cinquanta co-
municacions sobre ternes diversos. L'ac
te fou presidit per l'arquebisbe de Tar-
ragona, doctor Josep Pont i Gol, el se 
nyor Antoni Torrent, batlle de la vila, 
el senyor Bergós, de la Comissió Per
manent de les Assemblées, el senyor 
Joan Calvet. président del Casal i d'al
tres personalitats, entre les quais po-
dem esmentar el nostre eminent geò-
graf Pau Vila i Dinarès. 

Les cine ponències, totes de gran in-
terès. foren les segùents: «Un intent, 
l'any 1480, de constitucionalitzar el go-
vern de l'abadia del Poblet», del pare 
Agusti Altisent, de Poblet; «Mossèn Ra
mon Muntanyola, poeta i gogista», d'Os-
vald Cardona, de Barcelona; «Josep M. 
Rendè i Ventosa, Cap d'accio social i 
agrària de la Mancomunitat de Catalu-
nya», de Lluis Carulla i Canals, de Bar
celona; «El poblament i les extensions 
cultivades a les muntanyes de Prades», 
de Josep Iglesias i Fort, de Barcelona, 
i «Fra Guillem de Gulmerà, comanador 
de l'Espluga de Francoli, de l'orde de 
Sant Joan de Jérusalem», de Josep M. 
Sans i Trave, de Solivella. 

El dia anterior es dedica una sessió 
a la lectura de les comunicacions pre-
sentades per autors de l'Espluga de 
Francoli mateix. 

Ens és impossible de fer constar to
tes les comunicacions, tan nombroses 
en aquesta ocasió. Però podem avan-
çar que juntament amb les cine ponèn
cies formaran part d'una pròxima publi-
cació del Casal de l'Espluga, com a tes
timoni dels treballs presentats en aques
ta Assemblea. 

Amb ocasió d'aquesta diada, fou inau
gurât a la vila de l'Espluga un monu
ment a la pagesia catalana, als jardins 
de mossèn Muntanyola, amb la segiient 
inscripcló: «El 29 de setembre de 1974 
se celebra al Casal de l'Espluga de Fran
coli la XVIII Assemblea Intercomarcal 
d'Estudiosos, presidlda per l'Arquebisbe 
de la Seu Primada de Tarragona, Dr. Jo
sep Pont i Gol. i amb l'assistència d'as-
sembleistes d'arreu de Catalunya.» 

També hi fou inaugurât uns dies des-
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prés, un monôlit en memoria del mes-
tre Pau Casais, primer monument a l'il
lustre músic, aixecat a Catalunya. 

El dinar de germanor s'efectuà a I'Hos
tal del Senglar del Casal. Entre els nom-
brosos assistents podem esmentar una 
bona representació excursionista: Unió 
Excursionista de Catalunya i Centre Ex
cursionista Talaia de Vilanova i la Gel-
trú. Per part del Centre hi havia nom-
brosos socis, a part del nostre ex-pre-
sident Pau Vlla, i Josep Iglesias. Re
presenta el C.E.C. el director de la re
vista «Muntanya», Josep Llaudó i Ma
jorai. 

Remarquem, entre les paraules que es 
pronunciaren en acabar l'àpat, les que 
digué Josep M. Benet, fundador i ex-
president de la U.E.C., recordant els be-
neficis que proporciona l'excursionlsme i 
la creació de centres locáis, així com 
l'adhesió a d'altres de ja constituïts a 
f¡ de conèixer i treballar en bé del país. 

Afegirem que darrerament fou posât 
a la venda el llibre Recull de l'Espluga, 
éditât pie Centre Excursionista. Francolí 
i la Parroquia de l'Espluga. Una mostra 
ben reeixida del que poden fer els ex-
cursionistes. 

bre aquest mig segle de la ràdio al nos
tre Dais, titulat Medio siglo de Ràdio 
Barcelona. 

La peHícula del senyor Olivé és la 
de durada mes Marga de la seva exten
sa filmogiafla i potser també la mes ela
borada, ja que aconseguir de donar un 
ritme cinematografie a una successió de 
fotografíes i documents d'arxiu exigeix 
un gran esforç, tant mes que el cinema 
és un art en qué el moviment és essen-
cial per definido. El ritme, dones, hi és 
aconseguit i l'interès del film no decau 
ni un moment. Un tractament temàtic 
que podría semblar àrid a primer cop 
d'ull, en mans del senyor Olivé esdevé 
fecund i pie de troballes, que van arren-
car grans aplaudiments de tots els as
sistents, que el devien compensar de 
tantes i tantes hores de treball I d'es-
forç. 

El film es compon d'un pròleg de fo-
togrames de primídes barcelonines i a 
la vegada d'Espanya, en qué sobresurten 
el primer diari, la primera fotografía, el 
primer ferrocarril, el primer Centre Ex
cursionista de Catalunya, per anar a pa

rar a la també primera emissora. Ràdio 
Barcelona. En aquest punt podríem dir 
que comenga veritablement la peHícula, 
amb un seguit de veus de personalitats 
conegudes. Aqüestes veus van ¡Hustra-
des amb la imatge d'arxiu i en destaca-
rem solament algunes, de les moltes que 
figuren en el fi lm: Hipòlit Lázaro, Maria 
Morera Enric Borras, Pau Casáis, Tores-
ky i Miliu, etc. Veus que en el seu dia 
entraren a les llars deis barcelonins, i 
del país en general, qràcies a Ràdio 
Barcelona peonera de les ones sonores. 

La peHícula acaba amb una visió de 
les dependéncies i el treball de compa
ginado de programes, així com la veu 
i les figures deis actuáis locutors. 

Hem d'agrair al senyor Olivé, l'encert 
d'aquest film documental en color, per
qué representa un tros de la molt va
riada historia de la nostra ciutat. La nos
tra Entitat hi era representada per un 
bon nombre de socis relacionáis amb el 
cinema amateur; entre ells, Sagúes, Sa-
baté. Raventós, Fio. Ángulo, Capdevila 
¡ Queraltó. que portava la representació 
de la Junta. 

Ili Colloqui d'Història del Monaquisme 
Cátala 

Del 5 al 8 del passât .mes de setem-
bre tingué Hoc a Bellpuig d'Urgell el 
IH CoHoqui d'Història del Monaquisme 
Cátala, coHoquis que s'iniciaren l'any 
1966 a Santes Creus, i continuaren al 
1970 a Sant Joan de les Abadesses. En 
el transcurs d'aquest III CoHoqui célé
brât a Bellpuig es presentaren cinc in
téressants ponències sobre el panorama 
monàstic a Catalunya en el passât i en 
l'actualítat. En aquesta ocasió convoca
ren dit III CoHoqui la Comissíó Perma
nent deis CoHoquis d'Història del Mo
naquisme Cátala i la Biblioteca Pública 
Municipal de Bellpuig, la qual, i en mo-
tiu d'aquestes jornades, edita un breu i 
documentât llíbret sobre el monestir 
cistercenc de Santa María de Vallbona. 
a Vallbona de les Monges. 

50 aniversarl de Ràdio Barcelona 

El dia 14 de novembre a les onze del 
matí es van complir-'cinquanta anys de 
les primeres paràules enviades a l'es-
pai per Ràdio Barcelona E.A.J. 1 i el nos
tre consoci i cineísta amateur, Joan Oli
vé i Vagué, a la mateixa hora estrenava 
al Teatre Tivoli, un film documental so-

bibliografia 

Publicacions franceses sobre la Catalu
nya Nord 

És intéressant de constatar l'abundàn-
cia de publicacions referents a la Cer-
danya de sobirania francesa I els seus 
límits. A causa de l'interès excursionista 
de totes elles creiem convenient de do-
nar-ne a conèixer unes quantes de re
cents que, editades en francés, tracten 
de diversos aspectes de la comarca de 
la Cerdanya: 

Vie de l'ancienne Vallée d'Osseja. 
Jean Louis Blanchon. Impressions R. Pe
tit Toulouse, 1973. 

L'autor de l'obra ens és présentât per 
unes notes d'introducció com un català 
d'adopció, cereta de cor, mestre d'esco-
la que ja ha publicat diverses obres so
bre els pobles de la comarca i les sè
ves escoles. 

A la primera part fa una descripció 
geogràfico-histôrica d'Osseja I Vallcebo-
llera i les vicissituds per les quais han 
passât fins als moments actuáis. A l'a-

pèndix de la segona part se'ns parla 
d'una sèrie de documents inédits sobre 
la construcció i engrandiment de Sant 
Pere d'Osseja I altres noticies referents 
a Osseja. Finalment, recopila una colla 
d'antigues descrípcions ja impreses so
bre Osseja i Vallcebollera. 

Cal recordar que les aiguës de la Va-
nera que travessen els termes de Vall
cebollera, Osseja i Palau formen una 
vali parallela a la de la Molina que pot 
èsser motiu d'Intéressants excursions. 
En aquest lllbre de més de cent pagi
nes el lector trobarà tot allò digne d'es
ser remarcat dintre Tactual «comuna» 
d'Osseja-Vallcebollera. 

Monographie d'Osseja 1954-1972. P. Ru-
meau. Editée par la Mairie d'Osseja, 
1973. 

En aquesta senzilla obreta d'estudi 
d'un ajuntament cerdà, feta per Pierre 
Rumeau, farmacèutic i conseller munici
pal d'Osseja, se'ns presenta un assaig 
economie i social del terme d'Osseja 
des del 1954 fins al 1972, i compren la 
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S E N T I E R S 

P e t i t e s r a n d o n n é e s 

M o y e n n e s r andonnées 

Grande randonnée GR 10 

LA CERDAGNE FRANÇAISE 

Massif du PUIGMAL 

Massif du CARXIT 

Edité par la Mairie d'Osséja 

seva pobalció, vida econòmica i infra
estructura actual. Basada en dades esta-
dístiques s'exposen tots els aspectes 
d'un vilatge pirinenc: perfil comunal, su
perficie, vies de comunicació, pressupost 
comunal, servéis actuáis, etc., dades 
molt intéressants que juntamerjt amb 
l'aspecte economie en farà finalment una 
anàlisi de les possibilitats de desenvo-
lupament d'Osseja. 

Aquesta petita monografia ciclostilada 
es pot adquirir al Sindicat d'lniciativa lo
cal del qual l'autor és actualment pré
sident. 

La Cerdanya... fa temps. La Cerda
nya... autrefois (1ère. Série de 50 pho
tographies). Revue «Terra nostra», nú
mero 16. Prades, 1974. 

Heus aquí un bonic llibret d'imatges 
de la Cerdanya d'altres temps, sorpre-
nent selecció de retrats d'homes i do
nes cerdans de darreries del segle pas
sât i principis de Tactual, fotografíes fe-
tes amb gran encert per Léon Serve du
rant la guerra del 1914-18. Acompanyen 
l'obra una sèrie de reproduccions de cli-
xés antics de la mateixa època, feso-
mies de pobles, cases, esglésies, aplecs, 
que ens posen en contacte amb un 
temps que ens queda ja llunyà. Per ais 
nadius de la comarca és tota una reme-
morança pairal; al foraster li plaurà de 
conèixer aspectes ja desapareguts i 
compararlos amb Tactual visió que ofe-
reix la comarca ceretana, amb les imat-
ges rétrospectives de les dues Cerda-
nyes. 

A la breu introducció de Ramon Guai, 
trobem unes preguntes, malauradament 
extensives a tants indrets de la nostra 
terra: «...Ouants en quedaran, de ver-
taders cerdans, d'aqui uns anys? Ouants 
pagesos podran continuar a vlure sobre 
la Mur terra? Quants joves podran que-
dar-se a la Mur casa? I els que vénen 
aquí, comprenen la gent del país?...», I 
creu que. en un forçat dilema, la Cer
danya hauria de retrobar-se ella mateixa 
«préservant fermament els valors que li 
queden i que la distlngeixen entre totes». 

El text-comentari a les fotografíes és 
del conegut escriptor Jordi Pere Cerdà, 
en el quai parla amb gran coneixement 
d'una terra de !a quai és fili. Cal remar
car el text bilingüe, cátala i francés, del 
llibret, que forma part d'una notable col-
lecció editada a Prada de Confient. 

Tours et Châteaux de Cerdagne. Ro
bert Saut. Confient, 1974. 

Aquest recull, separata de la revista 

«Confient», nûm. 68, fou imprès a l'abril 
del 1974. 

L'excursionista i Testudiós hi trobarà 
una bona informació sobre el que resta 
de les torres cerdanes i els Castells. 
S'hi esmenta el castell de Querol a la 
vali del seu nom, el castell d'Enveig, el 
castell de Lio, etc., tots ells a la Cer
danya francesa. També hi ha una refe
rènza a Sant Marti dels Castells, a Ten-
gorjat del Segre entre Bellver i Marti-
net, damunt un esperò rocós en un re
volt del riu, castell que barrava el pas 
d'entrada al comtat de Cerdanya. 

L'autor es lamenta de Testât de ru
nes d'aquest castell, cosa que nosaltres 
fariem extensiu a tots els esmentats. 

Des Bouillouses au Canigou. Tome 1. 
Randonnée pedestre. Club Alpin Fran
çais. Section de Perpignan. 

En aquesta obra ciclostilada se'ns pre
senta una travessia plrinenca de cine 
dies, podriem dir des de l'Atlantic (Me-

rens) a la Mediterrània (xalet de Cor-
talets). 

Quan sembla que els recursos per a 
donar a conèixer les nostres muntanyes 
están exhaurits, heus aquí noves formu
les, «grands randonnées», allô que nos
altres podriem anomenar travessies de 
llarg recorregut. La travessia explicada 
és de cinc dies en els dos sentits de 
Titinerari, amb horaris i altituds concre
tes, llocs de proveïment, dades clima-
tolôgiques, època de Tany mes recoma-
nable, pernoctado, etc., tôt ben consig
nât i amb els camins senyalitzats (G R 
10) amb traces de pintures que facili
ten de seguir la «grand randonnée nu
méro 10». 

Els itineraris descrits son iHustrats 
amb cinc perfils amb cotes d'altitud i 
desnivell. A mes, hi consten quatre re
produccions dels mapes de l'Institut 
Geogràfic Nacional 1/50.000, on és mar
cada la ruta a seguir. 

Creiem que aquesta publicado pot 
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èsser d'una gran utilitat i ens fa pensar 
en les coses que queden per fer a casa 
nostra, amb publicacions modestes i ac
cessibles de preu, amb descripcions de 
tantes travessies un xic oblidades i que 
podrien èsser motiu de goig de nous 
muntanyencs amb esperit de descoberta. 

Sentiers. Petites randonnées. Moyen
nes randonnées. Grande randonnée G. R. 
10. La Cerdagne française. Massif du 
Puigmal. Massif du Carlit. Edité par la 
Mairie d'Osséja. 

Heus aci una altra petita obra en ci-
clostil on s'exposa una breu notïcia d'as
censions i passejades a fi de conèixer 
aquests massissos cerdans. Amb clares 
i breus explicacions, desnivells, horaris 
i dades d'interès, la fan apta per a ûs 
del gran public, ja que molts dels parat-
ges i cims descrits son freqûentats per 
un gran nombre de turistes. 

Només ens queda una objecció a fer 
a aquests llibrets, i és el poc respecte 
a la toponimia del pais català, estrafeta 
fins a arribar a èsser moites vegades in-
comprensible. Esperem que en pròximes 
edicions es posi mes cura en aquest 
aspecte tan important per a conèixer un 
pais. 

Topo Guide du Massif du Cambres 
d'Aze et des Vallées de Carança au Puig
mal. 

Es tracta d'un croquis esquematitzat, 
imprès a quatre tintes, a l'escala gràfi
ca 1/100.000. El format és de 35x40 cm. 
Al dors hi ha uns breus itineraris d'ex-
cursio i unes noticies molt concises so
bre els llocs per conèixer. Hi remarquem 
també unes notes sobre la prudència a 
la muntanya i el respecte a la natura. 
És una publicació adreçada al gran pu
blic. 

Annales de Spéléologie, 28 (2), 1973. 
Colloque de Louvain. 
13-15 de novembre de 1972. 

Poques vegades hem dit alguna cosa 
dels «Annales de Spéléologie», publica-
da pel CNRS I òrgan del Laboratori Sub-
terrani de Moulis (Ariège), el laboratori 
subterrani mes" important del mon. Tam
bé convé dir que els «Annales» son la 
revista d'espeleologia millor que hi ha 
fins ara i potser de les mes antigues 
car segueixen la publicació (Spelunca, 
1' i 2' séries) publicades per Martel des 
de 1895. Ja he dit en alguna ocasió que 
personalment estaria molt satisfet que 
la revista «Speleon», aconseguida pel 

CENTRE, cedida per la Universität d'O
viedo, arribés a èsser una dècima part 
dels «Annales»... 

Aquest comentari, però, va destinât a 
donar compte d'un fascicle concret de la 
revista, publicada el 1973, i que recull 
les comunicacions d'un colloqui célébrât 
a Lovaina el 1972 sobre el tema mono
grafie de: «Les structures et les fonc
tions des organes sensoriels des ani
maux cavernicoles». Potser estic una mi
ca influenciat perquè el màxim promotor 
del colloqui va ser el professor Claude 
Delamare-Deboutteville, actual director 
del laboratori subterrani de Moulis, una 
Personalität molt destacada dins de l'es-
peleologia i els estudis biospeleològics. 
però especialment per a l'ecologia caver
nicola i del mon subterrani, camp que 
ha rénovât sùbstancialment i al quai, qui 
aixô escriu, es voldria dedicar temps a 
venir... 

Massa coses podriem dir dels treballs 
que hi figuren, tots ells d'una solvència 
i Interès excepcionals. Estan agrupats en 
• La foto-recepció i les sèves estructu-
res», «Estructures sensorials, fisiologia i 
comportament» i «Genètica i evolució 
dels animais cavernicoles». Delamare-
Deboutteville, a mes de la introducció, 

resumeix les conclusions gênerais. 
Seria massa detallat analitzar tota 

l'obra. que es compon de 20 comunica
cions, pero només en direm que hi fi
guren treballs d'avantguarda i entre ells 
la regressió de l'aparell visual de coHèm-
bols i opilions, intervencio de la llum 
en la penetrado de lepidôpters dels dits 
«trogloxens» a dins de les cavitats, es
tudis sobre amfipods, peixos, etc. D'en
tre les estructures sensorials cal re
marcar treballs sobre ostràcodes, Bathys-
ciinae, quirôpters, vertebrats cavernicoles 
aquàtlcs, etc. I entre l'evolució i gené
tica cal esmentar l'estudi de problèmes 
genètics, evolució regressiva i degene
rescencia, també caràcters constructius, 
filogenia i estudi de la manca de pig
ments en els véritables cavernicoles 
(troglobis). 

Aquesta investigado és ben bé aque
lla que, segons els esperits pobres, «no 
serveix de res». Una «explicado» que a 
casa nostra ningú no s'hagi dedicat a 
res semblant és que, per a vlure d'a-
questa feina de recerca aci, no cal pas-
sar literal ment gana pero si passar-ho 
molt malament. 

O. Escolà 

ALS NOSTRES SUBSCRIPTORS 

L'augment incessant dels costos de confecció de la revista, entre els quals 
sobresurt el de l'import del paper, ens obliga a fixar les noves quotes de subs-
crìpció i venda de la revista per al vinent any 1975, que seran les seguents: 
Import de la subscripció anual (sis nùmeros): 240 pessetes; subscripció a l'es-
franger: 270 pessetes; venda d'un exemplar a llibreries: 45 pessetes. 

ti altra banda, la dificultat cada dia més gran, que representa la consecució 
del cobrament, ens imposa d'afegir un recàrrec de 25 pessetes a l'import de la 
subscripció en aquells casos de cobrament domiciliari. Per això, recomanem vi-
vament als nostres subscriptors que procurin domiciliar el cobrament en un 
compte corrent bancari o de caixa d'estalvis, en el qual cas no els sera carregat 
l'import suplementari esmentat. Els subscriptors que optin per aquest sistema 
de pagament només ban de ter que enviar-nos el butlleti que trobaran en una 
altra pàgina d'aquest mateix nùmero, i nosaltres mateixos ens encarregarem de 
passar-ne nota a l'entitat bancària o d'estalvi corresponent. 

Flnalment, preguem als subscriptors que encara no hagin fet efectiu l'im
port de la subscripció corresponent als anys 1974 i 1973, que ens enviin l'import 
corresponent abans de finalitzar l'any èn curs (per gir postai, taló bancari, o bé 
autorització per a càrrerc a compte corrent). Altrament, lamentarem haver-fosde 
donar de baixa de la nostra revista. 

La revista "Muntanya" editada peí Centre Excursionista 
de Catalunya, es publica sense cap finalitat lucrativa. 
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E L S Q U I 
S ' A R R I S Q U E N 

saben el que son les sensacions fortes, 

el que son els moments perillosos, 

en els quais és vital de prendre 

una decisio transcendent. 

Com els qui usen - F r o i d : 

s'han decidit per - F l o ï d 

per als moments importants. 

A m b Floïd e s « c o r r e e l r i s c » d e q u e d a r b é . 

HAUGRON CIENTIFICAL.S. A. Barcelona/MiUn OfWIkrh NrwVM 



BARBACOAS 

Facilment desmontable i portátil 
De venda a: Witty, Bavillesset, Esports Campaña 



a qualsevol época 
de l'any us 

podreu equipar 

ENRIC GRANADOS, 122 - AV INYÓ, 8-10 - PASSEIG MANUEL GIRONA, 4 9 
SUCURSAL A GIRONA: CORT REIAL, 15 



C a m p i n g 

La B a l l e n a A l e g r e 
A 9 minuts de Barcelona per l'autopista de Castelldefels, ei 

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

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

mediterrànies. 

Així mateix i per a comoditat dels nostres clients hem installât 

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

restaurant, servéis sartitaris, supermercat, dutxes, lavabos, 

assistència mèdica, pare infantil, zona esportiva, bugada i 

planxa i el sector comercial on podreu adquirir tots aquells 

articles que vulgueu. 



ALS SUBSCRIPTORS DE MUNTANYA 
Preguem ais nostres subscriptors que ens vulguin facilitar la cada dia més difícil i onerosa 
gestió del cobrament de la subscripció, autoritzant-nos a carregar-los-en l'import en un 
compte corrent bancari o en una llibreta d'estalvi. 

En aquest cas, 
els preguem 
que retallin 
el present butlletí 
i que ens I'enviTn 
un cop omplert 
i signal 

D a t a 

S e n y o r D i rector de 
B a n c 
C a i x a 

S u c u r s a l : Car re r : 
P o b l a c i ó : 

n u m . 

Dist ingi t senyor : 
U s p r e g u e m q u e f ins a nova i n d i c a c i ó , vu lgueu fer 

efect iu el rebut anua l a la revista M U N T A N Y A , del C e n t r e 
E x c u r s i o n i s t a de C a t a l u n y a , cor responent a la s u b s c r i p c i ó a 
nom de _ _ 
q u e viu a 

P o b l a c i ó — , a m b c a r r e e al 
corrent núm _ _ 

compte d - e s t a l v i núm 

a nom de 
B e n atentament , 

F i rma: 

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

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

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

N o m 

c a r r e r . n u m . p is 

p o b l a c i ó 

S e s u b s c r i u a la r e v i s t a M U N T A N Y A a par t i r d e l n ú m . 

. q u o t a a n u a l d e 2 4 0 p e s s e t e s . ( e s t r a n g e r : 2 7 0 p e s s e t e s ) . 

(distrlcte postal) 

, a m b la 

C o b r a m e n t : 

| ~ | gir p o s t a l 

I - ! r e e m b o s s a m e n t 

• c o m p t e c o r r e n t / l l i b r - e t a d ' e s t a l v i s , s e g o n s 
a u t o r i t z a c i ó a d j u n t a . 

Signatura 



La revista MUNTANYA, editada peí Centre Excursionista de Catalunya, ha guanyat una nova etapa de 

superació, tant per la presentació com peí contingut, com a fruit deis esforgos d'un treball d'equip. 

Ara, MUNTANYA, demana la col.laboració deis seus lectors per a una nova etapa d'expansió, perqué 

aconsegueixi t o t a 

la difusió que es 

mereix. 

Molts 

excursionistes 

no llegeixen 

MUNTANYA 

perqué no 

la coneixen. 

Parleu-vos de 

MUNTANYA 

i feu-los-la 

conèixer. 

Retalleu aquest 

butlletí 

i doneu-los-el 

perqué se 

subscriguin a 

MUNTANYA 

ALS SUBSCRIPTORS DE MUNTANYA 
Preguem ais nostres subscriptors que ens vulguin facilitar la cada dia més difícil i onerosa 
gestio del cobrament de la subscripció, autoritzant-nos a carregar-los-en l'import en un 
compte corrent bancari o en una llibreta d'estalvi. 

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

R e v i s t a M U N T A N Y A 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

Paradís, 10 

BARCELONA (2) 

Franqueig 

T A R 6 E T A P O S T A L 

R e v i s t a M U N T A N Y A 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

Paradís, 10 

BARCELONA (2) 



d'EL CASERÍO, 
m e ' n f i o ! 



KM. LANCIATO 
DI «LA PLAGNE» 1974 

NUOVO RECORD MONDIALE DI VELOCITÀ 

PER MATERIALI DI SERIE MASCHILE 

1" SILVANO ROUDE KM.-ORA 150,860 
3° TERESIO VACHET KM.-ORA 149,030 

NUOVO RECORD ASSOLUTO FRANCESE DI VELOCITÀ 

PER MATERIALI DI SERIE FEMMINILE 

1 M / F ? ^ O E 

3 Mlf~th-IC3E. 
4 /vf//=?/ 

i l a l i a 
i l a l i a 
i l a l i a 
i l a l i a 

Passeig de Gràcia, 9 3 
B A R C E L O N A - 8 

LO SCI DI SERIE PIÙ VELOCE DEL MONDO 


