


sportswear 
HENRY-CHARLES COLSENET 

COMERCIAL EBRO, S. A. 







la qualitat 
dels nostres 
clients 
determina 
la qualitat 
deis nostres 
productes 



! 

ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS INDIVIDUAL contractada, 
especialment, per ais seus socis, pel CENTRE EXCURSIONISTA 
DE CATALUNYA, amb la "Compañía La Unión y el Fénix Español" 

INSÓLITA POUSSA al mercat espanyol, que amb una PRIMA MÌNIMA, 
us cobreix: 

Tota classe d'accidents, tant els soferts en l'exercici de la vostra 
professió, corn en els actes de la vostra vida privada. 
I A TOT EL MON. 
LA PRACTICA DE QUALSEVOL ESPORT. 
La conducció de motocicletes. 
Els viatges per TERRA, MAR i AIRE. 
Durant el Servei Militar. 
Atemtats personáis. 
Casos de rabia i ántrax, deguts a mossegades d'animais o a 
picades d'insectes. 
Mort per caiguda involuntaria a l'aigua, o d'una asfixia acciden
tal per gasos. 

Y per concessió especialíssima, s'accepten els accidents per: 

Infracció de Reglaments. 
Imprudencia temerària. 
Estât d'embriaguesa inhabitual. 

MAGNÍFICA ASSEGURANÇA, estudiada i reservada exclusivament 
per a vos i per ais vostres familiars o col.laboradors que vulgueu 
incloure-hi. 

PRACTIQUEU EL VOSTRE ESPORT, PERÒ AMB ASSEGURANÇA ! 
Per a una més amplia informado, dirigiu-vos a l'Agent: 

X 
Sr. Jordi Teli i Nohet 
Balmes, 345 
Barcelona-6 

Trameteu-me una més amplia informació de la pòlissa d'Accidents 
Individual Mundial, contractada pel Centre Excursionista de Catalunya. 

Nom -

Ad reca Tel 

Població 
(Districte Postai) 

X 



1 e r en quilòmetre 
llancat d'esquis 
sèrie 1975 
a La Piagne 

i t a l i . 

V 

SANTA 
EULALIA 
E S P O R T S 



GENERES DE PUNT 

CAMISERÍA 

F U N D A D A E N 1 8 7 0 

Gonzalo 
Cornelia 

PASSEIG DE GRACIA, 6 
AVDA. GENERALÍSIMO, 478 - VIA AUGUSTA, 2 



D i p o s i l L e g a l B 545 1953 

MJNTWV 
C E N T R E E X C U R S I O N I S T A D E C A T A L U N Y A 

Any XCIC Num. 682 Vol. 85 

Desembre de 1975 

Sumari 

Redaccio i Administracio: 
Paradis, 10, Barcelona (2) 
Tel 318 62 20 

Director: Josep Llaudó i Majorai 

Conseil Assessor: Agusti Jolis i Fellsart, 
Francese Gurrl I Serra, Jaume Fabrés i 
Amorós, Mlquel Albert, Josep M. Sala 

Assessor tècnic: Albert Jane 

Maqueta: Josep Nuet 

Secretaria: Anna Borbonet 

Comptador: Josep Velazquez 

Publlcitat: Lluis Puntis, Via Augusta. 47, 6 > 
Barcelona (6) Tel 218 69 60 

Col. laboradors: Jaume Granell, 
Ramon Pujol i Alsina, Albert Oliveras, 
Hermenegild Carrete. Josep M. Sala 
Albareda, Agusti Jolis i Fellsart, Josep Abril. 
David M Aloy, Gabriel Jaraba, Enric Font, 
Josep Casanovas, Josep Girona, 
Modest Montlleó. 
Subscripció: 240 pessetes anuals 
(sis exemplars) estranger, 270 pessetes; 
preu d'aquest exemplar, 45 pessetes 
(Comanda de números endarrerits a la 
redacció de la revista) 

Impressió: Suimp'a, Industria, 110 
Barcelona (13) 

Lluis Paluzié i Mir 

Ramon Pujol i Alsina 

Conrad Blanch i Fors 

Ada Cid i Xutgla 

Comissió de Refugis 

Editorial 506 
Els problèmes del medi natural (i XI) 
Legislado sobre la protecció deis 
espais naturals 507 

Per terres occitanes 520 

Alta ruta Chamonix-Saas-Fee . . . . 533 

La Tinenca de Benifassà 538 

Els refugis del Centre 546 
Crònica del Centre 549 

50 anys del xalet de la Molina. 549 

Arañonera-75 549 
Campament de Vacances a Zuriza. 549 
Viatge d'estiu a Suissa, Alemanya, 

Bèlgica i Paisos Baixos 550 
Una estada a l'Escola Alpina de 
Courmayeur 550 

Record de l'amie Xavier 550 

Descobriment d'una estació d'art 

rupestre a Ulldecona 550 
Exposició col lectiva de pintura, 
escultura i ceràmica 551 

Crònica . . . 551 

Hivernal a la cara nord del Pie Long . 551 

Creació del Centre Excursionista 

del Penedès 551 
La sèrie de les Cases Pairáis al 
"Correo Catalán" 552 
Intent a la paret oest del Saraghar 
(Hindu-Kush) 552 

Mortal endeveniment a Picos de Europa 552 

Una nova via a l'Everest 552 

La revista "Muntanya" editada peí Centre 
Excursionista de Catalunya, es publica 
sense cap finalitat lucrativa. Portada: Peña Ezkaurre (2 047 m.), a la Valí de Zuriza (Ansó). 

(foto: Anna Borbonet) 



Editorial 
9 9 a n y s d ' o b r a c o l . l e c t i v a 

Sí, som al ¡lindar del centenari 
del Centre Excursionista de Catalu
nya, del qual en som portaveu, de 
totes les seves activitats socials, in-
tersocials, culturáis, esportíves i 
ciutadanes. 

Tenim la sort de ser protagonis
tes d'aquesta efemérides que es
tent a puní d'encetar. 

Som conscients del que aixô re
presenta per a tots nosaltres i per 
a tots aquells qui sen ten les matci-
xes inquietuds, envers el país, la 
¡lengua, els costums, la histeria, 
l'art, la naturalesa, ¡'espeleología, 
Vesquí i l'alpinisme, activitats 
aqüestes totes que no hem deixat 
mai de practicar i divulgar arrea. 

Per aixo, tampoc no deixem de 
denunciar les malvestats que es 
produeixen en moites ocasions en 
contra de tantes coses nostres, de 
les quais, com hem dit, unes ¡es 
conservent i consoiidem, altres les 
practiquem i, de la resta, en donem 
testimoni amh la nostra actitud 
cívica. 

Aquesta actitud de no claudica
do de les nostres conviccions ens 
ha fet forts davant totes les tem
pestes que en el transcurs d'aquests 
anys ens han volgut desorientar i 
fer-nos apartar del camí traçât pels 
nostres predecessors. 

Donem, dones, exemple a nivell 

d'entilal i defugim una vegada per 
totes el tbpic tan corren! entre nos
altres, segons el qual els catalans 
en general i els excursionistes en 
particular som, per antonomasia, 
individualistes. L'individualisme 
destrucix per si matcix qualsevol 
societat i nosaltres en formem 
una de set mil membres tots cons-
cients de la forca que ens dona es
tar units en constant projecció cap 
a uns ideáis i unes activitats que 
han perdura! en el transcurs del 
temps. 

Que aquests noranta-nou anys 
siguin la convocatoria d'una cele
brado, merescuda, deis cent, hono-
rant íots aquells que ho han fet 
possible, pero que a la vegada ens 
serveixi a tots i d'una manera es
pecial ais nostres dirigents clegits 
a la darrera assemblea, per saber 
posarse al dia davant tot alio que 
pugui significar una evolució posi
tiva, incloent-hi, si cal, anar a un 
renovament de les nostres estruc
tures internes, per a una major 
eficacia de les activitats culturáis 
i esportives, davant el futur, aquest 
futur que de tan iinmcdial ja el 
tenim a les nostres mans, que és 
l'inici, del segon segie d'existeucia 
del Centre Excursionista de Cata
lunya. 



Els problèmes del medi natural (i XI) 
Legislaciô sobre la protecciô dels espais naturals 
per LluiS P a l u z i é i M i r 

Introdúcelo 

A l igua i que la tesi segons la quai 
ja no és possible pensar en unes zo
nes de reserva natural i unes altres 
on es pugui fer el que es vulgui, sino 
que la gestió de la natura exigeix 
l'estudi i solució global de l'accio 
humana sobre el medi, procurant 
conjugar les nécessitais de la pobla
d o amb una mínima estabil i tat de la 
biosfera, resulta évident que una le
gislaciô que solament miri de pre
servar certs sectors minoritarie del 
ter r i tor i , endegant una política de 
parcs i reserves naturals, no acom-
pleix l 'objectiu primordial encaminat 
a una racional ordenado del terr i tor i 
que conservi amb un mínim d'equili
bri el medi natural. 

És per això que la Conferencia 
Europea sobre la Conservado de la 
Natura, que va tenir Hoc a Estras-
burg el febrer de 1970, convocada 
pels governs dels Estats membres 
del Conseil d'Europa, en proclamar
se Гапу 1970 com a any europeu de 
la conservado de la naturalesa, va 
proposar com una de les grans Unies 
d'acció en el pía internacional, una 
vegada assentada la declarado de 
principis, la seguenti 

«La Conferencia proposa que el 
Conseil d'Europa elabori un protocol 
a la Convenció Europea dels Drets 
de l'Home que garanteixi a tothom 
el dret de gaudir d'un medi sa i no 
dégradât. Aquest protocol haurà d'ins
taurar el dret de respirar un aire 
i beure una aigua raonablement 
exempts de pollució; el dret d'esser 
protegit contra els sorolls excessius 
i d'altres nocivitats, i, encara, el 
dret a un accès raonable al l i toral, 
al camp i a la muntanya.» 

És fàcil de comprendre que les 
constitucions o liéis fonamentals 
dels països occidentals no indouen 
aquests véritables nous drets bàsics 
de la persona, perqué en el moment 
de la seva proclamado no represen-
taven el problema acuitant i palpable 
d'avui. Eren impensables no fa gai-
res anys. Encara que no sería teme
rari interpretar que en alguns prin
cipis fonamentals està immers el dret 

de l'home a un medi ambient no de
gradai i a disposar d'unes àrees na
turals i culturáis per formar part d'un 
patrimoni col lect iu. 

No obstant això. i tot representant 
la Ilei de reforma de la Liei del Sòl 
un considerable avene en la visió 
del problema, la legis lado positiva 
que a cont inuado s'examina sola
ment estudia i possibi l i tà solucions 
fragmentarles del tema. 

1. Legislado positiva 

La localització i catalogado, la de
l im i tado i ordenació, i la reglamen
tado , tutela i gestió dels grans es
pais ll iures amb notables valors de 
naturalesa, están sotmesos, al nos
tre país, a la competencia de dife-
rents departaments i òrgans de l'Ad-
ministració, sense contactes i coordi
nado moltes vegades entre ells, i 
amb polít iques diverses. 

Aquesta s i tuado no ha mil lorat en
cara que tampoc no ha empit jorat 
gaire, amb la nova Liei d'Espais Na
turals Protegits del 2 de maig de 
1975 (B.O.E. del 5 de maig) i amb el 
nou text de la Liei sobre Regiment 
del Sòl i Ordenació Urbana, revisat 
i aprovat darrerament per les Corts 
(B.O.E. del 5 de maig de 1975). 

1.1. Tipologia de les «reserves» de 
la competencia dels òrgans de-
pendents del Ministeri d'Agri-
cultura 

1.1.1. Els pares nacionals 

El 7 de desembre de 1916 fou de
cretada per les Corts i sancionada 
pel rei Alfons XIII la primera Ilei de 
«Creado de Pares Nacionals». El seu 
contingut, de només tres art icles, in-
cloi'a, però, un concepte que ha so-
fert escassa evolució. Son pares na
cionals, deia, pels efectes d'aquesta 
Ilei, «aquells llocs o paratges excep-
cionalment pintoreses, boscosos o 
feréstecs del territori nacional, que 
l'Estat consagra, declarant-los així, 
amb l'exclusiu objecte d'afavorir la 
seva accessibilitat i de respectar i 
fer que es respecti la bellesa natu

ral dels sens paisatges la riquesa de 
llur fauna i fiora i les particularitats 
géologiques i hidrològiques que con 
tinguin, évitant, amb la millor eficà-
cia, qualsevol acte de destrucció, de
teriorameli! o desfiguració per la mà 
de l'home.» 

Mes recentment. el concepte de 
parc nacional fou incorporât a la Liei 
de Monts de 8 de juny de 1957 (ar
t icle 78) que va derogar la de Parcs 
Nacionais de 1916 i establi la trami-
tació, per les declaracions de parcs 
nacionals, a través del Minister i 
d'Agricultura, preveient el reglament 
de la Liei, amb independèneia dels 
parcs, els «Llocs Naturals d'Interès 
Nacional» i els Monuments Naturals 
(art. 189.2). Un antécédent de dites 
figures ja estava, però, en la R.O. de 
15 de jul iol de 1927. 

Com és obvi, en una primera èpo
ca, la tutela i administració. dels 
parcs nacionals era executada por 
una Comissaria de Parcs Nacionals, 
amb personal directament vinculat a 
ella i amb certa eficàcia i possibil i-
tats; després va passar la tasca al 
Minister i d'Agricultura, administrant 
els parcs la Direcció General de 
Monts, Caça i Pesca f luvial, i actual-
ment, a causa de l'amplia reorganit-
zació de l'esmentat minister i , a 
ICONA, en vir tut del Decret-Llei de 
28 d'agost de 1971 i Décret de 9 de 
marc de 1972. 

La nova Liei d'Espais Naturals Pro
tegits introdueix variacions impor
tants al concepte de parc nacional 
que l'allunyen mes de la definició vi-
gent internaciona'ment; aix i , d iu: 

Art ic le 3.1. Son Parcs Nacionals 
els espais naturals de relativa exten-
sio que es declami per Ilei com a 
tais per l 'existència en ells d'ecosis-
temes primigenis que no hagin estât 
substancialment alterats per la pe
n e t r a c i , explotació i ocupació fiuma
na i on les espècies végétais i ani
mais, aixi com els llocs i formacions 
geomorfològiques t inguin un desta-
cat interès cultural, educatiu o re-
creatiu, o en 'e ls quais existeixin pai
satges naturals de gran bellesa. 

És, però, al paràgraf 2 que fuig 
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Un impressionant esperó rocós del mas-
sis de Sant Llorenc del Munt (Montcau, 
els Cortins), integrat dins una zona de
clarada pare natural, pero sense una 
protecció electiva contra tota mena 
d es tralis. 

substancialment del concepte donat 
per la Ilei de 1916: 

3.2. L'Estat fixarà les mesures per 
a salvaguardar les caractéristiques i 
valors que motivaren la declaració, 
faci l i tant l'accès per l'ús, gaudiment, 
contemplació i aprofitament ordenat 
de les seves produccions i impedir 
actes que directament o indirecte
ment puguin produir la seva destruc-
ció, deteriorament o desfiguració. 

Com és évident, hi ha tot un canvi 
des de l'expressió de la Liei de 1916: 
« ..évitant, amb la millor eficacia, 
qualsevol acte de destrucció, dete
riorament o desfiguració per la mà 
de l'home.» fins a Tactual obl igado 
de I Estât de facilitar un aprofitament 
ordenat de les seves produccions . 
És prou conegut que només tres 
parcs nacionals deis inclosos al ca-
tàleg oficial del nostre país vénen 
reconeguts com a tais per la Unió 
Internacional per a la Conservado de 
la Natura (UICN), en aplicació de les 
normes dictades pel Conseil Econo
mie i Social de les Nacions Unides. 
encara que són de general coneixe-
ment els fets esdevinguts a Doñana 
l'estiu de 1973 i els problèmes de Co-
vadonga. que, amb Ordesa, són pre-
cisament tres d'una esquifida Mista 
de set (els restants són: Teide, Cal
dera de Taburiente, Aigües Tortes i 
Llac de Sant Maurici , i Tablas de Dai-
miel) que formen el catàleg. Hem de 
fer esment que els cr i ter is de la 
UICN són, simplement: que el terri
tori deis pares pertanyi al poder pu
blic; que els estatuts de protecció, 
per evitar tot t ipus d'explotació hu
mana o de qualsevol tipus que pugui 
atemptar a la integritat del ter r i tor i , 
siguln suficients: una superficie mí
nima del pare, segons la densitat 
humana de cada país, i que les se
ves dotacions économiques siguin 
suficients per a la seva vigilancia i 
control . 

Recordant el concepte internacio
nal de pare nacional o reserva équi
valent, resta de nou évident per on 
falla el concepte vigent a casa nos
tra. L'any 1872, en crear-se a Ye
l lowstone el primer pare del món, 
amb una superficie de 888.708 hectà-

rees, es va definir el pare nacional 
com: «Un lloc per a posar a recull de 
tota depredació humana les belleses 
naturals mes destacades del país; 
per afavorir, mitjancant la vida a la 
naturalesa, l'educació, l 'esbargiment 
i entreteniment del poblé.» 

La Convenció de Londres de 1933, 
per a la conservació de la fauna i la 
flora a l'estat natural, va centrar els 
elements d'una definició considera
da vigent fins avui: «Área collocada 
sota el control públic, en la qual 
els l ímits restaran invariables i no 
podrá transferir-se'n part alguna sino 
per l 'autoritat competent; en la qual 

han d'aillar-se els elements d'interès 
estètic, geologie, prehistoric, arqueo-
lògic i d'altres d'interès cienti f ic, per 
a la seva propagació, protecció i con
servació i per a aprofitament i re
creado publiques; en la qual està 
prohibida la caça, mort o captura de 
la fauna i la destrucció o recollecció 
de la flora, excepte per les autoritats, 
i en la qual es donaran faci l i tats al 
public per a poder observar la fauna 
i la flora.» 

Darrerament, la X Assemblea Ge
neral de la Unió Internacional per a 
la Conservació de la Natura, celebra
da a Nova Delhi el 1969, va recoma-
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nar que tots els governs reservin el 
terme «parc nacional» a aquelles 
àrees que responguin a les següents 
caractérist iques i garanteixin que 
llurs autoritats locáis i organismes 
privats que desitgin preservar la na
tura facin el mateix: 

«Un parc nacional és una área re-
lativament extensa on un o diversos 
ecosistemes no están encara mate-
rialment alterats per l'ocupació o 
l'explotació humana; on plantes i es
pecies animais, llocs geomorfológics 
i habitats teñen un especial interés 
científ ic, educatiu i recreatiu, o que 
conté un paisatge natural de gran be-
Ilesa; on la mes alta autoritat com
pétent del país ha près mesures per 
a prevenir o eliminar com mes aviat 
mil lor explotacions o ocupacions en 
la total i tat de I área i exigir amb efi
cacia el respecte a les caractérist i
ques écologiques, morfolôgiques o 
estètiques que han permès el seu 
establiment, i on els visi tants poden 
entrar, sota condicions especiáis, 
amb propôsits educatius, culturáis, 
inspiracionals i recreatius.» 

Els governs son requerits de no 
designar com a parcs nacionals; 

1. una reserva científica en la quai 
solament es pot entrar amb un 
permis especial; 

2. una reserva natural administrada 
per una insti tució privada o per 
una autoritat de nivell inferior, 
sense alguns deis t ipus de reco-
neixement o control de la mes 
alta autoritat compétent del país; 

3. una «reserva especial» tal com 
fou definida a la Convenció Afr i 
cana de 1968 (reserva de fauna 
o flora, vedats, refugis per a 
ocells, reserves géologiques o fo
restáis, etc.) ; 

4. una área no habitada i explotada 
on la planificació de paisatge i les 
mesures preses per al desenvolu-
pament del tur isme han permès 
l'emplaçament d'«àrees de recrea
d o » ; on la indus t r ia l i zado i la 
urbanització son controlades, ¡ on 
la pública recreado a l'aire ll iure 
té pr ior i tat sobre la conservado 
deis ecosistemes. 

No obstant tot això, s'ha signif icat 
en els mitjans de comunicació del 
pais, en discutir-se la nova Ilei d'es-
pais naturals, que, potser, el pas en-
darrera mes gros ha estât el fet que, 
si bé en la Liei de Monts de 8 de 
juny de 1957 (art. 79) i en el Regla-
ment aprovat per Décret de 22 de fe-
brer de 1962 (art. 190) es preveia 
que les declaracions de parc nacio-
nal es farien per décret, a proposta 
del Min is ter i d'Agricultura, amb els 
dictàmens i tràmits oportuns, la nova 
Liei de 1975 clarament especifica que 
els parcs nacionals, junt amb la nova 
figura d'espai protegit a la quai mes 
tard ens refer irem, seran declarats 
per Liei. Ara bé; amb independència 
de la simplif icació d'un sistema i la 
complicació de l'altre, hem d'asse-
nyalar que abans es varen proposar 
escasses declaracions, i ara, si hi 
hagués véritable voluntat pel tema, 
es podrien proposar tantes lleis que 
successivament o en bloc permetes-
sin la declaració dels llocs que ne-
cessiten èsser afectatscom a parcs 
nacionals, i suposem que alguna pas
sarla l'escull de les Corts actuals... 

1.1.2. Reserves integráis d'interés 
científic 

Aquesta figura ha estat introduida 
per la nova Llei d'Espais Naturals. 
Sembla que el legislador ha confós 
l 'element prominent i zonal d'una re
serva amb una figura amb Personali
tät propia. És obvi que un espai pro
tegi t és un tot en el qual poden ju
gar des dels llocs de mes interés 
científic —reserves integráis— fins 
a un ampli embolcall natural, el qual, 
al mateix temps. convé que estigui 
protegit per una zona d'influéncia. de 
carácter purament rústic i en el qual 
només s'admetin els aprofitaments 
de la vida silvo-pastoral i agrícola. 

Una reserva integral d'interés cien
tífic ¡solada ¡ sense el que hem dit 
abans, en poc temps desapareixeria 
com a tal. La Llei —art . 2— les defi-
neix aíxí: 

1. Son reserves integráis els es-
pais naturals d'escassa superficie 
que peí seu excepcional valor cien
tífic siguin declarats com a tais per 
Llei amb el fi de protegir, conservar i 
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Un altre racó caracteristic de Sant Llo-
renc del Munt, amb la serra de l'Obac 
i Montserrat al tons, zones totes elles 
amb prou interés paisatgistic i ecológic 
per a ser preservades amb mesures 
mes estrictes que les que provenen 
de declarar-les pare natural. 

millorar la plena ¡ntegritat de la seva 
fauna, flora i gea, evitant-hi qualsevol 
acciò que pugui entranyar destrucció, 
deteriorament, transformació, pertor-
bació o desfiguració de llocs o comu-
nitats biologiques. 

2. Aqüestes reserves podran ano-
menar-se reserves botaniques, zoo-
lògiques o géologiques, d'acord amb 
el cr i ter i dominant que motivi la seva 
declaració. 

3. La seva uti l i tzació se supedi
tara a l 'estricte compliment dels fins 
científ ics i d'investigació que motivin 
la seva declaració. 

En el projecte de Ilei existia la fi
gura de les zones d'influència, però 
va èsser bandejada en la discussió 

f inal; no obstant aixô, l'article 6 inti
tulât «Modalitats compatibles», que 
diu: 

«La declaració d'un espai natural 
protegit no exclou la possibi l i tat que 
en determinades àrees d'aquest es
pai es constitueixin altres nuclis de 
protecció, sempre que aquests nuclis 
adoptin alguna de les modalitats de-
finides en els art icles précédents», 
pot permetre estructurar una reserva 
mes racional, encara que hauria res
tât molt mes ciar s i , quant a les in
tégrais, ja es déclarés, com sembla 
que insinua el transcrit art icle, que 
poden estar inclosos dintre d'un parc 
nacional, un paratge natural o un 
parc natural, que son les figures pre-
vistes en la nova l lei. 

Ara, un punt xocant de l'article 2.1 
de la Llei d'Espais Naturals Protegits, 
és quan contraposa «espai d'escassa 
superficie» amb «excepcional valor 
clentífic». Que les reserves integráis 
hagin de teñir un excepcional valor 
científic salta a la vista, pero que 
siguin d'escassa superficie i aixó ja 
ho determini un precepte legal, com 
si el legislador ja fos coneixedor de 
totes les reserves integráis del país, 
amb les dades i superf icies exactes, 
és de creure que amaga la por d'al-
guns que aqüestes árees del país de 
tant interés científic poguessin pro-
liferar gaire, amb absoluta indepen
dencia i fins diríem menyspreu del 
requisit: d'excepcional valor científic. 
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Vessant de iaigs i avets (els mes me
ridionals d'Europa), al Turo de I Home, 
exemple del que hauria de ser una re-
serva Integral del mes alt interes. », 

1.1.3. Paratges natural d'interès na
cional 

Com a precedents cal assenyalar 
que els llocs i monuments naturals 
d' interès nacional —avui amb el mot 
mes adient de paratges naturals— ja 
estaven definits, com s'ha dit, en els 
apartats 2 i 3 de l 'article 189 del Re-
glament de Monts; diu: 

«Podran qualificar-se de Llocs Na
turals d'interès Nacional els parat
ges feréstecs del terr i tor i nacional, 
encara que l'extensió sigui reduïda, 
que, sense aplegar les condicions ne
cessaries per a ésser declarats 
«Parcs Nacionals», mereixin, no obs-
tant aixô, ésser objecte d'especial 
dist inció per Nur bellesa natural, el 
pintoresquisme del Hoc, l'exuberàn-
cia i particularitats de la vegetado 
espontània, les formes hidrolôgiques 
o les magnificéncies del paisatge i 
les especiáis caractéristiques de la 
seva fauna o de la seva capacitat per 
a acollir-la.» 

«Podran ésser qualificats de Monu
ments Naturals d'interès Nacional els 
elements o part icularitats del paisat
ge extremadament pintoresc i d'ex-
traordinària bellesa o raresa, tals 
com penyes, pedrés balandrejants, 
arbres gegants, saltants d'aigua, gru-
tes, barrancs, etc.» 

L'apartat 5 de l'article 190 del ma-
teix reglament diu: 

«Sera circumstància favorable per 
les declaracions oficiáis de Lloc o 
Monument Natural d'interès Nacional 
que la bellesa natural del paisatge o 
dels seus elements es recolzi en el 
seu interés rel igiös, cientif ic, artis
tic, historic o llegendari.» 

No obstant les amplíes possibil i-
tats dels conceptes de lloc I monu
ment natural, molt assimilables al 
concepte de «reserva», no tenim co-
neixement del catàleg o relació de de
claracions d'aquesta mena, cosa que 
podn'em atribuir a una manca d'in-
formació si no fos tan palpable dln-
tre la nostra geografía un munt de 
llocs que son monuments naturals i 
no posseeixen declaració que els pro-
tegeixi. 

L'article 4 de la LIei d'Espais Na

turals Protegits diu: 
«Son paratges naturals d' interès 

nacional aquells espals, simples llocs 
0 éléments naturals particularitzats, 
tots ells d'àmbit réduit, que es de-
clarin com a tals per Ilei, en atenció 
a les excepcionals exigències quali-
ficadores dels seus concrets i singu-
lars valors i amb la finalitat d'atendre 
a la conservació de Mur flora, fauna, 
consti tució geomorfològica, especial 
bellesa o altres components de molt 
destacat rang naturai. 

2. El gaudi I visita d'aquests llocs 
1 l 'aprofitament de llurs produccions 
es portare a cap de manera compa
tible amb la conservació dels valors 
que motivaren la seva creació.» 

Si abans ja hem comentat el que 
significava una Ilei per a cada pare 
nacional que es pretengui declarar, 
creiem, com va tractar lapremsa es-
pecialitzada en el moment de la dis-
cussió de la Ilei, que és molt poc 
raclonal haver de preparar una Ilei 
per a cada simple lloc o élément par-
ticularitzat d'àmbit réduit que es pre
tengui protegir. 

1.1.4. Parcs Naturals 

És una figura nova a la legislacló 
del Minister i d'Agricultura. encara 
que no sigui cap expressió nova a la 
legislació vigent al pais, ja que l'ar
t icle 20 de la Liei sobre Règim del 
Sòl i Ordenació Urbana, de 12 de maig 
de 1956, que es mante intacte en el 
text révisât, en tractar dels catàlegs 
de protecció del paisatge, fa esment 
concret dels parcs naturals, com a 
possibles ternes d'un Pia Especial. 

Realment, una classificació més ra-
cional de reserves o espais naturals 
protegits, resultarla diferent a l'esta-
blerta per la nova Liei, amb els parcs 
nacionals, reserves intégrais d'inte
rès cienti f ic, paratges naturals d'in
terès nacional I parcs naturals, però 
com que aquesta darrera figura pot 
ésser promoguda per corporacions, 
enti tats, societats o particulars i es 
déclara per décret, gaudeix d'uns 
avantatges que manquen a les altres. 

L'article 5 de la Liei d'Espais Na
turals Protegits diu: 

1. Són parcs naturals aquelles 
àrees a les quals l'Estat, per raó 
dels seus qualificats valors naturals, 
per si o per la inieiativa de Corpora
cions, Entitats, Societats o particu
lars, declari per Decret com a tals a 
fi de faci l i tar els contactes de l'ho
me amb la natura. 

2. El gaudiment d'aquests espais 
estarà subjecte a les l imitacions pre-
cises per a garantir la conservació 
dels seus valors i l 'aprofitament or-
denat de les seves produccions i l'ac-
cés, a tal efecte, de la ramaderia. 

És signif icatiu que per a aquesta 
figura no es parli d'àmbit reduìt o 
d'escassa superf icie, i que s' intenti 
entroncar amb les figures reconegu-
des per la Liei sobre Règim del Sòl, 
en indicar l 'article 13 de la Liei d'Es
pais Naturals Protegits que s'aplica-
ran als parcs naturals, quant als as-
pectes del Règim del Sòl i Ordenació 
Urbana, les normes conseqùents dels 
plans d'ordenació que els afect in, 
quedant inclosos, per altra part, als 
catàlegs de l'article 20 ja esmentat. 
Concloent, que ICONA té. als efec-
tes de la Liei de 12 de maig de 1956, 
la qualificació d'Entitat o Organisme 
competent. 

En resum, sembla da r que pot pro-
moure's l'apiicació d'aquesta figura 
dintre de l'àmbit del Minister i d'Agri
cultura, havent de restar inclosa en 
els catàlegs de la Liei del Sòl, o pot 
accionar-se, com fins avui, dintre les 
possibi l i tats de la Liei del Sòl, es-
sent ICONA, pels efectes d'aquesta 
Liei, una Entitat o Organisme Urba
n i s te competent. 

És darà la vigència de les figures 
urbanistiques de la Liei del Sòl revi-
sada que poden accionar la preser
v a c i del paisatge naturai, en no es-
devenir derogades en la Liei d'Espais 
Naturals Protegits, sino tot al con
t rar i ; ambdues lleis, d'altra banda, 
varen ésser aprovades a la mateixa 
diada. Reforca també aquest cr i ter i 
el Capitol VII sobre les infraccions. 

A les corporacions, entitats o par
t iculars que hagin promogut parcs 
naturals els en pertocarà l'adminis-
tració. Les expropiacions, quan els 
parcs siguin promoguts per les Cor-
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poracions locáis, es faran directa-
ment per aqüestes en el cas de no 
arribar-se als acords que permet l'ar
t icle 14.1 que tracta d'altres formu
les d'indemnització o compensado 
pels danys i perjudicis derivats de 
la reglamentado especial aplicable. 

L'article 15 també preveu la pos-
sibi l i tat que el Ministeri d'Agricultu-
ra subvencioni els parcs naturals pro-
moguts per corporaclons locáis i en-
ti tats o particulars, indicant que per 
a tais efectes s'hauran de preveure 
les oportunes consignacions en els 
Pressupostos Gênerais de l'Estat. 

1.1.5. Refugis de Caça 

Les normes vlgents reguladores de 
la caça dimanen de la Llei de 4 d'abril 
de 1970 i del seu reglament, aprovat 
per décret de 25 de marc de 1971. 
Corn que la f inalitat de la llei és la 
protecció, conservado i foment de 
la riquesa cinegética nacional i el 
seu ordenat aprofitament en harmo
nía amb els diferents interessos 
afectáis —art. 1er.— no sorprén que 
contingui una figura jurídica pura-
ment proteccionista; els refugis de 
caça. 

Així diu l'article 11 de la l lei, que 
el govern podrá establir per décret 
refugis nacionals de caça, quan per 
raons biologiques, científiques o édu
catives calgui assegurar la conserva-
ció de determinades especies de la 
fauna cinegética. 

La possibil i tat de promoure la crea-
ció de tais refugis recau en les en-
t i tats privades amb fins culturáis o 
científ ics, i en les de Dret Publie; 
no obstant aixô, aquesta faci l i tât és 
aparent, ja que la petició previa ha 
d'ésser conjunta del propietari o pro-
pietaris intéressais i de l'entitat pa
trocinadora. També diu la llei que els 
refugis podran anomenar-se «Esta-
cions Biologiques o Zoológiques» i h¡ 
sera prohibit permanentment l'exer-
cici de la caça. Resulta, en conjunt, 
una figura preservacionista positiva i 
útil per a aquelles zones de gran ri
quesa faunística en les quals la pro-
pietat de la terra no esta individua-
litzada i en qué existeixin entitats 

protectores de la naturalesa de pres
t ig i . 

1.2. Els llocs i paratges pintorescs 
de competencia deis òrgans del 
Ministeri d'Educació i Ciencia 

Un altre ministeri té facultats per 
a sotmetre a tutela aquells indrets o 
llocs de la geografia que teñen reco-
neguda o singular bellesa, o bé 
aquells paratges pintorescs deis quals 
convingui mantenir el seu aspecte 
t ipie, o hagin d'ésser mantinguts i 
preserváis de tota destrucció o re
forma; és el Ministeri d'Educació i 
Ciencia, el qual actúa a través del 
Servei de Defensa del Patrimoni Ar-
tístic Nacional i de la Direcció de Be
lles Arts, organismes ara agrupats 
en un de sol: «Direcció General del 
Patrimoni Art íst ic i Cultural». Aques
ta ¡ntervenció és conseqüéncia d'un 
conjunt de disposicions legáis que 
comencen en el R.D. de 9 d'agost de 
1926 sobre «Protecció conservado i 
acreixement de la riquesa artística», 
que inclo'ia la figura deis «Llocs i in
drets» de reconeguda bellesa com a 
béns a protegir. La Liei de 13 de maig 
de 1933 també esmentà els «Parat
ges Pintorescs» com a béns a inclou-
re en el Catàleg, perdurant, des de 
llavors, el manteniment d'aquests 
conceptes i figures dins de la legis
lado posterior sobre la matèria (Dé
crets de 31 de jul iol de 1941, 12 juny 
de 1953...). 

En el context de Belles Arts, aquest 
concepte de Hoc o paratge pinto
rescs ha t ingut, que sapiguem, mes 
sort que no pas l'homòleg d'Agricul-
tura (Ley de Montes) , en el que fa 
referencia a declaracions (recordem 
la Moixina, a Olot; Mac de Banyoles; 
massis de Sant Llorenç del Munt i 
Serra de l'Obac; liles Medes, a Tor-
roella, i d'altres sectors de la Costa 
Brava, i, recentment, Montserrat) . 

Ara bé, de l'eflcàcia d'aquesta for
mula, en no anar acompanyada d'una 
instrumentado adequada, no ens pot 
donar gaires garanties. Les declara
cions de tutela haurien d'ésser acom-
panyades de normes d'ús del sòl, 
clarament restr ict ives, i l 'organisme 

preservador hauria de tenir mitjans 
suficients per a garantir lapl icació 
de la norma, o mil lor, actuar en coor
dinado amb les Comissions d'Urba
nisme. 

De totes maneres, donada la man
ca d'una legislado unitaria per a la 
naturalesa, l'apllcació d'aquesta figu
ra legai als paratges necessitats 
d'una preservació i conservado es
tr icta, si més no, ha pogut coadjuvar, 
junt amb altres formules, a la dita 
finalitat. Un exemple el tenim en el 
Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i Serra de l'Obac, catalogat en 
un Pia Provincial d'Urbanisme, que 
fou aprovat per Ordre Ministerial el 
15 d'abril de 1963, el quai, mentre 
es tramitava el Pía Especial corres-
ponent al massis, va èsser dictât un 
Décret el jul iol de 1970 declarant-lo 
«Paisatge Pintoresc». Posteriorment, 
en produir-se l'aprovacló del Pia Es
pecial pel Minister i de la Vivenda, 
dues figures legáis jugaven sobre 
una mateixa finalitat: la preservació 
d'un massis, complementat-se, i així, 
la força legal de Tuna era perfeccio
nada per la força instrumental de 
l'altra. 

La Ilei d'Espais Naturals Protegits 
conté una disposició addicional que, 
mantenint la vigencia de la Liei de 
13 de maig de 1933, en el que fací 
referencia als espais, matisa que 
constituexin el marc o entorn d'un 
bé, monument o conjunt històrico-
artístic o de valor arqueelògic. 

Així , la Liei d'Espais Naturals Pro
tegits, que, d'altra banda, no posa 
cap l imitació a la vigencia de les f i 
gures de la Liei del Sòl, especifica 
que les declaracions de paisatges 
pintorescs segons la Liei de 1933, 
seguirán llur t rami tado sempre que 
«constitueixin el marc o entorn.. .»; 
és a dir, son espais de reserva na
tural complementarls d'un altre élé
ment o un bé... 

No obstant aquesta matisació del 
concepte creiem que no podra portar 
contradiccions, perqué no hi ha res 
de més genéric que un bé i, per tant, 
la Direcció General del Patrimoni Ar
tístic i Cultural podrá continuar fent 
el que feia fins avui. 
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Vista d'un aspecte de la paret nord del 
Peclratorca, en tràmit de definido com 
a parc o reserva natural. La urgencia 
d'aquesta definido és cada dia més 
peremptòria. — 

1.3. Els Plans, Normes i Catàlegs 
de la Liei del Sòl 

La Liei sobre Règim del Sòl i Or
denado Urbana de 12 de malg de 
1956, I ara també la seva reforma de 
2 de maig de 1975, ha régulât I con
tinua régulant, des del prisma urba
n i s te i d'ordenació del terr i tor i , la 
conservado o tutela del medi naturai. 

Així, amb independencia de l'obli-
gatorietat de determinar i afectar en 
cada pia d'ordenació —general o par
c ia l— un percentatge minim destinât 
a espais verds i l l iures, d us public, 
que resten teòricament garantits per 
tal ús, per efectes de la Liei especial 
de 2 de desembre de 1963, dita Ilei 
preveu i desenrotlla un sistema de 
figures urbanístiques encaminades a 

una protecció de la natura i al man-
teniment d'un paisatge que l'ordena-
ció del terr i tor i ha de conèixer i tu
telar. 

1.3.1. Els Plans Directors Territo
rials de Coordinació 

Si a l'antiga Ilei eren els Plans Pro
vincials els que tenien com un dels 
primers objectius la defensa de la 
naturalesa i del paisatge. del medi 
rural i del patrimoni art ist ic, i a tal 
f i , un dels pocs Plans Provincials ar-
ribats a bona fi al pais —el Pia Ge
neral d'Ordenació de la Provincia de 
Barcelona—, va preveure tot un sis
tema de reserves naturals de caràc-
ter provincial, és i seran en el futur 
immediat i en certa manera com el 

seu subst i tu te , els Plans Directors 
Territorials de Coordinació els que 
podran continuar aqüestes previsions, 
ja que com una de les determina-
cions d'aquests plans, es concreten 
les «mesures de protecció a adoptar 
en ordre a la conservació del sol, 
deis altres recursos naturals i a la 
defensa, millora, desenvolupament o 
renovado del medi ambient natural 
i del patrimoni histórico-artístic.» A 
més, les determinacions deis Plans 
Directors Territorials vinculen l'Ad-
ministració i els particulars. 

1.3.2. Els Plans Generals Municipals 

En l'antiga llei només es feia es-
ment que, entre les determinacions 
deis Plans Generals, havien de con-
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El Sallent de Ruplt, exemple de l'indref 
définit corn a paratge natural d'interés 
nacional, per les sèves caractéristiques 
especifiques de bellesa, vegetado, res
tes arqueolùgiques, etc. ». 

tenir: sistema d'espais l l iures, amb 
descripció deis que s'hagin de man-
tenir, modificar o crear. 

Ara, la nova Ilei va molt més en-
llà, i inicialment ja diu que en el sòl 
no urbanitzable (un pia general ha de 
dividir el sòl entre Turba, urbanitza
ble i el no urbanitzable) l'objectiu 
d'un Pia General és perservar el dit 
sòl del procès de desenvolupament 
urbà i establir, en el seu cas, mesu
res de proteccio del territori i del 
paisatge. 

Ouan la referencia a les determi-
nacions generáis deis Plans Generáis, 
dlu clarament que han de contenir: 
«Mesures per a la proteccio del 
medi ambient, conservació de la na
tura i defensa del paisagte, éléments 
naturals i conjunts urbans i històrico-
art is t ics, de conformitat , en el seu 
cas, amb la legis lado específica que 
siguí d'aplicació a cada supòsit.» 

I quan concreta altres determina-
cíons, a més de les generáis, diu que 
en el sòl no urbanitzable el pía ge
neral establirà les mesures i condi-
cions que siguín necessàries per a 
la protecció ¡ conservació de tots i 
cada un deis seus éléments naturals, 
bé siguí el sòl , la f lora, la fauna o el 
paisatge, a fi d'evitar la seva degra
dado , ¡ que les edifícacions i parat-
ges que per les sèves caractérist i
ques especiáis ho aconsellin en l'àm-
bit d'aplicació que calgui en cada cas. 

1.3.3. Els Plans Especiáis 

La Liei de Reforma de la Liei del 
Sòl manté la figura urbanística deis 
«Plans Especiáis» en el capítol pri
mer que tracta les classes de plans 
d'ordenacíó, díntre del context del 
planejament urbanístic del ter r i tor i 
(Títol I) . 

Ara bé, aquest manteníment ve 
acompanyat de certes matisacions, 
amplíacíons i aclaríments. Son els 
següents: 

La primera i fonamental és que a 
Cantiga Ilei (art. 13) ¡ndependent-
ment de to t planejament terr i tor ia l , 
es contemplen aspectes com l'orde-
nació de cíutats art ist iques, protecció 
del paisatge i de les vies de comu

n icado, conservació del medí ru
ral, etc., i altres d'analogues, ut i l i t -
zant la vía deis plans especiáis. Ara, 
diu clarament la nova llei (art. 13), 
el desenvolupament de les prévisions 
contingudes en els Plans Generals 
Municipals, Plans Directors de Coor
d inado o Normes Subsidiarles i Com
plementarles del Planejament, haurà 
de fer-se amb els plans especiáis 
quan aquelles facin referencia a: or
denado de recintes i conjunts artis-
tics; protecció del paisatge i de les 
vies de comunicado: conservació del 
medi rural; reforma interior, saneja-
ment de poblacions i qualsevol al-
tre de semblant. És a dir, abans no 
s'exigia un planejament superior pre
v i ; ara sí, o bé una norma comple
mentaría i subsidiaria d'aquest plane
jament. 

La segona, encara que no és el 
nostre tema, és que s'amplien les f¡-
nalitats deis plans especiáis, que po
den referir-se a reforma interior de 
poblacions, execució directa d'infra-
estructures del terr i tor i o a éléments 
déterminants del desenvolupament 
urbà. 

La tercera és la ind icado sobre 
determinadons deis plans especiáis, 
i també la tramitació d'aquests plans. 

L'article 14 de la llei no varia en 
la reforma, i fa referencia als aspec
tes deis plans especiáis quan tendei-
xin a la conservació del patrímoni ar-
t íst ic i de les belleses naturals. 

El 15 tampoc no té cap var iado i 
ja fa referencia a la protecció del 
paisatge dél imitant el seu camp en 
determinar que per a conservar dé
terminais llocs o perspectives del 
ter r i tor i nacional en altres aspectes, 
els plans especiáis hauran de referir
se a: 

• belleses naturals en el seu com-
plex panoràmic o que convinguin al 
foment del tur isme; 

• prédis rústics de pintoresca si
t uado , amenitat, Singular i tät topográ
fica o record histor ie; 

• edif icis aíllats que es dist ingei-
xin peí seu emplaçament o bellesa 
arquitectónica, i parcs i jardins des
tacáis per la formositat, disposició, 
transcendencia histórica i importan

cia de les especies botaniques exis
tants; 

• pér imètres edificats que confor-
min un conjunt de valors tradicionals 
o estét ics. 

L'article 16, tampoc no modifícat 
per la reforma, tracta de la restric-
ció del destí ¡ ús deis terrenys mar
gináis de les vies de comunicado. 

El 17 també es manté original i 
hem d'entendre que es refereix al 
concepte de «conservació del medi 
rural» assenyalat a l 'article 13, indi-
cant que el planejament especial po
dra afectar, amb la f inalítat de pro
tecció: 

• hortes 
• conreus 
• espais forestáis 

per mitjà de restr iccions d us apro-
plades per a impedir la seva desapa-
rició o a l te rado. 

L'article 18 resta igual i l'hem d'en
tendre com a complementari deis an-
teríors, en assenyalar com a f inali-
tats deis plans especiáis: 

• modificar l'aspecte exter ior de 
les edificacions, el seu carácter ar-
quitectónic i el seu estât de conser
vació; 

• alterar determináis éléments ve
getáis, jardins o arbredes; . 

• prohibir construccions ¡ usos 
perjudicials; 

• sotmetre a normes urbanístíques 
l'acoblament de les edificacions. 

En def in i t iva, la tipología de l'arti
cle 13 ve completada pels préceptes 
següents, encara que sense tancar 
mai tô t un conjunt de possibi l i tats, 
ja que la protecció de la natura per 
mit jà deis plans especiáis no son 
uns objectlus tancats en un nombre 
«clausus», sino totalment «apertus», 
dérivât de les expressions deis art i
cles 13 i 15 «i a qualssevol altres 
f inal i tats analogues» i «entre altres». 

1.3.4. Els Catàlegs 

L'article 20 de la Lleí del Sol —Can
tiga i la reformada—, dintre del Ca
pítol deis plans d'ordenació i després 
de desenrotl lar els Plans Especiáis, 
preveu una figura diferent al plane
jament i, en certa manera, previa a 
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Pares amb avanc de pía especial aprovat 
1 - Montseny (Osona, Val les Oriental i La Selva) 

13 - Montnegre (Maresme) 
Pares en curs d'ordenació 
5 - Cabrera-Col lsacabra (Osona i Oarrotxa) 
6 - Guilleries (Osona i La Selva) 

10 - Montserrat (Anoia, Bages i Baix Llobregat) 
Pares a ordenar en fase posterior 
3 - Rasos de Peguera - Queral (Berguedá) 
4 - Pedraforca-Ensija (Berguedá) 
7 - Catl larás (Alt Berguedá) 
8 - Bel lmunt (Osona i Ripollés) 
9 - La Quar (Baix Berguedá) 

11 - Cadi -Moixeró (Alt Berguedá) 
14 - Tibidabo 



aquest planejament, per tal com 
aquest hagi de ter referencia a: con
servar o millorar monuments, jardins, 
PARCS NATURALS O PAISATGES: 
és la dels CATÀLEGS, en la qual s'han 
d'incloure tais aspectes, i han d'esser 
aprovats pels òrgans urbanistlcs, d'o-
flci i a proposta d'altres òrgans o par-
t iculars. 

El que la Ilei no ens aclareix és si 
el catàleg és un instrument urbanis-
tic per eli mateix, és a dir, si pot 
complir les funcions d'un pia espe
cial, o bé solament és una figura 
prèvia al planejament i fa els efectes 
d'un inventari previ. 

És de creure que en la Liei del Sòl 
antiga, el catàleg tenia una funció de 
relació d'espais a protegir, prèvia i 
necessària abans de la seva ordena
d o definit iva, però en la nova, o de 
reforma, la funció dels catàlegs la 
podrien fer els Plans Directors de 
Coordinació, en la mesura en qué 
determinin la protecció d'elements 
naturals o monumentals. Ara bé, el 
seu manteniment com a figura urba
nistica hauria d'haver anat matisada 
de manera que només caldrla un ca
tàleg, previ a un pia especial de pro
tecció d'un espai naturai, pel cas 
que aquest element no estigués pre-
vist protegir en un Pia Director, Ge
neral o Norma Subsidiaria o Comple
mentaria del Planejament. 

Ara bé, el contingut dels articles 
33 i 35, en indicar que els catàlegs 
es formaran d'acord al procediment 
que per ais plans i projectes asse-
nyalen els articles precedents, i de-
terminant l 'obligatorietat de la pu
bl icado dels acords aprovatoris als 
butl letins oficiáis, significa que el le
gislador va pensar en un concepte 
de real importancia. 

Recordem també que l'article 169-3 
estableix que els propietaris de béns 
inclosos en els catàlegs de l'article 
20 «podran recaptar per a la seva 
conservació l'ajuda o cooperació dels 
Ajuntaments i Diputacions, que la 
donaran en condicions adequades». 

En definit iva, els catàlegs per a la 
conservació del paisatge podrien ès
ser elements bàsics per a iniciar 
amb rapidesa una preservació de la 

natura, donada la faci l i tât del plante-
jament, t rami tado i possibil i tats 
d'iniciació de l'expédient —ôrgans 
publics o privats—. 

L'aplicació de tal figura creiem que 
ha estât mínima, pero hem de recor
dar que ei terme municipal d'Olot té 
degudament aprovat un catàleg de 
zones paisatgístiques o naturals, en
cara que és un instrument que el 
municipi, f ins avui, no ha sabut que 
fer-ne, amb independencia de les 
grans possibil i tats que conté. 

Consideracions finals 

• Si bé existeixen diverses dispo-
sicions legáis encaminades a la pro
tecció de certs béns naturals, alxô 
implica una proliferació d organs de 
l 'administració sensé coordinació en
tre ells, que n'han de fer apl icado, 
i un excessiu nombre de figures o 
classes d'espais objecte de tutela, 
cosa que dif iculta el tema i repercu-
teix en la insignificança de les ac-
cions fins avui portades a terme per 
l 'administració per a la creació de 
pares i reserves naturals. 

• La Llei sobre Règim del Sol i 
Ordenado Urbana preveu i instru
menta com a determinaclons a in-
cloure en els plans d'ordenació terr i
torial i que poden, a mes, ser objec
te d'un pía específic, tot un sistema 
d'elements per a la protecció de la 
natura, els quals adquireixen virtuali-
tat amb la simple aprovació del pía 
o plans corresponents, cosa que di-
fereix substancialment de les prévi
sions de t rami tado de la Llei d'Es-
pais Naturals Protegits que exigeix, 
per a tres de les quatre catégories 
establertes, la nécessitât d'una llei 
votada a les Corts. 

• L'administració local pot partici
par en l'acció protectora de la natura 
ja siguí uti l l tzant la vía de la Llei del 
Sol com la de la Llei d'Espais Natu
rals Protegits —figura dels pares na
turals—, encara que les seves possi
bi l i tats practiques queden molt re-
du'ídes per manca de capacitat eco
nómica, técnica i f iscal. 

• El sol rústíc, avui no urbanitza-
ble, de la Llei del Sol té un tracta-

ment insuficient, tant en la seva de
f in ido com al règim aplicable, i això 
condueix a interpretacions que des
virtúen totalment el seu carácter. 

• La natura és un tot coherent que 
no pot salvaguardar-se amb la pre
servació d'uns simples i petits il lots 
dlntre d'un conjunt rùstie que spfreix 
les escomeses mes importants de 
l'especulació urbana donada la man
ca de control i defensa de la seva 
s i tuado. Es fa notar la manca d'una 
Ilei general de protecció de la na
tura que regularitzés el sòl rùstie en 
la seva total i tat, amb independencia 
del tractament específic d'aquelles 
àrees de reserva especial. 

• Els conceptes de «reserva» de 
la Liei d'Espais Naturals Protegits 
haurien d'adequar-se, amb urgencia, 
als vigents internacionalment que, a 
mes, han estat homologats pels or-
ganismes «ad hoc» de l 'ONU. 

• El foment i ajuda oficial per a 
la política de protecció de la natura 
hauria d'ésser congruent amb el dè
f ic i t actual, pensant sempre que l'ac
ció de preservar requereix la contra
partida de pagar o compensar les 
parts afectades. 

• La gestió dels pares i reserves 
i les possibil i tats de llur utilítzació 
turístico-recreativa ha d'ésser objec-
te d'especial cura i estudí en cada 
cas, evitant incongruències o contra-
diccions, amb les f inal i tats persegui-
des per a la protecció. 

• Finalment, semblaría oportú re
marcar que els organismes i entitats 
competents per a la gestió del patri
moni natural poden ¡ haurien d'uti-
litzar les figures de catalogació i or
denado terr i tor ial previstes en la 
Liei del Sòl, a fi d'aconseguir una 
uni f icado de cri ter is quant a la me
todologia, determinacions, sistemàti
ca d'elaboració de la documentació 
gràfica i escrita i t rami tado dels ex-
pedients, salvant sempre la compe
tencia de cada departament en la re-
solucíó final o definitiva de cada t i -
pus d'espai natural protegible. 
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Per terres occitanes 
per R a m o n Pujol i A is ina 

Gosaria d¡r-vos que unes vacances 
per terres d'Occitània son uns dies 
agradablement passais ¡ aprofitats 
per a aprofundir en el coneixement 
huma, monumental I palsatgistic de 
Provenga, el Llemosí I el Llenguadoc. 
És un recorregut recomanable ais 
afeccionats a l'art romànic. Per a nos-
altres catalans, s'hi afegeix, pero, 
l'aHiclent del contacte amb una gent, 
de la contemplado d'uns monuments, 
del passejar-nos per unes terres, 
amb les quais Catalunya, al llarg de 
la seva historia, ha t ingut contactes 
de tota mena, en so de pau i en so 
de guerra. Per altra banda, sempre 
m'atreu fer el pelegri per terres on 
eis problèmes que s'originen en les 
minories l inguistiques, bateguin en
cara. Tenia un afany especial de 
constatar «in situ» com es defensa-
va factualment la Mengua d'oc, en les 
sèves variants provençal i l lemoslna. 
Aixo era per a mi molt interessant, 
apreciar-ho d'una manera viva, i no 
per referencia, i mes tenint en comp
te que Franca no s'ha pas dist ingit 
mai per un amor excessiu a protegir 
(amb prou feines tolerar!) les Men
gües mlnoritàries del país. Al llarg 
deis segles la imposició de la Mengua 
francesa ha estât implacable. La llui-
ta menada contre les Mengües bre
tona, occitana i catalana ha estât 
constant i aferrissada. (Aquests pro-
cediments no son pas una exclusiva 
francesa!). Sembla que avul, després 
de la promulgació de la Mei Deixon-
ne, la pressió siguí menys forta, i 
que hi hagi una certa tolerancia. El 
mal que s'ha fet, pero, és tan pro
fund (una mena de genocidi cultural) 
que la solució es fa força dif íc i l . Sort 
n'hi ha deis abnegats patriotes que 
a Bretanya, a Occitània i a la Cata
lunya septentrional mantenen encara 
el foc sagrat d'unes cultures millen-
nàries que no es resignen a morir. 

Som dalt del tren carni de Franca, 
en un día xafogós de jul io l . El nostre 
paisatge s'aguanta encara força verd. 
El Montseny ens diu adéu. Fa pena 
contemplar eis Hits eixuts de la Tor-

dera i del Ter. Pobres ríus nostres, 
corn demanen la pluja! Pas de fron
tera. Fem canvi a Avinyó, la velia 
ciutat deis Papes, a cavali del Roine. 
(Això és un r iu ! ) . Poe després fem 
Centrada a Arle (fr.: Ar les) , l'antiga 
capital de Provença. Som al comen-
çament de la tarda, una tarda Mumi-
nosa i de cel blau i transparent, la 
Hum que entusiasma Van Gogh i el 
féu recalar per sempre en aquesta 
bella terra. Les mil lors obres d'a-
quest gran pintor son d'Arie i deis 
seus voltants. 

Hem vist al lluny la silueta encim-
bellada dels Baus, el que resta del 
castell dels infatigables enemics del 
nostre Ramon Berenguer III, esdevin-
gut comte de Provença, pel seu ma
tr imoni el 1112 amb Na Dolca, hereva 
de la terra provençal. Ni els senyors 
dels Baus, ni els comtes de Forcal-
quer, ni els de Tolosa, no deixaren 
d'hostil itzar, ara l'un ara l'altre, el 
nostre Ramon. A tots els abellia la 
possessió de Provença. L'any 1131, 
en morir Ramon Berenguer III, sepa
ra Provença dels dominis del seu pri-
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Arle de Provenga: Sant Tròfim. Detall 
del portal. Segle XII. A primer terme 
Sant Tròfim, amb la mitra i el bàcul. 

•4 

mogènit Ramon Berenguer IV I en 
passa el domini al fili segon Beren
guer Ramon. Aquest inicia la dinastia 
catalana dels comtes de Provenga, 
que es clou el 1245 amb la mort de 
Ramon Berenguer V de Provenga 
L'any 1246, la seva filia Beatriu con-
trau matrimoni amb Caries d'Anjou. 
Fineix la influencia catalana a Pro
venga i s'hi inicia la francesa: 

Cent an li catalan cent, cent an li 
[ provençau 

se partageron l'aigo, lou pan, la sau. 

Quedem meravellats davant la por
talada de Sant Tròfim (joia del romà-
nic provençal) que, ¡Iluminada pel 
sol baix de la tarda, té qualitats d'or 
brunyit. La catedral d'Arie ens im
pressiona fortament. 

Just darrera de Sant Tròfim hi ha 
el veli teatre roma, i és en aquest 
beli marc que assistim a un festival 
folklòric. És un agrupament de tam-
bors i f labiolaires, de nois i noies, 
tots agençais amb els vestits tipies 
de la terra. Canten cançons i bailen 
danses populars. M'ha cridat l'aten-
ció la melodia del «Ball de Cintes». 
perqué la tonada venia a ser la ma-
teixa de la de la canço «El desembre 
congelât», tan popular entre nosal-
tres. La coreografia i la música del 
«Ballet de Sant Ferriol» son bessones 
de les dels nostres esbarts de dan-
saires. La festa es va acabar, ballant 
tothom (agrupament i espectadors) 
la típica farandola provençal. Vàreig 
escoltar amb delectança les Hêtres 
provençals de les cançons..., però, 
dissortadament, tots els del grup 
parlaven francés. 

La nit següent vàrem coincidir a 
engruixir els rengles d'espectadors 
en la gran desfilada que hi hagué a 
la plaça de la República (una bella 
plaça, amb una font i un obelisc al 
beli mig, emmarcat per la catedral 
de Sant Tròfim, pel dignissim edifici 
de la Casa de la Vila i per altres 
belles construccions). Grans colles 
d'homes, dones i infants, vestits tots 
amb la indumentaria típica i venint 
de tots els racons de Provença. Molt 
de color, molta varietat en els ves

t i ts , moites banderes (les nostres 
quatre barres hi sovintejaven força), 
tambors i flabiolaires de Provença, 
festa folklórica plena d'interés, pero, 
ai las! folklore i poca cosa mes! La 
dolça, la bella llengua provençal, 
amb prou feines l'hem oída. És tris-
tíssim veure trontollar, mortalment 
ferida, una cultura millennària. la dels 
primers trobadors medievals, que 
portaren la llengua provençal a totes 
les corts reials d'una Europa inci-
pient. A Historia de la Literatura Ca
talana, M. de Riquer diu: «És la poe
sía provençal la primera manifesta--
ció románica de lírica en llengua vul
gar escrita per individus d'identitat 
coneguda». Pensó en Frédéric Mis
tral , en els seus felibres i en la de
cadencia d'un moviment que el gran 
poeta havia iniciat amb tanta d'em-
penta; els seus contactes amb els 
homes de la nostra Renaixenca, «La 

Coupo Santo», els seus grans poè
mes Mireio i Nerto (amb les immi-
llorables versions al cátala de Maria 
Antonia Salva i Guil lem Colom, res-
pect ivament). Tot ens fuig dins d'una 
gran boirada llunyana, enigmática. 

Cal fer el romiatge per Ar le. Els 
monuments que resten de l'época 
romana son notabilíssims, destacant 
peí seu estât de conservació i gran-
diositat l 'amfiteatre, obra colossal de 
l'época de l'emperador Adrià (76-
138) . 

El que resta del teatre fa de bon 
veure, i les dues columnes corínties 
que encara s'aguanten dretes son un 
bell testimoni de la importancia d'a-
questa obra del période d'August. 
Ací és on se celebren els concerts, 
representacions teatrals I festivals 
folklór ics. 

És mólt intéressant la visita a Can
tiga necrópolis romana, els Alis-
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Arle de Provenca: Sant Tröfim. Timpä 
amb Crlst en Majestät, voltat dels sig-
nes dels Evangelistes. Llinda amb eis 
Apöstols. Segle XII. 

camps, una Marga avinguda de sar-
còfags ben arrenglerats, en un floe 
ombrejat, simpatie i acollidor. Just al 
seu final, s'hi aixeca la bella església 
romànica de Sant Honorât. 

Cal no oblidar la visita als cripto-
pòrtics de l'antic fòrum per admirar 
el treball immens de bastir aquells 
soterranis tan enormes. A la que s'a-
nomena plaça del Fòrum hi ha ados-
sades en una casa les restes del que 
fou el seu arc d'entrada. En aquesta 
plaça hi ha el monument a Frederic 
Mistral . 

Per a completar la idea de l'Arie 
romana convé visitar els dos museus 
lapidaris, installais en les dues ex-
esglésies dels Jésuites i de Santa 

Anna. En la primera hi ha el museu 
lapidari pagà, amb nombrosos i bells 
sarcòfags, i mosaics molt importants, 
i en la segona hi ha installât el lapi
dari d'art crist ià, notable col-leccio 
d'escultures i sarcòfags. 

Catedral de Sant Tròfim 

Joia del romànic provençal, és el 
monument més important a visitar a 
Ar le. La portalada és un devessall 
d'escultura, que fa gala del gran mes-
tratge deis escultors i picapedrers 
de finals del segle XII. Sembla que 
els treballs d'aquesta portalada co-
mençaren entre els anys 1187-1190 
En el timpà hi ha el Crist en Majes-

tat, emmarcat pels signes dels evan
gelistes. Els arquets que enquadren 
el timpà son guarnits d'angelets molt 
decoratius. La llinda i el fris son or
namentáis amb baixos relleus d'es-
cenes del Judici Final, amb els segui-
cis dels elegits i el dels damnats. 
Hi ha altres relleus repartits per la 
superficie de la portalada, amb esce
nes de la Nativitat, i l'adoració dels 
Mags. L'estatuària principal ve cons
tituida per les grans figures de sant 
Tròfim (amb mitra i bàcul), sant ESar-
tomeu, sant Jaume Menor, sant Pere, 
sant Jaume Major, sant Esteve i sant 
Joan Evangelista. El conjunt és ¡m-
pressionant. 

El campanar de Sant Tròfim és re-
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Arle de Provenga: Sant Trblim. Un racó 
del claustre. Segle XII-XIV. _ 

marcable por la seva robustesa I so-
brietat. Els seus tres pisos son sub-
ratllats per arquacions llombardes. 

El claustre és notabilísslm. Les 
galeries nord i est son lleugerament 
anteriors a la construcció de la por
talada de Sant Trôfim, i les del sud 
i oest força posteriors, gairebé ja en 
période gôtic (finals del s. XIV). La 
disposició és força original, amb els 
seus massissos pilars d'angle i els 
quatre pilars intermedis. Entre uns i 
altres s'hi configuren i recolzen els 
arcs del claustre, tots a doble colum
nata, amb els corresponents capi-
tells. El pilar mes extraordinari és el 
de sant Trôfim, bella escultura d'un 
réalisme sorprenent. També els al
tres pilars son esculturats amb la 
representado d'imatges dels sants 
patrons d'Arle. Als capitells hi ha 
representades disset escenes del 
Nou Testament i sis del Veil. Els ca
pitells sense iconografía ens presen
ten motius florats o fantasiosos be-
llament executats. 

No he sabut trobar cap analogía 
entre leseóla catalana de l'art romà-
nic i la provençal. Son dues maneres 
de fer ben dlferenciades, molt parti
culars. 

Museu Arlaten 

És dedícat a ¡'etnografía i folklore 
de Provenga. Arle deu la fundado 
d'aquest museu a Frederic Mistral . 
Sembla que el 1906, quan el gran 
poeta fou premiat amb el Nobel de 
Literatura, amb els dlners del premi, 
va_ adquirir aquest bell casal del se
gle XVI, per convertir-lo en el museu 
de les coses de la seva estimada 
térra. És un bell recull d'art popular. 
Com a coses remarcables les esce-
nificacions amb figures de grandária 
natural, amb indumentaria auténtica-
ment de l'época (mitjan de segle 
passat): un taller de modistes, amb 
molt de moviment i gracia en les fi
gures, la celebrado del Nadal, en el 
gran menjador del mas. belles figures 
deis avis, els f i l is, els néts, els mos-
sos, el pastor, les criades, amb bona 
indumentaria, i ambientat amb tots 
els atuells i moblatge de l'época, fi-
nalment el naixement d'un infant, 
molt ben ambientat també, amb la 
compareixenca ae compares i coma-
res a presentar els bons desigs a la 
partera: 

Que fugue toun enfant: 

Sage courue la sau 
Bon coume lou pan 
Plen coume un ion 
Dre corne une brouqueto. 

Volem donar una ullada a la Ca-
marga, i com que ens ve de pas ho 
aprofitarem per a fer una visita a un 
altre importantissim monument de 
l'art romànic, Saint Gilles du Gard. 

Fa un dia bril lant i net. El blau i 
el verd ens emplenen l'espai. Gua-
nya el blau, perquè el paisatge és 
pla com el palmell de la mà. Circu-
lem entre arrossars, vinyes i espar-
reguerars, en extensions de terrenys 
de la Camarga, que fa pocs anys 
eren totalment improductius. 

Som a Saint Gilles du Gard, 20 Km 
a l'oest d'Arle. Poe abans hem tra-
vessat el gran i el petit Roine. Al 
nucli central de la vila se'ns présenta 
de cop el tr iple portai de l'antiga 
abadia. Ens sorprèn la seva monu-
mentalitat i bellesa. No és gaire cur
rent de poder contemplar un para-
ment romànic de tanta categoria. És 
obra de finals del segle XII i comen-
çaments del XIII. Aquesta monumen
tal façana encarada a ponent cal veu-
re-la al començament de la tarda, 
quan el sol hi bat de pie i dôna relleu 
i vida fins al mes peti t dels details. 
Pels afecclonats a la fotografia, cal 
tenir-ho en compte. Al mati tota la 
portalada resta a l'ombra. 

Les très portes (la del mig força 
mes important que les dues laterals) 
formen un gran conjunt per la dis-
posiciô de la columnata, emmarcant 
i donant encara mes relleu a les for-
nicules on hi ha situades les grans 
figures dels apôstols i sants del pais, 
i pel llarg fr is que ressegueix les 
llindes del timpà de les portes, be-
llament esculturat amb escenes de la 
Vida. Passiô i Resurrecciô del Crist, 
figures totes elles molt réalistes 
Aquest gran fr is és subratl lat gracio-
sament per un cordô esculturat amb 
imatges de bestioles. En el t impà de 
la porta de l'esquerra hi ha repre-
sentada l'adoraciô dels mags, en el 
de la porta central, el Crist en Ma-
jestat, voltat dels signes dels evan-
gelistes, i en el de la porta de la 
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Sant Gilles del Gard: Abadía de Sant 
Gilles. Detall de la tacana. Consta d'un 
portal central i dos de laterals molt 
ornamentáis. Segle XII. 

dreta hi ha representada la Crucifi-
xió. La porta central avança lleuge-
rament els seus cossos laterals, i les 
seves columnes reposen damunt el 
cos de lleons, i als grans söcols la
terals encara hi ha mes details es-
cultórics. amb escenes de I 'Antic 
Testament, i reproduint animals fan-

tàstics. És un monument que ha so-
fert grans mutilacions (per les inju
ries deis temperis, i per la imbecíl-
l itat i el vandalisme deis homes), 
malgrat tot, la seva contemplado us 
impressiona fortament. L'església 
(sembla que és del 1209) és notable, 
pero el que vàrem trobar sensacional 

fou la cripta. Per una inscripció que 
s'hi ha trobat sembla que l'abadia de 
Saint Gilles es començà a construir 
el 1116. 

Deixem amb recança aquesta joia 
del romànic, i pels camins de la Ca-
marga fem l'arribada a Aigües Mor
tes, la vila medieval murallada per 
sant Lluís. És ací, i en l'any 1248, 
que el rei de Franca s'embarca per 
la setena croada, acabada en desas
tre i en la captivitat del rei. Força 
anys després, el 1270, sant Lluís re
torna a Aigües Mortes i s'embarca 
novament per a la vuitena croada a 
Terra Santa. Mor a Tunis, víctima de 
la pesta. Aigües Mortes pot agrair a 
sant Lluís el quadrilàter de muralles 
i torres que clouen la vila, i que fa 
que aquesta sigui visitada cada any 
per uns quants milers de tur istes. 
És recomanable de pujar al cim de 
la Torre de Constança per poder con
templar el conjunt de la vila i les 
muralles d'Aigües Mortes. 

Camarga enllà fem cap a les San-
tes Maries del Mar. El que abans 
eren quatre casetes de pescadors 
fent companyia a la vella basílica for
tificada, s'ha convertit en una locali-
tat turística amb força esdevenidor. 

Les Santés Maries del Mar és.un 
exemplar romànic força curios, pre-
cisament peí seu aspecte mes de 
castell que de temple. L'interior és 
molt sobri i pr imit iu. M'ha fet pensar 
en Cardona, pero en miniatura. En 
un altaret especial entrant a l'es-
querra s'hi guarden les relíquies de 
les santés Maria Jacobé i Maria Sa
lomé. Des del segle XV que duna 
manera regular se succeelxen els 
celebrats pelegrinatges a les Santes 
Maries. Hi ha també cada any l'aplec 
de la gitanería europea. 

No gaire lluny de la basílica, i en 
una placeta, hi ha un bell monument 
amb la figura gentil de Mireio, la 
protagonista del poema de Frédéric 
Mistral , en el qual queden immorta-
litzats els pelegrinatges a les Santes 
Maries del Mar. ' 

Retornem a Arle tot vorejant l'es-
tany de Vaccares, la reserva ornito
lógica i piscícola mes important de 
Franca (17.000 H a ) . Peí mig deis 
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Aiguës Mortes: La muralla del segle 
XIII. Es aci on Sant Lluís s'embarca 
per a les VII i Vili creuades a Terra 
Santa. Anys 1248 i 1270 respectiva-
ment. _ 

aiguamolls i en plena llibertat hem 
tingut el goig de contemplar nom-
broses eugassades dels cavalls 
blancs de la Camarga. El paisatge és 
monoton. Falten uns castellassos de 
nüvols que donin varietat i moviment 
a aquest cel tan uniformément blau. 

Venim de Clarmont-Ferrand. Hem 
passât una setmana voltant per ter
res d'Alvèrnia. Deixarem per a una 
altra ocasió parlar de les singulari-
tats i gran interés d'aquesta comar
cada situada en el Massís Central 

Fem via cap a Limoges, i ens cal-
drà fer canvi de tren a Ussel. De 
Clarmont fins a Laqueille (Hoc tam
bé de canvi per ais qui volen anar 
al Mont Doré I al Sancy), el cami 
es fa molt agradable per la bellesa 
peculiar del paisatge alvernès. Pas-
turatges, boscos, formacions volcani
ques, fondais, rierols i f lors, moites 
flors, destacant-se, perô, les altes 
espigues rosades de l'epilobi i el 
groe esclatant de la genciana lútea. 
De Laqueille a Ussel també la visió 
del país és distreta. Fem el canvi de 
tren. És diumenge, i a totes les es-

tacions del recorregut va pujant gent 
que van a Limoges. Fa mal temps. 
a estones cau una veritable cortina 
d'aigua. Desfilada de bonics poblets 
i de belles raconades de la Vienne, 
el curs de la qual seguim fins a la 
nostra arribada a la ciutat de sant 
Eloi, dels artifexs de l'esmalt i de la 
porcellana. L'acolliment que ens fa 
Limoges no és gaire engrescador: 
plou fort i amb moltes ganes de 
fer-ho. 

Una ullada del sol ens encoratja. 
Les nuvolades son espectaculars i de 
gran bellesa. Limoges ens produeix la 
impressió d'una ciutat ben ordenada, 
polida i plena de simpatía, malgrat el 
mal temps! Proveits d'un bon parai-
gua, comencem el nostre romiatge. 

Saint Etienne 

És la catedral de la ciutat, situada 
en el punt mes elevat, i dominant 
el curs de la Vienne. És una bella ca
tedral gótica construida en el perío-
de que va de l'any 1273 al 1377. Fou 
completada en els segles XV ¡ XVI. 

A finals del passât segle, calgué fer-
hi importants reparacions. La porta 
mes important, és la de Sant Joan, 
mostra extraordinària del gòtic fla-
miger, amb el mèrit que aquest tre-
ball de fil igrana, és tallat en el granit 
durissim del pais. L'interior és d'un 
gòtic auster i elegantissim. Els arcs 
i columnes del cor tenen una gran 
homogeneìtat, l'alçària de les voltes 
de les naus i la disposició dels vi-
tralls, donen un gran equilibri al con-
junt del temple. El campanar, d'una 
gran robustesa, és obra del se
gle XIII. està adossât a ponent de la 
catedral. i recolza damunt d'uns ba-
saments romànics. 

A la vora de Saint Etienne, hi ha 
un senyorial edifici del segle XVIII, 
antic palau del bisbe, convertit avui 
en Museu Municipal de Limoges. En 
les sèves sales és possible d'admi-
rar tota la delicadesa i beutat del 
treball dels grans artistes esmalta-
dors de la contrada, des del se
gle XII, fins avui. Al voltant d'aquest 
palau, hi ha un jardi de plantes, i un 
altre jardi disposât en terrasses que 
gradualment davallen fins al fondai on 
passa la Vienne. Travessem el riu pel 
veli pont romànic de Saint Martial 
(S. XII I ) , i tot seguint la ribera ben 
ombrejada per una bona arbreda, re-
passem altra vegada el r iu, per un 
altre pont romànic, el de Saint Etien
ne. Aquest és un dels indrets mes 
tranquils i bonics de Limoges. El riu 
mansoi s'esmuny pels ulls del pont, 
tot això amb un fons d'un bon tou 
d'arbres, velles cases I vells carrers. 
en davallada cap al r iu, i sobresortint 
per damunt de tot el campanar de la 
catedral de Saint Etienne. 

Aquesta nit tenim festival folklô-
ric... i plou! La festa no es perdra, 
perô. En Hoc de fer-se a la plaça, a 
l'aire l l iure, es farà al gran pati de la 
Casa de la Vila. Els protagonistes 
son el grup «Lo Englantino do Limou
sin». Han ballat passadorament bé, i 
les cançons han estât cantades amb 
una certa tendència a desafinar, perô 
hi havia en els exécutants tanta 
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Limoges: El vell pont de Sant Etienne 
(segle XIII) damunt la Vienne d'aiguës 
tranquilles. Al tons la catedral de Sant 
Etienne. . _ 

Limoges: Jardins del Bisbat. Una mos
tra monumental de la bella ceràmica 
del pais. 

Limoges: Catedral de Sant Etienne. 
Portal de Sant Joan. Gòtic tlamiger. Fi
nals del segle XIII, començaments del 
segle XIV. ^ 

bona fe, tanta autenticitat, tanta olor 
de cosa de la terra, que ens han fet 
oblidar els petits détectes, I els hem 
agraït del fons del cor la seva actua-
clô. Era emocionant veure els primers 
rengles d'espectadors, que era for
mat per pobrets invàlids, homes i do-
nes, i observar les sèves reaccions, 
amb uns rostres Mluminats per la 
joia que els produïa, de poder con-

templar i escoltar, una vegada mes, 
les danses i els cants de la seva ter
ra. En sortir, ha estât molt plaent 
per a les nostres orelles, copsar 
curts diàlegs de ciutadans assis-
tents, que ho feien en llengua d'oc. 
La pluja eau mansa, corn si fóssim 
a l'hivern. 

Ouan plou, cal aprofitar-ho per a 
les visites de museus. Anem de dret 
a la Biennal Mundial de l'Esmalt. 
És molt intéressant, però tal vega
da (pel al meu gust) hi havia un 
excès de peces rabiosament mo
dernes. 

Al Museu de la Casa de la Vila, 
hi ha una exhibició permanent deis 
actuáis fabricants de porcellana de 
Limoges. Hi ha coses molt boni-
ques, especialment en vaixelles. 

Fem ara la visita al Museu Na
cional de Ceràmica, fundat pel me
cenas Adrien-Dubouché, el 1867. La 
installació és modélica, en un beli 
edifici de dues plantes. Hi ha por-
cellanes i céramiques procedents 
d'arreu del món, i de diverses épo
ques. Son part icularment notables 

les colleccions xineses i japoneses. 
De cerámica ibérica hi ha bones pe
ces de Manises. Alcora i Talavera. 
No hi ha ni una sola mostra de ce
rámica catalana. 

Saint Pierre de Queyroix 
i Saint Michel des Lions 

De qualsevol lloc del centre de 
Limoges, sempre hi ha un campanar 
que us crida l'atenció. És el de Sant 
Pierre de Queyroix, una bella esglé-
sia gótica deis segles XIII-XIV, molt 
original perqué és de planta quadra-
da. Interior molt senzill, d'una gran 
austeritat. Els vitralls son remarca
bles. No gaire lluny de Saint Pierre, 
hi ha una altra bonica església d'un 
gótic ja decadent (S. XIV-XVI), que 
és la de Saint Michel des Lions. Está 
situada en el cor del vell Limoges. 
En el seu interior fa gracia contem
plar les columnes on recolzen els 
ares de les naus: ni una sola conser
va la seva verticali tat. Totes cauen 
guerxes! Com a cosa notable hi ha 
un altar amb el sarcófag on es guar
den les relíquies de sant Margal, 
traslladades a aquest temple des de 
l'antiga abadia homónima, gloria de 
Limoges medieval, que fou destruida 
el 1790. Els vitralls de Saint Michel 
des Lions, son molt origináis i vis
tosos. 

És remarcable que a cap de les 
esglésies que portem visitades, no 
hem vist que hi hagi un altar dedicat 
a sant Eloi, patró deis orfebres i fill 
de Limoges. Ningú no és profeta a 
casa seva! 

Fem carni de Limoges a Tolosa de 
Llenguadoc installats en el ràpid i 
còmode tren «Capitol». Malgrat la 
velocitat ens ha plagut reveure, un 
cop més, Rocamadour amb el seu cas-
tel l , i Cahors, amb el seu pont mo
numentai. 

Som a Tolosa del Llenguadec. però 
fa un dia tan bo, que el volem apro-
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Moissac: Sant Pere de Moissac. La 
oella imatge de Jeremies en el pilar 
central de la porta. Segle XI. -

f itar per a desplaçar-nos a Moissac, i 
fer la visita de la seva famosa aba
día. Hi ha un bon servei de cotxes 
de línia, i ben còmodament fem els 
67 Km que separen Tolosa de Mois
sac. Correm per la plana llenguado-
ciana, ben conreada, amb cultius de 
tota mena. Hi predominen, però, el 
blat, el moresc, les vinyes i els frui-
terars (grans extensions de presse-
guers). Els viatges en els cotxes de 
linia són intéressants perqué traves-
sen els pobles pel mig, hi puja i en 
baixa gent diversa, i tens la satisfac
cio, de tant en tant, d'escoltar algun 
diàleg en la llengua de la terra. 

Sant Pere de Moissac 

Quina meravella de portalada! Ara 
el sol comença a resseguir-ho tot, 
donant encara mes força, mes vida, 
mes relleu a aquesta exuberancia 
d'escultura que tenim al davant del 
segle XI. Cal contemplar amb aten-
ció cada cosa: el timpà amb el Crist 
de Majestat voltat deis signes deis 
evangelistes, i deis vells de l'Apoca-
lípsi, els peus drets laterals amb les 
figures de sant Pere, i d'lsaíes, el 
pilar central amb Jeremies, amb una 
expressió tan dolça que us corprén. 
Tot és extraordlnari. Els relleus i es
cultures deis costats de la portalada, 
són notabilíssims. El porxo interior, 
base del campanar. és també ben re
marcable. Tot és tan i tan bo, que en 
passar a l'interior de l'església (gò
tica del segle XV, amb importants 
vestigis del segle XII. La consagra
d o del temple fou feta el 1063, per 
l'abat Durand de Bredon) hom queda 
una mica fred. Tal vegada hi contri-
bueix la decorado de sostre i parets, 
amb uns colors i dibuixos no gaire 
afortunats, fruits potser d'alguna res
taurado tardana. 

Ara som al claustre, construcció 
fabulosa deis segles XI i XII. És una 
de les grans meravelles del romànic. 
És de doldre el vandalisme iconoclas
ta deis revolucionaris del 1789, per 
la gran destrossa que feren en els 
capitells, molt especialment on la fi
gura humana hi és representada. Gai-
rebé tot hi fou escapçat. 

Es un claustre forca mes gran que 
el de Sant Trofim a Arle, i te tambe 
pilars d'angle i pilars centrals o in-
termedis. Els arcs van alternant-se a 
una i dues columnes, pero sempre 

coronades per un unie monumental 
capiteli en forma de cistella. Aquests 
capitells són treballats damunt el cal-
cari dur que es troba a la contrada, 
amb aquest color gris-argentat tan 
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Moissac: Sant Pere de Moissac. El 
Claustre. Segle Xt-Xtl. _ 

agradable. Treballant damunt d'aquest 
tipus de pedra s'aconsegueixen uns 
caires molt vius, i una gran nitldesa 
i expressió en el dibuix. Els motlus 
d'aquests capitells están inspirats en 
escenes de l 'Antic Testament, de la 
vida del Crist, vides de sants, motius 
florals, geometries, i bèsties fantas
tiques. Tots magistralment tallats. Va 
cridar-me particularment l'atenció un 
capitell on figuren els sants màrtirs 
de Tarragona, Fructuós, Auguri i Eu-
logi. Hi havia tal vegada en la colla 
d'escultors i picapedrers, algun tar-
ragoni, que va voler homenatjar els 
sants de casa seva? 

En els pilars d'angle, hi ha, entre 
altres, els relleus amb les figures de 
sant Andreu, sant Pere. sant Jaume, 

sant Mateu, i en un dels pilars cen
trais hi ha représentât sant Durand, 
restaurador de l'abadia, bisbe de To
losa, i abat de Moissac. 

Jean Chagnolleau, en la seva in-
terressant i detallada monografia de 
Moissac, ens fa una definició molt 
ajustada de la inconografia que aca-
bem d'admirar. Em permeto fer-vos-
en la transcripció: 

«La iconografia de Moissac —com 
altres— constitueix l'esbós doctrinal 
del pensament monàstic. Simetries, 
concordances, ens revelen que no es 
tracta pas únicament de posar en 
renglera una sèrie de fets biblics 
manllevats de les miniatures, sino 
d'una homilía ben ordenada, emparen
tada amb la dels pares-monjos, de la 

qual sempre raja un rie ensenyament: 
dogmátic, moral i místic». Certament 
que a la senzilla gent del segle XII i 
següents, la iconografia romànica els 
devia impressionar fortament. A nos-
altres, ens impressiona i ens mera-
vella. 

Fem el retorn a Tolosa amb la sa
t isfaccio d'haver pogut contemplar 
ben atentament la monumental aba
día de Moissac. 

Ja fa alguns anys, i de pas per To
losa, vam fer molt de bursada, una 
visita al meravellós monument de la 
basilica de Sant Semi. Recordo la 
profunda impressió que va produir-
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Moissac: Sant Pere de Moissac. Un 
magnifie capiteli del seu claustre. Se
gle Xl-Xll. _ 

• 

me, i les ganes que va deixar-me de 
poder-ho veure novament ¡ amb tot el 
temps necessari. Ara sera la nostra 
primera visita. 

Basilica de Sant Serni 

Sant Serni és un dels mes extra-
ordinaris monuments de l'art romà-
nic. Comença la seva construcció a 
fianls del segle XI, i seguint els plans 
iniciáis, la gran basílica va creixent 
assolint la monumentalltat actual, a 
començaments del segle XVII. En els 
primers anys del segle actual, s'hi 
varen fer algunes reparacions impor
tants. 

Passem un beli porxo del renaixe-
ment, i ens enfrontem amb la porta 
de Mit javi la, amb capitells i escultu
res magnifiques. El t impà és ornât 
amb l'Ascensió del Crist, voltat d'àn-
gels, i a la llinda tot el seguici dels 
apòstols. Totes les figures teñen un 
gran réalisme i és remarcable la gra
cia donada a explicar els plecs de la 
roba dels vest i ts. A la dreta de la 
porta i adossât a la paret del temple 

h¡ ha un balx relleu molt expressiu, 
imatge de sant Pere, i a la banda 
esquerra i en la mateixa disposicíó, 
un altre baix relleu magnifie de sant 
Jaume el Menor. Emociona traspassar 
el portal de Mit javi la, Centrada a la 
basílica, amb la severitat, la bellesa, 
i la grandesa de les seves cinc naus. 
El joc arquitectònic i la perfecció 
del romànic s'aprecia en cada una 
d'aquestes naus, i molt especialment 
en la central. 

Cal passejar tranquil-lament i anar 
observant les meravelles que se suc-
ceeixen l'una darrera l'altra, a les 
criptes, al creuer (alceu el cap, i con-
templeu la filigrana dels capitel ls, al 
deambulatori, on hi ha el sensacional 
relleu del Crist de Majestat, i els no 
menys sensacionals d'un ángel ¡ un 
apóstol. Cal sortir després al defora 
per embadalir-se davant del conjunt 
dels absis, i del mestratge dels cons
tructors, en la sàvia combinado del 
maó vermeil i la pedra blanca. El cam-
panar, d'una bona alçària (65 m) s'aí-
xeca damunt del creuer. També aquí 
els constructors tíngueren la gracia 

de ilevar-li feixuguesa a la torre. A 
cada pis que el campanar s'enfila (en 
té c inc) , la seva planta es redueix en 
grandària, i per aquest sistema en 
coronar l 'ult im pis, la gran torre pren 
una forma afuada i elegant. 

Admirem ara la porta deis pobres, 
que de fet és un portai de dues por
tes bessones. Entremig dels dos arcs, 
just al mig i en un requadre, s'hi en-
devinen els vestigis del que havia 
estât un baix relleu représentant sant 
Serni. Les columnes de les portes 
són coronades per magnifies capi
tel ls, amb una iconografia molt rea
lista per tal de popularitzar algunes 
de les paraboles de l'Evangeli. Són 
particularment remarcables els capi
tells amb la representació dels supli-
cis del mal rie i els de Cavar. 

Una mica més enllà, i en una vol
ta fonda del mur protegida per una 
reixa, hi ha enfonyats tres grans sar-
còfags on reposen les despulles dels 
antics comtes de Tolosa. Veus aquí 
els llegendarls Ramons, oposats sem
pre a Cexpansió dels Ramons de Bar
celona. Ni Ramon Berenguer III, ni 
Ramon Berenguer IV, ni Alfons I el 
Cast, pogueren arribar mai a una en
tesa durable amb la casa de Tolosa. 
Alfons I, el nostre primer comte-rei 
(rei d'Aragó el 1164) és comte de 
Provenga i del Rosselló, i són feuda
t a r i de la casa de Barcelona, els 
comtats de Rasés i de Carlat, els ves-
comtats de Nimes, de Besiers i Car-
cassona, els comtats de Foix i de 
Bigorra, i el vescomtat de Bearn. Era 
just que llavors Canomenessin «Em
perador del Pirineu», ja que des de 
Niça fins a CAtlantíc, el casal de Bar
celona estenia els seus feus. 

Pere I el Catòlic (Chereu d'AI-
fons I) maldà també per consolidar 
el gran reialme ultrapirinenc, ¡ el 29 
de gener de 1213, es produeix un fet 
transcendental: Ramon VI de Tolosa i 
els comtes de Foíx i Comenges, ju
ren obediencia i fídelitat al rei Pere, 
que es converteix de fet en senyor 
del Llenguadoc. No gaire més enllà 
de sis mesos aquest gran reialme ul
trapirinenc que amb tants afanys i 
tan treballosament s'havia arríbat a 
bastir, s'esfrondava totalment. Les 
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Tolosa de Llenguadoc: Basilica de Sant 
Semi. Porta Mitjavila. Segle XI. ^ 

Tolosa de Llenguadoc: Església de la 
Dalbade. Magnifie timpà renaixement 
en ceràmica policromada. Coronado 
de la Verge. _ _ 

complicacions derivades per l'heret-
gia deis albigesos, portaren Pere I, a 
lluitar al costat de Ramon VI de To
losa, contra Simó de Montfort i els 
seus croats. La gran batalla tingué 
Hoc a Muret (pocs Km al sud de To

losa i als peus de la Garona) el 12 de 
setembre del 1213. El nostre Pere, 
fou vençut i mori en la l luita. Fou 
un cop fatal per als designis del Ca
sal de Barcelona. És recomanable la 
lectura de l' intéressant ll ibre Unitat 

histórica del Pirineu de l'enyorat 
company Josep M. Guilera, inspirât 
en una estrofa de la Glossa de Joan 
Maragall, i que jo em permeto de 
transcriure: 

Jo no sé, prò un vent de profecía 
corre per eixos monts, d'aci d 'alia; 
jo no sé quan, prò vindrà un dia 
que el Pirineu regnarà! 

Qui sap? 
És diumenge. Tôt al volt de sant 

Serni hi ha installât un mercat popu-
lar, amb molta vida i molt color. Fa 
una bel la diada de sol. cel blau, i 
uns nûvols blancs i fugissers. 

Vaguem pels carrers de Tolosa, tôt 
admirant la gran quantitat de casais 
i palaus que encara conserva dels 
segles XVI i XVII. La plaça del Ca
pitol , presidida pel grandies i feliç 
edifici de la Casa de la Vila, és un 
encert d'urbanisme al cor mateix de 
la ciutat. Travessem els jardinets de 
la plaça de Sant Jordi, i pel bule-
vard de Metz arribem a la catedral 
de Saint Etienne. 

Catedral de Saint Etienne. 

La construcciô de la catedral de 
Saint Etienne data dels segles XIII 
i XIV. És un temple ben original, amb 
el descentrament de les dues grans 
naus gotiques. La llum hi entra ge-
nerosa a través d'uns bonics vitralls 
del segle XV. L'altar major i la reixa 
que tança el cor, son barrocs. El ca-
dirat del cor, tôt i essent un treball 
del segle XVI, és encara totalment 
inspirât en l'estil go-tic. A la façana 
de doble portalada. damunt de la de 
dreta hi ha un gran rosetô, tôt dins 
del gôtic mes ortodox. No hi ha re-
Ileus en el t impà. Sembla que hi ha-
via hagut escultures dels apôstols, 
en els laterals, perô foren destruï-
des durant la revoluciô del 1792. Saint 
Etienne, havia tingut també uns claus
tres molt bonics. Els feren desapa-
rèixer el 1812. Molts dels éléments 
que pogueren salvar-se (capitells, i el 
parament de la sala capitular) poden 
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Tolosa de Llenguadoc: Basilica de Sant 
Semi. Deambulatori. Relleu en marbré 
del Crist en Majestät, amb eis signes 
dels Evangelistes. Segle XI. _ 

admirar-se al museu Installât avui a 
l'ex-convent deis Agustins. També hi 
ha en aquest museu, restes molt in
téressants dels claustres de Sant 
Serni, i de l'església de la Dalbade, 
enderrocats si fa no fa la mateixa 
anyada de Saint Etienne. A l'església 
de la Dalbade, cal admirar el seu 
timpà del XVI, en cerámica policro
mada représentant la coronació de 
la Mare de Déu. És una peça extra
ordinaria, talment com si tinguéssim 
davant la millor obra del renaixement 

italià. 

Església dels Jacobins 

Església gótica dels segles XIII 
i XIV construida pels frares domi
nies. Es de dues naus, monumental, 
i de gran puresa de Unies. El claus
tre és molt auster. Els capitells son 
molt poc ornamentats. El campanar 
(mes veil que el de Sant Serni) és 
gairebé igual que el de Sant Serni, 
sense l'afegitó de l'agulla, que coro

na aquest darrer. És molt airós i élé
gant. En el claustre pot visitar-se 
lant iga capelleta de la Mare de Déu, 
amb sostre i parets decorats amb 
pintures al frese molt notables, i en 
força bon estât. La sala capitular és 
ben proporcionada, i hi ressurt altre 
cop la gracia de la combinació del 
maó i de la pedra. Aquesta església 
dels Jacobins, va tenir la fatalitat 
d'ésser convertida en caserna d'arti-
lleria per espai de seixanta anys 
(1812-1872). Tot un desastre! Quina 
quantitat de meravelles es devien 
malmetre. perdudes per sempre! 

Museus 

N'hi ha dos que cal visitar-los: el 
de Sant Raimon, d'antiguitats gallo-
romanes, i el dels Agustins, del quai 
ja hem parlât, amb les sèves mera-
velloses colleccions d'escultura i pin
tura medievals. Fou precisament en 
aquest barri dels Agustins (llavors 
als afores de Tolosa) que el 3 de 
maig del 1324 i al peu d'un llorer. 
s'iniciaren els Jocs Florals, i els seus 
set primers mantenidors n'establiren 
les bases: 

Donarem una violeta 
De fin aur, en senal d'onor, 
No regardan pretz ni valor 
Estamen ni condicio 
De senhor ni de companho 
Mas sol maniera de trobar. 

Uns quaranta anys després, el nos
tre Joan I, l 'Aimador de la Gentilesa, 
instaura també a Barcelona els Jocs 
Florals, amb el nom de Consistori 
del Gai Saber. Era l'any 1363. 

Tolosa del Llenguadoc és avui la 
tercera capital de Franca, ciutat mo
derna, piena de dinamisme i d'inquie-
tuds. A la ciutat del Garona, les ma-
nifestacions folkloriques no sovinte-
gen tant com a Arie i Limoges. Tal 
vegada és un bon simptoma? El que 
si ens plau de dir, és que avui a To
losa hi ha gent que treballa fort , amb 
estusiasme, pel desvetllament del 
pais, i pel recobrament de la llengua. 
Ben aviat Occitània tornare a ser la 
terra de la Llengua d'Oc. 
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. i Ä i — ~Z De pujada al Coli de Chardonnet, vista 

Alta ruta Chamonix-Saas-Fee «/ coujoir couturier i Paret nord de 

per C o n r a d B l a n c h I Fors / e s
 D r 0 l t e s - T 

Preliminars 

Estàvem en piena temporada des-
qui de muntanya quan. parlant amb 
en Pere Aymeric, va sortir a la con
versa l'Alta Ruta Chamonlx-Saas-Fee. 
Els dos portàvem des de feia temps 
la idea —que de moment era llu-
nyana— de poder-la realitzar alguna 
vegada. Però aquest cop, l'interès es 
va engrandir, ja que hi havia una pos-
sibi l i tat quant a dates, que semblava 
en principi èsser factible. Faltava un 
tercer company. Amb altra gent ho 
haviem comentat moites vegades, 
però és dif ic i l poder lligar un grup 
fora de l'època de vacances. Ouan 
a finals de marc, en Josep Casanelles 
em va dir la possibil i tat de tenir 
ll iure el période que era mes adé
quat, el projecte començava a anar 
endavant. Per f i , en aquest aspecte 
va quedar tot définit i podiem ja de-
dicar-nos a la p repa rac i de la nos
tra travessia. 

Amb el nom d'Alta Ruta es conei-
xen una colla d'it ineraris alpins, rea-
litzats per étapes, que són centre 
d'interès de tots els esquiadors de 
muntanya. A ix i , tenim l'Alta Ruta de 
l'Oberland, Stubai, Vanoise, e t c . . 
Però entre totes elles, l'Alta Ruta 
mes clàssica i mes coneguda és la 
de Chamonix a Saas-Fee. Aquesta 
predilecció és prou fonamentada per 
la bellesa de les sèves étapes i per 
la categoria alpinistica de les régions 
que es travessen. Fent una visió re-
trospectiva es pot dir que els pri-
mers a inaugurar aquesta travessia 
foren els anglesos Forbes i Vills de 
l'Alpin Club, l'any 1861. Després ja 
no en trobem referències fins al pé
riode 1903-1910, en el quai diferents 
grups, entre els quais destaca el por
tât pels guies Joseph i Eduard Rava-
nel, feien Chamonix-Zermatt en très 
dies. Posteriorment s'han fet nom-
broses variants entre els dos punts 
esmentats. Ara bé, quant a i t inerari, 
bàsicament, la principal diferència és 
seguir una vegada a Suïssa per 
Bourg-St Pierre-Valsorey Chanrion o 
bé per Verbier-M. Fort-Dix. Després, 
ja els dos i t i n e r a r i es troben a 
Vignettes des d'on en un sol dia s'ar-

riba a Zermatt. 
Des d'aci, és possible de fer tam

bé diverses combinacions, i amb dues 
étapes mes, finalitzar el recorregut 
a Saas-Fee. 

Com podem veure. en relació a la 
descoberta d'un it inerari, poc resta a 
fer. Això mateix ho trobem en les 
vies mes freqüentades deis cims mes 
coneguts dels Alps. Però Tesqui de 
muntanya, en si mateix, constitueix 
ja una aventura, encara que cada dia 
trobem mes facil i tats per a practicar
lo. En aquest sentit podem dir que 
existeix una xarxa molt completa de 
refugis, la major part guardats, en 
els quais un se sent com si fos en 
un hostal. Però l'estímul de preparar 
la sortida, de mirar detall per detall 
totes les possibil i tats de l 'It inerari, 
ja representa una satisfaccio que será 
plenament completada, quan després 
de l'esforc d'un dia d'activitat ar-
ribem al refugi, i contents preparem 
el guanyat àpat, vivint amb altres 
companys l'ambient a l p i n i s t i que es 
troba en aquesta época de l'any. 

Sobre el paper no hi ha res fácil 
ni d i f íc i l , i per això encara que te-
níem força informado será sobre el 
terreny que anirem perfilant el nos
tre i t inerar i . . . Disposàvem, en total, 

dels deu primers dies de maig, da
tes recomanades en principi. La tra
vessia en si pot èsser feta com a 
màxim en set étapes. Ara bé, si es 
disposen de mes dies, l'Alta Ruta es 
pot combinar amb un conjunt des
cendons de primera categoria, com 
ara Grand Combin, Mont Velan, Pig
ne d'Amila, L'Evêque, Tête de Val-
pelline, Punta Doufour, Slgnalkuppe, 
Castor, Strahlhorn, Allalinhorn i al
tres. Com veurem després, a causa 
dels éléments c l ima to ig i cs . només 
poguérem fer l ' ascens i al Grand 
Combin, a part de completar tota la 
travessia per la variant de Valsorey. 

Recorregut 

Deixàvem Barcelona el dia 30 d'a-
bril a la tarda. El cotxe atapeït per 
tot l'equip i gran part de queviures. 
Tot i que sabîem que trobariem qua
si tots els refugis oberts, havîem de 
dur gran part de l ' a l imen tac i si no 
vol iem anar a un pressupost molt 
élevât. Després per l'aspecte de les 
motxil les això quedaria confirmât. L'1 
de maig, érem a Chamonix amb un 
dia esplendórós que feia encara ac
centuar mes el nostre neguit d'en
trar en acciò. En principi, el primer 
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Arribant al Plateau du Couloir. Al fons 
el massis del Montblanc. _ 

dia haviem d'anar a dormir al refugi 
d'Argentiers, perô quan érem a la 
gèlera respectiva, comprovant que el 
temps era molt bo i l'hora no gaire 
avançada, decidiem seguir endavant 
remuntant el primer coll (etapa dels 
très col is) , el de Chardonnet. L'as-
censiô és mantinguda amb el fons 
fascinant del Couloir Couturier i de 
les parets nord de les Courtes i Droi
tes. Una altra perspectiva immensa 
sens obre quan som en el coll. Tots 
els Alps des del Grand Combin al 
Mont Rosa se'ns ofereixen il luminats 
per les clarors de mitja tarda. Un 
lleuger descens, ja amb la neu endu-
rida, ens situarà sota la Fenêtre de 
Saleinà on arribarem amb les dar-
reres llums del dia, que donen un 
aspecte daurat a tôt el cire de Trient. 
El refugi que hi ha situât, ens aco-
llirà en aquesta primera mitja etapa. 

De bon mati deixem la cabana per 
fer un curt descens fins a la Fenêtre 
de Chamois, on comença la vall d'Ar-
pette. Acî cal davallar uns mètres 
amb crampons fins a situar-nos en un 
coll inferior, el d'Ecandles, on ja amb 
els esquîs, començarem un llarg des
cens per l'esmentada vall, i arribem 
al poble suis de Champex. De fet, en 
aquest punt, l'Alta Ruta es trenca 
perquè s'ha d'agafar un cotxe de linia 
fins a Orsières i d'aci a Verbier o bé 
a Bourg-St. Pierre. Des d'aquest dar-
rer Hoc, a mig mati iniciem la pujada 
al refugi de Valsorey, amb la visiô 
constant del Mont Velan, bon massis 
per a fer-hi una ascensiô un altre 
any. 

La cabana Valsorey, a una alçada 
de 3.000 mètres és un formidable 
mirador sobre la vall que hem re-
muntat; en primer terme el Mont 
Velan, al fons el massis del Mont 
Blanc i com a fidel testimoniatge del 
refugi el Grand Combin al seu dar-
rera tançant tôt el cercle. 

Al capvespre, ël cel es cobreix de 
boires. Aixô no ens agrada gaire i 
endemà trobem que l 'alt imètre ha 
pujat 70 mm. De tota manera a prime
ra hora deixarem amb altres grups 
la cabana fent cap al Plateau de Cou
loir. A la pujada ens posem els cram
pons, perô no ens cal encordar-nos. 

ja que la traça és molt feta i la neu 
molt bona, de manera que ens tro
bem fàci lment en aquest pla, sota el 
Grand Combin, sensé la dif icultat 
que en altres condicions s'hl podria 
trobar. 

Acî, deixarem els esquis i comen
çarem l'ascensiô al c im. A poc a poc, 
va pujant la boira de la vall, i el bon 
temps de que hem gaudit fins llavors 
es perd de mica en mica. Ja dalt del 
Grand Combin (4.314 m.), la visiô és 
quasi nulla, i haurem de baixar entre 
la boira fins a trobar els esquis. El 
temps ha empitjorat per moments. 
Com podrem, anirem seguint les tra
ces fêtes per altres grups. amb l'in
convénient que una forta nevada les 
deixarà tapades. Aprofitant moments 
d'aclarida, fem el llarg descens de la 
gèlera de Mont Durand, part d'ella 
inaccessible per caiguda de séracs, 
fins a trobar de nou una traça que 
ens conduira a la cabana Chanrion. 

L'hivern sembla haver retornat als 
Alps, ja que una forta nevada ha 
caigut durant tota la nit. En aquesta 
cabana ens quedarem un dia, espé
rant una millora del temps. Malgrat 
no produir-se aquest fet, l'endemà 
(cinquè^dia de ruta) decidim d'anar 
a Vignettes per la gèlera d'Otemma. 

molt oberta i per tant segura de cara 
a possibles allaus, quedant-nos amb 
les ganes de fer la variant per la gè
lera de Brenay i Pigne d'Arolla. La 
boira no s'aixecarà en tot el mati 
fent mes pesât d'obrir la traça en la 
neu acabada de caure. Arribats a la 
cabana de Vignettes després d'aguan-
tar una forta tempesta de neu, ens 
trobem amb altres grups que dos 
dies abans havien fet el recorregut 
Valsorey-Vignettes, sense passar per 
Chanrion, la quai cosa és totalment 
factible si no es fa el Grand Combin. 
Acî les previsions météorologiques 
son dolentes, fet que fa decidir-nos 
el dia següent a fer el descens fins 
a Arolla per esperar millors perspec
tives i no restar inactius. Pels diaris 
coneixerem que el mal temps és ge
neral a tots els Alps i que les fortes 
nevades han deixat gent incomunica
da en diversos refugis, i que han ha-
gut d'intervenir els helicopters en 
reseats. No és cap consol, perô al-
menys sabem segur la no possibil l tat 
d'anar a cercar el bon temps en una 
altra regió. 

El setè dia de ruta, un lleuger ml-
llorament del temps ens dona els 
ànims suficients per a deixar Arolla 
i tornar altra vegada a la cabana 
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Remuntant el Coll de Mont Brulé, s'obra 
traça en la neu nova. 

Vignettes, podent així continuar Ten
derne, darrera possibil i tat que teníem 
per a poder ter completa l'Alta Ruta. 
De bon mati , un eel estelat ens fa 
aixecar molt animats. Al refugi altra 
gent també es lleva, però no pas 
amb gaire decisió d'aventurar-se en 
aquesta Marga etapa de 40 Km, on es 
pot suposar ja abans les dif icultáis 
a trobar: neu fonda, rise d'allaus, etc. 
Nosaltres, però, sort im. Passat el 
coli de Vignettes, ja amb la primera 

claror del dia fern un lleuger descens 
per remuntar seguidament el coll de 
l'Evêque. Des d'aci gaudirem d'un 
bonic descens, deixant les nostres 
traces en una neu molt esquiable. Un 
segon coll, el de Mont Brûlé, sera el 
seguent Hoc de pas, on arribarem 
després d'un bon esforç. Un nou des
cens ens situa a la gèlera de Tsa-
Tsan des d'on farem una penosa as-
censiô al tercer coll del dia, el de 
Valpelline. Per un moment sembla 

que altra vegada la boira ens dificul
tara aquesta etapa, però tot arribant 
al coll, Taclariment definit iu ens per
mei de gaudir d'un formidable des-
cens acompanyats per la visió del 
Cervi i de la Dent d'Herens. Aques
ta etapa és la mes torta, però la re
gió per la qual es realitza és també 
de les mes boniques dels Alps. Ja 
de nit arribarem a Zermatt. on pren-
drem un guanyat descans. El dia se-
güent (nové de ruta) agafem el te
lecabina fins a Furgg, des d'on re-
muntarem tota la gelerà de Gorner 
dominada pel massís del Mont-Rosa, 
per arribar en una tarda plena de 
Hum a la cabana Mont-Rosa. Hi pas-
sarem la nit, i ja de matinada ini-
ciem la pujada al Stockhornpass. 
Darrera nostre la primera claror és 
al Cervi . A banda i banda, des del 
Breithorn al Mont-Rosa una diversi-
tat de colors que evolucionen en 
avancar el jorn. El nostre pas és 
rítmic, tenim el goig de la feina feta. 
Aviat som sota d'Alderpass, coll molt 
pronunciat (3.789 m) , que a causa 
de la neu fonda ens será fatigós de 
pujar. Des d'aci ens llancem al dar-
rer descens, arribant primer a la ca
bana Britannia i seguidament ja per 
les pistes d'esquí a Saas-Fee, fita de 
la nostra travessia, on entrarem amb 
els esquís ais peus. L'esforc i les 
estones difíci ls ja queden darrera 
nostre. En una bonica tarda hem po-
gut donar per realitzada l'Alta Ruta, 
tan llunyana en els nostres projec-
tes, però tan ¡ntensament viscuda 
després d'aquests dies. 

Aspectes generals i teenies 

Per facil i tar la preparació d'aques-
ta Alta Ruta a aquells que estiguín 
interessats a realltzar-la, podem dir 
que: 

L'Alta Ruta pot èsser feta per 
qualsevol gruí», coneixedor de Taita 
muntanya, apib* suficient preparació 
física i qué domini la tècnica de 
Tesqui de muntanya. 

Les dates mes recomanables son 
de finals d'abril a principis de juny, 
depenen de la temporada. Per fer el 
recorregut basic cal pensar en uns 
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U N A R U T A DE LA T R A V E S S I A C H A M O N I X - S A A S - F E E 

.... itinerari amb mitjans mecànics 

Itineràri amb evjuìs 

ARÇENTIERE • 

8-10 dies. Si es disposa de més 
temps, és molt intéressant combinar
la amb diverses ascensions. 

S'ha de tenir en compte que tro-
barem la major part dels refugis 
guardáis, cosa que ens facilitara la 
preparado de l'equip i a l imentado. 

Per escolllr i seguir l ' it inerari és 
suficient la consulta de la Carte na
tionale de la Suisse E, 1/50.000, Mar-
tigny 282, Arolla 283, Cischabel 284, 
i La Haute Route, d'André Roch. 

'Finalment, a cont inuado trobarem 
una descripció detallada de l'itinera
ri fet i una relació del material i ali
ments que vàrem portar. 

Itinerari 

1.» Etapa (5 h. 20') 

Gelerà d'Argentière (2.575). 
Coli Chardonnet (3.323). 
Fenêtre de Saleina (3.261). 
Cabana Trient (3.170). 
Fenêtre Chamois. 
Coli Ecandies (2.796 . 
Champex (1.600). 

2.» Etapa (4 h. 30') 

Bourg St. Pierre (1.632). 
Cordona (1.834). 
Cabana Valsorey (3.030). 

3.a Etapa (3 h. 10) 

Plateau Couloir (3.664). 
Coll Sonadon (3.504). 
Gèlera Mont Durand (2.160). 
Cabana Chanrion (2.462). 

4.' Etapa (5 h.) 

Gèlera Mont Durand (2.160). 
Coll Chermontane (3.0'3). 
Cabana Vignettes (3.158). 

5." Etapa (13 h. 35') 

Coli Chermontane (3.053). 
Coli de L'Evêque (3.392). 
Gelerà Arolla (2.920). 
Coll Mont Brulé (3.3213). 
Gèlera Tsa-Tsan (3.050). 
Coll Valpelline (3.568). 
Zermatt (1.616). 

6.' Etapa (4 h. 30') 

(1.822). 

(2.795). 

Etapa (8 h. 30') 

Telecadira Furi 
Gelerà Gorner. 
Cabana Mont Rosa 

Gelerà Gorner (2.600). 
Stockhornpass (3.394). 
Gelerà Findel (3.100). 
Alderpass (3.789). 
Gelerà Allal in (2.950). 
Cabana Britannia (3.030). 
Egginerjoch (2.989). 
Saas-Fee (1.792). 

Desnivells 

Etapa 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Pujada Baixada 

1.036 2.031 
1.398 — 

956 1.457 
998 302 

1.150 2.587 
973 — 

1.563 2.566 
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Descens a Zermatt, acompanyats per la 
visió incomparable del Cervi. 

áC ci 

s * 

' tí 
Fotos Josep Casanel las i Conrad Blanch 

Els horaris donats corresponen a 
temps real de marxa, sense tenir en 
compte parades, i són a t i to l d'o-
rientació, ja que depenen en gran 
part de les condicions de la neu. 

Material i equip 

Pel que fa a l'equip necessari, és 
l'habituai per a la práctica de l'alta 
muntanya a l'hivern. Nosaltres, en la 
nostra travessia, vam dur el que res-
senyem a con t i nuac i : 

Individual: Esquís, pals, botes, pio
let, crampons, pells, serretes, ulle-
res de sol, cantimplora, llanterna, 
coberts, máquina de fotografiar, tar-
geta de la FEM. 

Collectai (tres persones): Una 
corda, recanvis (dues pells, dues 
serretes, una arandella, dos cables), 
greix, ceres, dos mosquetons, dos 
cargols de glaç, bagues, f i l ferros. 
alicates, tornavís, farmaciola, altimè
tre, brúixola, mapes, guies, desperta
dor, l lumins, un pot, una tassa, un 
plat. 

A l i m e n t a d o 

L 'a l imentac i bàsica va consistir 
en els productes següents: te, nes-
cafè, terrossos de sucre, Met con-
densada. I let en pois, «corn flakes», 
mantega, melmelada, fruita seca, ca
ramels, xocolata, pa torrat, pa negre, 
l l imones, dàti ls, perni i , formatges va
riais, fuet, galetes, «plumcake», 
fruita dolca, puré, cam en conserva. 
En prenguérem unes racions a la sor-
tida, que és possible de renovar a 
Bourg St. Pierre i a Zermatt. És con
venient de dur aliments deshidratats, 
ja que a tots els refugis suïssos hi 
ha dret a aigua calent i no cal portar 
un fogonet. 
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La Tinença de Benifassà 
per A d a C id i Xutg là 

Vull contar-vos el que jo he vist i 
he sentit. Ouan aquest matí he tra-
vessat el pont sobre el Ebre, ence-
tant la meva excursió, no pensava 
pas anar tan lluny. Lluny en el temps, 
barrejat amb la distancia. Els gira-
volts, les muntanyes, el paisatge tan 
divers i la primera ullada al Hoc pre-
vist, m'han désorientât. Jo, com vos-
altres, estic acostumada a les llums 
de les botigues, al xivarri deis ca
fés, a l'escalfador d'aigua, i a la cui-
na de gas. A la Tinença (Tinança, en 
diuen e l ls) . no h¡ ha res de tot això. 
Alla, l'amo és el sol: quan a orient 
llença la primera ganyota, cal llevar
se; quan empallidint s'amaga darrera 
ponent, les f inestes s'ajusten i cal 
desitjar la bona nit. Un silenci eixor-
dador. Una terr ible lenti tud. 

He sort i t de Tortosa no gaire d'ho-
ra, quan el mercat i els carrers de 
casa nostra bullien de gent, de parau-
les, de sorolls I de negocis. Al Roser 
son les nou. Enfilo la carretera, cap 
a Santa Bàrbara. Quilòmetres enllà 
sense gaire atenció. El rètol que 
anuncia la Sénia em fa obrir els ulls 
i l 'esperit. Començo a remenar ma-
pes, anotacions. Miro. 

M'endlnso per muntanyes verdes i 
retallades; deixo de costat la font de 
Sant Pere voltada d'estiuejants, la 
Tenalla, el mol i de l'Abat, les cons-
trucions dels treballadors de la presa 
que comencen d'ensorrar-se (no dluen 
que falten cases de «colonies»?) ¡ 
les quietes aigües del pantà. Belles 
raconades de roques i algua. A l'al
t re vessant del r iu, mes enllà de la 
resclosa, em diuen que s'hi troben 
unes pintures rupestres molt inté
ressants, descobertes l'any 1947 al 
Hoc anomenat Cova dels Rosegadors. 
No h¡ ha temps, avui. 

Quan ja l'orografia s'ha tornat mes 
aspra, s'aixeca silencios i auster, en 
un revolt, el monestir de Santa Maria 
de Benifassà, construit, segons conta 
la historia, per la penitencia que im
posa el papa Innocenci IV al jove rei 
Jaume I. Avui en dia, i després de la 
seva restaurado, està tancat: els seus 
murs tornen a ser test imonis de la 
vida monacal. Aquest cop no m'hl 
aturo; les hores de visita (i una vi

sita prou migrada, no us penseu) son 
de la 1 a les 3 del mlgdia, el dijous. 
I no és aquesta encara la fita del meu 
viatge. 

El monestir és com la porta que 
obre la Tinenca. Una térra que té 
molt de l'esperit del convent peí seu 
si lenci, el seu recoll iment, la seva 
austeritat, la solitud que amara camps 
i muntanyes. Set pobles apleguen els 
seus habitants: el Ballestar, la Pobla 
de Benifassá, el Boixar, Coratxá, Bel, 
Castell de Cabres i Fredes. Entre tots, 
i afegint-t'hl els masos, no fan el mi-
ler. 

Van néixer per la fundació del mo
nestir. L'any 1233, Jaume I, el dota 
d'uns quants castells i propietats, al-
gunes conegudes encara per Torres 
de l'Abat. Del mot «tinenca», sinó-
nim aproximat de «feu» rep aquesta 
térra el seu nom: Tinenca de Benifas
sá. El monestir assegurava diária-
ment, amb les seves almoines, la 
subsistencia dels pobres habitants de 
la Tinenga. Si en altres llocs aqüestes 
caritats foren un tr ist favor a l'Estat, 
per fomentar la mandra de les gents, 
aquí eren necessáries per a conser
var la poblado. 

Com poden ara subsistir, sense l'a-
juda del Cister? A fináis dels anys 
quaranta, les famílies van comengar 
a baixar al pía, sobretot les dels ma
sos, cap a la Sénia i Rossell, princi-
palment, foragitats per la presencia 
dels maquis que s'ensenyoriren d'a-
questes muntanyes. Els camperols, 
no podien suportar que després de 
veure's despulláis dels magres béns 
que posseíen, fossin acusats d'enco-
bridors. D'aleshores engá, l'éxode no 
ha parat, encara que per altres mo-
t ius: voltats de terres eixutes, de 
camps irremíssiblement pobres, Túni
ca sortida és una duríssima lluita 
contra la naturalesa hostil per a 
aconseguir coll ir quatre patates i 
pasturar un parell de ramats. Una 
recompensa desproporcionada a Tes-
forg que demana. I aixó espanta els 
seus homes tant com en altres 
temps els fusells dels bandolers. 

Un cop deixat a la dreta el mones
t i r , ¡ a uns 5 quilómetres, els ulls 
s'acostumen a veure, enfilades dalt 

d'un turó, una pila de cases que tot 
primer no pue esbrinar si son moites 
o son poques. És el Ballestar. Una 
carretera enquitranada fins al seu 
llindar, m'hi porta. No fa gaire, no-
més un camí que tenia molt de tor
rent, enganxava el poblé amb la car
retera general de la subcomarca. 

La s i tuado és admirable; n'estan 
cofats els seus habitants; des de 
molt abans d'arribar-hi i f ins bon tros 
enllà no et deixa la seva presencia 
tranquilla, fidel al costat de vegades, 
0 juganera al darrera de cada gira-
volt. 

Té un carrer major ample, amb tot 
de carrerons que hi desemboquen, 
tancat en un extrem per l'església 
parroquial. Balcons plens de f lors, 
cortines a les portes, colletés de 
nens corrent pel carrer, els mes pe
t i ts asseguts a la vorera, papers de 
coloraines d'aquestes llepolles tan 
anunciades, un parell d'antenes de te-
levisió, un bar... Una nena tota se-
riosa, amb unes ulleres rodones, que
da mig amagada sota un gros tambor 
que té a la falda i els plecs del llen-
çol de color verd ciar que esta bro
dant. De tant en tant, no es pot 
aguantar i va a fer un saltiró amb els 
altres noiets. Després, torna a jugar 
a nena gran. 

—Tinc nou anys. És la mestra qui 
m'ho ensenya. 

Sembla un poblé viu, alegre. Al 
costat hi ha una casa de construcció 
mes récent, amb cortines fêtes de 
tubs de plástic. Surt una dona ja 
gran que sera qui m'obrirà la porta. 
Duu un mocador nègre al cap, un mi
rar profund i unes galtes molt blan-
ques amb un rodoli vermeil que fa 
pensar en Tàvia dels nostres t i te l les. 
Els seus moviments son molt lents 
1 cansats; perô que encanten d'ele-
gància. És també ella qui desvetlla el 
misteri del poblé enjogassat: 

—És l 'estiu. Vénen les criatures 
dels que son fora... Les aiguës, 
sap?... aquí son molt bones. N'hl ha 
que s'hi queden tots dos mesos. A 
l'hivern no és igual... només quedem 
els vel ls. . . 

Em segueixen dos germanets de 
Ponts i dos d'Olesa. L'església parro-
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Mapa de l'anomenada Tinenca de Beni-
fassà, segons un gravai publicat per 
Cavanilles. Vegeu el castell de Beni-
fassà i el monestir, al centre, vers la 
pari interior del mapa. T 

quial esta molt ben arreglada: un 
exemple de gôtic rural, de poques as-
piracions art ist iques. Al seu interior, 
tres arcs apuntats conserven polides 
les pedrés, gracies a l' interès d'aigu 
que coneix el seu valor. 

—És el mossèn (explica la doneta) 
que puja d'Ulldecona. Eli ens ho ha 
arreglat tôt. Perô... ha tret els «san-
tets». . . 

Certament, arrenglerats dalt d'un 
armari de la sagrlstia, molt ben po-
sats, aixô si , hi ha els «santets»: 
unes imatges de dos pams d'alçada, 
nascudes a Olot, d'aquestes que n'hi 

ha cinc-centes mil repartides per tot 
el món 

Pero la dona está contenta: l'ésglé-
sia fa goig i, al davant, hi ha una pla
ceta voltada d'un parterre sembrat de 
f lors, tota encimentada, i uns bañes 
curosament pintats. El campanar apa
renta ser mes esvelt del que en rea-
litat és, per la petitesa de les cases 
al seu entorn. Sota el rellotge h¡ ha 
una lápida sepulcral provinent sens 
dubte del proper monestir. De prin-
cipis del segle XV, representa un 
t ibat cavaller revestit de l'hábit cis-
tercenc. 

He acomiadat la dona: 
—Seguint la carretera, de seguida 

trobará la Pobla. Pero no la veurá 
fins que no hi será al devant... 

PROVINCIA DE CASTELLÓN. PAR
TIDO DE MORELLA. PUEBLA DE BE-
NIFASSAR: Així resen un parell de 
manises collocades a la paret d'un 
deis carrers. Antiga masia de Belloch 
i Albario, poblada per l'abat Beren-
guer de Concavella, l'any 1261, és ara 
el poblé de mes puixanca de tota la 
Tinenca. Almenys aparentment. 

A Centrada, la carretera ve a ser el 
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carrer major, que acaba no ben bé en 
un cul de sac, perô si en un carrerô 
estret, d'escales costerudes. Hi ha 
botigues, cotxes, gent, bellugeig. Fins 
i tôt una fonda. Una visita al restau
rant La Morena, és gairebé obiigaciô 
per al viatger que s'arriba a la Pobla. 
De molts de nosaltres coneguda, hem 
pogut tastar la carn a la brasa que hi 
serveixen, el perni l , la xlxina... 

Una casa, de les primeres del po-
ble, em crida l'atenciô pel cartell de 
la porta: «Visites no urgents de 7 a 
9 de la tarda». És la casa del metge. 
En tôt el dia ben just en té prou per 
atendre tots els altres pobles. Perô... 
aquest any se'n va: poques perspec
tives cientif iques en aquests llocs 
abandonats, d'ara endavant caldrà 
anar mes lluny, a buscar el remei. 
Amb ell se'n va la seva dona. justa-
ment la mestra del FJallestar. Com 
acabarà el llençol de la petita bro-
dadora del poble vei? 

Endinsant-me pels carrers gairebé 
tots escalonats, he descobert les ca
ses tancades a la part mes antiga; 
cases tancades que les façanes ria-
lleres del carrer major, amagaven una 
mica. Dalt de tôt, l'església, amb una 
plaça al davant, coberta de ciment, i 
el détail d'unes gronxadores. La porta 
és tancada i, paradoxalment, al Hoc 
mes habitat, no he trobat qui me l'o-
bris. Havia l legit que, com quasi to-
tes les d'aquestes terres, és un con
glomérat d'époques i esti ls, amb ves-
tigis del pr imit iu projecte gôtic. 

Un bell conjunt rural, abraçat per 
camps aqui fèrt i ls encara, que en 
res no s'assemblen als que després 
he trobat. 

A Bel, fa temps ja que hi vaig 
anar. Era un dilluns de Pasqua. El 
poblet mes menut de la Tinença és 
també el mes désemparât. Completa-
ment aillât dels seus sis germans, no 
s'hi pot arribar seguint la mateixa 

ruta a no ser que us vulgueu aventu
rar a peu per les muntanyes no gra-
tades per cap drecera. La seva única 
comunicació és un carni de carro, 
costerut, que hi porta des de Rossell. 
Sortint d'aquest poble, cal baixar pri
mer fins a una mica de barrane, i co-
mençar a pujar, per salvar en sis 
quilômetres allargassats una diferen
cia de nivell de gairebé 1.000 mè
tres. Aquell dia, al cap d'una estona 
de saltar i rebotar com una pedra 
mes del carni, ja ens penedíem de 
l'aventura. El cor se'ns anava encon-
gint. Nlngú no deia res, i el pobre 
sis-cents se'ns anava quedant de 
mica en mica mes espaiós de tan 
arraulits els seus ocupants. El pai-
satge es tornava mes esfereidor. 
Completament blanc, i alhora com de 
crosta cremada pel sol i la neu. Pu-
jàvem. Pujàvem... A banda i banda 
del carni, terres ermes que no sa-
brien mai la joia de contenir un alé 
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de vida. Només un pareil de masos, 
qui sap si habitats, llunyans, ens 
donaven la convicció que cap mal-
son de ciència-ficció no ens havia 
dut mes enllà de la terra. 

A la vista del poblé ja, uns camps 
de blat, molt verd encara, i a prop 
unes figures humanes que s'afanya-
ven en la terra. FaldiIles nègres de 
dones. Silencl. 

Un carrer unie, encapçalat per l'es-
glésia a la quai s'ha d'arribar per 
una mà d'escales desdibuixades i pe-
rillosas. Allí a la vora, sortint del mur, 
sota l'església, la font. 

Un enrenou de gallines. sortint de 
la planta baixa d'una casa, ens avisa-
va que no estàvem sols. Però traves-
sem el poblé i ningú. Allá, al capda-
vall del carrer, una vegada més les 
muntanyes i els cingles. Reculem. Un 
vellet, amb el gaiato a la mà des de 
la foscor d'un corral ens desitja tre
mólos la bona tarda. Res més. Veu 
rogallosa de qui fa molta estona que 
està en silenci. Descoratjats de tro-
bar ningú amb qui poder xerrar, en-
sopegàrem amb una dona ja envelli-
da, prima i nerviosa, tota vestida de 
negre que justament guardava les 
claus de l'església. Va explicant que 
sí que n'hi ha de gent allí, ja ho cree: 
el diumenge pugen els f i l is, I els néts 
de Rossell, de la Sénia... 

—Bé, però el dimarts, i el dime-
cres, i al mal temps.. . quants són 
aquí? 

—Set vells i set velles. Uh! però 
el diumenge som molts, molts! 

Realment les cases emblanquina-
des, les gallines atabaladores i ataba-
lades, el suau gronxament del blat i 
els diumenges, poden mantenir la 
¡Musió d'aquesta pobra gent. 

Pugem a l'ésglesia; una porta ro
mànica del segle XIII, de dibuix sen-
zi l l issim, curosament emblanquinada 
de fa poc. L'interior petit , acollidor, 
net i endreçat malgrat ei temps que 
fa que aquí no hi ha ni Dijous Sants, 
ni Pasques, torna a clavar-nos la f i -
biada aquella dolorosa de veure un 
malalt sensé remei que innocent par
la i parla de l'any vinent, d'aliò que 
farà i d'aliò que vindrà... 

Al campanar, els coloms fan com-

panyia a les campanes silencioses. 
—És dilluns de Pasqua, puc estirar 

la corda? 
De tornada d'aquell món estrany, 

mentre ens esforcàvem per fer-nos 
veure i saludar les dones d'alia baix 
ais camps, penso: la mort d'un habi
tant de Bel tindrà aquí dalt un caire 
més dramàtic. Trencarà el miraculós 
equi l ibr i : set vells i set velles. La 
veritat de la seva feblesa s'imposarà 
pertot arreu i el poblé s'enderrocarà 
ràpidament. 

Tornant a la meva ruta d'avui, a 12 
quilòmetres només del trencant que 
porta al Ballestar i al Boixar, les pers
pectives per al futur de Fredes són 
ben diferents de les de la resta de 
la Tinença. La peculiaritat de la seva 
situació geogràfica a la val i , Foia de 
Fredes, entre pinars, embolcallat de 
cims impressionants i amb racons de 
grandiosa natura, ha fet de quatre ca
ses misterioses, un Hoc destinât a 
unes altres construccions molt més 
pretensioses. De sempre ha estât el 
més visi tât per forasters que s'hi 
arriben amb el seu cistel l i la ¡Mu
sió d'omplir-lo de bolets. D'aquí 
arrenquen moites colles d'excursio-
nistes que d'altres indrets vénen a 
conèixer els nostres Ports de Tortosa. 

Avui s'hi volen aixecar hôtels amb 
totes les comoditats; aquí i alla xa-
lets «d'hivern i d'estiu» expliquen els 

rètols publicitaris. Certament altres 
gents, molt diferents, els ocuparan: 
la fesonomia de Fredes canviarà to-
talment, però almenys el seu nom no 
desapareixerà. 

El Boixar deu el seu nom a l'abun-
dor de matolls de boix que hi ha a la 
seva contrada. Segles enrera, una in
dùstria artesana aguantava l'econo
mia del poblé: de la fusta del boix 
sortien els coberts necessaris per a 
tota la provincia. 

Deixada la Pobla de Benifassà ¡ a 
mesura que hom s'endinsa en el cor 
de la Tinenca, la carretera s'arrauleix 
més contra la muntanya i no para d'a-
vancar per mil giragonses i difíci ls 
pujades. Els cims, àrids, conserven 
només reduidissimes porcions del 
que en altres temps foren immensos 
pinars. La talla ha estat aquí descon
siderada i ruinosa, condemnant irre-
missíblement a la pobresa aquests 
indrets alts i freds sense cap més 
perspectiva que el pastorelg. 

Tan amunt anem pujant que de ve-
gades la finestra del cotxe sembla 
abocar-nos com d'un avió. Una barre
ra de muntanyes ¡nabastables, Tossal 
del Rei ( l ímit de les tres «provín-
cíes»: Castellò, Tarragona ¡ Terol) , 
Serra d'Albardas, Cantaperdíces, So
lana... tanca l'horitzó. Arr ibats a la 
carena, de seguida apareix el Boi
xar. Gran i aparatos; les cases teñen 
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la picardia d'arrenglerar-se molt for-
malment al llarg deis dos únlcs car-
rers, el Major i el del Sol, en dos 
nivells diferents. Així, mostrant tot 
el que son de cop, poden donar una 
bonica primera impressló ais pocs 
forasters que s'hi arriben. 

Camino pels carrers empedráis i 
silenciosos. És corprenedor. Seria un 
poblé bonic. Pero és mort. El vell 
Ajuntament senzillament porxat; ara 
está tancat. L'últim batlle i el secre
tan , viuen a la Sénla pero encara con
tinúen regint, absurdament, el poblé 
del qual s'han allunyat. Arr ibo a l'es-
glésia, amb una porta románica sense 
cap ornament, protegida deis vents 
per un cobert, i una gran pila de pe-
dra tallada que devia ser per a batejar 
en aquells temps i ara queda abando
nada en un racó de la porta. El seu in
terior es troba embruti t per un neo-
clássic dolent i carregat a l'estil del 
segle passat. Cal, pero, parar un mo-
ment l'atenció davant els frescos deis 
quatre Evangelistes del presblteri , 
per deferencia al seu autor, un artis
ta morellá anomenat Cruella. 

La Madalena l'he trobat que venia 
de la carretera. De tant en tant puja 
una furgoneta de la Pobla carregada 
de roba, estris i altres andrómines 
per cobrir les necessitats de la gent 
del Boixar. Ha comprat una tovallola 
i un tros per apedacar uns pantalons 
del seu marit. Viuen en una plaga que 
fan a l'altra punta, els dos carrers, en 
trobar-se. Pero comparteixen molt 
amb la seva cunyada, la Vicenta, ger
mana del seu Vicent que s'ha quedat 
sola; morí el marít i com que no 
havien t ingut «famil ia»... No se'n vo-
len anar perqué... 

—Aquí tenim alguna cosa; venent 
l'hort, la casa i tot, no en trauríem 
per comprar un pis, i . . . després, qué? 

Havent-se de quedar allí, s'aferra-
ven a una esperanga que no exísteix: 

— U i ! pugen molts forasters. N'hi 
ha que compren cases!... 

La realitat está mil lor copsada per 
una altra famil ia, els avis, pares i 
quatre f i l is , que práctícament aguan
ten el poblé: son els únics que teñen 
cotxe, els qui porten els encárrecs 
els qui parlen amb el batl le.. . 

—Som divuit, al poblé. A mes a 
mes, els cinc del mas de la Colleta 
que a l'hivern baixen i els del mas 
Blanc. Nosaltres hi v ivíem, en un 
mas, del terme de Morella, però en 
créixer la quitxalla, vam pensar que 
valla mes baixar en un poblé perqué 
havien d'anar a l'escola. Ben poc que 
hi hem guanyat! Vuit anys que som 
aquí i ja en fa quatre que no tenim 
mestra; primer ens ho vam arreglar 
amb el mossèn que donava classe a 
tots eis xíquets, però tampoc no hi 
ha capellà, ara. Deu fer un any que 
no s'ha obert l'església. 

Ara, als xiquets se'ls empörten a 
concentracions escolars; cada 15 dies 
els van a buscar a Sant Mateu però 
fins no fa gaire els tenien a Benassal. 

—Per què no a la Sénia que està 
molt més a la vora I els podrien veure 
més sovint? 

Una raó tan illògica com irrevoca
ble: la Sénia pertany a Tarragona i 
no podem oblidar que estem a Caste
llò. Ni el governador ni l ' inspector 
no poden fer-hi res. 

—Aquí dalt no es pot viure. Ara 
mateix se n'anirà el metge de la Po
bla... com ho hem de fer? a l'hivern 
fa molt f red. . . Nosaltres també hau-
rem de marxar... Les ovelles... vora 
200, en tenim! , les tancarem i vin-
drem de tant en tant. Que si es pot 
conrear alguna cosa? i ara! patates, 
tot el camp pie de patates. L'any pas
sat vam fer blat però entre que aquí 
tarda més a madurar, ¡ que la máqui
na es va retardar, de seguida vam es
tar a setembre i amb les pluges, es 
va podrir tota la coluta sense poder-
ho batre.. . 

El pare fa de correu. Hi havia un 
cotxe de linia en altres temps però 
es va estimbar i ja no n'ha pujat cap 
més. 

La Festa Major la fan per Sant Ber
nabé, l'onze de juny; llogaven un 
acordió Í feien ball. Quan hi havia 
gent. 

La mare, ens treu una caíxa: 
—Al gran, l 'Antoni, li agradava 

molt de buscar fossi ls. Se'n troben 
molts, per aquí, i com que se n'anava 
amb les ovelles tenia temps per fer-
ho. Amb el mossèn estudiaven aqües

tes pedrés. Ara ja s'ha fet gran, 15 
anys! i el tenim a Vinaròs d'aprenent 
de fuster. 

Però la mare guarda les troballes 
del seu f i l i . Hi ha véritables merave-
lles: dues destrals del Neolit ic, un 
exemplar de Lovenechinus, castanya 
de mar... Els més abundants són de 
típus Micraster. Jo mateixa a l'era de 
dalt de l'església n'he trobat sis o 
set; pertanyen al période cretaci mio-
cènic. Tenen forma de cor amb una 
boca molt anterior, una superficie 
rasposa i com una flor palmar de cine 
tulles gravada a la part dorsal. 

—Hi ha qui ha comprat alguna 
casa. Forasters. Però el batlle no ha 
donat el permis per canalitzar l'aigua 
de la font. No en compraran més. El 
«Numero» (cobrador de la l lum), talla 
la l lum; després será més dif íci l de 
tornar-la. Han tret la centrai de te-
lèfons. 

Un poble sense joventut ni espe
ranga. Ningú no creuria els records 
que guarden les sèves cases. Re
cords d'aquells importants, com lla-
vors que, l'octubre de 1834, hi ins
talla el seu quarter general, Baldés, 
encarregat de les tropes libérais de 
la zona, i va començar aquí, ¡ aquest 
any, la primera acciò de la guerra 
civi l dita deis set anys. I records anò-
nims de la gent que ha lluitat al llarg 
dels anys contra el fred ¡ les venta-
des, i la terra eixuta. Gent que ja ha 
acceptât la derrota. En queden divuit. 
Una familia prepara la partenga. L'es
glésia cau. El seu rellotge encara can
ta les hores fort per la valí. 

La carretera que amb 6 quilòmetres 
uneix el Boixar i Coratxà, no está as
faltada ni probablement ho estarà 
mai. Botejant per les pedrés soltes, 
enfi lo per un paisatge pie de pins a 
I'esquerra i de bancals a la dreta. 
Molt de tard en tard sembla que hi 
hagi de passar un cotxe per aquests 
verals. Quan s'albira el poble, no 
s'assembla de res a aquella primera 
bona impressió que m'ha fet la mo-
numentalitat del Boixar: aquí ja el 
primer cop d'ull és desolador; petites 
cases, si és que se'n poden dir cases 
de quatre parets de curta algada, 
s'arrapen a terra per por de caure de 
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Bellestar de la Tinença. 

la mola on reposa el poble. 
De l'església, que s'aixeca en un 

pía encara mes alt que la resta del 
poble, voltada d'un prat ampli , els 
veins en diuen Termita, i s i que ho 
sembla, baixa de sostre corn és, i amb 
un campanar de reduïdes dimensions. 

Allá dalt, posa la nota bonica al con-
junt de cases, ben arrimades les unes 
a les altres, que emparen una vintena 
de persones. 

L'esforc d'aquells que l'any 1825 
varen reconstruir el poble després de 
la destrucció per Texércit francés en 

temps de Felip III, no ha estât man-
tingut. Oblidat entre muntanyes pe-
dregoses i aspres, cada dia Coratxà 
mor una mica. 

Per la senzilla raó que és l'ultima 
construida, la carretera de Castell de 
Cabres, és la mil lor conservada. Això 
fa que els 9 quilòmetres resultin 
curts. Això, i el paisatge no tan dur. 
més dolç, amb més vegetació i pins 
i algun mas que sembla habitat. 

Castell de Cabres, s'aferra a la fal
da d'un turò amb una gran roca al cim 
que, ensenyorint-se de la terra dona 
nom al poble. En arribar, hom s'hi fa 
bones il lusions: aquî si que fa cara 
d'haver-hi gent i sembla més animât. 
Deu ser per la gran plaça, davant de 
l'església de parets alteroses, tota 
voltada d'acàcies, amb un pou tot 
pintoresc, un fanal com els de clutat, 
una font protegida per très parets i 
teulat, amb una gran pica de pedra i 
una escalinata de très graons. Però 
l'esperança se m'ha encallat a mig 
col l . És quan t'adones que ja fa es-
tona que ets al l i i continua tot mort, 
quan el somriure se't glaça. Quan 
veus que el sllenci ho domina tot. 
Quan t'adones que el l lustrós fanal 
està trencat, que la font no raja... 
les cases ja no son cases sino mons
tres cada vegada més paorosos i les 
baranes dels balcons, les dents, i les 
finestres obertes de bat a bat pel 
vent, ulls enutjats que et malmiren 
perquè has trepit jat el seu règne. 
Quan t'adones que ningû semblant 
a tu no et diu res, que estas sol on 
moments abans semblava que hi hau-
ria tanta gent... és quan sents una 
hasarda que no pots explicar. 

Gairebé me n'anava, quan un home 
vellet tot corbat sobre un bastò ha 
aparegut darrera un marge: 

—No sento res. Soc sord. Vol veu-
re el terreny? 

No l'entenc. Hi ha algun tros per 
vendre? De mica en mica van sort int 
d'altres habitants, voltats de gallines 
i galls dindi, al marc d'una f inestra.. . 
D'ara endavant, en Caries, un noiet 
de nou anys que sap fer córrer un 
cèrcol, arranjat per eli mateix, àdhuc 
pel rocam, com mai no he vist fer a 
ningû, sera el meu guia. 
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Caries, el guia de Castell de Cabres. 
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—Som uns 35; entre els deis ma-
sos, arribem a 70. Al poblé deu ha-
ver-hi 12 o 13 cases habitades. Jo 
recordo haver senti t parlar de 250. 
Voi veure el terreny? 

Encuriosida vaig darrera d'eli ¡ del 
seu cèrcol. Em fa sortir del poblé i 
enfilar per un corriolet, quasi a tocar 
la mola. El terreny no es ven perqué 
no podria comprar-lo mai; el terreny 
és allò que els ulls de la gent de 
Castell de Cabres poden abastar I que 
fan seu: el pía, els camps de patates 
i blats, els c ims.. . N'estan cofats, de 
la seva talaia: tot el món, els sembla 
abastar amb la mirada! 

—Veu? Darrera d'alia tenim l'ermi-
tori de Sant Cristòfol . Aquella mun-
tanya ja és del Regne (l 'Aragó, voi 
d i r ) . Aquella pista... porta a More
lla; Quatre hores a peu. Per aquell 
cantó s'arribaria a Herbers. 

Baixant del mirador continua la 
conversa: 

—Aviat sera la festa. Per Sant Llo-
renc; el 5 i 6 de setembre. U¡, féiem 
moltes coses... ball, posàvem galla
reis. .. una vegada fins i tot t i r al 
«pitxó»... Aquest any, no ho sé... pot-

ser no farem res... Oh, no! no és 
que siguem poca gent, no. Sap? és 
que cau entre setmana, la festa, i no 
pot ser, el t rebal l . . . La mare ho diu. 
Aquella dona, veu allá baix? Té se-
tanta ovelles i un ase, i s'ho porta 
tot ella! Sí que en té, de f i l is , pero 
están fora. Ella aquí viu sola. 

Parla amb una veu fina i una can-
tarella molt agradable, el petit guia. 

—No, quasi bé no viu ningú del 
camp; les ovelles son el que dona 
mes... Aquella casa és la de la mes-

Poble de Fredes. Ports de Beseit. Baix 
Maestrat. ^ 

Castell de Cabres. _ 

tra. Ara ja no vindrá mes. Érem dotze 
entre xiquets i xiquetes... Però 
aquest any ha estat I u l t im. . . No ho 
sé, ara, on ens faran anar... Potser a 
Morella perqué cada dia hi puja el 
jeep del Correu que pot passar per la 
pista forestal . . . No ho sé. No ens han 
dit res, encara. 

A Castell de Cabres, temps era 
temps, es volien explotar unes mines 
de ferro i carbó però es van haver 
d'abandonar per antieconomie. En 
aquesta petita comarca, on quatre 
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Detall balconades del poblé de Fredes. 
Ports de Beseit. Baix Maestrat. _ 

deis seus pobles están a mes de compte de l'abandó i el desti de tot 
1000 m d'alçada, en un Hoc d'orogra- el poble. Les portes sobren només 
fia tan accidentada, l'home no ha po- el primer diumenge de cada mes. 
gut vencer la natura. Malgrat tot, aigu es recorda sempre 

Hem retornat a la plaça. L'església, de donar corda al rellotge que mou 
barroca, del segle XVIII, s'aixeca po- l'engranatge i, al moment just, les 
derosa. La segueixo amb els ulls, i al- campanes sonen amb un deix de mè
tre cop el desengany: el campanar langia. 
f io r i i , tot pie de matolls d'esbarzers Trobem l'àvia d'en Caries: una do-
¡ amb les teules trencades dona na que respira fatigosament però que 

no vol deixar de contar-nos els seus 
records: 

—M'agradava molt xalar, a mi . Jo 
vivia en un mas, però el diumenge 
baixàvem de la rodalia, al bail, aquí a 
la plaça... Em vaig casar aquí! Abans 
de la guerra estàvem tots. . . Totes 
les cases tenien gent! Ara. . . Jo tinc 
tres nets de 19 i 15 anys i en Car
ies.. No hi ha cap noia... Que han de 
fer... «Alego» marxarem tots. . . 

Miro al meu voltant: la dolça dan
sa que bailen les fulles de les acà-
cies em fa ben bé imaginar com era 
abans aquesta plaça que retrona ara 
buida, a les paraules ofegades de la 
dona... 

Set pobles condemnats a mort. 
Caldrien massa coses per a tornar
los l'esperança de viure. Que les ca
ses obrin les sèves portes per aco-
llir els que un dia marxaren. Que els 
carrers foragit in el si lenci, omplint-se 
de la xerramequeria de les dones, de 
la cridòria deis infants enjogassats. 
de les petjades de l'ase tornant de 
l'era. Caldria canalitzar l'aigua, dotar
los d'empreses rendables. Calen els 
servéis que marquen l'empenta d'un 
poble: metge. maquines, escola, far
macia, mossèn... Un dia s'estimbà un 
autobús i la companyia s'oblidà de 
posar-n'hi un altre. Qualsevol tarda, 
una teula escantellada va a rebotre 
l'empedrat del carrer: mai mes ningú 
no la reposa al seu Hoc... Com con
fiar en el miracle? Al nostre mon ade-
lerat, encapits tots per fer-nos un Iloc 
a la gran ciutat depersonalitzadora, 
no t indria oída el cr i t de l'agosarat 
que proposés aquest èxode a l'inre-
vés. Maldar per conservar un poble i 
fer-lo necessari, només perqué un dia 
tingué rao de ser... Encara que.. . Qui 
ho sap? Potser arribará el dia que no 
hi cabrem, al pia, que estarem tips ¡ 
cuits d'obrir-nos pas a colzades pels 
carrers, t ips que ens trepitgin els 
peus... i potser sera necessari retor
nar. Desenterrarem amb délit les ve-
lles pedrés. Mentrestant, qui es re
corda dels catorze vells, unies habi
tants d'un poble pintat de blanc ano-
menat Bel? 
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per la C o m i s s i ó d e Re fug ls 

En aquests darrers temps, la Co
missió de Retugis del Centre Excur
sionista de Catalunya ha dut a terme 
un seguit d'obres que creiem que 
resulta no solament intéressant, s i no 
fins i tot necessari de donar a co-
nèixer. Aqüestes obres són les que 
detallem a cont inuado. 

La Renclusa 

Sens dubte, el mes important i 
concorregut de tota la xarxa de re-
fugis del Pirineu, pel fet de faci l i tar 
l'ascensió al seu cim mes ait, és el 
que mereix les nostres maximes 
atencions. 

D'una sòlida construcció que no 
resulta afectada pel temps —té ja 
seixanta anys—, però d'una estruc
tura gairebé impossible de modificar, 
calia buscar-ne el màxim aprofita-
ment i donar-hi, al mateix temps, una 
millor presencia i habitabìlitat. 

Per això, el nostre primer objecte 
va èsser buscar per al guarda una 
independencia i faci l i tât de treball 
aconseguides amb la construcció, 
l'any 1973, d'un petit annex a la seva 
tacana nord, que a mes de les seves 
habitacions particulars, va permetre 
eixamplar la cuina i engrandir el re-
bost. Tan important com això —cai 
pensar que alguns vespres shan ser
vit mes de cent sopars— va èsser, 
igualment. poder disposar dels llocs 
que ocupaven a les golfes i el pri
mer pis. 

Sensé noses, les golfes van èsser 
convertides en un dormitori general, 
amb finestra a cada extrem que dona 
llum i venti lació. i amb una tarima 
amb matalassos de goma on poden 
dormir còmodament setanta perso
nes. 

En el primer pis. una de les habi
tacions que solament tenia sis ín te
res s'ha convert i t en un petit dormi
tori general de catorze places. Pro
bablement alguna altra de les habi
tacions seguirà la mateixa transfor
mado condicionada, però, a la situa
d o de les finestres. 

Les parets del menjador han estât 
revestides de nou, després de refor
car l'embigat que. en alguns llocs. 

presentava senyals de defallenca, i 
unes mans de pintura l'han deixat 
com nou, aixi com l'entrada, l'esca
la, la cuina i les portes i f inestres. 

Obligats per una ventada que l'hi-
vern passat va emportar-se els sani
t a r i ha calgut refer-los de nou amb 
què han guanyat en d iscredo. Una 
altra obra obligada. per a impedir 
desperfectes i no precisament dels 
que ocasiona la naturalesa. han estat 
les planxes de ferro per a totes les 

f inestres, que esperem que estalvia-
ran forçaments i destrosses com els 
de l'any passat. 

El refugi obert, uti l i tzable a l'hi-
vern. ha estat totalment rénovât. Re-
passada la teu lada. jano tindrà gote-
res; una bona llar de foc suposa una 
agradable estada i unes l l i teres de 
major capacitat, amb matalassos, en
cara que veils, ben aprofitables fa-
ran de bon agrair per als que recor-
rin la zona a l 'hivern. Unes noves 
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Refugi d'Amitges. Obres de millora-
ment a l'agost de 1974. _ 

portes, de ferro, mig partides, faci
litaran l'entrada quan hi hagi neu. 

Però potser l'obra més important 
i sorprenent ha estat la installació de 
l 'electr icitat. Un salt d'aigua agafat 
a mig carni del Mac Paderna porta 
l ' impuls a una petita turbina situada 
prop de Termita, des d o n es distr i-
bueix la llum als sanitaris, al refugi 
obert i a tota la Renclusa Entrada, 
passadissos, escala, menjador, a pie
na l lum, hi donen un caire descone-
gut als qui recordem la massiva uti-
lització de lots per anar a dormir o 
llevar-nos encara de fose, en sortir 
d'excursió. 

Totes aqüestes mil lores, encara no 
ben acabades, van èsser presentades 
a un grup de soels el dia 12 d'octu-
bre, i ho vam aprofitar, a més, per a 
fer la benedicció, pel nostre amie, 
mossèn Zayas, d'un monòli t , aixecat 
en el cauteli del replà de la Renclu
sa, sobre la val i , en recordanca dels 
qui tant feren per la seva construc-
ció, divulgació i conservado: Juli So
ler Santaló, mossèn Jaume Oliveres 
i la famil ia Sayó-Abadias. Una neva
da primerenca va ambientar encara 
més el centenar de muntanyenes que 
ens hi trobàvem, entre els quals hi 
havia el president del Centre, Agus-
tí Bou, el de la Federado Catalana, 
Francese Martínez Masso, el del seu 
Comité de Refugis, Joan Masats, el 
del mateix comité de la Federado 
Aragonesa, Francese Lacau i J. Güer-
r i , en representació de l 'Ajuntament 
de Benasc. 

I en aquest resum no podem pas 
deixar d'esmentar que part de les 
obres fetes han estat possibles per 
la collaboració d'alguns sods a qui 
la Comissió de Refugls voi aquí do
nar les grades: a Albert Fole i Rus-
sinyol que amb la seva aportació va 
fer efectiva la installació de l'elec
tr ic i tat : a Industries Titan, per la do
nado de bona part de la pintura i a 
Maria Trigo per unes peces de goma 
que fan agradable i insonora l'escala. 

Refugi d'Amitges 

Mentre es preparaven els papers 
per a la construcció del refugi al llac 

de Besiberri , i s' iniciaven les obres 
de mil lora a la Renclusa, un altre pro-
jecte naixia a la Comissió de Refu
gis: era la millora i t ransformació en 
refugi guardat del llargarut refugi 
d 'Amitges. L'oferiment com a guar
des del refugi per part d'en Francese 
Sàbat i la seva muller, acabà de pre
cipitar la cosa. 

S'elabora un projecte modificant 
la distr ibució interior de tot el refu
gi. A ix i , la part que havia estat la 
tancada, passa a ser el refugi d'hi-
vern équipât amb dues l l i teres per a 
16 persones, una Mar de foc, taula, 
bancs, i prestatges. I la part Marga 
del refugi es destina a refugi guar
dat. Per això s'han tralladat les ll ite
res a una dependencia que quedava 
desocupada i en el Hoc de les ll ite
res, s'ha habil i tât un agradable men-
jador-sala d'estar, i una part destina
da a habitació deis guardes amb una 
cuina i calefactor d'aigua de butà, la
vabo i dutxa, rebost i dormi tor i . Per 
això s'ha suprimit una Mar de foc que 
no escalfava i servia de dipòsit de 
deixalles, i les taules i bancs de ci
ment que fins fa poc hi havia hagut. 
Per donar-hi un aspecte més acolli-
dor, s'ha abaixat l'alçada del sostre, 
amb la construcció d'un cel ras. 

s'han arrebossat totes les parets in-
ter iors. tant de l'habitació de l l i teres 
com del menjador i dependèneies del 
guarda. 

Al menjador, s'hi han collocat tau
les i bancs de fusta i uns prestatges 
amb caixons per a deixar-hi els efec-
tes personáis dels excurslonistes. 

Un problema .mportant era el de 
l'aigua al refugi. Aquest problema 
s'ha resolt gracies a Tenginy i inte
rés personal del senyor Narcis Mata, 
de la Hidroeléctrica de Catalunya, 
que aprofitant les aigües sobreres 
de l'estany d'Amitges i per obra i 
gracia d'un curios artefacte hidràulic, 
l 'ariet, eleva l'aigua fins a un dipò
si t installât a l ' interior del refugi, i 
així l'aigua no falta a dlntre ni a una 
pica que s'ha collocat a l 'exterior. 
Està prevista la construcció d'una 
fossa séptica en un paratge proper 
al refugi per tal de permetre la ins
tallació d'un excusât. Aquesta és l'ul
t ima fase de les mil lores que espe-
rem de poder acabar el proper est iu. 

Per portar a terme totes aqüestes 
reformes que, com totes les feines 
a muntanya costen molts diners, hem 
comptât amb la collaboració entu
siasta d'Hidroelèctr ica de Catalunya, 
a qui donem de cor les gracies, en 
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Reíugi Pere Borés, Estany de Besiberri 
Alta Ribagorça. 

S í » . 

especial al seu enginyer i soci nos
t re, senyor Ramon Gol i al director 
general, senyor Josep M. Lozoya. 

Refugi Pere Borés 
(estany de Besiberri) 

L'estiu de 1972, un soci veterà del 
Centre, que volgué restar en l'ano-
nimat, féu ofer iment d'una important 
quantitat per tal que el Centre cons
truís un nou refugi al Pirineu. Esta-
blerts els oportuns contactes amb la 
Comissió de Refugis, el donant ens 
suggerì la vali del Besiberri, com a 
Hoc de construcció. 

Pel mes de setembre una delega
do de la Comissió de Refugis es 
traslladà a la vali de Besiberri per 
escoll lr el Hoc més adéquat, que, 
sense dubtes, fou localitzat a les vo-
res de l'estany de Besiberri. Des 
d'aquest punt quedaven a I'abast una 
sèrie de cims anant des del tue de 
Comtessa al nord a la punta Senyala-
da, al sud, passant per sota la cresta 
que del Besiberri Nord, corre fins al 
Comalaforno. i a més podia servir 
com a punt d'enllac entre el refugi 
Ventosa i Calvell, passant pel refugi 
bivac del Besiberri, i el nou de Mo
lieres amb el de la Renclusa. 

Decidit el Hoc, començà la Ilarga 
t rami tado de permisos i de cessió 
del terrney a ocupar per part del 
cornu de Senet. Prévis informes fa
vorables de la Federado Catalana de 
Muntanyisme i del permis per part 
de l 'Ajuntament de Vilaller. recoll int 
la decisió favorable dels veins de 
Senet, ens fou concedit per l'Estat, 
a través d'ICONA, el permis d'ocu-
pació de la parcella de terreny on 
construir el refugi. Parallelament 
s'elaboraren, pel nostre arquitecte 
Eugeni Rossich, els plànols del nou 
refugi i començaren les gestions per 
trobar un contractista que volgués 
construir en aquell Hoc. Aix i trans-
corregué l'any 1973 i no fou fins a 
finals d'estiu de 1974 que amb el 
constructor a punt i amb tots els 
papers en regla, es pogueren comen-
çar les obres. Es marca el terreny a 
la ribera de ponent de l'estany. en 
una petita plataforma un xic elevada 

sobre l'aigua i que queda immediata-
ment a l'esquerra del cami que puja 
per la valí. La silueta del Besiberri 
Nord, reflectida per l'estany, és la 
visió immediata de que es gaudeix 
des de la porta del refugi. L'alçada 
és de 1980 m. 

La construcció, de sólida paret de 
pedra, és un rectangle de 7 per 5 
mètres que deixa Hoc a dues tar imes 
de fusta de 7 per 2 m on hi ha col-
locats 20 matalassos de goma escu
rría, dues taules i tamborets de ferro, 
que permeten una cómoda estada, 
dins les condicions d'un refugi de la 
seva modalitat sensé guarda. Qua
tre f inestres hi donen ¡ i luminado i 
una porta partida en dues meitats, 
permet l'accès a l ' interior, encara 
que l'acumulació de neu a l 'exterior 
sigui notable. La teulada d'un sol ves-
sant és de pissarra. 

També s'hi ha fet una petita font, 
aprofitant un petit curs d'aigua, que 
esperem qe sigui respectada com el 
matelx refugi. 

Dissortadament, el géneros promo
tor mor, l 'hivern passât, sense po
der veure acabada la seva obra. I fou 
desig de la Comissió de Refugis i de 
la directiva del Centre, de donar el 
nom del patrici que ens havia donat 
una mostra tan patent d'estimar el 
Centre, a aquest nou refugi. La seva 
famil ia no sols no ha tingut cap in

convénient a permetre'ns de trencar 
l'anonimat sino que amb goig ens ha 
autoritzat a donar el nom de Pere 
Borés i Calsamiglia, a aquesta nova 
construcció, que després del 9 de no
vembre de 1975, sera una malia més 
en la xarxa de refugis que, de mica 
en mica, va cobrint el nostre Pirineu. 

En nom del Centre i de tots els 
muntanyencs, moites gracies amie 
Pere Borés! i que el teu exemple 
tingui altres imitadors! 

Podem considerar l'obra dels nos-
tres refugis com una de les més évi
dents realitats i de més divulgado 
de la nostra tasca. Més de 4.000 per
sones han dormit a la Renclusa el 
passât est iu, més de mil a Amitges i 
tants més a UH de Ter, gent que, 
tots ells, han passât una porta em-
marcada per l'escut del nostre Cen
tre. Això sol ja fa que sigui necessa
ri augmentar-los, engrandir-los i con
servar los immil lorablement. 

Tota aquesta labor realitzada ens 
demostra, una vegada més, que si es 
treballa amb ¡Musió i amb ganes, les 
coilaboracions no ens han de faltar, i 
han de permetre que entre tots es 
pugui arribar a fer una obra d'una 
certa importancia que ha de quedar 
per ais qui, el dia de demà, ens ha-
gin de succeir. 
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CRONICA DEL CENTRE 

50 anys del xalet de la Molina 

El diumenge dia 7 de setembre de 
1975 es van iniciar els actes commemo-
ratius del cinquantenari del xalet de la 
Molina. 

La nit del dissabte al diumenge ja hi 
havia. al xalet. una animació inusitada. 
Una cinquantena d'antics coHaboradors 
amb les seves families hi van pernoctar 

Després de sopar, en Francese Co 
mas. antic président de la Secció d'Es-
qui. va projectar algun dels seus films 
dels anys 47'48 Entre ells Butlleti de la 
neu. Carnaval a la neu i I Setmana In 
ternacional. 

El dinar del diumenge dia 7 va reunir 
110 persones entre grans i petits. 

En acabar. en Pere Adserà va fer do-
natiu al Centre del 1er. Ilibre de factures 
del xalet. En altres pagines d'aquest 
mateix numero es comenta el seu con-
tingut. 

També va pronunciar unes encertades 
paraules. En resum, va dir que ja que 
en el Centre no s'acabava d'acceptar la 
idea del xalet. ja que es tenia por que 
ensorrés econòmicament l'Entitat. un 
grup d'entusiastes ho va emprendre pel 
seu compte, per demostrar que era via
ble i fer-ne ofrena, més tard, a la So-
cietat. 

Va comparar el xalet a un fili que es 
procura fer* estudiar encara que els seus 
pares no estiguin segurs de la seva ca-
pacitat. Però saben que tenen el deure 
d'insistir. Aixi les directives del Centre 
han tingut el deure de tenir cura del 
xalet. 

Per fi va recordar que el xalet ha es
tât una font d'ingrés de nous socis al 
Centre, molts dels quais han continuât 
coro a membres de l'Entitat. Aquests 
socis han estât una font constant de re-
novació i han permès complir els 50 
anys del xalet i els 100 anys del Centre. 

En nom dels fundadors parla Elena 
Folch. Vda. Senillosa. filla de Tignasi 
Folch. L'emoció gairebé no la deixà 
parlar. 

Per la resta de coHaboradors ho féu 
Delmir de Caralt, el qual dedica un re
cord al président d'uns anys dificils. 
També va proposar que a la capella del 
xalet es colloques la imatge de sant 
Bernat. patró dels muntanyencs, ja que 
a l'acta de fundació consta que està de-
dicada a la Mare de Déu de Montserrat 
i a sant Bernat. 

Va cloure l'acte el président senyor 
Agusti Bou, que va lliurar medalles com-
memoratives a M. Nûria Danés de Ma

tas i a Joaquim Danés, filis de l'arqui-
tecte senyor Danés, a la senyora Gu-
mersinda Nubiola, Vda. Guilera, al se
nyor Pere Adserà, a la senyora Elena 
Folch, Vda. Senillosa i al senyor Albert 
Folch. 

Els comiats van durar Marga estona, ja 
que a tots, recordant els temps passais, 
se'ls feia difícil de separar-se. 

Arañonera-75 

El sistema Arañonera, descobert a fi
nals de l'estiu del 72 per membres de 
TERE i explorât en successives campa-
nyes conjuntament amb el G.LE., del 
Club Excursionista de Gracia, comença 
a ser prou conegut dins dels ambients 
muntanyencs perqué no en calgui ara 
més presentado que el seu nom Darre-
ra d'eli hi ha un equip compenetrat en 
una de les tasques més intéressants de 
Tactual espeleologia catalana. 

Acabada la fase d'estiu. les explora-
cions han resolt alguns dels molts pro
blèmes que ofereix el sistema i s'ha 
vist ampliada la complexitat de vies 
descendents amb galeries noves i de 
grans dimensions. Aixi mateix. un 
equip de filmació va davallar al T-1 fins 
a uns 200 mètres de profunditat i hi va 
realitzar una peilicula. 

El campament d'estiu s'ha situât com 
altres anys a la mateixa boca de la Gra
nerà del Turbón (T-1), i a prop del coli 
d'Otal; una petita tenda servia les né
cessitais del grup que treballava dins de 
l'avene T-7. Durant la primera quinzena 
d'agost més de trenta espeleòlegs s'han 
succeït en les exploracions; els résul
tats són uns tres-cents mètres nous de 
galería a la denominada «via d'escala-
da». la troballa de nous pous. el des
cens a la cota —480 per tres vies com-
plementament diferents a l'avene T-1 
el descobriment d'alguns escoladors, 
que permeten ampliar els coneixements 
sobre el funcionament hidrogeològic de 
la zona, i de nous avenes situats a una 
aleada pel damunt de la boca del T-1. 
També a la zona de sorgèneies s'ha re-
corregut. a la cova de Santa Elena, uns 
tres quilòmetres del riu subterrani amb 
galeries de dimensions excepcionals que 
s'adrecen cap a sota les vies del T-1, la 
quai cosa dona grans esperances d'en-
llaçar ambdues parts del sistema, amb 
que s'assolirien uns sis-cents mètres 
de desnivell respecte a la boca del T-1 
i uns sis quilòmetres de recorregut. 

Les dificultats i la duresa de les con-
dicions. fan que Tavenç cap a les parts 

més fondes del sistema sigui lent; mal-
grat tôt, els estudis geologics i topogrà-
fics estan força avançats i els résultats 
ens esperonen a prosseguir amb illusiô; 
ininterrompudament es realitzen sortides 
i esperem que les noves o properes ex
ploracions facin una mica més de llum 
en l'estudi de l'aparell càrstic del mas-
sis pirinienc d'Aranonera. 

E.R.E del C.E.C. 

Campament de Vacances a Zuriza 

Una activitat que ha assolit un grau 
de maduresa remarcable és el Campa
ment de Vacances, que cada any orga-
nitza la Secciô de Camping. 

Un bon nombre de socis hi compta a 
l'hora d'organitzar les seves vacances. 
Per a molts d'ells, sobretot les families 
amb fills menuts, és una soluciô que els 
permet de continuar fent muntanya sen
sé desatendre la familia i, a la vegada, 
els facilita d'introduir els petits a la vida 
de contacte amb la natura. 

Un altre punt positiu és el fet de la 
participaciô en una activitat collectiva, 
en la quai, de bon grat i sensé fer-se 
pregar, tothom collabora en les tasques 
i activitats que un Campament compor
ta. Actitud que. malauradament, es va 
perdent en un mon abocat a un indivi
dualisme competitiu exacerbât. 

Aquest any el Campament s'ha célé
brât dels dies 28 de juliol al 14 d'agost, 
en els plans de Tatxera, Zuriza, a la vall 
d'Ansô. en el limit d'Aragô amb Navarra. 
La regiô és molt digna de ser coneguda. 
Participa de les caractéristiques de la 
propera regio basco navarresa. amb ve-
getaciô tipus atlàntic. molt de faig. fal-
gueres i poc pi. i una estructura geolo-
qica formada per roques calcàries amb 
formes i paisatges ben caracteristics. 

El campament va situar-se en els plans 
de Tatxera al peu de la serra d'Alano. 
El Hoc on es van instaHar les tendes era 
molt agradable i ombrejat. en part, per 
un magnifie bosc de faigs. 

Tal com era de preveure, hi va haver 
moites sortides cap als cims de la ro-
dalia. i fins més enllà. des de l'Anie a 
Franca fins a l'Atxar de Força a l'altre 
extrem. Es van totalitzar 250 ascensions 
als cims que es relacionen per ordre 
decreixent de visites: Txipeta, Ralla 
D'Alano, Petrechema, Mesa de los Très 
Reyes. Mallo de Atxerito, Anie, Pena 
Ezcaurre, Petraficha, Força de Alano, 
Aspe i Foya de Gamueta. Les alcades 
d'aquests cims no son pas espectacu-
lars. perô sovint tenen un vessant ta-
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Hat a pic que eau fins al fons de les 
vails i fan una sensació molt aèria. 

Les visites turistiques van sovintejar 
i es va aprofitar per a conèixer els mo-
nestirs de Leire, Siresa, San Juan de la 
Peña, etc.: les vails del Roncal, Sala 
zar. Belagua, Roncesvalles. el bosc de 
l'Irati, les poblacions de Jaca, Sangüen-
sa. Xavier, etc 

El nombre d'assitents va mantenir-se 
al voltant del centenar, amb un maxim 
de 120 i un nombre total d'estades de 
1.853. Aquesta xifra d'assistents és la 
máxima que creiem aconsellable per tal 
que no es perdi la convivencia, la qual 
es dilueix en un campament multitudi-
nari. 

A mes de les activitats excursionis-
tes i turistiques, es va aconseguir 
aquest any la plena participació de la 
jovenalla, tant en els jocs organitzats 
per a ells o ells mateixos. com en el 
foc de camp 

En resum. uns dies plens d'activitat 
però, a la vegada, també d'ocasió i 
temps per a l'amistat i de tranquilla 
fruíció de la natura. 

Viatge d'estiu a Suissa, Alemanya, 
Bèlgica i Paisos Baixos 

Dins el marc d'activitats de la Secció 
de Ciéncies i Arts i organitzat pels ger-
mans Francese i Antoni Amat. es va 
portar a terme una excursió amb auto
car a Suissa. Alemanya. Bèlgica i els 
Paísos Baixos. del 3 al 17 d'agost. 

Corn en anteriors ocasions. i tal com 
és costum a la Secció, l'organització va 
tenir cura de confeccionar un opuscle 
extensíssim. descriptiu de les contrades 
motiu de visita Aquesta detallada expli-
cació no és tan sois un -cicerone» va
lues que t'acompanya de la mà durant 
tot el viatge, sino que després a casa 
es converteix en llibre de consulta, pro
fites, instructiu i. pel to del seu contin-
gut, d'expressió amical, de delectança 
recordatoria. 

El viatge es va desenvolupar per una 
ruta plena d'interès artistic i paisatgís-
tic com poden èsser les ciutats de Gre
noble, Ginebra, Berna, Estrasburg, Hei
delberg, Francfurt. Hannover, Hamburg, 
Bremen La Haia. Amsterdam, Breda. 
Gant, Bruges, Brusselles. Colònia, Co-
blenza. Nancy, Dijon, Narbona i altres 
capitals, i els paisatges dels Alps del 
Delfinat, regió alpina de la Savoia, les 
plainicies d'Holanda. els boscos d'Alsà-
cia. etc. Un itinerari pensât per com-
plaure tant aquells amb l'interès acapa-

rat per la historia o l'art, com aquells 
que gaudeixen contemplant paisatges 
poc frequents al nostre pais. 

La Junta de la Secció recorda que si 
cap soci està intéressât a tenir un opus-
cel d'aquesta excursió el pot demanar 
a la secretaria de la Secció. 

Per la nostra part felicitem els orga-
nitzadors i ens conglatulem de I exit del 
viatge d'estiu per bona part d'Europa. 

M. M. 

Una estada a l'Escola Alpina 
de Courmayeur 

Del 4 al 8 d'agost, cinc membres del 
nostre Centre, Jaume Altadill. Conrad 
Blanch Josep Casanovas. Francese Her
rera i Enric Ribot, han realitzat una esta
da a Courmayeur dins del programa d'Es-
coles Alpines fomentât per la Secció de 
Muntanya. La finalitat principal d'aques
ta estada ha estât la de practicar les 
tècniques de glaç. cosa difícil de fer en 
el nostre Pirineu. Sota la direcció deis 
guies Henry Luigino i Mario Mochet. en 
tot moment excellents companys. i amb 
l'ajut d'una setmana de bon temps, fou 
possible de realitzar la segiient activitat: 

1." r dia: Tour Ronde, Cara nord. 
2on. dia: Punta Helbronner-Aresta i 

Águila de Rochefort-Gelera Mont 
Mallet-Couvercle. 

3 , r dia: Couvercle-Couloir de Talèfre-
Punta Papillon-Gelera Triolet-Vall 
Ferret. 

4-5 dia: Grands Jorasses (Puntes 
Whymper i Walker) des del refu-
gi Boccalate, pel couloir Whymper. 

Record de l'amie Xavier 

El darrer 29 de juny fou un dia trist. 
En Xavier Tribó Porteli, soci del nostre 
Centre, ens va deixar a consequència 
d'una caiguada succeida en la baixada 
de la Punta Harlé. Ouan en el nostre 
pensament reviuen tots els bells records 
de les hores viscudes, no podem creure 
que ja no el trobarem en el Hoc de sem
pre per a fer una de tantes xerrades. 

Et vàrem conèixer quan es comença-
va a desvetllar la teva juventut. En poc 
temps havies crescut en tots els aspec-
tes. Parlaves amb la ¡Musió i la força 
dels teus divuit anys, de les teves in-
quietuds. experièneies i desigs. Et sen
ties ja amb la independencia que dona 
la satisfaccio de tenir un treball i d'anar 
cercant la vida amb les pròpies deci
sions. Estaves en la dolca etapa en que 

cada dia hi ha alguna cosa per descobrir 
Teniem una nova ocasió per a retro 

bar-nos en l'ambient que tant estimem, 
per reviure la companyonia i l'amistat 
de la gent a muntanya. Deixàvem un cop 
mes els problèmes i Tangoixa de la ciu-
tat per lliurar-nos plenament a la nostra 
aventura amb la i II LI s i ó de sempre. 

La muntanya t'ha acollit. Els cims i 
carènes retallats en la blavor d'un cel 
d'estiu, un ale de solitud, una resposta 
complaent, han estât els teus darrers 
testimonis. aquells que tant estimaves. 

No et podem dir adéu, sols a reveure. 
perquè estem segurs que en el nostre 
record no hi faltaràs. Seras el company 
i l'amie de sempre. Quan l'amistat és 
noble i sincera res no la pot esborrar. 

Descobriment d'una estació 
d'art rupestre a Ulldecona 

El descobriment d'aquest conjunt d'art 
rupestre os realitzà en el transcurs 
d'una excursió per la serra de la Pietat 
per un noi de l'equip infantil d'espe-
leologia del Centre Cultural Recreatiu 
d'Ulldecona. el dia 31 de mare de 1975. 

La casualitat, un cop mes feia possible 
la troballa. Més tard el descobriment era 
comprovat i ampliat per uns membres 
del Grup Espeleològic d'Ulldecona. Fê
tes les primeres prospeccions per la 
zona i amb la localització de nous abrics, 
tots ells amb abundants pintures préhis
toriques, es veié la nécessitât de cons-
tituir un equip de treball que facilités 
la feina dels especialistes. El mes de 
maig començaven els estudis de les pin
tures per un grup d'espeleòlegs, dibui-
xants i tècnics d'Ulldecona. Sabadell i 
Barcelona (aqu&sts darrers. socis de 
l'ERE. del CEC): Maria Canals. Maria 
Llui'sa Mora. Domènec Miquel. Ramon 
Ten. Josep Romeu, Joaquim Romeu i Ra
mon Vinas amb la collaboració de Joa
quim Virgili, Josep M Ouerol. Joan Ruiz. 
Domingo Campillo i Consol Martin. 

Un total de vuit abrics s'obren a 
l'esquerra de l'ermita de la Pietat, a 
una distància d'uns dos-cents metres 
(abric Vili) fins a quatre-cents seixanta 
(abric I ) . alineats en la cinglera en què 
se situa l'ermita. Són més de cent figu
res més o menys ben conservades. re
présentant escenes de cacera, homes i 
animais. 

Cronològicament les très fases esti-
listiques representades estarien situa-
des dintre del primer i segon miHennis 
a. J.C. les més modernes, i fins al quart 
i cinque millennis les més antigues 
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L'estil evoluciona des del naturalisme 
classic llevanti fins a una tendencia es
quemática passant per una fase inter
mèdia d'estilització de les figures. Es 
representen escenes de cacera amb fi
gures humanes amb are i sagetes, al-
gunes amb tocats de plomes i protec-
tors per les carnes en actitud de perse-
cució o disparant l'arc. La fauna repre
sentada son cèrvids, cabres, cánids i 
cavalls. 

Un avanç informatiu deis treballs rea-
litzats ha estât editat pel Centre Excur
sionista de Catalunya amb la collabora-
ció de distintes entitats. S'ha presentat 
una nota informativa al Congrès Nacio
nal d'Arqueologia célébrât a Vitoria, i un 
article per a la revista «Pyrene» del de-
partament d'Arqueologia i Prehistoria de 
la Universität de Barcelona. Un treball 
mes complet será presentat al V Sim
posium d'Espeleo-quaternari i a la revis
ta «Speleon» dins de l'any del centenari 
del C.E.C. 

ERE del CEC 

Exposició coHectiva de pintura, 
escultura i ceràmica 

Del 15 al 30 de setembre, un grup de 
joves artistes procedents de l'Escola 
Massana, presentaren a la nostra Sala 
d'Exposicions i sota al patrocini de la 
Secció de Ciències i Arts, una collabo-
ració d'obres, direm millor una mostra 
de cada artista, amb el goig que eis 
socis veiessin les seves creacions i amb 
el desig. sens dubte, que exposant-les 
en el nostre local social, podien pro-
moure una inquietud artística entre el 
nostre jovent. 

En conjunt, es tractava d'una varia
da representació d'uns joves artistes 
que demà. per separat, segurament bri
llaran dins del món artístic amb llum 
propia. A l'acte inaugural va assistir el 
nostre président senyor Agustí Bou, 
acompanyat deis membres de Junta, 
senyors H. Sanz. J. Abril. A. Romeu, 
M. Montlleó i J. Girona. El senyor Bou 
es va interessar per cada artista i la 
seva obra, i eis va adreçar unes parau-
ies encoratjadores. 

La creació pictórica i de ceràmica hi 
era representada majorment per 1'ele-
ment femení i l'escultura, pel masculí, 
on també, però, la dona era represen
tada. Així, dones, dírem que eis qua-
dres de pintura a l'oli de la senyoreta 
Prats. no eren simplement taques de co
lor exultant, collocades amb mes o 
menys intenció, sino que les seves mati-

sacions i tonalitats ascendents responien 
a una Sensibilität cromàtica i eren un 
exponent de forpa expressiva. La senyo
reta Solé, ens mostra una pintura molt 
particular amb concrecions de materials 
usuals que donaven a les obres un re-
lleu especial. La senyoreta Tries, pre
senta uns dibuixos a la tinta molt illus
trati us i una escultura de cerámica vi
gorosa que contrastava forga amb la de
licada concepció deis dibuixos; l'escultu
ra realitzada amb material refractari, re-
presentava un home d'accentuacions an-
guloses. La senyoreta García va expo
sar-nos dos dibuixos surrealistes a la 
tinta, d'intenció pregona i una escultura 
sintetitzada realitzada amb fusta de pi 
de Flandes. La senyoreta Claverol tam
bé presenta escultura estilitzada amb 
material préviament preparat. 

Gloria Lorda, la ceramista del grup, 
exposà una mostra variada de les seves 
obres que per llur color ens feia pensar 
en la Plana de Vie. Eis diferents objec-
tes realitzats amb bon gust artístic. mes 
aviat decoratius que funcionáis. Les se
ves formes origináis estavan alegrades 
per senzilles pinzellades. serenament 
distribuides, amb una tècnica persona
lissima dins d'un art difícil i abundant 
avui dia. L'artista en algunes obres hi 
fa adherències d'elements metàllics, que 
donen al treball una expressió artística 
poc freqüent. 

Les escultures de Josep Llurba, son 
obres realitzades amb eis mes variats 
materials, una d'elles, que representa 
una dona nua. executada amb pedra cal
caría de tonalitat rosa i fusta d'olivera 
de la valí de d'Ulldemolins, creació va-
luosa, que causa admiració i d'una be-
Ilesa sorprenent. expressiva i fins engi-
nyosa. Presenta altres creacions acon-
seguides amb alabastre i materials pre
paráis, que es mouen dins d'una temà
tica impressionista que fa que hom s'in
clini a endevinar-h¡ una Sensibi l i tät crea
dora en evolució. L'escultura del vestí-
bul de color negre, estilitzada també 
era obra de Josep Llurba. 

Les obres de Martí Castels dins 
d'un línia abstracta son expressives i 
demostren una inquietud artística imagi
nativa. Tant eil com l'amie Llurba, teñen 
un esdevenidor que presumim planer i 
estem segurs, dins d'uns anys, de veu-
re'ls obres prou importants per a figurar 
entre eis capdavanters de l'escultura ca
talana. 

Voldríem que tots aquests artistes, 
aquesta saba nova, aquesta llavor pro
metedora, en el seu caminar per les 

senderes de la destresa, recordessin 
aquesta «mostra» i representes per a 
ells un estímul per a prosseguir i poder 
en una nova ocasió manifestar la seva 
habilitât veterana, no tan sois per satis
faccio propia, sino per ennoblir i en-
grossir el nostre patrimoni artístic. 

crónica 
Hivernal a la cara nord del Pic Long 

La primera ascensió hivernal de la 
cara nord del Pic Long, de 3.194 metres 
i situât al Pirineu de Bigorra, ha estât 
aconseguida, a primers del 1975, per la 
cordada integrada per la senyoreta 
G. Maurel, L. Audoubert i T. Thomas. La 
via d'escalada es va desenvolupar se-
guint primerament el díedre Mailly-Olli-
vier. després la via directa Candau, i, 
finalment. en tres llargades de corda so
bre un esperó veí del «couloir» Ollivier. 

Creació del Centre Excursionista 
del Penedès 

Acollim amb entusiasme la constitu 
ció del nou Centre Excursionista del Pe
nedès, que tingué lloc el passât mes 
d'octubre a Vilafranca i que té la seva 
seu al Museu de la vila. Propera la cele-
bració del centenari del Centre Excur
sionista de Catalunya, és significativa la 
represa d'una entitat comarcal que amb 
diferents étapes se'n va a la cinquante-
na d'anys de práctica de l'excursionisme 
en terres del Penedès. 

Amb motiu del naixement d'aquesta en
titat. es van celebrar a Vilafranca diver
sos actes, entre els quals destaca una 
exposició installada a la Sala d'Exposi
cions del Museu de Vilafranca, amb fo
tografíes, objectes, i material retrospec-
tiu de les diferents entitats i publica 
cions que han donat vida a cinquanta 
anys d'excursionisme local. 

L'excursionisme a Vilafranca. Apunts 
histories, és el títol del petit llibret que 
s'ha éditât també amb motiu deis actes 
inaugurais del Centre Excursionista del 
Penedès. Aquesta publicado fa una breu 
historia de l'excursionisme a Vilafran
ca, a la qual «escau l'honor d'haver 
allotjat la primera entitat excursionista 
catalana. Era l'any cinquanta del segle 
passât. Tôt començà amb uns vilafran-
quins estudiants a Barcelona, "curts de 
butxaca i llargs de cames" que es reu-
nien els diumenge per resseguir els 
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indrets que envoltaven la ciutat...» 
(LI. M. U. L'excursionisme a Vilafranca) 
L'any 1921 es constituí el Grup Excur
sionista del Penedès i el 1922 el Centre 
Excursionista Vilafranquí que perdura 
fins al 1936. Represa l'activitat munta-
nyenca després de la Guerra Civil —ens 
continua informant el llibret— apareix 
l'any 1944 la Joventut Excursionista Vi-
lafranquina. que passa després a ser una 
secció del Museu de Vilafranca, on tin-
drà vida durant sis anys. El Grup Excur
sionista collaborador nasqué l'any 1956 
a redós també del Museu de la vila i 
mes tard s'amplia a fi de tenir més in-
depedència excursionista fins que, a 
causa del ressò de les activitats mun-
tanyenques, es creu convenient de crear 
una delegado a Vilafranca de l'Agruga-
ció Excursionista de Catalunya de Bar
celona que doni continuïtat al moviment 
excursionista vilafranquí, delegado que 
s'inaugura l'any 1961. 

La intensa activitat i l'entusiasme deis 
components d'aquesta delegado de 
l'A.E.C, ha cristallitzat en la nécessitât 
de dissoldre-la i constituir una nova en-
titat independent, amb el nom de Cen
tre Excursionista del Penedès. Desitgem 
des d'aqui als nostres amics de la ca
pital de l'Alt Penedès tota mena d'en-
certs en la nova etapa que s'inicia amb 
el précèdent d'una arrelada tradició. 

La sèrie de les Cases Pairáis 
al «Correo Catalán» 

Una vegada més hem de remarcar l'en-
cert de l'equip de periodistes i la redac-
ció del diari «El Correo Catalán», de 
Barcelona per la publicado, cada diu-
menge, de la sèrie colleccionable d'arti
cles, molt ben illustrais, sobre les cases 
pairáis catalanes. És aquest un tema 
molt vinculat a l'excursionisme i que in
teressa a tothom per a l'estudi de l'ha
bitacle fonamental del país, la casa o la 
masia, en els diversos aspectes: histo
rie, sociologie, geografie, folklòric, etc. 
i és. a més. un assaig prou important 
per a èsser remarcat, tot i la limitada 
extensió deis articles periodístics. 

Un cop acabada aquesta sèrie, la qual 
inclourà gairebé quaranta comarques, 
comptarem amb un recull de prop de 
quatre-centes pagines amb dibuixos, fo
tografíes en color i en blanc i negre, 
croquis comarcáis, tot a gran format, 
cosa que sens dubte interessare el gran 
public i será ben acollit pels seus lec-
tors. com ho foren els temes escollits 
anteriorment pel mateix diari. 

Només ens resta agrair i felicitar 
l'equip redactor de les Cases Pairáis i 
la Direcció del «Correo Catalán» per 
l'esforç que ha signifificat la publicació 
i divulgació de tot aquest recull. 

Intent a la pared oest del Saraghrar 
(Hindu-Kush) 

Membres de la Unió Excursionista de 
Catalunya i del Centre Excursionista de 
Gracia, integráis en l'expedició «Hima 
laia 75». aquest estiu passât han inten
tât l'ascensió de la paret oest del Sara
ghrar, de 7.350 mètres, pic situât a la 
serralada de l'Hindu-Kush. 

Des del 20 de juliol al 14 d'agost es 
progressa en la paret on s'establiren 
els Campaments II, III i IV. Un canvi de 
temps va obligar els equips a replegar
se al Campament Base. Posteriorment. 
en un nou intent s'aconseguí sobrepas-
sar el Campament IV; pero sense poder 
arribar a installar el Campament V, un 
nou empitjorament del temps va obligar 
l'expedició a renunciar definitivament a 
l'ascensió. 

Mortal esdevenimet a Picos de Europa 

Jesús Muñoz Lunate de Torrelavega, 
ha mort en el massís deis Picos de Eu
ropa, a causa de l'esgotament i el fred. 
Amb altres companys, havia ascendit al 
cim deis Horcados Rojos quan la neu ja 
havia començat a caure. El retorn a la 
Cabana Verónica va ser molt dur i el 
jove excursionista, que ja s'havia sentit 
molt cansat al cim, en arribar al refugi 
va quedar inconscient. Tots els esforços 
deis seus companys per a reanimarlo, 
per mitjá de fregués i respirado artifi
cial, van ser inútils. i la mort es va pro-
duir per hipotermia. Encara que igual-
ment trágica, la noticia no seria tan la
mentable si no fos l'edat de la víctima: 
15 anys. I novament cal la pregunta: en 
lambit excursionista, es té suficient 
conscièneia de les limitacions físiques 
que son própies d'aquestes edats? 

Una nova via a l'Everest 

Una expedido anglesa. dirigida peí ve-
terá alpinista Cris Bonnignton, ha obert 
una nova via d'ascensió a l'Everest, en 
escalarlo per la cara sud oest. La ver-
ticalitat de la paret, les enormes plaques 
de gel que en recobreixen una bona 
part, i, sobretot, una muralla rocosa de 
quasi mil mètres d'altura. havien estât 
les dificultáis insuperables que havien 

fet fracassar les cine expedicions que 
i havien intentât anteriorment. 

Mentre els japonesos havien provat 
de superar la «Gran Paret» rocosa ata-
cant-la per la part central, els quatre 
grups posteriors ho van intentar per la 
dreta, sense reeixir-hi cap d'ells. L'ex
pedició de Cris Bonnington va decidir 
d'atacar-la per l'esquerra malgrat que, en 
aparença, la dificultat semblava encara 
més gran. Amb una rapidesa extraordi
nària donada l'ascensió de que es trac-
tava —només cine setmanes—, es van 
superar tot els obstacles i es va poder 
installar el Campament VI a 8.290 mè
tres ja per sobre la muralla rocosa. 
Dougal Haston i Doug Scott van formar 
l'equip de punta que va sortir a primera 
hora del Campament VI. Una llarga tra-
vessia sobre neu i gel els va permetre 
d'enllacar amb la via normal d'ascensió, 
però ja a ben poca distènda del cim. 
Els 8 848 metres del punt culminant de 
l'Everest van ser assolits a les sis de 
la tarda. En el descens, els dos expedi-
cionaris van haver de bivaquejar per 
passar la nit; a les vuit del mati de 
Tenderne arribaven de nou al Campa
ment IV, i a les dues de la tarda al 
Campament V, a 6.797 metres. Un bon 
temps excepcional va ser factor decisiu 
de l'exit. 

Posteriorment. un altre grup format 
per Michael Burke, Martin Boysen. Pe
ter Boardman i el sherpa Petember. hi 
va realitzar un segon intent. Sortits del 
Campament VI a dos quarts de cine del 
mati. una hora més tard Boysen perdia 
part de l'equip i es veia impossibilitat de 
seguir. Boardman i Petember van con
tinuar l'ascensió i assolien el cim a la 
una i deu minuts del migdia. En descen
d e es van trobar amb Burke, el qual 
efectuava l'ascensió tot sol. Es va con
venir que Boardman i Petember espera-
rien el seu company més avall a la cara 
sud de la muntanya. Després d'una hora 
d'esperà. Burke no havia retornat al punt 
convingut; alhora, el temps va empitjo-
rar sobtadament, mentre la llum del dia 
era a les acaballes. Boardman va haver 
de prendre la decisió de davallar al Cam
pament VI, car, en les condicions at-
mosfèriques régnants, no hi havia pos-
sibilitat de sobreviure a una nit passada 
sense aixopluc. En els dos dies seguents 
tampoc no va ser possible d'intentar 
trobar Burke, i, tement per la seguretat 
dels homes que es trobaven en els cam
paments superiors. Bonnington va haver 
de donar finalment Tordre d'abandonar 
definitivament la muntanya. 
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CAMPANYA, PRUDENCIA A MUNTANYA 

En preparar l'itinerari cal informarse amb persones i organismes compétents. 
No sortili sols i sense dominar la tècnica de muntanya. Agafeu un guia o sortiu 
amb un company expérimentât. 
Aneu ben equipats i no us deixeu la corda, el piolet i els crampons. 
Abans de sortir de qualsevol refugi, indiqueu el vostre itinerari. 
La tècnica a muntanya s'obté després d'una llarga práctica a muntanya. 
L'ús de la corda és obligatori en la travessia d'una gelerà coberta de neu nova, 
així com en tots els casos en què hi pot baver perill. 
El mal temps a muntanya es pot presentar sobtadament. No vacilleu a abandonar 
una excursió des del moment que les condicions esdevenen desfavorables. 
L'alta muntanya és particularment perillosa els dies següents a fortes nevades. 
Al final de Margues jornades d'escalada, els reflexos d'atencio disminueixen 
de seguretat. Cal també menjar sovint per no arribar a l'esgotament 
de les vostres forces. 
La noció de dificultat no ha de ser mai confosa amb la de perill. 
Sortiu aviat i arribeu aviat. 
El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA s'adhereix a la campanya 
de prudencia a muntanya promoguda per tots els clubs alpins. 



La Ba l l ena Aleg re 
A 9 minuts de Barcelona per l'autopista de Castelldefels, el 

camping " L A BALLENA A L E G R E " , us convida a acampar ais 

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

mediterrànies. 

Així mateix i per a comoditat deis nostres clients hem instai.lat 

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

restaurant, servéis sanitaris, supermercat, dutxes, lavabos, 

assistència mèdica, pare infantil, zona esportiva, bugada i 

planxa i el sector comercial on podreu adquirir tots aquells 

articles que vulgueu. 



Descompte especial 
ais senyors socis 

del Centre Excursionista 
de Catalunya 

Qualitat i gran 
assortiment en 
CINE 
ÓPTICA 
FOTOGRAFÍA 

Muntaner, 357 - Barcelona - Telèfon 211 26 57 



No us/ 
n'estranyeu!( 

Encara 
no ha 

visitât 
Mañanes/ 

Mañanes es preocupa 
per tothom qui vol practicar un esport. 

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

MAÑANES esports 

Canuda, 26 - T. 318 45 00 - Barcelona-2 / Via Augusta, 103 - T. 217 91 88 - Barcelona-6 
Bailen, 170 - T. 258 10 15 - Barcelona-9 / Prim, 99 - T. 380 48 21 • Badalona 



ALS SUBSCRIPTORS DE MUNTANYA 
Preguem als nostres subscriptors que ens vulguin facilitar la cada dia més dificil 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, 
eis preguem 
que retall in 
el present butlletí 
i que ens l'envi'ín 
un cop omplert 
¡ signât. 

Data 

Senyor Director de 
Banc 
Caixa 

Sucursal: Carrer: 
Poblado: 

num. 

Distingit senyor: 
Us preguem que fins a nova indicado, vulgueu fer 

efectiu el rebut anual a la revista MUNTANYA, del Centre 
Excursionista de Catalunya, corresponent a la subscripció a 
nom de 
que viu a _ 

Poblado _ , amb carree al 
corrent núm. 

compte d - e s t a | v i n u m 

a nom de _ 
Ben atentament, 

Firma: 

M U N T A N Y A Editada pel CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

La revista excursionista de més fradicio i de més difusió de Catalunya. 
Reflex de tote's les activitats i tots els aspectes de la muntanya i l'excursionisme. 

Si encara no sou 
subscriptor de 
MUNTANYA, 
retalleu ì 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. 

Nom 

carrer — num. 

població 

pis 

Se subscriu a la revista MUNTANYA a partir del núm. 

quota anual de 240 pessetes. (estranger: 270 pessetes). 

(district» postal) 

, amb la 

Cobrament: 

f~| gir postai 

f~) reembossament 

f~l compte corrent/ l l ibreta d'estalvls, segons 
autorització adjunta. 

Signatura 



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

! Franqueig i 

! J 

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

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

La revista MUNTANYA, editada pel Centre Excursionista de Catalunya, ha guanyat una nova etapa de 
superació, tant per la presentació com pel contingut, com a fruit dels esforcos d'un treball d'equip. 

Ara, MUNTANYA, demana la col.laboració dels seus lectors per a una nova etapa d'expansió, perqué 
aconsegueixi t o t a 
la difusió que es 
mereix. 

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

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

Molts 
excursionistes 
no llegeixen 
MUNTANYA 
perqué no 
la coneixen. 

Par leu-vos de 
MUNTANYA 
i feu-los-la 
conéixer. 

Retalleu aquest 
butlletí 
i doneu-los-el 
perqué se 
subscriguin a 
MUNTANYA 



TOT PER A L'ESQUI 
Enríe Granados, 122 
Tel. 227 8169 22813 29 
Avinyó. 8-10 
Tel, 222 02 66 
P. Manuel Girona. 49 
Tel. 203 85 89-72 90 
Barcelona 




