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CAMPANYA, PRUDENCIA A MUNTANYA 

En preparar l'itinerari cal informar-se amb persones i organismes compétents. 
No sortiu sols i sensé dominar la tècnica de muntanya. Agafeu un guia o sortiu 
amb un company expérimentât. o 
Aneu ben équipais 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'obte després d'una Marga práctica a muntanya. 
L'ús de la corda és obligatori en la travessia d'una gèlera coberta de neu nova, 
aixi com en tots els casos en que" hi pot haver periiI. 
El mal temps a muntanya es pot presentar sobtadament. No vaciHeu a abandonar 
una excursió des del moment que les condicions esdevenen desfavorables. 
L'alta muntanya és particularment perillosa els dies segiients a fortes nevades. 
Al final de Margues jornades d'escalada, els reflexos d'atenció 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. 
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Editorial 
Reflexions 

En dies de dol o en temps des-
perança, sempre hi ha hagut a la 
nostra terra gent animosa que ha 
sabut servir-la generosament. Ho
mes i dones, amb iniciativa i en-
tusiasme, que capejant reglamen-
tacions anihiladores i des de qual-
sevol estament social, han aportat 
bona part de les sèves hores de 
Heure i han robat temps a la son 
per dedicar-lo a un treball no ré
munérât, com ho és en canvi el seu 
habituai. Amb aquell treball han 
suplert moites mancances en el 
desenvolupament de la nostra or-
ganitzaciô ciutadana, interromput 
brutalment fa segles, però reprès 
amb diligent eficàcia en els breus 
périodes de llibertat. 

Els ateneus, orfeons, penyes es-
portives, mûtues, cooperatives, 
grups descoltisme i entitats excur-
sionistes són, dins d'una llista que 
pot allargar-se molt mes, résultat 
daquests esperits diniciativa i de 
servei de que parlàvem Responen 
a la nostra peculiar manera de ser 
que si per una banda es diu indi
vidualista per Valtra ha donat el 
major nombre de realitzacions col
lectives a tot TEstat espanyol. 

Les trobem certament molt vi
ves i arrelades dins el nostre cos 
social encara avui, després da-
quest hivern advers que ens ha 
calgut viure, jet de politica unifor-
mista, de desinterès pel bé comû i 
de matérialisme generalitzat. 

Ara som altra vegada en temps 
de llibertat i és urgent recobrar la 

normalitat del nostre viure col-
lectiu. 

La diligencia que tots hem de 
posar per retrobar-la es manifesta
rá, des de qualsevol entitat excur
sionista, en un incrément de la 
participado activa dels seus asso
ciais en les tasques dorganització 
al servei deh aäres. 

Gracies a aquesta aportado de 
treball no rémunérât, les entitats 
excursionistes poden oferir a llurs 
associats uns servéis i unes activi-
tats que, si s'haguessin de pagar, 
originarien unes quotes totalment 
descriminatdries, perqué només 
uns quants podrien arribar-hi. 

Grades a aquesta aportado de 
treball no rémunérât, les entitats 
excursionistes han pogut ser sem-
pre assodacions populars, ohertes a 
toihom i sera gracies a aquesta vo-
luntat de servei densinteressada i 
efident que continuaran essent-ho. 

Els socis duna entitat excursio
nista poden esperar-ne molt, de la 
seva entitat, pero no han dohlidar 
mai que aquesta entitat no és un 
club, on uns senyors cobren per fer 
servds i uns altres gaudeixen da
quests servéis, després de pagar
los mitjançant unes quotes logica-
ment elevades. 

Una entitat excursionista és bà-
sicament una obra collertiva por
tada a terme duna banda pels so
cis que per simpatía o Solidarität 
hi collaboren econbmicament, dal-
tra banda pels que participen ac-
tivament en la vida social i final-

ment pels qui n'organitzen les ac-
tivitats. 

Aquests darrers poden tenir a 
mes de les satisfaccions que Tex-
cursionisme proporciona, la segure-
retat que estan continuant la feina 
del tot necessària i útil que fa mes 
de cent anys iniciaren uns joves 
amb els nostres mateixos ideáis, 
defedes i qualitats, i que ha estât 
continuada per molts homes i do
nes de llavors ençà. 

Això és evidentment un servei a 
tota la comunitat, realitzat amb es
perii patriòtic, amb el desig de di-
fondre, a nivell general, Tesport 
que mes connotacions culturáis i 
áviques admet. I les entitats 
excursionistes possibiliten també 
aquests enriquiment cultural i 
aquesta sensibilització ciutadana. 

Per això, ara mes que mai, cal 
ser optimistes. Perqué duna ban
da les noves promocions descala-
dors, alpinistes, espeleòlegs, excur
sionistes i esquiadors que vibren 
amb el retrohament dinstitucions 
que semhlaven perdudes, s'han 
adonat també que és només amb 
l'esforç i dedicado personal de tots 
plegáis que podrem suplir el dèfi
cit economie permanent que re
sulta de mantenir unes quotes po
pulars en el si de les entitats, per 
restar aix'i obertes a tots els duta-
dans i daltra banda perqué estem 
segurs que aquest esforç collediu 
sera reconegut i ahonat per les 
Conselleries de Cultura i Esports 
de la nostra Generalitat. 



A m a dreta de i xem el riu Mastuj 
per Francese Sàbat 

Saraghrar 1975. 

El Pakistan és pais de grans r ius; 
d'aigùes rapides, tumul tuoses, fos-
ques, gairebé nègres.. . (Penjab, una 
de les regions del pais, vol dir l i -
teralment: terra dels cine r ius) . En 
reali tat, però, el nom Pakistan sig
ni f ica: pais dels P.A.K., P. de pen-
jabis, A. d'afgans i K. de Katxemi-
r is. El Penjab és el centre, els af-
gans no han volgut saber res de 
l'afer pakistanès i de Katxemira se 
n'han quedat la meitat, ben a con-
tracor de la golafreria dels impéria
l istes indis. Són juguesques de la 
pol i t ical 

Penso que si no fos pels grans 
rius de fosques i arremolinades ai
guës, el Pakistan i tot el sub-con
t inent indi seria un gran desert ; 
tant com el Sahara (de fe t hi ha 
zones désert iques) , això sì, ben xop 
d'aigua durant l'època monsònica! 

Crec que els grans rius del sub
cont inent indi d' Indus, el Ganges i 
el Bramaputra i els seus af luents) , 
no exist i r ien si no hi hagués les 
Himalaies, ja que en son I'origen. 

Les Himalaies, el mes complex 
i potent sistema muntantyós del 

móni L'Himalaia, el Karakorum, l'In-
du-Kush, el Pamir, el Kuen-lun, A l -
tyn-Tagh, Tien-Shan i Alay. Les cine 
darreres s'endinsen en terres de 
l'Asia Central , polf t icament perta-
nyents a l'U.R.R.S. I Xina [T ibet) . 

L'Indu-Kush és, doncs, una d'a-
questes serralades, llarga de 700 
kms., que culmina als 7.708 m. del 
Tir ich Mir i posseiex un gran nom-
bre de cims de 7.000 m. Els massis-
sos occidental i centrai queden to-
talment dins de l 'Afganistan, amb 
la plana estepàtica del Turquestan 
al nord i la part orientai de «pla
teau» desèrt ic tranès al sud. El 
massis occidental, en mol t el més 
interessant per a l 'alpinista, és fron-
terer entre l 'Afganistan (el corre-
dor del Wakhan) i el Pamir (Unió 
Soviètica) al nord, i el Pakistan al 
sud. 

El cas del Wakhan és una altra 
cur iosi tat pol i t ica; en aquell mo
ment les potències imperial istes 
eran els bri tànics, per la banda del 
sub-continent Indi, i els russos (els 
Tsars) pel cantò de l 'Asia Central 
els que varen acordar que els seus 
dominis no t inguessin cap punt de 
contacte. Amb aquest mot iu els se-

Portadors, a primera hora del mati, 
el tercer día de la marxa d'aproxima
do al camp base. 
Al fons, els cims d'Udren-zom (7.103 m.) 
i Shakaur (7.086 m.). . 

pararen per una faixa de terreny 
neutral que varen cedir a l 'Afganis-
tan. El Wakhan, estratégica vall que 
comunica Pèrsia (per tant Europa) 
amb la Xina central , s'obre cami, 
sensé abordar-les, entre les mun-
tanyes més aspres i altes del món. 
Per als occidentals, Marco Polo fou 
el descubridor d'aquesta ruta fa
mosa: la «Ruta de la Seda». 

L'Indu-Kush Oriental . Valls arides, 
désert iques en alguns racons; tôt 
sovint els pobles de fang ¡ bigar
rais, a l'ombra de grans arbres, 
fan la impressió d'oasis en el dé
sert. 

Valls aspres, muntanyes joves, 
encara poc treballades, poc polides 
per l 'erosió; rius tumul tuosos. . . 
aquesta és la primera impressió. 

Ant igües geleres; geleres fôs-
sils avui, cobertes per foscos ré
sidus morrènics. Curtes geleres, 
amb una glaciació en franca regres-
sió, cúpules sumitals amb immen
ses barreres penjades de séracs de 
les quais es desprenen, i és un es-
pectacle fascinant, grans allaus de 
tones de glaç, que la neu de l'hi-
vern no pot ja rest i tuir . 

Muntanyes joves, plenes encara 



de l'escorga de roca, mal posada i 
sovint podrida (el granit, representa 
un tant per cent bastant pet i t del 
total) sempre a punt per desplo
marse per canals i corredors i ro-
dolar, en un moment, 3.000 metres 
mes avail fent tota mena de sorol ls 
estrepi tosos, i espumes! si és de 
nit. 

En les andes valls de I'lndu-Kush 
hi ha una mica d'herba verda, en al-
guns racons; i' varies especies de 
f lors, alguna d'elles boniquíssima, 
pero ben pocs arbres. Que lluny es-
tem dels bucolics paisatges del Pi-
rlneu o dels A lps! Mes avlat és un 
desert entre muntanyes. 

El régim estacional és semblant 
al nostre, o sigui que és perfecta-
ment vál id el conegut esquema de 
les quatre estacions: pr imavera, es-
t i u , tardor i h ivern. El monsó, dones, 
te nulla o escassa influencia encara 
que de vegades or igini pluges, es-
pecialment al vessant sud (del sec
tor or ienta l ) . Els habitants d'aques-
tes valls son muntanyenes tancats, 
acostumats a les dures condlcions 
ambientáis. A tots els racons de 
I'lndu-Kush hi ressoná el missatge 
del Profeta i, per tant, son is lámics. 

Queden, però, alguns focus de 
les civi l i tzacions originals que eis 
actuals habitants, reaiment nou-
vinguts a escala histór ica, han des-
plaçat i encorralat en Mies ètni-
ques. 

Eis habitants del Noristà, al pais 
afganès, conservaren la seva reli
gio f ins al segle passât. Abd-e-Ra-
man eis va convert ir per la força 
de l'espasa; encara avui conserven 
algunes de les sèves tradicions i la 
seva cultura no està del to t extin-
gida. 

Les mateixes creences, els matei-
xos costums i maneres de fer, els 
retrobem entre els Kalash, actual-
ment l'unie i l lot no is lamic, que 
viuen a la vali de xi tral (Pakistà) 
concretament en el Kapristan (País 
dels Inf ide ls) . 

El Saraghrar és una gran munta-
nya, una complexa fortalesa que 
culmina a 7.349 m. Segons els ita-
lians i japonesos, que han pujat al 
seu c im, els vessants N.E. estan 
formats per dues potents geleres 
que quasi arriben als cims d'on es 
desprenen esmolades arestes de 
neu. 

El vessant que nosaltres cone-

guérem, el S.W. és ben bé to t al 
contrar i ; febles geleres, penjats 
pendents de neu, immenses arestes 
i espérons de roca. 

El nostre object iu al Saraghrar 
era ambiciós, molt ambiciós i au-
daç. L'esperò S.W. del Saraghrar 
té 2.200 m. de desnivel l , culmina 
en el pic N.W., verge encara i d'una 
alçada suposada d'uns 7.250 m. 

Tot aquest vessant forma un gran 
cercle amb potents arestes i es-
patlles de roca, parets vert icals de 
molt desnivel l , l lastres Mises i aplo-
mades de centenars de metres i, ja 
molt amunt, arran de ce l , f ines ares
tes de neu que arriben als c ims. 
Die als c ims ja que el Saraghrar és 
tota una corona de puntes amb uns 
10 c ims, i tots ells de més de 7.000 
metres. 

El nostre esperò és fantàstic i 
ben individuali tzat. Una l inia per-
fecta entre la base i el c im, directa 
però que descriu una lleugera for
ma de «S». 

Els pr imers 1.200 m. són potents, 
massissos, vert icals; l leugerament 
avançats de la resta de la paret 
i culminen en la punta d'una mena 
de piràmide. 
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El vessant NW. del Saraghrar, també 
esta const Huit per par et s granitiques 
verticals de mes de dos mil metres 
de desnivell. A l'esquerra, els contra-
forts del Langar Peak (7.061 m.). y 

Segueix una cresta-aresta inclina
da a l'esquerra d'uns 700 m., on els 
ressalts de roca vert ical estan in
tercalais per pet i ts corredors de 
de neu entre els quais s'aixequen 
potents gendarmes. 

En els 200 ó 300 darrers mètres, 
després d'un suau collet, s' inicia 
una fina aresta de neu, inclinada a 
la dreta, que mena al c im: un llom 
aguantat per potents pilars de roca. 

El conjunt té una gran força i po
tencia; l 'alpinista endevina de se-
guida que a la magnitud de la mun-
tanya i a les di f icul tats pròpies de 
l'alçada cal afegir-hi les di f icul tats 
tècniques, molt elevades i mantin-
gudes. 

Passem al detal l . La roca és un 
granit excellent, amb f issures força 
bones. L'escalada era predominant-
ment l l iure però de tant en tant cal 
recorrer a I 'art i f icial. La di f icul tat 
era força elevada I mantinguda. 

La via era clara en general, seguía 
quasi sempre el f i l de l'esperò, 
llevat del pr imer t ram que anava 
per una entalladura del vessant es-
querre i per damunt del campament 
III on l'esperò s'extraplomava i es-
calàrem unes vert ical íssimes xeme-

neies i dièdres, també a l'esquerra 
del propi esperò. 

Tot l ' i t inerari el vàrem equipar 
amb cordes f ixes i diàriament uns 
quants es ll iuraven a acrobatiques 
maniobres per entremig de les pla
ques Mises per tal d'aprovisionar els 
campaments d'alçada. 

Object ivament l'esperò era força 
segur; en canvi pels «couloirs» 
d'ambdôs cantons quelen constam
ment aparatoses allaus de pedrés (i 
de neu, pel cantó dret) d'una po
tencia Inusitada. Les pedrés, però, 
o mes aviat les l lastres, eren un 
peri l l constant, ja que pertot arreu 
n'hl havia en equil ibri precari ; llas
tres grandioses, algunes de varies 
tones, que havíem de passar a frec. 
Constantment vèlem l'amenaça que 
es desplomessin sobre nostre o ta-
l lessin les cordes. 

Cree que t inguérem molta sort, i 
fora d'algun surt no ens hem de 
plànyer de res greu. 

Aquesta era la muntanya. i aqües
tes eren las caractérist iques de la 
seva escalada. Anal i tzem, cr i t iquem 
per qué ascendírem només 1.000 m. 
d'un esperó que en té 2.200. 

Deixeu-me, però, dir abans que el 

nostre i t inerari té uns 1.700 m. de 
recorregut i que arriba a la cota 
6.020 m. Que l'equip compost de 
vuit alpinistes, es lliurà a fons du
rant tots els dies hàbils deis 40 que 
est iguérem al camp base. 

I que tot aixó representa per a 
nosaltres, i per a l 'alpinisme espa-
nyol, una valuosíssima experiencia, 
mes si tenim en compte que és, i 
cree no equivocar-me, la primera en 
aquest genere i est i l . 

Per qué, dones? La rao está pre-
cisament en aquesta manca d'expe-
rièneia que arrossega darrera seu 
un error de calcul fonamental . 

Estudiem-ho detingudament. Les 
di f icul tats tècniques, tot i ésser ele-
vades, no han estât insuperables; 
els homes que avançaven a la pun
ta, cada dia aconseguien superar 
uns mètres mes, a vegades pocs, a 
vegades mes, segons les di f icul tats 
о l 'evidència de l ' i t inerari a seguir. 
Quan una cordada estava cansada 
era rellevada i a vegades la corda
da de refresc, en la seva embranzi-
da, aconseguia de superar unes di f i 
cultats jutjades pels anteriors com 
molt elevades. Queda ciar, dones, 
que a la punta les coses anaven bé 
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i que el treball rendía. On son, 
dones, les raons? 

Cal buscar-les en el proveiment, 
de menjar I mater ial , deis campa-
ments superiors. 

A causa de l'elevada di f lcul tat , 
l'avanç és lent, es necessiten molts 
dies d'escalada i, per tant, molt de 
material i menjar; tôt aixô cal pu-
jar-ho, i el t ransport per les cordes 
f ixes és dif íci l i pesat. 

Penseu que per instaílar un rot-
lle de corda arran de terra no hi ha 
galre feina: es comença a desenrot-
llar ¡ ja esta; pero si cal posar-lo 
per sobre del camp IV, cal pujar-lo 
f ins allá dalt. Comptem; un rotl le de 
corda i poca cosa mes és la càrrega 
d'un home; per pujar al camp IV 
nécessita dos dies, un fins al III i un 
altre f ins al IV; dos dies d'una fei
na dura, perô aquest home ha de 
menjar. Un company pujara, o haurà 
pujat prévíament, unes bosses ja 
preparades de menjar, en cadascu-
na de les quals hi ha menjar per a 
dues persones durant un dia; un ho
me en un viatge en pot portar s is, 
d'aquestes bosses; al cap de dos 
dies de feina dues d'aquestes bos
ses hauran estât consumides. Dos 
dies de feina de dos homes per 
pujar un rotl le de 120 m. de corda i 
quatre bosses al camp IV. Perô és 
que el ls dos encara necessiten 
buta per cuinar i fondre neu, atuells 
de cuina, tenda i sacs de dormir, 
roba d'abric, e t c . , que, tot plegat 
ho hauran pujat ja abans uns altres 
companys que també mengen, gas
ten buta.. . 

El problema és compl icat. Penseu 
que per escalar del peu de la pa-
ret f ins al pr imer campament tot 
aixô és molt mes senzil l , ja que els 
escaladors mengen i dormen en un 
campament fàcl lment aprovisiona-
ble i no cal transportar res per a 
les cordes f ixes; solament el mate
rial d'escalada. Tots aquests comp
tes nosaltres no els havíem fet , no 
els havíem sabut fer, i va resultar 
mes l larg, d i f íc i l i penós transportar 
to t el material necessarl cap ais 
campaments d'alçada que no ens 
havíem pensât. Aquesta és la rao 

per la quai no arr ibàrem al c im. Si 
haguéssim conegut i previst tot ai-
xò, haurîem culminât el pic N.W. 
del Saraghrar! 

Ouines són les possibles solu-
cions? Que haguérem hagut de fer 
per resoldre el problema? En pr imer 
Hoc preveure una estada al camp 
base de dos mesos, pel cap baix, en 
Hoc dels nostres 40 dies; això im
plica estar s'hl del 15 de juny al 15 
d'agost, car després el temps pot 
èsser plujós i f red. I per altra ban
da, un equip mes nombres, amb 
mes capacitat de transport. 

Els nostres portadors, per incapa-
ci tat tècnica i ateses les complexes 
manlobres de corda a realltzar, no
mes pujaven f ins al peu de la paret. 
L'escalada en si i tot el t ransport 
per la paret corr ien a carrée dels 
vui t alpinistes i del metge. Cal 
comptar també sempre que aigu no 
es troba bé o que, s implement, des
cansa després d'uns dies de dura 
tasca. Cal doncs èsser major nom
bre d'alpinistes. 

Una setmana seguida de mal 
temps, quan ja havîem arr ibat a 
l 'emplaçament del campament IV, 
se'ns va endur la darrera possibi l i -
tat de provar d'arribar al c im amb 
un pia una mica rapid. 

El que sembla paradoxal és que 
abandonéssim l'ascensió pocs me
tres per sobre del campament IV, 
quan el tenîem perfectament équi
pât de material d'escalada i menjar 
per a 4 ó 5 dies, quan to t el trans
port ens havia costat mol t esforç, 
esforç inuti l ja que no s'ut i l i tzà. Per 
què no pujàrem més amunt? 300 ó 
400 m., qui sap-lo! 

Potser una baixada de moral? Pot-
ser el grup estava esgotat o can-
sat psiquicament?.. . De fet hi havia 
una certesa, material i tzada en la 
frase: «Aquest any el Saraghrar no 
és per a nosaltres». 

El Saraghrar és una gran munta-
nya, una esplèndida muntanya. Pu-
jar-la pel seu esperò S.W. sera una 
gran empresa, una bella ascensió! 

Tardor del 1975 

1977. UN GRAN FRACAS! 

L'experiéncia del 1975 va perme-
tre de modif icar alguns errors. El 
nombre d'alpinistes va ésser aug
mentât a dotze, incloent-hi el met
ge. Al camp base s'hi va arribar gai-
rebé un mes abans per tal de poder-
hi fer una estada més Marga i d'as-
segurar el bon temps. 

El problema del transport per la 
paret era importantíssim i de difí
cil solució. El major nombre d'alpi
nistes era ja una mil lor ia notable, 
perô no def ini t iva. Tècnicament no 
es podia comptar amb els portadors 
del país. 

Després d'estudlar diverses pos-
sib i l i tats, vam adoptar el mètode de 
remuntar, en els trams vert icals, els 
embalums collocats dins d'un bidó 
protector de plastic i traccionar-los 
amb una corda a través d'una polit-
ja amb l'ajut de dos jumars. Aquest 
sistema era combinat amb el clàs-
sic de portar el material a l'esque-
na, solució avantatjosa en els t rams 
menys vert icals o d'orografia com
plicada. 

El sistema de la polit ja té nota
bles avantatges ja que l 'alpinista, 
mentre treballa, esta auto-assegurat 
en un replà en Hoc d'estar penjat 
d'una corda al mig de la paret, aixô 
disminueix el r isc i el cansament 
psiquic. El rendiment també és més 
élevât. Perô no to t son avantatges; 
el peri l l de caigudes de pedrés és 
més gran i les maniobres de cordes 
poden ésser Margues i compllca-
des.. . 

La feina resulta penosa, sobretot 
quan es prolonga durant molts 
dies. . . Cal gairebé un equip de pro-
fessionals, preparats tècnicament i 
amb un gran sent i t de la responsa-
bi l i tat per no defall ir davant d'a-
questa tasca. 

L'escalada en si no és cap pro
blema. Tot i ésser di f íc i l es pot anar 
progressant. Aquest any, a més, 
hem t ingut el gran avantatge de po
der ajudar-nos, durant alguns t rams, 
amb les cordes f ixes del 75. 

Queda un problema important: 
I 'estrategia a adoptar per esca-
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Ascensió de les càrregues per les cor
des fixes, en una llastra de 60 т., 
just sobre el campement III. -



Vista del Saraghrar Peak (7.349 m.), 
obtinguda amb teleobjectiu des del peu 
del Nobbasinon-Zom. S'hi pot veure la 
via seguida per l'expedìció al llarg de 
l'esperò SW. Les alcades dels campa-
ments són: I: 4.950 m.: Il: 5.300 m.; 
Ill: 5.700 m.; IV: 5350 m.\ V: 6.150 m. 
i VI: 6350 m. , 

forma directa (a vegades les cir-
cumstàncies són dec isór ies) , el seu 
cr i ter i . 

Les postures definides eren dues. 
Per una part alguns dels membres 
de l'equip 75 opinaven que calia es-
tablir un llarg programa de treball 
que permetés un equipament amb 
cordes i campaments f ins a una co
ta elevada per tal de reduir al mi
nim el desnivell del darrer assalt 
que lògicament cal efectuar a l 'esti l 
alpi. El treball d'equip havia de ser 
llarg i penós, molt important; però 
havia d'anullar al min im els cops de 
sort, reduir l 'efecte d'impondéra
bles i la importancia i mer i t de l'e-
tapa del c im. 

Alguns dels que s'encaraven per 
primera vegada al Saraghrar crelen 

lar una muntanya d'aquest t ipus. Es que el sistema exposât podia ser 
tenia un coneixement mes o menys nefast, per causa de la llarga durada 
encertat de les dimensions i d i f i - d'esforços col lect ius, que esgotaria 
cultats de la muntanya; era després l'equip, impossibi l i tat que ningú no 
de la va lorado d'aquestes dades arribes al cim per falta de forma en 
que s'havia d'elaborar una estra- el moment decisiu. Segons aquests, 
tègia. calia entrenar-se i aclimatar-se, to t 

L'any 75 haviem escalat un di f íc i l préparant la part baixa de la paret. 
t ram de paret, potser el mes di f íc i l Fet això dues o t res cordades, amb 
però no arribava a èsser la meltat tot el necessari a l'esquena, i sota 
del desnivell to ta l . El coneixement la vigilancia dels altres havien d'es-
de la muntanya era en bona part calar la muntanya corn si es tractés 
déduit, molts factors eren suposats: de una gran empresa ais Alps, 
condicions i d i f icul tat a la part alta, Els fets i exper iences de les pri-
longitud i f ins i tot desnivel l , ja que meres setmanes donarien forma a 
ningú no sap I'alcada exacta del Sa- una estrategia def ini t iva que porta-
ragharar N.W. ria al fracas, acceptât per uns, refu-

L'estratègia és decisiva, no sols sat per altres que potser senten 
en els résultats qual i tat ius (cim - més impotencia davant les inevita
no cim) sino també en el quantità- bles lleis naturals ¡ també el poc 
t ius (°/o de probabi l i tats d'èxit , nom- poder de convicció deis seus argu-
bre d'alpinistes al c im, durada de la ments. 
campanya, rises f ís ics, esforç total En sis dies es va preparar l ' i t i-
de l 'equip, possibi l i tats de reaccio- nerari f ins al campament II es van 
nar en cas que to t fal l i en el mo- muntar les tendes i es va aprovisio-
ment decis iu, e tc . ) . Precisament en nar aquest campament de forma 
aquest punt important iss im és on, quasi def in i t iva. Aquest dies foren 
dins de l'equip, hi havia divergen- suf ic ients també per aconseguir 
c ies. una bona acl imatació. Amb quatre 

Abans d'endinsar-me en aquest dies més de trebal l , un potent grup 
tema, cal remarcar que la respon- de sis alpinistes va equipar el re-
sabi l i tat, convivencia, esforç. . . del corregut f ins al campament II I , si-
grup d'alpinistes va ser sat isfactor i tuat aquest any uns 150 metres més 
I que les decisions i act i tuds es van amunt que I'any 75, just al capda-
prendre sempre de comú acord sen- munt de les vert icals xemeneies i 
se que ningú imposés, almenys de dièdres que són el t ram més dur 

Vista presa des del campament IV, a 
5.950 m. A baix, la gelera Rosh-gol, al 
costat de la qual s'havia installât el 
campament base. 
Al Ions, a primer terme, el Nobbasinon-
Zom (6.600 m.). A segon terme, les 
dues muntanyes més altes de l'Hindu-
Kush: el Tirich-Mir (7.706 m.) i l'Stor-o-
Nal (7.403 m.). • 

de tota l'escalada. Aquest campa
ment es va deixar parcialment apro
visionad 

La rapldesa d'aquestes primeres 
accions va fer pujar l 'opt imisme del 
grup i aixô ens va portar a una des-
valorització subjectiva de la mun
tanya. La primera rell iscada no es 
va fer esperar... 

La tasca de muntar el campa
ment IV i d'escalar el capdamunt 
de la pirámide vert ical de 1.200 m. 
per on ens estàvem enfi lant, es va 
encomanar a un equip desigual, 
compost de quatre homes. Al cap 
de tres dies veiem que la cosa no 
ruti la, l 'equip de punta nécessita 
cert material i l 'equip de suport no 
reïx a subministrar- lo. Es perd al
gún dia sensé arribar a coordinar 
esforços. 

Cal reforçar el grup de treball 
(nou relleu a la punta) . Potser una 
acció rápida i decidida podrá recu
perar el temps perdut; cal que la 
punta apreti for t per obrir pas, en
cara que aixô gasti uns quants ho
mes; ja hi haurà temps per recu-
perar-se. 

Una dura jornada a part ir del cam
pament III ens porta al peu deis dar-
rers dièdres. Les seves di f icul tats 
fan que ens hi estavel lem; no tenlm 
prou temps per arribar a la cresta, 
ni prou pitons, ni prou cordes i, en
cara, un de nosaltres es posa ma-
lait. Cal ajudar-lo a baixar i cal fer 
un nou transport a part ir del campa
ment II. Un altre retard! 

El campament IV, contràr iament a 
les nostres pr imeres intenclons, es 
munta prop de l 'emplaçament del 
de l'any 75, just sota els dièdres 
(dotze dies després d'haver mun-
tat el campament I I I ) . Una llarga 
jornada plena d'A1 i A2 va perme-
tre escalar els trencats pero vert i -
cals dièdres I arribar a la cresta. 
En Xaus, l'any 75, tenia rao quan 
deia que aquest tram era di f íc i l i 
requeriría una escalada ardua. Jo, 
en canvi, després de un pet i t reco-
neixement assegurava que la di f i 
cultat no passaria de IV o . 

En arribar al capdamunt de la pi
rámide, la cresta ¡Iluminada per 
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una l lum difusa que passava a tra
vés d'una boira arrapada al c im sem-
blava enganyosament fàc i l , vèiem a 
tocar de mà un immens sentinella 
que marca el començament de l'a-
resta de neu que porta ai c im. La 
nostra alegria era immensa, el des-
nivell encara era gran (uns 1.100 
mètres) però la inc l inado general 
i la d i f icul tat de l'ascensió perdien 
uns bons graus i això ens feia pre-
veure un avanç més ràpìd. 

Un cop installades les cordes f i 
xes f ins al començament de la cres
ta, to thom estava d'acord a provar 
d'arribar al c im mit jançant succes
sives cordades a l 'esti l a lp i . Tenint 
en compte el desnivell i la d i f icul tat 
imaginada, es creia que en cinc 
dies es podria sort i r del campa-
ment V, anar al c im i tornar. 

La paret, a part les tendes dels 
campaments i les cordes f ixes, es-
tava quasi buida de tota mena de 
mater ia l ; per això que les cordades 
que anessin cap al c im havien d'ar-
rencar amb tots els seus estr is des 
del campament I I . 

Dues cordades (Anglada-Cerdà i 
Pons-Pérez) havien de treballar ple-
gades f ins al c im, ajudades parcial-
ment f ins al campament III. A dos 
dies de distancia, una altra cordada 
(Bramona-Sàbat), amb suport f ins al 
campament IV, hauria de seguir els 
capdavanters per tal d'ajudar-los en 
cas de d i f icu l tá is , o per fer el c im 
al seu torn en cas que tot anés bé. 

Les dues pr imeres cordades amb 
material i menjar per a deu dies, pu-
javen lentament to t arrossegant l'ex
cès d'equip dins de bidons de plás
t i c ; dia rera dia anaven cobr int les 
étapes previstes: camp. I l , camp. I l i , 
camp. IV, camp. V, El campament IV 
es va haver de situar molt més avall 
que no era previst ; en to t un dia 
només es va poder ascendir 200 m. 
de desnivel l . 

La cresta estava tallada per res-
salts i gendarmes que obligaven a 
fer pujades i baixades, passos de 
flanc i vo l tes; ja prou Marga d'en-
trada, imposava, per la naturalesa 
del terreny, un recorregut Marguis-
s im i mol t entret ingut, i el que és 

pit jor: Igualment entret ingut a la pu
jada corn a la baixada. Si bé en ge
neral la d i f icul tat era d'almenys un 
grau i mig infer ior, en conjunt hi 
havia ressalts força Margs d'elevada 
di f icul tat i bona vert ical i tat . 

L'endemà, després de fer alguns 
passos d'elevada di f icul tat técnica, 
les cordades de punta varen caure 
en la certesa que el temps necessa-
ri per arribar al c im i tornar era el 
doble del calculât i que les di f icul
táis reals eran molt més elevades 
que no ens cré iem; amb la segure-
tat que no tenien prou menjar, ni 
prou mater ia l , ni prou força per 
adaptar-se a una modif icació tan 
profunda de la seva empresa, deci-
dlren donar mit ja vol ta. 

Les t res cordades que havien d'a-
nar al c im es reuniren al campa
ment V, la resta de l'equip era al 
base. Les prévisions havien fal lat 
estrepi tosament, l 'expedició estava 
collapsada. Ningú no tenia forces 
per muntar un nou esquema que ha
via d'arrencar necessàriament del 
campament base. 

L'expedició acabava amb una 
aportació molt l imitada, era una 75 
bis; l 'home és l'únic animal que en-
sopega dues vegades amb la matei-
xa pedra. Acaba, pero, de donar la 
dimensió del Saraghrar que era poc 
o mal coneguda després del 75. I 
conf irma i revaloritzà aquell pr imer 
intent. 

Confirma que les deduccions fe-
tes en acabar l 'expedició del 75 
eren ben encaminades. No es trac-
tava de una colla de noiets espanta-
dissos que varen sobrevalorar un i t i -
nerari perqué ells no estaven a la 
seva aleada; en aquella ocasió era 
un equip, més ben o mal coordinat, 
que afronta un problema I en porta 
un judici aproximadament object iu . 

Revaloritza aquella pr imera expe
d i d o : perqué, ara, un equip més 
nombrós i de demostrada capacitat 
técnica, comptant amb l 'experiència 
previa del 75 i amb l'ajuda directa 
que representen unes quantes cor-
des f ixes, ha aconseguit d'elevar-se 
només 330 metres més amunt de la 
cota máxima ja aconseguida en 

aquella ocasió. ÉS la clara demostra
do que llavors es va treballar bé i 
de valent. 

Bona part del présent fracas s'ex-
plica perqué abans d'anar per se-
gona vegada el Saraghrar aixö que 
acabem d'exposar no estava demos-
trat ; l 'ambient alpiníst ic en general 
i alguns dels expedicionaris que ara 
venien per primera vegada al Sa
raghrar acceptava amb recança els 
résultats de la primera exped ido i 
pensaven que se n'explicava més 
d'un encantament. L'expedició ac
tual , com a equip, com a grup, no
més donava un valor parcial a l'ex
periència anterior. 

Un Company m'ha fe t ref lexionar 
sobre un punt important. Si l 'equip 
77 hagués emprès l 'ascensió amb 
una estrategia adient, s'hauria arr i-
bat al cim? L'equip estava a l'alçada 
de les d i f icu l tá is del Saraghrar? 

És di f íc i l de respondre. El 75 es 
va obtenir un coneixement l imi tât 
de la reali tat, quedaven incôgnites 
mal resol tes; cree que el defensor 
més aferr issat de la validesa de l'ex
periència de l'any 75 hauria fe t uns 
números que hagueren quedat curts. 
(Val aqui de recordar que la pa
ret S.W. de l'Everest ha costat sis 
expedicions, a t res de les quais han 
part icipât Bonington i el seus Com
panys, que en foren els conqueri-
dors l'any 75.) 

En canvi alguns dels nouvinguts 
van tenir la sensació d'haver estât 
enganyats. Si haguéssim sabut que 
aixó era així no hauríem vingut ! No-
saltres (els del 75) ho havíem di t , 
pero les nostres paraules no havien 
convençut ningú; amb l'agreujant 
que havíem af luixat i consent i t . 

Alguns lectors maleiran aquest re-
lat. Tot son calculs! on és la mun-
tanya? on son les sensacions i les 
emocions? dirán alguns. A l t res es 
preguntaran: tan di f íc i l és, el Sa
raghrar? és tan extraordinaria aques
ta muntanya? 

Als pr imers els diré que l 'alpinis
me és un camp ampl íss im, eis mö-
bils son extraordinàriament diver
sos. Així corn l 'alpinisme pot ser to t 
Sensibi l i tät, també pot ser explóra
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Entre els campaments II I III, una serie 
de xemeneies verticals de forta dlfi-
cultat, — 



En l'itinerari de pujada al campament I 
es trobaren vàries tuales glacials de 
notable envergadura. Al fons, el Nobba-
sinon-Zom. y 

ció, o investigació deis recursos I 
possibi l i tats de un equlp d'homes 
davant una muntanya... és en aquest 
senti t que cal mirar aquesta mena 
d'expedicions, que naturalment no 
cal que subjuguin tots els alpinis
tes. És logie que per ais que només 
entenguin, per exemple, l 'alpinisme 
sol i tar i no t indrà cap interés una 
empresa així. 

A la segona pregunta respondré 
que des d'un punt de vista object iu 
l'esperò sud-oest del Saraghrar és 
una successió de l lastres de roca 
vert icals seguida d'una cresta-ares-
ta, que arrenca als 5.000 mètres i 
acaba aproximadament a 7.250 mè
t res. L'escalada no és mai fàci l ni 
ràpida, però a causa de l 'orientació, 
I donada l'alçada i situació geogrà

f ica, les condicions son excellents. 
Pero aixó no és tot ! 

El Saraghrar no té gaires coses 
en comú amb una ascensió a l'Hi-
malaia tal com normalment l'ente-
nem; entre d'altres, hi ha la mateixa 
relació que hi pot haver entre el 
Mont-Blanc per als Grands Mulets 
i la Walker per a l'esperó nord. El 
Saraghrar és una ascensió duna 
complexi tat molt superior a les as
censions a alta cota a qué estem 
acostumats. Totes les comparacions 
son dolentes i a vegades impossi
bles pero s i , fent abstracció duna 
serie de factors, ens esforcem a 
veure alió que teñen en comú dues 
ascensions tan dl ferents com son la 
via Nose del Capitán de Yosemite i 
el Pilar Oest del Makalu, podrem ar

ribar a la conclusió que aqüestes 
caractérist iques també están contin-
gudes en el Saraghrar. 

Estic convençut que el Saraghrar 
necessita molta preparado i una 
gran energia; això no és pr ivat iu 
d'un sol s istema, però en to t cas 
aquest sistema no sera mai un en-
t remig o una mediocr i tat . Potser 
només n'hi ha dos, de sistemes và-
lids en aquest cas: una cordada tèc-
nicament molt preparada i molt au-
daç que provi de fer una ascensió 
llampec (això tampoc no és alpinis
me c làss ic) , dos individus superdo-
tats, capaços d'escalar els passos 
mes durs en soli tari i de suportar 
un r i tme extrem durant uns quants 
dies (em refereixo a homes que pu-
guin fer l'Eiger en dotze hores i el 
Diedre Philip-Flam en t res hores) . 
D'homes d'aquesta talla, i d'aquest 
esperit, n'hi ha molt pocs, poquis-
s im. N'hi ha cap al nostre pais? 

L'altre sistema, l'unie en qué jo 
pue participar i, per tant, l'unie so
bre el quai pue opinar, és l'expe-
dició pesada; extraordinàriament 
calculada i estudiada, amb una pro
gramado táctica afinada al mi l l imè
tre i al gram. Ha de ser una expedi
do amb unes caractérist iques molt 
especiáis que, evidentment, ara no 
descriuré, però algunes de les 
quals están impl ic i tes en el relat 
que acabo de fer. La historia dirà 
si aquest judici és encertat o no. 

L'esperó sud-oest del Saraghrar 
és un deis problèmes actualment 
mes intéressants de l'Indu Kush. 
Els caps d'expedició d'alguns paï-
sos en son coneixedors i no ens ha 
d'estranyar que, anys a venir, es 
repeteixin els intents i potser s'ar-
ribi al c im. Però si després de diver
sos intents no s'assolia l 'exit, ales-
hores els catalans ho hauríem de 
tornar a provar; les nostres dues 
experiéncies son valuosíssimes, els 
esforços esmerçats, no gens menys-
preables... L'esperó sud-oest del Sa
raghrar és la nostra traballa, podria 
ser un encert internacional del nos
tre alpinisme! 

Tardor de 1977 
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Anotac ions sobre la Sima GESM 
per Martí Romero Rectoret 

—«¡Listo! ¡Recupera!» 
Rebotant de paret en paret, les 

paraules arriben f ins ais companys 
que, una vintena de metres per da-
munt meu, aguanten la corda on 
acabo de Migar un sac curull de ma
ter ia l . Fins a mi , l lunyanes i defor-
mades peí ressó, arriben les seves 
veus. Fan broma i s'animen mútua-
ment tot t ibant la corda. Es veu, 
que están contents. 

Estlc sol, l l igant sac rera sac; 
és una feina avorrida, gairebé me
cánica, que m'ha tocat de fer a 
mi perqué en el sorteig vaig treure 
el palet mes curt ! És en aquests 
moments, quan tot el material és a 
70 ó 80 m. de la boca de l'avenc, 
quan tots els problèmes ja son his
toria passada, quan no cal pensar en 
els durs esforços que caldrà fer l'en-
demà, o potser demà mateix, que 
pots ll iurar-te a la feina sensé rega-
tejar énergies i sensé cap condicio-
nament psíquic ni f is ic . Els nervis 
es relaxen, després dels dies de 
tensió al llarg dels quais qualsevol 
accident, decisló mal presa o error 
sobre la capacitat de tots i cadas-
cun dels equips de trebal l podia 
signif icar la di ferencia entre el 
t r iomf i la joia personal d'una tasca 
ben feta o la marxa entr ist ida pels 
object ius no assol i ts. És curiosa 
aquesta afició que tenim molts es-
peleôlegs a f i losofar, sols o acom-
panyats, quan velem que les coses 
rut i len, quan veiem enllestida la fei
na que ens haviem imposât i només 
cal , t ranqui l lament, tornar a la l lum 
del sol . 

Tots plegats, em sembla, hem for
mat un bon equip, ben compenetrat. 
No semblava pas, per endavant, mas
sa fáci l . Una desena d'espeleôlegs 
del «Grupo de Exploraciones Subte
rráneas de Malaga» i cinc de I'Equip 
de Recerques Espeleológiques, del 
Centre. Hi havla en contra uns con-
ceptes de técniques globals d'explo-
ració f ins feia poc divergents, pero 
que aquí, a la «Sima GESM», s'han 
complementat. Cree ha estât una 
experiencia posit iva per a tots ple
gats, possiblement perqué hi anà-
vem amb els ulls oberts I estàvem 

disposais a valorar amb imparcial l-
tat i esper i i crí t ic qualsevol est r i , 
técnica o concepte di ferents dels 
propis. 

Les coses, a l'E.R.E., acostumen a 
passar sempre duna manera im
previsible. Mes o menys, per l'abril 
d'enguany, ens asséiem, uns quants, 
al voltant d'una taula amb les inevi
tables gerres de cervessa al davant. 
Comentávem les possibi l i tats d'una 
nova campanya al Marroc, ja mig 
decidida, quan algú va dir que, com 
que ens venia de passada, podíem 
intentar l 'exploració de la famosa 
—per ais espeleólegs, és ciar— 
Sima Caliente, a Alhama de Murcia. 
D'aquí que un altre afegís, logica-
ment en broma, que per a anar a la 
Sima Caliente mes valia d'anar a la 
Sima GESM: només hi ha havia un 
pas. I com a vegades les bromes 
acaben malament vam oblidar-nos 
del Marroc i allá mateix vam decidir 
que la qüestió de l'avenc GESM era 
mes interessant que no les coves 
del Marroc i que calia escriure ais 
amics malaguenys, per veure qué 
es podia fer. El resultat va ser 
aquesta campanya conjunta, en la 
qual també havien de participar 
companys del Centre Excursionista 
d'Alacant que al f inal només van po
der ser dos i que per una Marga i 
complicada serie de circumstáncies, 
contra els desigs de to thom, van ha-
ver de marxar sense, prácticament, 
ni veure l'avenc. 

Aquesta cavitat és situada a Ho
yos del Pilar, a la Sierra de Tolox, la 
qual és una part de la mol t mes 
important i coneguda Serranía de 
Ronda. Aquests Hoyos están a una 
aleada aproximada de 1650-1700 m. i 
son unes depressions tencades, de 
superf ic ie bastant gran car teñen 
alguns centenars de metres de diá-
metre cadescuna. Com és logie, el 
drenatge de les aigües és tota lment 
subterrani , amb diversos engol idors, 
alguns dels quals son penetrables 

encara que la majorla teñen dimen
sions reduides o son perdues difu-
ses entre blocs i sédiments. 

En aquest sector es conexia, d'en-
çà del 1970, l 'existència d'un avene 
sense explorar anomenat Sima Hon-
aa, el qual no pogué ser localitzat 
f ins al quart intent, els dies 8 i 9 
de setembre de 1972. Quinze dies 
després es baixaven els pr lmers 40 
metres, alhora, que, vora seu, es 
descobrien altres avenes. Entre 
aquests n'hi havia un de sis metres 
de fonderia, que sense ni baixar-hi, 
fou batejat gairebé en broma com 
Sima GESM, sigles del «Grupo de 
Exploraciones Subterráneas de Má
laga». Un nou intent per descendlr 
a la Sima Honda s'esdevé el 30 
d'abril de 1973. Espeleólegs del 
GESM, GEOS de Sevil la, SEM de 
Marbella i Standar de Madrid as-
soleixen de nou —40 m. i davant 
l ' impressionant pou decideixen d'a-
bandonar. Al mateix temps, a la 
Sima GESM, en dues entrades suc
cessives, s'arribà a —60 i després 
a —140 m. 

En un campament del 8 al 15 de 
setembre del mateix 1973 i amb l'a-
jut d'un torn es baixá al fons de la 
Sima Honda, la qual resulta ser un 
unie pou de 137 m. de ver t ica l . Pa-
raílelament a la Sima GESM, les co
ses anaren rodades: se superaren 
els 300 m. de fonderia. Tant en 
aquesta campanya com en la de 
l'any 1974, en la qual s'arribà gaire
bé a —400 m., part iciparen, convi
dáis pel GESM, diversos grups de 
Marbel la, Priego, Sevil la i de Màla
ga mateix. 

Vista la creixent importancia de la 
cavitat, l 'estiu de 1975 penetra a l'a
venc un grup de deu espeleólegs 
div idi t en dos equips que lograren 
assolir una cota que, provlsional-
ment i a falta de topograf ia, f ixaren 
entre 850 i 900 m. En aquest Hoc, 
un pou impressionant, per al qual 
hom no disposava de mater ial , posa 
f i a l 'exploració. El temps passât 
sota terra fou de sis dies i deu ho-
res. 

El 1976 va èsser un mal any. Hom 
tornava a comptar amb la participa-
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L'escala va ser, fins a l'any 1976, l'eina 
fonamental d'exploració. « 

ciô d'espeleôlegs de diversos grups 
de la provfncia de Malaga. Primer es 
van perdre alguns dies en questions 
de transport i aprovisionament i des
prés una infecciô va atacar la major 
part de l'equip de punta, el quai va 
haver d'abandonar l 'exploraciô als 
—300 m. 

Les passades experiències i el co-
neixement de tècniques mes actua-
litzades van decidir el grup organit-
zador a canviar totalment l 'estil 
d'exploraciô que s'havia seguit, amb 
escales i l largues permanencies 
sota terra, i substi tuir- lo pel siste-
ma «sols corda», amb puntes suc
cessives, molt mes ràpid i lleuger i 
que ha estât preconitzat, d'uns 
anys ençà, pels grups europeus 
mes innovadors i dels quais l'ERE 
és un bon exponent al nostre pais. 

L'hora ja és arribada. No es pot 
continuar fent el ronso, xerrant del 
que sigui sota un «quejío». Ahir al 
vespre, al vol tant del foc, vàrem 
acordar que avui sens fal ta un 
equip efectuarla l 'aixecament topo
grafie entre les costes 400 i 300, 
enllagant aquí amb la topografia ja 
existent. En Fede ens va explicar 
detal ladament on era aquest punt: 
«una punta de roca invert ida, donde 
un paso estrecho, por donde se 

echan los petates». Encara que 
sembli inversemblant, aquests t i -
pus d'explicacions acostumen a ser 
suf ic ients; en un avene amb milers 
de morros de roca vàrem imaginar 
quin era I el vàrem encertar. 

Lentament ens anem traient la 
mandra de sobre i comencem a pre
parar l 'equip. Mosquetons, jumars, 
roba, la granota, etc., to t es va es-
tenent per terra. Quan sembla que 
hi és tot t 'adones que hi ha quel-
com d'espatllat o que et falta l'es
t r i imprescindible. Comenga la re
cerca — i cree que amb això n'hi 
ha prou per just i f icar el nom de 
TERE— per la motxi la, la tenda, el 
niu de mater ial , etc. f ins que algú 
t 'assabenta que el que busques ho 
té en Manel, que és a l'avene i que 
no en sort i rà f ins demà. Cal ut i l i t -
zar el sistema expedit iu d'agafar-
ho, sense gaires preguntes, d'on 
s igui . 

Un cop superada la Marga etapa 
preparatoria, comenga el purgatori 
espeleològic: a pie sol d 'est iu, ves-
tir-se amb diverses capes de roba 
especialment pensades per a tem-
peratures forga més balxes i, per 
acabar-ho d'arrodonir, la granota 
impermeable. Un cop tothom dintre 
el seu forn part icular, ens encami-
nem, enfarfegats i suats cap a la 
boca de l'avene. Hi entrem ràpida-
ment. Dintre, la temperatura — a l -

menys a la Sima GESM— és entre 
7 i 8.° C. i la nostra vest imenta és 
la correcta per no passar ni f red 
ni calor. 

Només som dos. En Toni i jo . 
Passem ràpidament les pr imeres 
gateres, el ressalt de cinc metres i 
som ja a la boca del «Pozo del 
Siete». Ens posem les darreres pe
ces de l'equip i revisem la coíloca-
ció de cadascuna. A part ir d'ara es 
succeeixen els pous i cal que tot 
estigui a lloc si volem estalviar-nos 
problèmes. Comentem —aquí és 
inevi table— l'accident que fa qua
tre dies va tenir precisament en 
aquest pouet un company mala-
gueny. Sortosament va ser poca 
cosa, pero van haver de baixar-lo 
a un hospital per efectuar-l i una 
revisió médica. Gracies a la insta-
Mació d'una línla telefónica a pocs 
minuts, al campament, en fórem 
assabentats. Passats els pr imers 
moments de desconcert no va ser 
pas complicat d'aconseguir que en 
poques hores pogués descansar 
tranquií lament a la seva tenda, sota 
la cura d'un metge que passava uns 
dies al campament. És intéressant 
de constatar —i tots vam estar-hi 
d 'acord— com ens va afectar 
aquest afer i de manera ben nega
t iva. La nostra mental i tzació va dis
minuir tant que, malgrat dir-nos 
els uns als altres que no havia 
estât res, ningú no es decidía a 
donar el primer pas i seguir amb la 
instaílació de l'avenc. Un cop va 
entrar un pr imer equip van desapa-
rèixer els mais averanys i to t va 
tornar a ruti lar com una seda. 

Les installacions d'aquest pou de 
115 m. son gairebé de l l ibre: doble 
corda, installacions independents, 
que eviten tota mena de frecs a la 
roca, i les t i rades tan ben reparti-
des que no et costa cap esforg a 
l'hora de pujar, amb el lôgic guany 
de temps en no haver d'esperar 
llargues estones que el company 
acabi de pujar una tirada tan Marga. 

L'unie inconvénient és que 
aquest t ipus de reinstaílacions so-
vint obliga a fer maniobres que a 
mi em semblen d'equi l ibr ista i per 
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Els longs recobreixen la gran quantitat 
d'escombrarles abandonades a tota la 
cavitai pels visitants que hi van ser 
el mes d agost. No cal dir que la imatge 
parla prou clarament sobre el nivell 
civic i, sobretot, espeleològic d'aquella 
colla. Sima GESM, a —285 m. j 

mes ben assegurat que est igui no 
deixa de produir-me una certa re-
cança: deu ser que m'estic fent 
vell per a aquesta mena de coses! 
Un cop sota aquest pou, les carac
tér ist iques de la cavitat son gaire-
bé uni formes. Cal seguir el curs 
d'aigua per dintre un méandre, amb 
algun pas d'allô que podrîem ano-
menar «distret», tal lat sovint per 
pous de poca fondària, per on l'ai-
gua t'acompanya formant cascades 
que acaben en estanyols. 

Corn que aquest t ram ens el co-
neixem bé, anem força de pressa; 
gairebé sensé adonar-nos passem 
«el caballo», un nou méandre, un 
pareil de pous mes i ja som a 400, 
Hoc on t robem una nota enganxada 
amb un mosquetô. Ens diu que, tal 
corn havîem acordat, un altre equip 
de topografia va arribar f ins aquî 
fent la seva feina i s'en va tornar 
a dormir al bivac de 530 per poder 
ajudar demà a retirar material cap 
a la superf ic ie. 

Traiem la cinta mètr ica, la brui-
xola, el l lapis.. . , i anem per feina. 

Descubrir alguna cova o avene 
important és di f íc i l i demana el seu 
temps i les seves suades mentre 
cerques la boca que t 'han indicat o, 
en al tres ocasions, perqué creus 
que un sector calcari reuneix unes 
caractér ist iques que permeten la 
instaHació de xarxes càrst iques 
d' interès. Normalment es troben 
forats pet i ts , de vegades una mica 
mes grossos, pero l 'AVENC, així en 
majuscules, que to t espeleóleg so-
mia de descobrir algun dia, aquest, 
el t roben ben pocs. I potser és mi-
llor de no trobar-lo, ja que ais pro
blèmes de t ipus técnic i organit-
zatiu s'hi afegeixen els ocasionats 
per la subespécie espeleolc-gica de 
«picadors de primeres» que només 
esperen que algún grup trobi quel-
com de gros per ficar-hi el ñas, 
considérant que alió de prospeccio-
nar esta molt bé que ho facin els 
al t res, pero que, un cop descoberta 
la cavitat, la qüest ió es redueix a 

una cursa per a comprovar qui bal-
xa mes avall i mes de pressa. Un 
altre peri l l és convidar un dia es-
peleólegs d'altres ent i tats i arribar 
després a la conclusió que fan mes 
nosa que servei, perqué la seva 
manera d'ésser o el seu est i l , per-
ronal o d'equip, no s'adiu amb el 
propi : els embolics son assegurats. 
I sempre hi ha qui diu que «alla 
dalt feu poca feina, que es podia 
haver fet molt més, etc.», amb la 
qual cosa els nombrosos especia-
l istes en espèleo-burocràcia just i 
f iquen el seu desig d'anar-hi I la 
incapacitat de fer-ho. 

Com de problemes d'aquests ja 
en ten iem experiències prèvies 
d'Arañonera,, no ens va estranyar 
que també n'hi hagués a la Sima 
GESM, ates que són directament 
proporcionáis a la importancia de la 
cavitat. Ens vam enterar que, ja 
l'any 1975, havien comengat a ac
tuar els «picadors de pr imeres», 
que culminaren la seva actuació 
aquest est iu que, pel que sembla, 
es van aplegar tots els especial is-
tes andalusos en aquest art per a, 
tal com passa gairebé sempre, fra
cassar comunitàr iament. Atès el 
t ipus d'exploració que van muntar, 
el resultat era gairebé previsible, 
si ten im present que els veri tables 

espeleòlegs no acostumen d'em-
brutar-se les mans en aquestes co
ses. L'unie trascendent que van 
aconseguir va ser convert i r la ca
vi tat en un femer, amb més brutì-
cia de la que, jo personalment, ha-
via v is t mai reunida sota terra. Dot-
zenes de llaunes per obrir, moites 
altres d'obertes i el cont igunt abo-
cat al costat, l iantes de cotxe, car-
bur en quantitat, t rossos de baca-
llà, plast ics, etc. La major part de 
les deixalles en estât de descom-
posició, pudents, i tot recobert de 
fongs blanquinosos que arribaven 
a ocupar superf icies de més de v int 
mètres quadrats. Només cai afegir 
que en un avene recorregut per un 
curs d'aigua ens havfem de baixar 
cant implores plenes ja que no 
gosàvem de beure la del r iu per-
què també era pie de restes orga
niques. 

Ja que no tenen èt ica, almenys 
podrien ser nets! 

L'exploració d'una gran cavitat té 
moites s imi l i tuds amb l'ascensió a 
un c im important: camp base, quan 
convé camps intermedis, gran 
quantitat de mater ial , etc. Però, so
bretot, hi ha un aspecte en el qual 
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son fonamentalment iguals: és una 
tasca d'equip. Tots sabem que al 
fons de l'avenc hi arribaran sols 
uns afortunats, perô que cal l'es-
forç de tots perquè aixô sigui pos
sible. 

Uns s'autol imiten responsabil i t-
zan-se de tasques com ara prospec-
ciô, topografia, intendència, etc., 
d'altres aniran équipant, transpor
tant material , fent les mi l coses 
que cal no descuidar. En tô t aixô 
s'aniran esgotant lentament. Final-
ment, el dia de la veri tat , quan tôt 
és a punt per a l'atac def in i t iu , 
quan cadascû passa Ilista del seu 
estât fîsic i psîquic, es produeix 
una selecciô natural que deixa uns 
pocs espeleôlegs —sempre menys 
que caldr ia— la responsabil i tat de 
seguir endavant i assolir la màxima 
cota en nom de tôt l 'equip. 

Estar-se de guardia al costat del 
teléfon és, normalment, forga avor-
r i t . Hi ha ocasions, pero, en qué la 
s i tuado canvia radicalment. I una 
d'aquestes és quan a 600 m. per 
sota els peus hi ha un grup de 
companys discut int els detalls de 
l'atac. Cal superar la cota —650 m. 
assolida l'any 75, cal topografiar un 
tram bastant llarg i cal decidir qui 
fa cada cosa. Per f i , de l'aparell 
surt una veu: «Oye, que no digan 
que los españoles no nos podemos 
poner de acuerdo; nos vamos a di
vidir en tres equipos de dos y...» 

Les hores s'esmunyen lentament 
per ais qui esperem. El sol ja fa 
estona que ha deixat el seu lloc ais 
estéis. Sabem, pero, que l'equip de 
punta té encara cent metres de ca
ble telefónic per instaílar i volem 
compart ir amb ells, f ins al darrer 
moment, la joia de trepi t jar alió 
que ningú no ha trepi t jat , de veure 
pels seus ulls alió que ningú enca
ra no ha v ist . 

Quan tornem a establ ir comuni
cado , les noves son encoratjado-
res: «Hem baixat cent metres de 
pou i t i ra aval l ! ; sí, el pou és gran-
diós, cau forga aigua i estem xops; 

La complexitat de la tècnica espeleolò
gica actual és vistent davant la quan-
titat i funcionalitat d'aparells personáis 
que s'utilitzaren a la Sima GESM. • 

ara estem penjats d'una doble ins-
tal lació de «spits», seguim avall, 
tenim prou mater ia l ; no, el cable 
telefonie s'ha acabat, darrera ve un 
altre equip topograf iant. Tot va bé, 
adéu, s i , tornarem a trucar de pu-
jada, adéu, adéu...» 

És tard i demà hi haurà coses a 
fer. Cai pensar que els molts sacs 
de material que hem entrat caldrà 
que tornin a sort i r de l'avene. A 
poc a poc, llevat dels que es que-
den a dormir al costat del telèfon, 
retornem al campament, al costat 
del- foc, a fumar la darrera cigarre-
ta, a comentar un cop més el que 
estan fent els companys. 

L'endemà ens enterem de les no-
vetats. La vert ical total del pou 
passa un xic dels 200 m. i a conti-
nuació s'ha seguit mig ki lomètre de 
galeria f ins que aquesta s'ajunta 
amb un altre curs d'aigua impor
tant. A aquest punt se li ha assig
nat la cota —850 m.: amb aixô la 
Sima GESM esdevé un dels deu 
avencs més pregons del món. Tan-
mateix cai remarcar que és la mà
xima fondària integrai assolida per 
espeleòlegs de l'Estat espanyol i, 
a més, en primera exploració. 

És ben segur que l'any que ve no 
discut i rem on podriem anar. 

Barcelona, setembre de 1977 
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vatges dels torrents i barrancs, profunditzant dins els 
terrenys margosos tendres i llevant-los per eroslé de 
les parts mes sobresort ints. Dins aquest relleu mun-
tanyôs, un xic desordenat, s'hi han obert les valls 
àmplies de rieres i torrents que drenen especialment 
cap a migjorn, les quais han estât recobertes de man-
tel ls de sédiments quaternaris. A l peu de les mun-
tanyes calcàries hi ha cons de dejecciô i glacis inte-
grats per reblums i graves amb crostes calcàries, 
tocant a la superf ic ie i que, cap al centre de la vall 
o de la plana aHuvial, enllacen amb els l l ims roigs 
detrî t ics i sols de terra rossa. Dins aquests sédiments 
hom ha dist ingi t cicles sedimentaris superposats (dos 

0 t rès, segons els llocs) formats per argiles roges, 
el fetge de vaca, l l ims loèssics i crestes zonars, que 
recorden els del quaternari de la plana barcelonina. 
Son el ref lex de les alternances cl imatiques del 
pleistocè. Les planes aHuvials mes extenses d'Eivis-
sa son les de Sant Antoni , de Sant Caries de Peralta 
1 la de Ciutat d'Eivissa. 

A la costa de tramuntana i de ponent d'Eivissa s'hi 
aixequen espadats i penya-segats, alguns de considé
rable alçària: el cap Jueu o de Llentrisca té 413 m; 
el cap Nonô, 257 m; la Creu de Sant Miquel , 213 m, 
etc. La costa és bastant articulada amb nombroses ca
les; oerô obéîtes als embats del mestral , fent excep-
ciô de la de Sant Antoni , mes arrecerada. 

La naturalesa calcària de les muntanyes d'Eivissa 
implica el desenvolupament d'un relleu càrstic. les 
rossoles de lapiaz fo rellars, o esquet jars), les dià-
clases obertes per la dissoluciô passen a ser profun-
des esouerdes, els avencs i cavernes completen 
aquest paisatge. Esmentem, al SW de l' i l la. el puig 
de s'Avenc. sa cova Santa, sa cova de Set Fumarals: 
a l'E. les coves de Régals i de Ramells: al NW, els 
avencs des Pouàs. des Torrent, de sa Mortera. Les 
dolines oue s'han fusionat han donat Hoc a unes valls 
sensé drenatge sunerf ic ial : son els pol ies, com el de 
Santa Agnès de Corona, el de Sant Mateu d'Aubarca, 
de 2 K m 2 de superf ic ie, el des Pla, prop de sa Talaia 

9 9 (J. Nuet i Badia) 

Paisatge eivissenc, prop de ¡'ermita d'es Cubells, al sud-
oest de l'illa. 
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100 (J- M. Panareda) 

Una vista del sôcol de l'illa de Formentera, format per 
les calcàries détritiques miocènes horizontals que afloren 
arran de mar i formen un espadat de mes de 100 m aquí 
a la Mola. 

de Sant Vicenç. Les fonts ressorgents, no cal dir, 
també hi son nombroses. 

Les platges de sorra o de palets en general es tro-
ben al fons de les cales. Les dues mes extenses s'han 
construi t al sud de l' i l la: son les platges del Codolar 
i la platja d'En Bossa, i formen dos cordons recolzats 
a les dues tosses bessones i calcàries del Corbmari 
(160 m) i de cap Falcò (144 m ) . Cap a terra han 
ail lât un marjal força extens, t ransformat ja fa temps 
en una salina d'alta producció (80.000 Tm de sai a 
l 'any). 

A l'illa d'Eivissa, les osciHacions del nivell marf 
també hi deixaren nivells de platja penjats, a alt i tuds 
de 25-30 m (t irrenià I ) , a 5-6 m (t irrenià II) i a 2-3 m 
(t irrenià I I I ) , que corresponen als nivells màxims as
s o l i t i durant les fases interglacials. Dins els sédi
ments d'aquestes platges abandonades hi ha fauna 
marina força rica en formes càlides. 

Formentera és una illa plana, formada per dos mas-
sissos un xic elevats (sa Mola, 122 m) i el promon
tor i de cap de Barbària (107 m) o de Sant Francese 
units per una doble platja sorrenca de 5 Km de llarg 
que fa d' istme. Són les platges de Tramuntana i de 
Mig jorn. 

El sòcol de l'illa és format per les calcàries détri
t iques miocèniques (tortonià) horitzontals que afloren 
arran de mar i formen un espadat de més de 100 m 
d'alcària a la Mola. Les terres baixes han estât reco
bertes pel marès eòlie, i en reali tat són antigues 
dunes, o sorres de platia consolidades. com són les 
del Calò des Mort , el Calò, Punta Gavina i Punta 
Pedrera. A més hi ha les arqiles sorrenques. roges. 
que clouen dues l lacunes: l 'estany des Peix i l 'estany 
Pudent. Aquest darrer és ut i l i tzat com a concentrador 
de les salines pròximes. Els dos massissos posseei-
xen una cobertora quaternària composta per l l ims i 
argiles roges arenoses, marès i una crosta calcària 
amb graves. 
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L'illa de Formentera no té xarxa de drenatge super-

f icial. L'aigua de pluja, ben magra per cert (371 mm 
anuals de mit jana), s' inf i l tra ràpldament pel marès I 
les sorres. 

Menorca 

Heus aci la segona illa de les Balears, la més 
orientai i la més allunyada. És la que presenta els 
trets geogràfics, geològics i geomorfològics més dis-
t ints de les altres illes germanes. Estructuralment, 
sembla que la seva posicló no encalxava dins la con
ca alpidica de les Bètiques, d'acord amb els conei-
xements que se'n tenia anys enrera. Per totes aques-
tes raons hem deixat la descrlpció de l'illa pel f inal. 
Vulguin els menorquins no fer-nos-en retret! 

L'illa de Menorca té una forma de parallelògram 
allargat d'ESE a WNW; encara que dit més vulgar-
ment, ens recorda la forma d'una mongeta. Té una 
llargària màxima de 48 Km entre el cap de Bajoli i 
la punta de s'Esperò, i una amplària de 20 Km del 
cap de Cavalleria a la costa oposada. 

En conjunt, Menorca és una illa aplanada, no té cap 
serra que l'arreceri de la tramuntana, vent que bufa 
d'una manera obsessiva molts dies durant l'any i que 
incideix molt fortament sobre el creixement de la 
vegetació. Les alt i tuds màximes són ben modestes: 
el Mont Toro, 357 m, és el punt culminant; s'Enclusa 
274 m; Santa Àgueda, 264 m; el Pulg Mal , 220 m, etc. 

Des del punt de vista geomorfologie i geologie cai 
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Les principáis unitats morfològiques de l'illa de Menorca. 
Explicado: En puntejat: El Migjorn o la Menorca blanca, 
composta per les calcàries i gresos miocènics que cons-
titueixen la plataforma, soleada per torrenteres seques 
gairebé tot l'any i interrompuda, arran de la mar, pels 
penya-segats. En blanc: Part de la Tramuntana de Menorca 
ocupada per les calcàries mesozoiques. En gris: Part de 
la Tramuntana constituida per les llicorelles i gresos grl-
sos de l'era primària i recoberts pels gresos roigs del 
Trias: és la part de l'illa que té el relleu més mogut i on 
es troben els cims més enlairats. 

102 (J- Nuet i Badia) 

Des de la muntanya del Toro (357 m), cim culminant de 
Menorca, es gaudeix d'un bon panorama de la regio de 
Tramuntana: un paisatge de relleus suaus i de sistematit-
zació delicada pel que fa a restructura del subsòl. Turons 
de roques vermelloses del Permo-trias, o de tonalitats bru
nes del Carbonifer, revestits de boscatge; vessants poc in-
clinats ocupats pels conreus i el prats. 

dividir l'illa en dues grans comarques naturals, se-
parades per una línia que la travessa longitudinal-
ment: des del port de Mao fins a la cala Morel l , pas
sant pel poblé de Ferreries i cala Algairens. Aqüestes 
dues réglons reben els noms de Migjorn i la Tramun
tana. A banda i banda d'aquesta línia s'hi troben ter-
renys de composició i edat ben diferents. El Migjorn 
és calcari I terciar i ; i també rep el nom de la «Me
norca blanca». La Tramuntana, en canvi, és més he-
terogènla amb terrenys paleozoics (és a dir de l'era 
primària) i mesozoics (de l'era secundaria); que res-
salten pels colors bigarrats: roigs, grisos, bruns; i 
per les roques unes de calcàries i d'altra si l íc ies; el 
relleu hi és lleugerament muntanyós, réduit a peti ts 
turons, el quai contrasta amb el relleu tabular del 
Migjorn, r igid i erm. 

La Tramuntana, la unitat septentrional de Menorca, 
és la més original de les Balears, pel fet de presen-
tar-s'hi terrenys molt més antics que a la resta de 
les i l les. Però els afloraments i Mur distr ibuclô força 
irregular són entrebancs grans per a establir algunes 
subdivisions dins aquesta comarca. Bourroullh hi sug-
gereix les tres àrees paisatgístiques següents: a) El 
paleozoic, constituït per terrenys dels périodes si-
lurià, devonià i carbonifer, és représentant per llico
relles i gresos nègres, grisos o bruns, alternats. És 
la «Menorca fosca». El relleu es desfà en peti ts tu
rons molt nombrosos i arrodonits, sotmès a una xar
xa fluvial molt atapeïda. Dues àrees teñen aquesta 
composició: una d'oriental, al nord del port de Mao, 
fins a la cala d'Addaia; i una de centrai, entre Mer-
cadal, la platja de Ferragut i la cala del Pilar, b) El 
tr ias inferior, que descansa sobre els terrenys de 
l'era primària que acabem d'esmentar, es dist ingeix 
dins e' op'satqe oer la tonali tat rogenca inconfusi-
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ble; és un dels trets caracterist ics de la Tramuntana 
menorquina. És la «Menorca vermella». De la matel-
xa manera que acabem de veure a la unitat anterior, 
la naturalesa d'aquests terrenys és netament si l ic ica, 
la quai cosa influeix sobre els sois i la vegetació. Es 
tracta de conglomérats i gresos basais que passen a 
la part alta de la sèrie a argiles roges Això ha fet 
que l'erosió de les algues hi hagi esculpit un relleu 
diferencial, en forma de «cuestas», amb petits ser-
rats o crestes orientats de NE a SW, i Inclinais cap 
al SE const i tuas pels materials durs, gresos i con
glomérats, coberts pel bosc o la garrlga; mentre que 
les argiles blanes son cult ivades. c) Els terrenys 
restants del secundari, el trias superior, el juràsslc i 
una mica de cretaci, son de naturalesa calcarla i do
lomit ica, de coloraclons grises o blanquinoses. És la 
tramuntana calcarla que forma un planell d'erosió ex-
tens, entre Alaior i les cales d'Addaia i el port de 
Fornells; i un altre entre la nau des Tudons, la cala 
Algalrens i coli Roig. Els terrenys secundaris han 
estât deformats per dues fases orogéniques succes
sives. La darrera, va escaure's durant el miocè mitjà, 
amb una empenta dirigida cap al NW la quai va en-
gendrar la formació d'unes escates de materials ju-
ràssics i tr iàsics i amb el front dels encavalcaments 
alineats de NE a SW. Pel vessant de ponent del Mont 
Toro (357 m) n'hi passa un. 

El Migjorn menorqui pertany al terciarl post-orogè-
nic, per això forma un conjunt calcari tabular, pia i 
gairebé sensé deformar i que, en arribar al mar, que-
da interromput per un penya-segat. L'edat és miocè
nica superior ( tortoniana), i la roca es compon de cal-
carenites i calcàries. 

El relleu del Migjorn és, com hem dit, t iplcament 
tabular, suaument inclinât devers la mar. Recorda el 
Migjorn mallorquî. Aquestes calcàries son fendides 
per barrancs meandri formes, encaixats en el planell, 

103 (Anna Borbonet) 

La cala de Fornells és la mes espaiosa de la costa nord 
de Menorca, i ta de port natural, encara que de no gaire 
calat. És molt probable que un moviment de subsidéncia 
o enfonsament recent n'hagi fet una costa de «rías», com 
a Galicia. Al lons de la imatge es retalla el mont Toro 
(357 m), el cim mes elevat de I'illa. 

104 (Anna Borbonet) 

Les cales de Macarella i de Santa Galdana ofereixen, dins 
el Migjorn menorqui, unes caractéristiques comunes a les 
esmentades a la cala Turqueta. La costa rocosa i abrupta 
solament gaudeix de platges acollidores a les boques de 
les torrenteres, seques gairebé tot l'any. 

quasi sempre secs i que, en arribar al nlvell del mar, 
es resolen en una cala amb una platjola de sorra 
fina; per exemple la Cala Galdana, la' Cala de Treba-
lúger, Cala En Porter, etc. Cap a la part mltjana de la 
costa de migjorn, aquest conjunt assoleix la màxim 
alearía del penya-segat, 75 m a Valí Vella; molt suau
ment va perdent-ne cap ais extrems de Tilla, de ma
nera que al port de Clutadella ¡ a l'entrada del port 
de Maó. I'espadat és de 10 a 15 m d'alt i tud. 

La plataforma de Migjorn, terra endins, enllaça 
amb una superf icie d'erosió que talla arran els re-
lleus estructuráis de la comarca de Tramuntana entre 
Alaior i es Verger formant-h¡ el planell juràssic es-
mentat mes amunt. La part occidental de la Tramunta
na també ha quedat afaiçonada per la mateixa super
f icie d'erosió. La part central, entre Mercadal i Fer-
reries, presenta tots els cims arranats (Santa Águeda, 
s'Enclusa, etc.), per damunt els 200 metres. És molt 
probable que es tractl de la mateixa superf icie enlal-
rada en bloc per efecte de moviments ascensionals 
molt modems de la part central de Tilla. Sembla que, 
per aquesta mateixa causa, alguns troncs del drenatge 
antic de Tilla s'han vlst abandonáis i f ins l tot han in
vert i t el sentit de l 'escolament. 

Per una banda, podem acceptar aquests moviments 
ascensionals del centre de Tila: acabats d'esmentar, 
pero per l'altra, sembla ben cert que una gran part del 
l i toral menorqui ha sofert darrerament moviments de 
descens, la qual cosa ha fet que, en algunes parts, la 
costa sigui for tament retallada. De les ¡lies Bledes al 
port de Maó. és verament una costa de «rías». La cala 
Tirant, el port de Fornells, la cala de Na Macaret, Tilla 
d'En Colom i s 'Albufera, el port de Maó, son tots 
grans entrants de la mar aue s'hi desfan en calons de 
segon ordre. A la cala Tirant ¡ a s'Albufera, part de la 
pr imit iva cala ha estât closa oer una Henea de terra 
o de sorra que Tha fet esdevenir un estany, comunicat 
al mar per un grau, com és el de Ses Salines Velles, i 
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105 (J. Nuet i Badia) 

La platja de Son Bou, a la costa meridional de Menorca, és 
una de les poques zones en qué l'espadat de la plataforma 
miocènica és precedit per una platja de sorra blanca. 

sobretot el de s'Albufera, aiguamolls d'una gran rique-
sa ornitològica, que cal protegir. Cal dir, a més, que 
el port de Mao, la rada mil lor del Mediterrani occiden 
tal , és una «ría» un xic complexa que s'ha desenvolupat 

al llarg d'un sistema de falles que han mogut els blocs 
que formen els marges del port, i, a més coincldeix 
amb el f ront de retracés erosiu de la plataforma mio
cènica, on s'ha bastit la ciutat de Maó i la poblado 
d'Es Castel l . 

La costa occidental també és bastant articulada, el 
port de Cutadella i la cala des Degollador son domina-
des per la plataforma terciaria de Mlg jorn, on s'ha 
construi t Ciutadella. La costa de Migjorn és molt 
abrupta, amb cales poc profundes, i solament hi ha 
dues platges de sorra aixoplugades al peu del penya-
segat: la de son Bou i la de Binigaus. Tot al voltant de 
l'Illa, com a les altres Balears, hi ha restes de platges 
aixecades del quaternari, que es poden reconèixer 
pels replans o relleixos coberts de mares amb fauna 
de molluscs d'aigües càlides. 

No cal dir que ací també s'han carst i f icat les forma-
cions calcàries, especialment les de mig jorn. Els 
avenes i coves hi son ben desenvolupats; esmentem-hl 
la cova de s'Engollidor, com a exemple. Dins les cal
carles del secundari, tenim a sa Talaia de Fornells la 
gruta de Na Pulida; a Addala hi ha Ses Coves Noves i 
la de s'Hort des Lleó. 

Deixant a part i l lots i esculls,-a Menorca cal fer es-
ment de dues Mies adjacents: Tilla d'En Colom, feta 
de l l icorel l les i gresos; i Tilla de s 'Aire, retali de la pla
taforma de Mig jorn, recoberta de dunes petrif icades. 
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Horn pot def inir el clima d'un Hoc com el conjunt 
de condicions que caracteritzen l 'atmosfera i que son 
definides pels valors mitjans deis di ferents elements 
c l imát ics, llurs valors extrems i la freqüéncia o du
rada deis fenómens atmosfér ics durant un període de 
temps molt l larg, a ser possible, de 30 anys. Cal no 
confondre el cl ima d'un lloc amb el temps atmosféric. 
Aquest és el conjunt d'estats i de fenómens atmos
fér ics que teñen lloc en un moment donat i corres-
ponen a una situació meteorológica, variable en un pe
ríode breu de temps. 

El cl ima deis Paísos Catalans es caracteritza per la 
seva diversitat. Des deis cims gelats i humits deis 
Pirineus, f ins a les planes seques i calentes del Baíx 
Segura, s'hi troba una gran varietat de d i m e s , que 
es detallaran mes endavant. Abans, pero, s'explicaran 
eis factors que determinen aquesta diversi tat climá
tica i eis t rets fonamentals deis elements cl imát ics 
al conjunt deis Paísos Catalans. En l 'últ ima part s'ex-
posen breument eis t ipus de temps i la dinámica de 
les masses d'aire que eis determinen. 

FACTORS DETERMINANTS DE LES DIFERENCIES 
CLIMÄTIQUES 

El cl ima deis Paísos Catalans, com el d'altres re-
gions que voregen el mar Medi terrani , es caracteritza, 
dintre de la seva forta irregulari tat, per uns estius 
secs i calents, uns hiverns suaus I uns máxims plu-
josos a la primavera i a la tardor. Ara bé, tothom pot 
constatar com d'una comarca a l 'altra, d'un vessant a 
l 'altre, s'hi observen notables di ferencies cl imát iques. 
A vegades, son canvis locáis deguts a la topografía, 
que donen lloc a topocl imes o d imes locáis, pero so-
vínt son modif icacions que afecten ampies extensions. 
Entre eis factors que les condicionen hi ha la distan
cia al mar, I 'alt i tud, l 'orientació ¡ l 'exposició i la la
t i tud . 

La distancia al mar 

Mentre la temperatura de l'aigua del mar varia molt 
lentament al llarg de l'any, la de terra té una forta 
dependencia amb la inso lado, amb la rad iado i amb 
la massa d'aire que la cobreix. Per aixó, el mar fun
ciona com un esmorteídor térmic. A l 'hivern, l'aigua 
del mar encara conserva bona part de les calories re-
budes a l 'est iu, i a l 'estiu una mica de la frescor de 
l 'hivern. Per aixó, a les comarques l i torals, les glaca-
des son rares i eis estius son mes aviat f rescos. En 
canvi, terra endins eis hiverns son molt freds i eis 

estius molt calents. Els canvis térmics diürns i anuals 
hi son mes bruscs i les di ferencies entre las tempe
ratures máximes i minimes hi son mes grans. 

El fenomen cl imatic de les regions llunyanes al mar, 
caracteritzat per una gran osciílació térmica diurna i 
anual i, generalment, per una gran sequedat, és cone-
gut pel nom de continentalitat. Ais Paísos Catalans, al 
Baix Cinca i al Segriá, per exemple, la cont inental i tat 
és molt suau si es compara amb la de les regions de 
l ' interior dels grans cont inents. Per aixó, el c l ima d'a-
questes comarques es diu de tendencia continental. 

La cont inental i tat c l imát ica de les comarques In
ter iors s'accentua quan hi ha algunes serralades que 
les separen del mar. Aquest és el cas de les serra
lades costeres catalanes, que const i tueixen una autén
tica barrera entre l'aire mari i el de les comarques 
inter iors. 

L'altitud 

Ouan es puja una muntanya es nota que l'aire es 
va refredant i les pluges i les boires hi son mes fre
quents. Aquests canvis son deguts al fet que, amb 
l 'al t i tud, la pressió atmosférica disminueix i l 'aire, 
com tots els gasos, en expandir-se, es refreda, aug
mentant així la humitat relativa, i, per tant, la possi-
bi l i tat de ploure. 
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Variado de la temperatura en altitud. 
a) A l'atmosfera II iure. 
b) Inversió tèrmica a ras de terra, intensa a les vali s 
tancades i en dies de calma i en temps anticiclônic. 
c) Inversió tèrmica en altitud amb la presencia de boires, 
dì Inversió tèrmica en altitud per la presencia de mas
ses d'aire dilerent: front en altitud. 
e) Fort gradient tèrmic a ras de terra per un rescal-
fament, durant l'estiu. 
i) Presencia d'una gota d'aire fred. 
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El gradient tèrmic (gradient adiabàtic) d'una massa 
d'aire sec o no saturât ascendent és aproxlmadament 
d '1°C per cada 100 mètres d 'a l t i tud. Perô en arribar 
a la saturaciô de la humitat es formen nûvols i l'aigua, 
en condensar-se, cedeix calor, i el refredament de 
l'aire és molt mes lent, de manera que el gradient tèr
mic (gradient pseudoadiabàtic) queda réduit aproxima-
dament a la meitat. El gradient tèrmic mit jà és, a la 
pràctica, de 0,65° C per cada 100 mètres. La formaciô 
de les boires cumul i formes de la marinada és una 
bona constataciô del gradient tèrmic en al t i tud. 

Hi ha, perô, excepcions locals a aquesta régla gêne
rai. Sovint es pot veure una densa boira al fons d'una 
vall o d'una conca totalment voltades de muntanyes, 
sensé altra sortida que un congost. Aquesta boira es 
forma a causa d'una inversiô de la temperatura a les 
pr imeres desenes, a vegades centenars, de mètres 
d'al t i tud. La inversiô tèrmica és un canvi de signe del 
gradient tèrmic. 

A les nits serenes, l'aire del fons d'aquestes valls 
es refreda per radiaciô de la terra, de manera molt 
exagerada. Si hi ha poc vent i l'aire no es remou, 
aquest queda reclôs al fons, immôbi l . L'aire f red, corn 
que és mes dens que l'aire calent, roman al fons 
f ins que un vent for t el remogui o que l 'escalfor del 
dia el faci aixecar. És fréquent l 'aixecament i la desa-
pariciô de la boira baixa cap a mig matî o al migdia 
i que es formi de nou al capvespre. Perô, si l 'escalfor 
del sol no és suf ic ient o no hi ha gaire moviment de 
l'aire, corn passa els dies d'altes pressions, la boira 
baixa pot persist i r diversos dies. 

En els casos d' inversiô tèrmica els vessants son 
mes calents i mes secs que els fons de les valls. 
Els efectes de la inversiô tèrmica queden palesos en 
la vegetaciô i en els conreus. 

Hom pot contemplar des dalt d'un c im muntanyôs 
el bell espectacle del fons de les conques i les valls 
tapades de boires blanques. És corn un immens mar 
de nûvols del quai els relleus mes alts sobresurten 

107 (Anna Borbonet) 

Mar de nûvols a la conca del Segre, des de la serra 
d'Aubenç (Alt Urgell) al Ions emergeix de les boires hi
vernais el Montseny. 

108 (J- Nuet i Badia) 

Gelerà de l'Aneto. Als llocs mes enlairats i arrecerats 
les neus no arriben a fondre's totalment i donen Hoc a 
congestes i geleres. La gelerà de l'Aneto se situa aproxl
madament entre els 2.800 i 3.200 mètres d'altitud, i la 
massa de glaç avança uns pocs mètres l'any. Observi's el 
pedruscall que formen els blocs morrènics i el trenca-
ment en arestes vives per gelivació, ben vissible en el 
bloc situât a primer terme. 

corn iIles f lotants. El mateix espectacle s'observa quan 
es forma un nivell de boires en cotes infer iors als 
cims de les serralades o es vola dalt d'un aviô. 

L'orientacio i l'exposiciô 

El relleu no solament détermina les condicions cl i 
matiques per l 'alt i tud. sinô també per l 'exposiciô de 
la terra als raigs del sols, segons l 'orientacio dels ves
sants. A ls Països Catalans, com arreu de l 'hemisferi 
boréal, els vessants que miren cap al sud, o soleil, 
son exposats de cara al sol i reben mes radiaciô solar 
que els vessants orientats cap al nord, o obacs. 
Aquests fenômens tenen la màxima intensitat a les la-
t i tuds mit janes, com és el cas dels Països Catalans. 

Aquesta diferència d' insolaciô deguda a l 'exposiciô 
ve augmentada pel pendent dels vessants i per l'al-
t i tud . El pendent del vessant fa que la terra estigui 
Inclinada de manera que els raigs del sols hl arr iben 
força perpendicularment quan és exposât al sud. L'al-
t i tud fa que a terra hi arr ibi màs radiaciô, ja que els 
raigs del sol , en travessar l 'atmosfera, son en part 
absorbits pels gasos o dispersats per les part icules 
sol ides o pel vapor d'aigua que hi ha a l 'atmosfera. 
Pensem en les bolrines o en la calit ja que com un vel 
cobreix sovint els fons de les val ls, les planes o les 
ciutats. Tôt plegat ajuda que els solei ls rebin mes ra
diaciô solar i, per tant, siguin mes i l luminats i escal-
fats que els obacs. Per tô t aixô, el sol a muntanya 
sovint escalfa molt mes que a les valls i quan hom 
descansa a l'ombra d'un arbre o a l'obac deseguida 
es té sensaciô de f red. 

El contrast c l imàt ic entre solei l i obac és molt 
sovint posât en evidència per la vegetaciô i per l'ac-
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ciô humana. És fàci l observar els obacs de les nostres 
muntanyes colonitzats per arbres caducifol is ( falgs, 
castanyers, roures) i els solei ls per perennifol is (al-
zines, pins) o per matol lars o prats secs i amb sois 
esquelèt ics. Cal dir, perô, que aquest contrast ha 
estât accentuât per l'acciô de l 'home, corn son els 
casos on el bosc d'obac contrasta amb les brol les, 
camps o erms del so le i l . 

L'exposiciô als raigs del sol no és l'unie efecte 
cl imatologie de l 'orientaciô dels vessants. Cal tenir 
présent, també, per on arriben els vents humits domi
nants, sobretot pel que fa a les pluges i la humitat 
atmosfèr ica, i a les caractér ist iques dels vents do
minants de cada vessant. 

L'exposiciô cap als vents humits dominants fa que 
a un vessant hi caigui gran quantitat d'aigua i que la 
humitat atmosfèr ica sigui sovint elevada. Aquest és 
el cas, per exemple, de la Vall d 'Aran, de la Garrot-
xa, de la serra de Tramuntana i de la serra d'Aitana, 
on el for t gradient alt i tudinal détermina unes eleva-
des nebulositat i precipi taciô. En el cas de la Vall 
d 'Aran, el mateix que succeeix al conjunt dels ves
sants septentr ionals dels Pirineus, l'elevada humitat 
és deguda a l 'efecte acumulat iu de l'arribada de l'aire 
humit atlàntic i del fe t d'obaga. Per contrast, els 
vessants a sotavent d'aquestes masses d'aire humit 
son mes secs. És el cas de la Cerdanya o de les 
planes del Segre. 

D'altres cops els efectes es poden oposar-se i do-
nar Hoc a paisatges di ferents dels que hom podria 
esperar. Es poden observar obacs aparentment mes 
secs i degradats que els solei ls. Vegeu els casos de 
la tramuntana als Pirineus or ientais i l 'efecte fôhn. 

La tramuntana, vent sec del NW, castiga amb la 
seva força i la seva eixutor els vessants obacs de les 
muntanyes mes or iental ts dels Pirineus. A l 'hivern, 
arrossega grans quanti tats de neu i la llença cap als 
vessants solei ls de sotavent. L'acumulaciô de tanta 
neu ha fet i fa que al soleil es formi glaceres i con-
gestes, que no guarden proporciô amb les pluges i 
neus del Hoc. 

En explicar els efectes del gradient al t i tudinal a les 
masses d'aire ascendents, s'ha v is t com l'aire en 
pujar es refreda i augmenta la humitat relat iva. Doncs 
bé, quan l'aire ja ha passât pels c ims i pels col is, des
cendes pel vessant oposat. A la inversa de l'ascen-
ciô, en perdre a l t i tud, l'aire s'escalfa i disminueix 
la humitat relat iva. Perô l'aire descendent de sota
vent, a una mateixa a l t i tud, és mes sec i calent que 
l'aire ascendent de sobrevent. En pujar l 'aire ha per-
dut humitat absoluta, fe t observable en les pluges i 
en les ful les mullades per la boira baixa ploranera. En 
descendir per sotavent s'escalfa i s'asseca mes. Es 
constata aquest fenômen observant la formaciô de 
boires a sobrevent en cotes infer iors a les de la seva 
desapariciô a sotavent. És un fenomen observable a 
nombroses muntanyes i es coneix amb el nom d'efec-
te fôhn, nom d'un vent dels Alps, Hoc on s'estudià bé 
aquest fenomen. Vent de t ipus fôhn n'es el fogony, 
vent càlid i sec dels Pirineus (Pallars, Andor ra) , que 
sol bufar després de ploure o nevar. 

La latitud 

La s i tuado dels Països Catalans i la seva forma 
allargassada en direcció deis meridians determina un 
gradient lat i tudinal. 

És évident que les comarques mes meridionals re-
ben mes rad iado solar per la seva lat i tud. Perô aqües
tes diferencies no serien prou manifestes si no fos 
per la presencia mes fréquent de masses d'aire fred 
vingudes del nord i d'una major nebulositat a les 
comarques mes septentr ionals. 

Cal situar els Països Catalans dins d'un àrea que 
rep les inf luencies de masses d'aire ben di ferents, 
des de les masses d'aire àrt ic extremadament fredes, 
f ins a les masses càlides i seques tropicals, passant 
per les masses temperades i humides de l 'At lànt ic. 
Segons el domini d'unes o al tres, els Països Catalans 
sofr iran fredorades, secades o pluges. 

ELS ELEMENTS DEL CLIMA 

La correcta comprensió del cl ima d'un Hoc exigeix 
l 'estudi global de tots i de cada un dels ' é léments 
c l imàt ics. Només aix i és possible def inir un c l ima i 
establir-ne les caractér ist iques essencials i di feren
ciáis. 

Els estudis c l imàt ics es basen en l 'observació me
teorológica diaria i en l 'enregistrament d'un conjunt 
de paramètres i en l'anàlisi sectorial d'aquests élé
ments c l imàt ics. Per aixô, abans de def inir els dife
rents t ipus de cl ima s'explicaran les caractér ist iques 
dels éléments bàsics del c l ima: temperatura, pluja 
i vent. 

La temperatura 

A grans f rets . ja s'han expl icat els factors fonamen-
tals de la distr ibuciô de les températures: l 'a l t i tud, la 
cont inental i tat i la lat i tud. 

Hom esta acostumat a ut i l i tzar les températures 
mitjanes, diurnes, mensuals i anuals. Aquests valors 
son ut i ls per a comparar diverses estacions. La tem
peratura mitjana no es registra en cap termômetre . 
És el résultat d'una operado ar i tmética s imple. La 
temperatura mitjana diurna s'acostuma a calcular di-
v idint per dos la suma de la máxima i de la mínima 
del dia. A les estacions météorologiques importants, 
on es registra permanentment la temperatura, poden 
calcular la temperatura mitjana sumant la temperatura 
de cada hora i d iv id int el résultat per 24. La suma de 
les températures mit janes diurnes dividida pels dies 
del mes dona la mitjana mensual. Les mit janes men
suals sumades i div idides per dotze donen la tempe
ratura mitjana anual. 

El mapa de températures mit janes anuals ofereix 
una vis ió global de la distr ibuciô de les températures 
als Països Catalans. A l l i toral , les températures mit
janes son elevades, desde de 15° (cap Bear 15'1°) a 
18° (Alacant 18'1°). Cap a l ' interior la disminució és 
en relació, sobretot, amb l 'a l t i tud. A ls Pirineus la 
cola 2.000 coincideix a grans f re ts amb la isoterma 
5° (estany Gento 3'4°, estany de Sant Maur ic i 4'4°, 

23 



72 

109 M a p a de les t e m p e r a t u r e s mi t janes anuals deis Pa ísos C a t a l a n s 

Dades: S. M. N. Elaborado: P. Clavero (País Valenda), 
J. M. Panareda (Principat de Catalunya), J. Raso (liles Balears) 

~J menys de 10°C 

entre 10° i 15°C 

mes de 15°C 

Nuria 4'6°). Al País Valencia s'arriba ais sectors mes 
freds a ¡sotermes inferior a 10° (Castel l fabib 9'4°, Vis-
tabella del Maestrat 8'8°) i a les li les a la isoterma 14° 
(Escorca | monestir de Lluc | 13'6°). 

Si bé el mapa de temperatures mit janes anuals 

ofereix una visió de conjunt de les temperatures ais 
Paísos Catalans, no expressa com es distr ibueixen al 
llarg de l'any. Dues estacions poden teñir una mateixa 
temperatura mitjana i en canvi teñir un régim térmic 
ben di ferent. Només cal que al llarg de l'any sumin 
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igual. Per aixô es representen les températures mit-
janes del mes mes f red (gêner) i del mes mes calent 
(agost) . Hom pot observar clarament en to ts dos tra
pes la influencia del relleu. 

El mes de températures mit janes mes elevades va
ria segons les estacions. A les estacions l i torals del 
País Valencia i de les li les la temperatura mitjana 
d'agost és marcadament superior a la de ju l io l . Cap 
al nord, les di ferencies es redueixen i en algunes 
estacions mes septentr ionals la mitjana mes elevada 
es registra pel ju l io l (cap de Begur, Perpinyà). 

La mateixa tendencia s'observa cap a l ' interior i 
cap als llocs de mes al t i tud. En les estacions de 
muntanya i en les de cl ima de tendencia continen
tal la di ferencia entre la mitjana de ju l io l i la de 
l'agost és quasi inapreciable, amb un predomini de 
valors mes elevats pel ju l io l . 

La comparado deis mapes del gêner i l'agost per
met descobrir algunes caractér ist iques de la d ist r i -
bució térmica. Les diferencies entre les estacions 
l i torals i les estacions inter iors son mes elevades 
pel gêner que per l'agost. A l País Valencia aqüestes 
di ferencies vénen determinades, a la vegada, pel 
relleu i la distancia al mar (Valencia 10'5°, 24'5°, Cas-
tel l fabib 2'8°, 177°, ju l io l 18'8°). A Catalunya es pot 
diferenciar clarament la inf luencia de la continenta-
l i tat en comparar les estacions l i torals entre Barce
lona i Tarragona i les del Segrià i Baix Cinca. Mentre 
al gener hi ha una diferencia de 4 a 5 graus, a l'agost 
pràct icament es registren les mateixes mit janes (Bar
celona 9'5°, 24'3°, Lleida 5'4°, 24'4°). A les l i les el 
relleu és pràct icament el factor déterminant de les 
di ferencies c l imat iques (Ciutat de Mallorca 10'5°, 
25'2°, Escorca [moner t i r de Lluc] 6'7°, 21 '5 o ) . 

Malgrat tôt , les r janes mensuals tampoc no ex-
pressen c o m p l é t â m e s el régim térmic . Per exem
ple, a l 'est iu, durant el dia fa mes calor a Lleida 
que a Barcelona. Durant la nit , el te rmómetre baixa 
mes a Lleida que a Barcelona. En canvi, la mitjana 
mensual és pràct icament la mateixa. 

D'aquí ve que mol t sovint al costat de les tempé
ratures mit janes s'ut i l i tza l'amplitud térmica. L'am-
pl i tud térmica anual és la di ferencia entre la mitjana 
del mes mes calores i la mitjana del mes mes f red. 
Compareu aquests exemples (g = gener, f = febrer, 
i = ju l io l , a = agost) : 

110 (segons J. M. Panareda) 

Mapa de temperatures minimes absolutes al febrer de 
1956 als Paisos Catalans. Les fredorades mes intenses es 
registraren entre els dies 11 i 13 a bona part deis Paisos 
Catalans. A les comarques pirinenques i en algunes es
tacions del Valles i Girones les minimes absolutes tin-
gueren lloc entre el dia 1 i el 4. 

Conéixer les temperatures mit janes extremes, má
ximes i min imes, té nombroses aplicacions practi
ques. El coneixement d'aquestes dades permet saber 
els conreus que hi pot haver en un lloc i estudiar 
l 'amplitud ecológica de les plantes espontànies. 

Com que els Països Catalans son una area que 
sofreix inf luencies de masses d'aire de caractéris
t iques tèrmiques ben di ferents, no n'hi ha prou de co
néixer les mit janes extremes, cal saber les extremes 
absolutes, és a dir, els valors màxims i min ims regis
t rá is d'ençà que ha començat l 'observació. És impor
tant conéixer les minimes absolutes i la frequència 

Mitjana 
Mit jana mensual 

anual mes mes 
fred 

Mit jana 
mensual Ampl i tud 

mes mes tèrmica 
calent 

Estany Gento 3'4° —3'6° (g-f) 12'6° (j) 16'2° 

Mont l lu is 6'0° 0'3° (g) 14'1° (j) 13'8° 

Barcelona 16'5° 9'5° (g) 24'3° (j-a) 14'8° 

Lleida 14'8° 5'4° (g) 24'9° (j) 19'5° 

Fraga 15'2° 4'4° (g) 257° (j) 21'3° 

Valencia 17'1° 10'5° (g) 24'5° (a) 14'0° 

Utiel 12'5° 4 '1° (g) 22'0° (j) 17'9° 

Eivissa 17'5° 11'2°(g) 25'3° (a) 14'1° 
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I M a p a de les t e m p e r a t u r e s mit janes del mes mes fred ( G e n e r ) 
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112 M a p a de les t e m p e r a t u r a s mít janes del m e s mes cálld (Agos t ) 

Trvi. Ago&t 

Dades del Servicio Metereológico Nacional 
Elaborades per: P. Clavero (País Valencia), J. M. Panareda 
(Principat de Catalunya), J. Raso (liles Balears) 
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amb qué es registren temperatures semblants. Tothom 
pot recordar algunes glacades, que van arribar a 
causar grans estral ls en els conreus i els f ru i terars. 
El mapa de les temperatures mínimes absolutes del 
febrer de 1956, és una mostra clara de f ins on po
den baixar les temperatures. Fou un febrer excepcio
nal, pero no pas i r repet ib le. Encara que no tan for tes, 
molts hiverns sofreixen intenses fredorades. Peí fe
brer de 1956 totes les estacions deis Pai'sos Cata-
lans registraren temperatures infer iors a —2°. Les 
mes bgixes es registraren ais Pirineus (estany Gento 
—32'0°, port de la Bonaigua —26'0°, Nuria —24'0°). 
A les estacions l i torals s'arribá a —10° (Begur) . A 
les hortes valencianes, on rarament glaca, l ' impacte 
del f red fou catastrófic (Castelló de la Plana —7'3°, 
Valencia —7'2°, Alacant —5'0°) . 

OSSERVATO Ri DE L'EBRE, ROQUETES (44m) 

Eallifa 
Manlleu 
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Exempie dels diferents valors mensuals de tempera
tures i precipitacions i la seva representado gráfica. Les 
dades corresponen a l'estació meteorològica de l'obser-
vatori de l'Ebre a Roquetes, prop de Tortosa. L'estació 
está situada a 44 metres d'altitud. Les dades han estât 
elaborades a partir de les observacions de 73 anys 
(1905-1977). 
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Mapa de les temperatures minimes de l'aire a 1'50 mè
tres d'altura la matinada del 28 de febrer de 1924 a la 
Plana de Vie. És un bon exemple de la importancia de 
les inversions tèrmiques a les conques tancades i en 
dies de calma (Fontserè, 1937). 

Si s'estudia el cl ima local es poden trobar grans 
diferèneies tèrmiques en sectors pròxims. Recordem 
les conseqùències d'una inversió tèrmica o d'un can-
vi d'exposlció (solei l - obac). Només com a exemple, 
vegeu l'estudi fet pel doctor Fontserè sobre l'anoma
lia tèrmica de la Plana de Vie. A la matinada del 28 
febrer de 1924 mentre entre Vie i Manlleu, a 470 m 
d'al t i tud, es registra —26'5°, als vessants pròxims 
del Montseny, cap als 800 mètres d'al t i tud, els ter-
mòmetres no baixaren de —5°. 

Observatori de l'Ebre, Roquetes (Baix Ebre) 

gêner febrer marc abril maig juny ju l io l agost setbre. oct. novbre. des. anual 

(a) Precipitacions 25'4 32'2 38'2 42'9 63'8 45'4 18'3 30'5 777 77'2 48'5 48'5 548'6 
(b) Temperatura màxima 

absoluta 25'0 26'3 28'0 34'0 34'0 36'0 37'2 38'9 36'4 32'3 28'2 24'0 38 '9 
(c) Temperatura mitjana 

de les maximes 14'0 15'5 18'2 20'6 23'6 27'2 30'2 30'4 27'6 22'8 17'9 •4*2 
(d) Temperatura mitjana 9'3 10'5 12'5 14'9 18'2 21 '9 24'8 24'8 22'1 17'6 13'0 10'0 16'6 
(e) Temperatura mitjana 

de les minimes 5'2 5'9 7*8 10'1 12'8 16'9 197 19'8 17'3 13'1 8 7 6'2 

(f) Temperatura mînima 
absoluta —15'0 —6'4 —1 '4 — f 4 3'6 8'9 12'6 12'8 9'1 3'4 —0'9 —3'8 —6'4 
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Les precipitacions 

Un cop d'ull al mapa de pluges anuals permet de
tectar certa relació entre el relleu i la quantltat de 
pluja calguda. Efectivament, és a les muntanyes on 
plou mes. D'antuvi cal dir que la coincidencia no és 
del tot exacta. Cal recordar el que s'ha dit deis ves-
sants or ientáis vers la direcció deis vents humits. 
Son muntanyes amb pluges abundants que const l tuei-
xen autentiques barreres escorredores d'aigua i de
terminen ais vessants i planes oposades una ombra 
pluviomètr ica. 

A is Pirineus, to t i que les precipi tacions hi son 
abundants, hi ha grans diferencies segons els ves
sants i els massissos. A causa de l'escala, la isohie-
ta màxima assenyalada al mapa és la de 1.000 mm. 
Aquesta isohieta se situa entre les cotes 1.500 i 
2.200 metres a les comarques de la Ribargorca, Pa-
llars, Andorra i Cerdanya (estany Gento 1.308 mm, 
estany de Sant Mauric i 1.482 mm, Ransol 1.043 m m ) . 
No cal suposar que les precipitacions mit janes deis 
Pirineus catalans superin x i f res superiors a 2.000 mm, 
com ho han indicai alguns autors. Rarament es tro-
barien punts amb mes de 1.500 mm de mitjana. Això 
no voi dir que algún any excepcional no plogui molt 
per sobre de la mitjana, com l'any 1963 (Benasc 
1.841'2 mm, Cabdella 1.765'9 mm, estany Gento 
1.648'3 m m ) . 

En aquest sector deis Pirineus hi ha una forta 
asimetría entre el vessant cátala i l 'occità (vali de 
Luixón, alt Comenge, alt Coserans), on la isohieta 
1.000 se situa pels vol ts de la cota 800. Els vents 
de l'oest, procedents de I At lant ic , hi arr iben un cop 
passada la plana d'Aquitània, carregats d'humitat, i 
en pujar pels vessants obacs pir inencs descarreguen 
pluges abundoses i, a l 'hivern, neu. L'ombra pluvio
mètr ica deis Pirineus amb un marcat efecte fohn és 
del fons del Pallars i l 'Urgellet (Llavorsi 719 mm, 
posât en evidencia en les dades de les estacions 
Adrall 636'3 m m ) . La isohieta 800 arriba f ins a Es-
terr i d 'Àneu, Tavascan i Sant Julia de Loria. El fons 
de la Cerdanya const i tueix un llarg passadis sec, 
entre l 'Ait Urgell i el Rosselló. A Puigcerdà, si tuât 
a 1.190 m, només hi plou 788 mm. El mateix passa 
al fons de la dotada del Capcir, a l'alta vali de l 'Aude, 
on entre 1.200 - 1.500 m es mesuren precipi tacions 
mitjanes entre 700 i 800 mm. 

Cap a la part oriental dels Pirineus l 'asimetria 
pluviomètr ica dels vessants s' inverteix. Les masses 
d'aire atlàntic arr iben força eixutes i son els vents 
humits mediterranis els que determinen les pluges 
amb mes aigua. La barrera orogràfica pir inenca (Ca-
nigó, Bastiments, Puigmal) es continua per la Serra-
lada Transversal Catalana (Beget 1.427 mm, Campro-
don 1.155'6 mm, Olot 1.029 mm, Sant Esteve d'En Bas 
1.257 mm) fins al Montseny (Turó de l 'Home 1045 
m m ) . 

OBSERVAT0RÍ DE L'EBRE , ROQUETES (44 m) 548.6 mm 

A LAÇANT (81m) 337,6 mm 

ffl 

600 mm 

ESCORCA (GOrg blau), Mallorca (615m) 1434,7n 
mm 

•2400 
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Gráfiques de les precipitacions anuals, mostrant la irre-
gularitat del règim de pluges. 

29 



78 
116 M a p a de les p luges anuals ais Pa isos C a t a l a n s . 

Dades: S. M. N. Elaborado: P. Clavero (Pais Valencia), 
J. M. Panareda (Principat de Catalunya), J. Raso (liles Balears) 

P l u g e s p m attuai 

Les franges l i torals són més avlat poc plujoses. arriba fins a la costa s'hi mesura una precipi tació 
Es caracteri tzen per un augment progressiu de les l leugerament més elevada. Igualment terra endins 
pluges cap al nord, des d'estacions amb menys de les pluges són en relació amb el rel leu. A ls llocs 
300 mm al Baix Segura, fins a les superiors de 600 més elevats hi plou més que a les valls. Compareu 
mm a l'Empordà i al Rosselló. Al la on una serralada l 'Albera, la Serralada Litoral Catalana (Montnegre, 
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Fotog." Fundado Conccpdó Rabell (Sr. G. Campo), Tibidabo (Catalunya), 4 octubre 1924, a 17 h. 10 

Cumulonimbus Incus. — Vista del núvol tot sencer. En NN bases uniformes. En BB cabdella-
ments cumuliformes. En TT transido entre les estructures cumuliforme i fibrosa. En EE enclusa ne-
tament limitada per una superficie horitzontal (probablement una superficie d'inversió), foradada no 
obstant en C per un cabdellament mes puixant. En MM parts mamellonades de l'enclusa, analogues 
al Cirrus mammatus de la Planxa 12. 
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Reprodúcelo d'un fragment de la planxa 93 de l'Atlas In
ternacional deis núvols i deis estats del cel del Comité 
Météorologie Internacional, publicat a Barcelona el 1935, 
mercès a la generositat de la Institució Patxot. Aquest 
Atlas recull una important aportado catalana del mate
rial d'observació météorologie, aplegat per l'equip del 
Servei Météorologie de Catalunya que dirigía el doctor 
Eduard Fontserè. 

Iibidabo], serra de Llübuna i serra d'Aitana, amb 
les planes del Rosselló i de l'Empordà, del delta 
de l'Ebre, la plana de Castello i el Baix Segura. El 
mateix s'esdevé amb les serralades mes inter iors 
(Serralada Prelitoral Catalana ¡ estreps deis s istemes 
ibèric i bè t ic ) . 

Lluny del mar i voltades de muntanyes que di f icul
ten Tambada d'aires humits atlàntics i mediterranis, 
hi ha les planes del sector occidental de la Depres-
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118 (J- Nuet i Badia) 

Efectes destructius d'una allau en un bosc de pi nègre 
prop el Pla d'Hospitalets a Ull de Ter. Una allau és una 
massa de neu que es desprèn i es précipita muntanya 
avait amb violència. Son fréquents als vessants enlairats 
i molt inclinats dels Pirineus. Al tons de ta totografia 
s'observa el pedruscall del peu del corredor de l'allau. 

sic- Central Catalana. Son seques i mancades d'aigua. 
El Baix Cinca, el Segrià i les Garrigues, en unió amb 
la zona àrida aragonesa, queden per sota de la iso-
hieta 400 (Fraga 341 mm, Lleida 351 m m ) . La Terra 
Alta i l 'Urgell només hi queden parcialment. Cap a 
l 'Alt iplà Central Català, malgrat al t i tuds superiors a 
800 m, amb prou feines s'arriba a 700 mm. 

A les liles es constata un augment pluviométr ie 
d'Eivissa (Eivissa 422'8 mm) a Menorca (Mao 649'6 
m m ) . L'altitud i la disposició de la serra de Tramun-
tana, modif iquen, com a totes les muntanyes, el rè-
gim pluviometr ie de bona part de Tilla. Encara que 
les pluges abundants en alguns racons son un fet 
ben explicable, poden sorprendre qui només t ingui 
la idea d'una Mallorca calorosa i seca. És cert, a la 
ciutat de Mallorca només hi plou 416'6 mm. Però 
cap al nord la pluviositat augmenta i als voltants de 
la badia d'Alcudia hi plou més de 600 mm a l'any. 
I no gaire més lluny, al monestir de Lluc, a Escorca, 
només a 525 m d'al t i tud, hi plou uns 1.342'2 mm de 
mitjana anual. Els vents dominants de l'oest en 
xocar amb la serra de Tramuntana hi deixen caure 
part de l'aigua que arrosseguen. Per això, aquest ves-
sant és més plujós. Però aquests vents no deixen 
tanta aigua com se'n mesura a les estacions. Les 
pluges més fortes son les degudes als l levants. Els 
l levants, vents del NE, en entrar per la badia de Po-
Henea es troben de sobte amb una serralada allar-
gassada longitudinalment. La descàrrega d'aigua és 
enorme de setembre a abri l , amb mitjanes mensuals 
superiors a qualsevol estació pir inenca (octubre 
241'6 mm, novembre 205 2 mm, desembre 184'7 mm, 
gêner 168'2 m m ) . A l'altre cantó de la serralada, al 
SW de Tilla, els l levants, ja descendents, hi deixen 
poca aigua. A la plana de la Ciutat de Mallorca s'hi 
forma una veri table ombra pluviomètr ica. 

Com a les temperatures, no n'hi ha prou de co-

nèixer eis totals i les mit janes pluviomètr iques anuals. 
Cai conèixer la seva distr ibució al llarg de l'any i la 
intensitat de les pluges. No és el mateix 150 mm 
caiguts en un dia de cop, o d is t r ibuas suaus al llarg 
d'un mes. 

A més, s'ha de tenir présent la i rregular i tat al 
llarg dels anys. Les precipitacions mitjanes anuals 
sovint s'allunyen molt de les precipitacions concretes 
de cada any. Hi ha anys més secs ¡ anys més hu-
mits. Com a exemple, vegeu la distr ibució dels to
tals anuals de TObservatori de l'Ebre (Roquetes), 
Alacant i Escorca. 

La característ ica diferencial de les pluges pir inen-
ques no és solament la quantitat, sino la distr ibució 
al llarg de l'any i la quantitat d'aigua caiguda durant 
l 'est iu, en qué per la calor, l'aigua és més neces
sària. Com es pot observar als diagrames c l imàt ics, 
les estacions pir inenques no tenen cap mes sec. Fins 
hi ha estacions que tots eis mesos superen eis 
100 mm, com l'estany de Sant Maur ic i . El gêner 
acostuma a ser el menys plujós i a Testiu les preci
pitacions son abundants. Moites de les pluges es-
t iuenques son locáis i de poca durada. Sovint es pre
senten en forma de tempestes. Son tempestes de 
calor, que es produeixen per escalfament de Taire 
dels fons d'una vali o d'un vessant solei l . L'aire ca
lent ascendeix i en poca estona dona Hoc a grans 
formacions cúmulo-nimbus, cops de vents, llamps i 
t rons, i ruixats for ts, a vegades amb pedregada. Les 
tempestes de calor solen formar-se a les régions 
de muntanya, cap al migdia dels dies calorosos d'es-
t iu . 

Exceptuant eis Pirineus, als Països Catalans el rè-
gim pluviométr ie es caracteritza per un estiu mar-
cadament poc plujós i sec. Aquesta part icular i tat 
del nostre cl ima, tan repetida en tots eis l l ibres, exi-
geix ser matisada. Com succeeix amb el màxim fér
mio mensual d'agost, l 'eixut estiuenc és més marcat 
a les estacions l i torals i cap al sud. És al País Va
lencia i a les liles on eis est ius son més secs. Ve
geu les pluges de jul iol d'Oriola (2'9 m m ) , Alacant 
(3'6 m m ) , Gandia (67 m m ) , Pego (57 m m ) , Ciutat 
de Mallorca (2'5 m m ) , Escorca, al monestir de Lluc 
(7'5 m m ) , Eivissa (4'0 mm) i Maó (37 m m ) . Obser-
veu la poca pluja d'Escorca, un dels llocs més plujo-
sos deis Països Catalans a la tardor i a l 'hivern. 

Eis màxims pluviométr ies se si túen, a excepció 
de les estacions pir inenques, a la primavera o a la 
tardor. Al País Valencia, sobretot al l i toral , i a les 
l i les, el màxim és marcadament de tardor, centrat 
molt sovint a l 'octubre (cap de Sant Antoni 121'3 mm, 
Pego 202'9 mm, Gandia 1461 mm, Valencia 1027 mm, 
Benicarló 1027 mm, Vistabella del Maestrat 112'5 
mm, Mao 1437 m m ) . Observeu que tots eis llocs 
esmentats, considerats més aviat secs, la mitjana 
d'octubre és per sobre de 100 mm. En algunes es
tacions la pluja d'octubre correspon quasi a la quar
ta part de les pluges de l'any. Cal dir que sovint 
aqüestes pluges son torrencials i han ocasionat inun-
dacions catastròf iques. 

Al l i toral català, encara que no tan marcat, hi ha 
un màvim pluviométr ie per la tardor, centrat a Toc-
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Mov imen t esport iu , cultural i cívic dins 
les Entitats Catalanes d 'excurs ion isme (*) 
per Marga Cardona 

L'excursionisme a Catalunya, nas-
cut ben espontàniament deis sentl-
ments patr iòt ics d'uns quants ho-
mes que vol ien conèixer ¡ fer co-
nèixer, est imar i fer est imar, con
servar i fer conservar el patr imoni 
de la nostra terra, to t recorrent-la 
devotament, ha estat la primera ma
n i fes tado esport iva del país, la pri
mera Universi tät popular de Cata
lunya i l 'escola de civ isme de mol-
tes generacions. 

Comencà amb la Renaixenca i fou 
practicat individualment. En grups 
de Companys en ten im noticia des 
de l'any 1850, quan X. Vidal i Valen
ciano fundà, a Vilafranca del Pene-
dès, una societat dedicada a fer ex-
cursions. 

Mes endavant, el 1876, neix el 
que mes tard es dirà Centre Excur
sionista de Catalunya, primera en-
t i ta t centenaria dins l 'excursionis
me cátala. 

Quan eis joves fundadors del Cen
tre Excursionista de Catalunya, de-
cidiren d'agrupar-se en una enti tat 
excursionista, ho feren per uns ob-
ject ius ben concrets i que han re
su l ta i vàlids f ins als nostres dies. 

El pr imer; fomentar les excur-
sions per la nostra terra per tal que 
fos degudament coneguda i estima
da. I un al t re; fomentar la creació 
d'enti tats semblants a la que ells 
creaven llavors. 

Ja hem di t que eren eis temps de 
la Renaixenga i ells veien que amb 
la seva dèria de voltar món i co
nèixer la geografia, l'art, la historia 
¡ eis costums i la Mengua de la terra, 
podien fer costat ais que maldaven 
per desvetl lar en eis catalans eis 
sent iments d' ident i tat col lect iva. 

L'experiència directa, el contacte 
personal amb la real i tat del país, la 
satisfaccio amb eis resul táis que 
n'obtenien, eis mantingueren ferms, 
i una generació darrera l 'altra, f ins 
a nosaltres, ha sabut agermanar el 
plaer de l 'exercici f ís ic a muntanya 
amb la cur iosi tat de l 'observació 
del que ens envolta i el sent iment 
d'amor a la terra que t rep i tgem. 

Totes les ent i tats que han anat 
sorgint arreu deis Pai'sos Catalans, 

que al llarg deis anys han estat 
nombrosíssimes, teñen els matei-
xos ideáis esport ius, culturáis i pa-
t r iô t ics i els han anat desenvolu-
pant l l iurement, segons les prefe-
rèncles i possibl l i tats de les per
sones que les han inteprades i mal-
grat les adversitats deis condicio-
naments histories en qué han hagut 
de viure. 

Creiem que si sois un d'aquests 
ideáis fos obl idat o menyst ingut, 
tota l 'essència de l 'excursionisme 
se'n ressentir ia. En resultaría una 
altra act iv i tat i mes valdría de do-
nar-li un altre nom. 

Ha estat, dones, natural i lôgic 
que a les ent i tats d'excursionisme, 
i com a elles ais nombrosos grups 
d'escolt isme, es desvat l lessin, molts 
sent iments, aquests darrers anys 
de repressló, molts sent iments pa-
t r iô t ics , de rebell ió i de servei al 
país. 

¿Qué poden els discursos, els dia-
ris i les informacíons of ic iáis, da-
vant la reali tat comprovada pels pro-
pis ulls? 

¿Quin respecte inspiren unes es
coles que ens ensenyen histor ies i 
geografies llunyanes i ens amaguen 
les que son nostres? 

¿Qui pot restar insensible davant 
uns pobles abandonáis, unes ma-
sies miserables, una naturalesa mal-
mesa pels afanys d'un lucre abu-
siu? 

La serie de preguntes es pot 
allargar tant que to ts els problèmes 
del nostre temps hi teñen cabuda. 

Tots els qui formen part de les 
ent i tats excursionistes, en aportar-
hi llur servei personal, llur coopera
d o económica o llur par t ic ipado ac
t iva, poden tenir la seguretat que 
en aquests temps di f íc i ls que ens 
ha tocat de viure, han realitzat un 
servei al país, han ajudat a mante
níanos desperts davant la real i tat 
que d'altres ens han volgut amagar 
i capgirar tantes vegades. 

Només calia sort i r d'excursió el 
diumenge, per tornar a tocar de 
peus a terra. No han calgut gaires 
paraules, la força de l 'evidéncia 

obria ulls i orel les i movía volun
tá is . 

El que és la historia de les en
t i tats excursionistes, és a dir de 
llur act iv i tat des de les respectives 
fundacions f ins a l'any 1965, J. Iglé-
sles ho ha estudiat exhaustivament 
a ¡'Enciclopedia de l 'Excursionisme. 
Peí que fa al Centre Excursionista 
de Catalunya f ins a l'any 1976, ho he 
exposât sumàriament en el meu tre-
ball «Cent Anys d'Obra Collect iva». 

Perqué ja ha estat, dones, expli-
cat, no parlaré ara del moviment 
esport iu, cultural i cívic a les ent i
tats, en els temps passats, sino 
que em l imitaré a fer una anàlisi de 
la realitat présent. 

Tots sabem que les excursions en 
gran part son organitzades, d'una 
manera privada, en grups d'amics, 
que tant si pertanyen a una enti tat 
com si no, surten peí seu compte. 

També és fréquent que l 'enriqui-
ment cultural que l 'excursionisme 
comporta es cerqui individualment. 

El que és mes di f íc i l , en canvi, és 
una acció cívica eficaç portada a 
terme en sol i tar i . 

Aixô caldrà tenir-ho en compte a 
l'hora de valorar els résultats del 
présent t rebal l , perqué totes aqües
tes actuacions no hi son consldera-
des, per la di f lcul tat de comptabi-
l i tzació. 

El période estudiat és el l'any 
1976. 

Les ent i tats estudiades son 33. 
Totes publiquen but l let ins, circu-
lars o revistes Aixô denota ja una 
regulari tat en l 'activitat social i un 
important esperi t d ' iniciat iva. 

Aqüestes publicacions han estat 
la font d' informació de qué m'he 
servi t . Tôt aquest material es tro-
ba a la Biblioteca del Centre Excur
sionista de Catalunya. 

Les ent i tats consultades son d'una 
importancia molt diversa. Del vo-
lum de programació d'act ivi tats ja 
ho podem deduir. 

Les mes grans organitzen actes, 
conferencies, cursets, excursions, 
sense deixar cap buit en l lurs ca-
lendaris. 
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Les excursions collectives constitueixen 
la base de l'activitat social de totes 
les entitats excursionistes. w 

Els actes, a les mes pet i tes, son 
mes espaiats. 

Perô ara, mes que la quantitat 
d'actes organitzats al llarg de l'any, 
ens intéressa de saber de quin t i -
pus son, per conèixer la mental i tat 
que domina dins les nostres enti
tats i l ' interès que demostren a 
fer-ho saber ais socis per animar
los a part icipar-hi. 

Per no allargar aquest t rebal l , no 
dono el detall de la programado 
de cada entitat, sino que he agru-
pat les act ivi tats publicades per 
totes elles en els tres apartáis que 
son objecte d'aquest estudi . 

Act iv i tats esport ives, act iv i tats 
culturáis i act ivi tats civiques. 

ENTITATS CONSULTADES: 

Agrupado Cultural Folklórica de 
Barcelona, Agrupació Excursionista 

de Granollers, Agrupació Excursio
nista Icaria, Agrupació Excursionis
ta Muntanya. Agrupació Cientí f ico 
Excursionista de Mataró, Agrupació 
Excursionista Pedraforca, Associa-
ció d'Alumnes i ex-Alumnes de I'Es
cola de Mestr ia Industrial de Valls, 
Ateneu Santjustenc, Centre Excur
sionista Al iga, Centre Excursionista 
de Banyoles, Centre Excursionista 
de Catalunya, Centre Excursionis
ta de Catalunya, Centre Excursio
nista Empordanés, Centre Excursio
nista de Lleida, Centre Excursionis
ta d'Olot, Centre Excursionista 
Montserrat , Centre Excursionista 
Sant Martí , Centre Excursionista de 
Terrassa, Centre de Lectura de Reus, 
Club Excursionista de Gracia, Club 
Excursionista Pirenaic, Club Excur
sionista de Ripoll, Club Muntanyenc 
Barcelonés, Club Muntanyenc Bar
celonés de Valls, Club de Fútbol 

Reddis de Reus, Els Blaus, Foment 
Excursionista de Barcelona, Foment 
Mart inenc, Dinàmic Club, Grup Ex
cursionista de Manlleu, Penya Ex
cursionista Guimerà, Reus Deporti
vo, Unió Excursionista de Catalunya, 
Unió Excursionista de Sabadell. 

L'estudi del moviment esportiu, 
programat i aparegut ais butl let ins 
de les 33 ent i tats esmentades, esta 
desglossat en els conceptes mes 
freqüentment relacionats en totes 
elles; responen a act iv i tats bàsica-
ment esport ives, sense que aixó 
vulgui dir que estiguin forçosament 
desprovistes d'un bagatge cul tural . 
Pero aquest dépendra de la inten-
cional i tat deis organitzadors i de la 
voluntat deis part icipants. 

L'estudi del moviment esportiu, 
ha donat el résultat següent; 
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1. Excursions col lect ives 100 % 
2. Espeleologia 57 % 
3. Escalada 54 % 
4. Excursions d'alta 

muntanya 51 % 
5. Camping 39 % 
6. Rallyes i marxes 36 % 
6. Cursets d'excursìonisme 36 % 
6. Grups especial 

d'espeleologia 36 % 
7. Grups especial d'escalada 33 % 
7. Esqui alpi 33 % 
8. Grups especial d'alta 

muntanya 21 % 
9. Esquí de muntanya 15 % 
9. Cursets d'esqui alpi 15 % 

10. Sortídes extraeuropees 12 % 
11. Cursets d'alta muntanya 9 % 
11. Cursets d'escalada 9 % 
12. Esquí nòrdic 6 % 
13. Cursets d'espeleologia 3 % 

Al t res act ivi tats esport ives pro-
gramades en aqüestes ent i tats, han 
estât: 

Ping-Pong 9 % 
Fútbol 9 % 
Escacs 6 % 
Tir 3 % 

Se'n desprèn la importancia pri
mordial que es dona a les sort ides 
col lect ives, basiques en el desenvo-
lupament de la vida social. 

La preocupado per la cont inuitat , 
la veiem en els cursets, d' iniciació 
a l 'excursionisme, deis quals tro-
bem referencia en un 36 % d'aques-
tes ent i tats. És elevat si tenim en 
compte l'esforç que representa per 
a moites que teñen pocs socis i, per 
tant, encara menys companys en 
qui confiar la responsabil i tat d'a-
questa complexa act iv i tat . 

L in te res esport iu queda palesat 
en el nombre d'act lvi tats d'escala
da, alta muntanya i espeleología, 
així com en la par t ic ipado a Mar
xes, Rallys i Curses. 

Malgrat aquest interés, només te
nim constancia d'un 9 % d'enti tats 
que hagi fet pública, en llurs butlle-
t ins informat ius, la programació de 
cursets. 

A ixô pot ésser degut al fet que 

les altres ent i tats, malgrat teñir 
també grups especial i tzats, perden 
potencial organitzatiu, en marxar els 
elements mes preparáis de cada 
grup, per treballar ais grups espe
ciáis creats per la Federado Cata
lana de Muntanya, que, en teñir un 
major poder económic, estableix 
una veri table competencia amb les 
ent i tats mes débils, que, d'aquesta 
manera, cada dia ho son mes 

L'estudi de la programació cultu
ral relacionada amb l 'excursionis
me, ha donat el resultat següent: 

1. Projeccions diaposit ives 39 % 
2. Biblioteca 36 % 
3. Coílocació de pessebres 

al c ims 33 % 
4. Concursos fotografíes 24 % 
5. Projeccions cinema 18 % 
6. Cursets de cíéncies 

naturals 16 % 
6. Cursets d'art 15 % 
7. Cursets de geografía 12 % 
7. Música 12 % 
8. Cursets de llenguatge 8 % 
8. Concursos Mteraris 8 % 
9. Publ icado de l l ibres 6 % 

10. Cursets d'históría 3 % 

Al t res act iv i tats molt fréquents 
son: exposícions de fotografía, con
ferencies sobre temes d'excursío-
nisme ¡ concerts. 

També hem trobat Teatre, Radio, 
Esperanto, Turisme i Sardanes, Fila
tel ia i Numismática. 

Les act iv i tats programades mes 
sovint, guarden relació amb la fo
tografía. 

Les altres matéries, tan víncula-
des amb l 'excursionisme com son 
l'art, geografía, historia, ciéncíes 
naturals, hi son tractades principal-
ment en conferencies pero molt 
poc en cursets, que sempre dema-
nen un interés mes continuât i po
den ser compléta is, amb excursions 
especíalment pensades per a cada 
cas. 

El nombre de Bíblioteques entre 
les ent i tats consultades, és impor
tant, pero caldria fer un estudi so
bre llur cont ingut i el moviment de 
lectors. 

Aquí cal que recordem que totes 
les ent i tats que estudiem realitzen 
una act iv i tat de t ipus cultural que 
demana molta dedicació i una certa 
capacitat económica per a la publi
cado de butl let ins, gairebé sempre 
informatius i de divulgació cultural 
i de revistes que conserven plena-
ment la inquietud cultural que han 
t ingut sempre. 

L'estudi de les actuacions de ca
rácter cívic, ha donat els résultats 
següents: 

1. Escrits en defensa de la 
Natura 27 % 

2. Adhésions i manifests 
écologies 21 % 

3. Desbrossament de camins 6 % 
3. Neteja de la muntanya 6 % 
3. Assenyalament de camins 6 % 
3. Conferencies sobre 

ecología, etc. 6 % 
4. Premis literarí foment amor 

a la Natura 3 % 
4. Edíció de cartel ls pares 

naturals 3 % 

Les act iv i tats de carácter cívic o 
ciutadà son reaiment minimes i re-
f lecteixen sens dubte la tónica ge
neral del país durant els anys de 
dictadura, en qué la inh ib ido pro-
ducte de la por i de «l'evasionis-
me», ha estât l 'actitud mes corrent. 

Les manifestacions per escr i t , im-
pugnacions, art ic les, etc., han estât 
naturalment les mes abundoses. 

Les manifestacions que demanen 
una apor tado personal, com ara la 
neteja de la muntanya. desbrossar 
camins, etc., han estât, per contra, 
molt escasses. 

Establiré tot seguit una Mista con
junta de totes les act iv i tats, per fer-
nos carree de la pr ior i tat que les 
nostres ent i tats els concedeixen. 

1. Excursions col lect ives 100 % 
2. Espeleología 57 % 
3. Escalada 54 % 
4. Excursions d'alta 

muntanya 51 % 
5. Camping 39 % 
5. Projeccló de diaposit ives 39 % 
6. Rallys i marxes 36 % 
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Sortida hivernal d'alta muntanya a la 
Coma de Rus, Cabdella. Els excursionis-
tes han construit un iglú. y 

6. Grup d'espeleologia 36 % 
6. Cursets d'excursionisme 36 % 
6. Biblioteca 36 % 
7. Grup d'escalada 33 % 
7. Esquí alpí 33 % 
7. Collocació de pessebres 

al c ims 33 % 
8. Escrits en defensa de la 

natura 27 % 
9. Concursos fotografíes 21 % 

10. Grup d'alta muntanya 21 % 
10. Manifests ecologies 21 % 
11. Projeccions de cinema 18 % 
12. Cursets de ciéncíes 

naturals 15 % 
Cursets d'art 15 % 
Esquí de muntanya 15 % 
Cursets d'esquí 15 % 

13. Sortides extraeuropees 12 % 
Música 12 % 
Cursets de geografía 12 % 

14. Cursets d'escalada 9 % 
Cursets d'alta muntanya 9 % 

15. Concursos l í teraris 8 % 
Cursets de llenguatge 8 % 

16. Conferencies ecología. 
etc. 6 % 
Publ icado de l l ibres 6 % 
Esquí nórdic 6 % 
Desbrossar camíns 6 % 
Neteja de la muntanya 6 % 

17. Cursets d'espeleologia 3 % 
Cursets d'história 3 % 
Reconstrucció monuments 3 % 

Premí l i terari foment amor 
a la natura 3 % 
Edició cartel ls pares 
naturals 3 % 

La priorítat que mereíxen les ac-
t iví tats esport ives, sobre les cultu
ráis i cíviques exclusivament, és 
considerable. 

Sabem que hi ha moltes mes en-
t i ta ts . Si t inguéssim les dades de 
llurs actuacions, canviarien potser 
alguns tants per cent. 

Sabem que molta act iv i tat es fa, 
ja ho hem dit abans, sense que si
guí anunciada en els but l let ins. 

Recollír totes aqüestes dades re
presenta un treball mol t mes com-
plet i aquest potser en podría ser 
una part. 

No obstant, les di ferencies tan 
acusades entre els moviments es
tudiá is , es mantindríen, car en rea-
l i tat els resultáis obt inguts, des-
prés d'aquest estudi . no han fet sino 
conf irmar el que és palés en el món 
excursionista actual. 

En efecte, el nombre d'excursio-
nistes és cada dia mes gran, i tam
bé creix el deis que el practiquen 
només en els vessants mes exclu
sivament esport ius. 

També és cert, que entre ells és 
nota la manca de preparació cultu

ral i l'abséncia de preocupació cí
vica. 

Tot plegat és f ru i t de les c i r cuns 
tancies imperants avui encara al 
nostre país. Ho hem d'admetre. Tam
bé és cert, pero, que molts excur-
sionistes som conscients d'aquest 
greu desequi l ibr i , que afecta peril lo-
sament l'esséncia mateixa de l'ex-
cursionisme i potser ha arribat l'ho-
ra de posar-hi remei. 

¿Qué podem demanar a les nos-
tres ent i tats excursionistes? 

1. Responsabi l i zado en l'educa-
ció del món excursionista. Mol ts dé
f ic i ts culturáis ¡ cívics de Leseóla 
poden ser suplerts per les ent i tats 
excursionistes. 

Evidentment és una responsabil i-
tat compart ida amb la deis educa-
dors i c ientí f ics del nostre poblé. 
Caldrá, per tant, posar-se d'acord i 
no deixar perdre mes oportuni tats 
de treballar junts, per alleujar 
aquest problema, que afecta els ex
cursionistes i tota la societat. 

A les ent i tats grans, de fe t ja hi 
ha una certa entesa i coílaboració, 
com ho demostra el bon nombre 
d'act ivi tats programades. 

Tanmateix, gairebé sempre ho 
son només, dins el d o s tancat de 
l 'entitat i per a grups redu'íts de 
socis. 
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Indicador de camins, instaHat per ex-
cursionistes a la Morera de Montsant. 

T 

La di f icul tat rau a les ent i tats pe-
t i tes amb pocs socis. Aqüestes en
t i tats podrlen unir-se ocasionalment 
amb les del mateix barr i , comarca 
o poblado important, per organitzar 
cursets, exposlcions, conferencies, 
etc., que far ien prof l t a un major 
nombre de persones. 

2. Organltzació de mes cursets 
d'excurslonlsme, escalada, espeleo-
logia, alta muntanya, esquí, etc., 
adregats generalment a gent molt 
jove, per fer-los comprendre la im
portancia de llur comportament cí-
vic a muntanya, als refugis, ais po-
bles, etc., la necessitat de mantenir 
nets eis indrets per on passen o 
fan estada, el respecte pels edl f ic is, 
monuments i mons vegetal i animal, 
l 'esperit de companyonia i de Soli
darität, per damunt de Péxit perso
nal. En aquests cursets cal donar
los eis coneixements que no han re-
but a escola, sobre geografía i his
toria del propl país, a mes de carto
grafía, meteorología, geologia, etc. 
Tots aquests coneixements, evident-
ment, no son necessarls per a la 
acció física d'escalar, caminar o es
quiar, pero sí per a una convivencia 
civi l i tzada entre persones que sem-
pre poden aprendre coses noves. 

3. Responsabi l i zado en la con
f igurado del nostre patr lmoni natu
ral, vetl lant per l 'ordenació del ter r l -
to r i , de l im i tado deis pares naturals, 
conservació posterior i l luita contra 
la privati tzació deis camins, etc. 

4 . Tasca de d ivu lgado mes deci
dida, perqué el nombre d'excurslo-
nistes sigui cada día mes gran. 

Podrien col-laborar amb eis grups 
d'esplai, colónies d'est iu, grups di
versos del barr i , etc. Alxö sense 
oblidar les escoles. 

Caldrla també que les ent i tats 
existents. miressin d'augmentar el 
nombre de llurs socis i d'una ma
nera molt peremptör ia, que ajudes-
sin a la creació d'enti tats d'una cer
ta importancia on no n'hi hagi enca
ra cap, com son molts barris ex-
t rems de les grans ciutats. 

5. Unitat de plantejaments i d'es-
forgos per aconseguir-ho. 

La divulgació és un aspecte molt 

intéressant per a tots els que estu-
diem els problèmes de l 'esport i el 
Meure, perqué l 'excurslonisme no 
nécessita, per a ésser practicat, ins-
taílacions cares, ni exclusives, ni 
especiáis. Tota la naturalesa li és 
camp d'acció i allô que és impres
cindible per a un excursionista, ho 
és també per al s imple passejant 
ocasional, per al contemplat iu de 
bells paisatges, per ais qui viuen 
del conreu de la terra, de l'aprofi-
tament racional de boses, r ius, 
prats i Macs. Les bones comunica-
clons son tan necessaries per ais 
excursionlstes com per a la resta 
dels ciutadans. I els déf ic i ts d'in-

fraestructura que afecten la pobla
do rural, motlvant-ne l'èxode a les 
ciutats, afecta també l 'excurslonis
me que troba les masles abando-
nades els camins perduts i les fonts 
eixutes. 

L'excursionisme no demana unes 
condiclons físiques excepclonals 
per a ésser practicat. A totes les 
edats pot ésser-ho. A qualsevol épo
ca de la vida sera una bona manera 
de fer esport 1 omplir el temps de 
Meure. 

Barcelona, abril 1977 

* T r e b a l l p r é s e n t â t a l ' a m b l t d ' E s p o r t ¡ L l e u r e d e l 

C o n g r è s d e C u l t u r a C a t a l a n a . 
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Balaitús (3.146 n 
Ascensió hivernal a m 
per Enríe Font Lloret 

Piràmide immensa, el Balaitús 
bastit de neu i rocs 
en un atzur altissim que apuntalen, 
sostres ençà, cinc arestes descarnades. 
Pilars i contraforts. Per una banda, 
pilars, pinacles, contraforts. 
De l'altra, les amples avingudes 
nevades, fins al cim, 
on menen esculpint 
un marc que fa tota la peça 
a la monumental muntanya aquesta. 

Patrice de Bellefont 
«Les Pyrennés». 

El poblé de Sallent de Gallego 
(Osea), dona accès a una de les 
mil lors régions granit iques del Piri-
neu occidental , el cire de Piedra-
f i ta, a través de la vall d'Aguas 
Limpias. 

Zona granítica per excedencia, hi 
t robem un conjunt de cims alt ius, 
units per crestes esmolades, ares
tes élégants. Els seus Macs en fan 
una regió salvatge, t ípicament pir i -
nenca, fortament atractiva, tant a 
l 'estiu com a l 'hivern. 

Tota aquesta regió és dominada 
peí Balaitús (3.146 m.), el Gran pie 
Marmuré deis germans Cadier, un 
deis grans cims pir inenes. Massís 
força isolât, i apartat de llocs habi
tats, és, al meu entendre, un deis 
mil lors indrets de tota serralada. 

A pie hivern, cap deis seus itine-
raris no és gens fáci l i requereix 
encara fer-hi Margues aproxima-
cions, sigui quina sigui la vall 
d'accès. 

Peí vessant espanyol, l'accès pre
senta a l 'hivern algún problema, per 
causa de les caractérist iques de 
l ' i t inerar i , que travessa unes zones 
engorjades, per sota de vessants 
propensos a les allaus (Paso del 
Oso) . De Sallent de Gallego, una 
estreta carretera, en no gaire bon 
estât, condueix a la Presa de la Sar-
ra, que ara, a pie hivern, és glaça-
da. El camí voreja el costat esquer-
re del Mac, on per la neu acumula
da ja cal posar-se els esquís. Re-
muntem la vall per la vorera dreta, 
to t seguint el mateix camí que a 
l 'est iu. Així transcorre el pr imer 
t ram, f ins en un Hoc on la vall gira 

.) un gran pie 
esquís 

cap a la dreta (es t ) . S'hi troben 
unes zones de bosc molt espesses 
i imponents. A estones uns torren-
tets que travessen el camí ens obli
guen a treure'ns els esquís. Mes 
amunt s'arriba al possible Hoc con-
f l l c t iu , el Paso del Oso. La zona és 
força engorjada. El caminet estret 
passa uns 40 m. per damunt el r iu, i 
sota uns pendents incl inats de la 
muntanya. Hi ha un cable a manera 
de barana. Nosaltres el t robem bas-
tant bé; hi ha anys que la neu acu
mulada en aquest punt presenta un 
pendent prou inclinât sobre del r iu, 
dél icat de passar. 

Sensé esquís i amb atenció, tra-
vessem aquest pas. Mentrestant, a 
les parets de l 'esquerra, admirem 
unes grosses estalact i tes de glaç 
que donen carácter al Hoc. 

Sobrepassat això, el carni conti
nua estret i una mica incòmode de 
passar amb esquís. Endavant, una 
cascada ens proporciona una dutxa 
Imprevista, gens agradable en 
aquesta època. 

Continuem la pujada per la val l , 
ara suaument per després tornar
nos a enlairar de forma sobtada i 
entrar en una peti ta coma, ja sense 
vegetació i plena de neu. Al cap de 
poc veiem ja la presa de Respu
moso. 

L'ibon de Respumoso, totalment gla
çât, presidit peí Lana Cantal. 
T 

Ascens sobre el circ de la Vuelta Ba
rrada. Al centre, a darrer terme, el 
massís de Vinhamala i el cim punxegut 
de la Gran Facha. _ 

Quan portem unes cinc hores de 
marxa arr ibem a la presa. Tenim 
davant nostre tôt el circ de Pledra-
f i ta. 

El Mac és completament glaçât i 
els cims circumdants ofereixen una 
magnif ica vis iô. Entre aquest Mac 
de Respumoso i el de Campoplano, 
es troba el Refugi de Piedrafita 
(2.100 m.), petita i senzilla cons-
trucciô de pedra, estratègicament 
situada al mig d'aquest circ, enca-
ra que no massa acoll idor, especial-
ment ara a l 'hivern. Com trobem 
oberta una de les cases de la presa 
de Respumoso, decldim de quedar-
nos-hi a dormir. Sigui des del re
fugi o des d'on som, es tracta 
d'un punt de partida excellent per 
assolir els c ims de la regiô. A mes 
del Balaitûs hi ha els de les Fron-
dellas, Pic Soulano, Gavizo Cr ista l , 
Lana Cantal, Gran Fâcha, Picos del 
Infierno, Tebarray, etc. L'endemà 
sort im amb la primera claror del 
dia, i enfilant-nos amb l'ajuda de 
les ganivetes, remuntem unes pales 
redreçades, completament glaça-
des, que ens porten a l'entrada del 
circ Sclousère, camî del Balaitûs. 

És un racé molt bonic, emmarcat 
per una banda per l'aresta Lebondi-
dier que baixa de les Frondellas, i 
per l'altra per la Cresta del Diable. 
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L'escalada de la bretxa Latour és el pas 
clau, força délicat, de tota l'ascensió al 
Balaitús. ш 

Des de dalt del Balaitús es gaudeix 
d'una magnifica panoràmica pirinenca. 
Aquesta fotografia ens mostra la zona 
ponentina i s'hi destaca el Midi d'Ossau. 

Al fons, tançant aquesta decorado, 
l'aresta altiva de Coster i l lou. 

Arr ibats gairebé al punt on a l'es-
t lu es troba el Mac de Sclousère, cal 
remuntar en dlrecció N.O., com si 
volguésslm fer cap a les Frondellas. 
Es tracta d'un t ram bastant dret, on 
nosaltres optàrem per treure'ns els 
esquís, i remuntar directament tot 
aquest t ros. Mes amunt, com s'ajeu 
un xic, tornem a calcarnos els es
quís; ara cont inuem, vorejant els 
contraforts de la Frondella Oriental . 
En un lloc arrecerat del vent i on 
toca el sol fem una parada per men-
jar alguna cosa. Com ja som bas
tant amunt, podem veure cims allu-
nyats, com Vinhamala, que sobre-
surt, Inconfuslble, darrera la Cres
ta del Diable, que ara veiem amb 
tota la seva ampl i tud. 

El pendent torna a redreçarse, 
quan continuem la pujada en dlrec
ció a la bretxa Latour, característ ica 
entalladura, entre ei Balaitús I la 
Frondella I punt clau per arribar 
a l'aresta sud, que ens conduira al 
c im, ¡ que és la ruta clàssica per 
anar cap al nostre object iu. 

En un punt si tuât uns 200 m. sota 
la bretxa, deixem els esquís; se-
guim a peu, recte amunt, gr impant 
per la dreta canal. 

Cal anar en direcció a un carac

tér isée pitó rocós, a la dreta de la 
bretxa, i on a l 'est iu, es troben unes 
«clavijas» (perpal ines), que ájuden 
a superar aquest t ram. Ara, però, la 
neu i el glaç acumulats, les han 
recobert totalment. 

En un punt de la canal, ens cal 
deixar-la i enfilar-nos per la paret 
ara recoberta de glaç i de neu dura, 
a t rossos buida per sota, que fa 
de mal superar. Tot i amb gram-
pons, calia anar amb la màxima 
cura, f ins a arribar dalt del pitó ro
cós, des d'on un ampli Horn incli
nât al S.O., i que presenta unes 
considerables comises de neu for
tement inclinades cap al N.E., ens 
porta fàci lment al c im. 

Poe després, ja som al cim del 
Balaitús (3.146 m.), amb un temps 
esplèndid i f red, amb una vlsió so
bre els voltante, total i immensa. 

La mola inconfusible del Midi 
d'Ossau sobresurt cap a occident, 
mentre que cap a l'est es pot con
templar to t el Pirineu Central ; Vi
nhamala, Mont Perdut, etc. Visio hi
vernal i amplia d'aquest entranya-
ble Pirineu, que tantes satisfaccions 

proporciona ais muntanyenes, siguí 
quina sigui l'época en qué s'hi vagi 
encara que ara a l 'hivern t ingul mes 
carácter. 

Iniciat el descens, el pas de la 
bretxa ens éntrete forga. La neu ara 
está mes estovada, i fa encara mes 
delicat aquest t ram. 

Arr ibats ja al lloc on tenim els es
quís, mengem una mica i tot se-
guit iniclem la davallada. Trobem 
neu molt dura i glacada en algún 
lloc. Com el pendent és forga dret, 
exigeix de no descontrolar-se: una 
rell iscada segons on, resultaría 
compromesa i possiblement peri-
llosa. 

Mes avall, quan fem el f lanqueig 
sobre el llac de Respumoso, traves-
sem una allau d'avui mateix. 

La jornada pero, avui no acaba al 
refugi. Encara ens resta una Marga 
baixada, seguint el curs del r iu, que 
ens retorna f inalment al nostre cot-
xe i a Sallent de Gallego. 

La regió de Piedrafita és realment 
mereixedora deis qual l f icat ius que 
se li atr ibuexen i el Balaitús el seu 
c im mes espléndid. 
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Expedició vu lcano espeleològica 
Rwanda-77 
per Alfred Montserrat i Nebot 

Durant els mesos d'agost i se-
tembre es va realitzar l 'expedició 
vulcano-espeleològica RWANDA-77, 
que pretenia, com a f i pr incipal, 
l 'exploració i estudì de diverses ca-
vitats situades en les zones volca
niques de l 'Africa Central . Formà-
vem l'expedició, Joaquim Montor io l , 
com a cap, Jordi de Mier i Francese 
Chavarria, per part del Grup d'Ex-
ploracions Subterrànies del C. M. B. 
i l'autor d'aquesta nota per part de 
l'Equip de Recerques Espeleològi-
ques del C. E. C. 

Dels résultats de l 'expedició cal 
ressaltar l 'exploració i estudi de la 
Ubuvumo bwa Musanze i la Ubuvu-
mo bwa Nyirabadogo, de 4.560 m. 
de recorregut i 210 m. de desnivell 
i 1.500 m. de recorregut aproximat, 
respectivament. Això colloca la Ubu
vumo bwa Musanze al pr imer Hoc 
de les coves volcaniques de mes 
recorregut de larea continental 
africana. Tantmateix es realitzaren 
observacions sobre altres cavitats 
mes peti tes i sobre els camps de 
lava situats a les zones de Ruhen-
geri , Bigowe i Bugoyi. 

Geografia i geologia: Rwanda és 
una mica mes peti t que Catalunya 
(26.338 km. quadrats) i ocupa el 
centre de la regio dels grans llacs 
africans. Es troba a 1.200 km. de 
l'Oceà Indie i a 2.000 km. de l'Oceà 
At lant ic. Els seus l imi ts son: al 
nord, Uganda, a l'est, Tanzania, a 

l'oest Zaire i al sud. Burundi. 
El pais es pot dividir geogràfica-

ment en tres zones pr incipáis: una 
al nord, consti tuida per un altiplà 
situât entre 1.800 i 2.000 mètres 
del quai sobresurt la cadena volcá
nica deis Virunga: una zona inter
media amb nombrosos turons (d'ací 
li ve el nom de «Pays aux Mil le Co
l l ines»): i una altra zona al sud, la 
mes baixa, de sabanes i aiguamolls, 
on se situa la peneplana de la Mu-
tara i la valí del Nil-Akagera. 

El curs del Nil travessa el país, 
prenent díferents noms: Mwogo, 
Nyabarongo, Akagera, que desem
boca aquest úl t im al llac Victoria 
d'on surt el Ni l . 

La cadena volcánica deis Virun
ga, els pics de la qual formen fron
tera entre Rwanda, per una banda, 
i Zaire i Uganda per I'altra, compta 
amb vuit volcans principáis, Nya-
muragira (3.056 m.) fia seva últ ima 
erupció va ésser el 10 de gener de 
1977), Nyiragongo (3.470 m.) i Mi-
keno (4.437 m.) al Zaïre; Karisimbi 
(4.507 m.), Bisoke (3.711 m.), Sa-
byinyo (3.654 m.), Gahinga (3.474 
metres) i Muhabura (4.127 m.) a 
Rwanda. En aquesta zona es localit-
zen els darrers gori les de munta-
nya, 171 individus disseminats per 
la regió. 

Al país hi ha 23 llacs. el mes 
gran deis quals és el llac Kivu, de 
120 km. de llarg per 70 km. d'am-

Situacio dels volcans de la cadena dels 
Virunga: 1. Kitsimbani; 2, Nyamuragira 
(3.056 т.); 3. Nyiragongo (3.470 m.]: 
4. Mikeno (4.437 т.): 5. Karisimbi 
(4.507 m) , 6. Bisoke (3.711 m.]: 7. 
Sabyinyo (3.654 т.): 8. Gahinga (3.474 
т.); 9. Muhabura (4.127 т.). Les co-
ves: 10, Ubuvumo bwa Musanze; 11. 
Ubuvumo bwa Nyirabadogo. ^ 

pie, amb importants jaciments de 
gas meta i diverses sais en suspen-
siô. Al nord, dos llacs, Ruhondo (26 
km. quad.) i Bulera (53 km. quad.), 
al peu del volcà Muhabura, formats 
durant les grans erupeions, per les 
colades que van obstruir les grans 
valls. El pr imer d'aquests llacs des-
emboca en el segon, 100 metres 
mes avall. A l t res llacs importants 
son: Muhazi (34 km. q u a d ) , Muge-
sera (39 km. q u a d ) , Sake (17 km. 
q u a d ) , al sud els dos llacs Cyoho-
ha (73 i 7 km. quad.), a l e s t l'Ihe-
ma, Kivumba, Mihindi , Надо, Rwan-
yakizinga i Rugwero, tots sobre el 
curs del Nil-Akagera. 

A causa de l'alçada i els al isis, 
la température és gairebé igual du
rant tôt l'any, amb una mitjana de 
18= C. Les estacions seques i plujo-
ses son moderades; el pais no co-
neix les pluges torrencials tan t ip i -
ques de les zones equatorials. Les 
oluges es distr ibueixen segons: una 
gran estacio seca que dura del juny 
al setembre; una petita estacio de 
pluges des de finals de setembre 
f ins a la meitat de desembre; una 
petita estacio seca f ins a f inals de 
gener; la gran estacio de pluges, 
del febrer al juny. No obstant aixô. 
a f inals de jul iol hi ha la pluja del 
«sorgho» i a f inals d'agost la de les 
vaques. 

Rwanda esta situada en el Rift 
Valley occidental afr icà, gran fossa 
tectônica que s'estén des del Mar 
Roig al llac Malawi i que dôna Hoc 
a la série dels grans llacs afr icans. 
El fenomen géologie que ocasionà 
aquest Rift Valley data de seixanta-
cinc mil ions d'anys. En aquella èpo-
ca es va aixecar la important cresta 
dels Virunga (que signif ica volcà en 
Kinyarwanda). Les erupeions volca
niques mes allunyades en el temps, 
aixî com les mes récents (très о 
quatre mil ions d'anys), han tancat 
el Rift Valley a l'alçada de Cyangu-
gu i de Gisenyi, provocant la forma-
cio del llac Kivu (1.407 m. d'alçada) 
que buida les sèves aiguës al llac 
Tanganika (a 714 m. d'alçada) pel 
torrencial riu Rusizi. La zona inter-
mèdia de turons és formada princi-
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Ubivumo bwa Musarne. Les arrets tra-
vessen la cavitai i tornen a arrelar. y 

palment per materials metamôrf ics 
i al sud predominem els sedimen-
taris. 

Els pobladors: el 90 % de la po-
blació son Bahutu, poble d'origen 
Bantu. Segurament van arribar des 
de les sabanes sud-saharianes i 
s'instaílaren a Rwanda com a agri-
cul tors. El 9 ° n son Batutsi, poble 
d'origen ni lotie que arriben a Rwan
da pel segle XVI; son ramaders. 
L'1 °o que resta son Batwa, branca 
dels pigmeus que vivien al bosc 
abans de les grans migracions ban-
tus. 

Breu historia: la minoría tutsi ins
talla al país un sistema feudal so
bre els hutu. De 1890 a 1916 Rwan
da passa a ser un protectorat ale-
many; horn hi porta a terme un sis
tema d'administració indirecta a tra
vés dels tu ts i . De 1916 a 1962, el 
protectorat passa a mans dels bel-
gues, que segueixen la mateixa for
ma de govern, f ins que, el 1957, un 
grup de líders bahutu publica un 
manifest per una reforma radical. 
Aquest moviment democratic culmi
na el 1959 en esclatar la gran revo-
lució, que va portar la independen
cia al país el 1962. (Cal remarcar 
que en aquesta revolució moren 
200.000 tutsi ¡ molts altres es 
veuen obligáis a exiliar-se del 
país.) El p r i m n de jul iol de 1962 
Rwanda obté la 'dependencia. 

L'EXPEDICIÓ 

En organitzar aquesta expedició, 
vàrem comptar amb una gran aju-
da, la de Joaquim Vallmajor, empor-
danès que porta onze anys a Rwan
da com a missioner (pare blanc). 

El primer contacte amb la gent 
del país va ésser a la duana de Ki
gali, amb revisió de tots els pa
quets, preguntes, control de mone
da, visats, etc. Gracies a les conei-
xences d'en Vallmajor, els t ràmits 
es van alleugerir. 

Instalíem el camp base a Nya-
mata, parroquia situada a 35 km al 
sud de Kigal i . Fem els nostres 
plans, ja que ara estem sobre ter-
reny i podem veure les coses i les 
possibi l i tats mes clares. Després 
de cercar un cotxe de lloguer amb 
xôfer, ja que sense no en lloguen, 
marxem cap a Ruhengeri, la pobla
d o mes important del nord del 
país, situada a 120 km. de la ca
pital i al peu deis volcans. Tres ho-
res i mitja t r iguem a fer el recor-
regut. Gracies a una carta de pre
sentado i forçant una mica la si
t uado , ens instalíem en una escola 
que els maristes belgues teñen a 
Musanze, a 4 km. de Ruhengeri se-
guint la carretera de Gisenyi. Les
eóla es troba al costat mateix duna 
de les coves de les quals teníem 
not ic ies. Els dies següents els de-

diquem a l 'exploració, alxecament 
topogràfic i estudi morfogenétic 
d'aquesta cova, a la qual es va do
nar el nom de Ubuvumo bwa Mu
sanze (cova de Musanze en Kin-
yarwanda), ja que la gent del país 
no li coneixia cap nom. A la part 
alta de la cova s'exploren diverses 
peti tes cavitats que formen part 
del mateix sistema. 

Un cop acabada la tasca a Mu
sanze, retornem a Nyamata, ja que 
un deis nostres, en Jordi de Mier, 
ha de retornar a Barcelona, ates 
que les seves ocupacions no li 
permeten d'estar mes temps a 
Rwanda. 

El dia abans de marxar l'aprofi-
tem per a visitar el Pare Nacional 
de l 'Akagera, gran reserva d'ani-
mals a la frontera amb Tanzania, 
en la qual observem bells exem-
plars de búfals, hipopótams, lleo-
pards, zebres, diversos t ipus d'an-
tílops i, encara que son di f íc i ls de 
veure, vàrem tenir la sort de to
par-nos amb un pareil de Iléons a 
una distancia d'uns 15 mètres. 

Quan vàrem començar a treba-
I lar ens proposàrem que cada dia 
posariem en net la topografía que 
anàvem fent. D'aquesta manera po-
dríem solucionar qualsevol dubte 
que se'ns présentés, cosa que no 
hauriem pogut fer si haguéssim es
pérât a passar la topografía a Bar
celona. Aixô ens va permetre de 
situar la cavitat sobre el mapa, ado-
nant-nos que aquesta es desenvo-
lupava molt a prop del punt d'uníó 
de les colades provlnents del Kari-
simbí i del Bisoke. Aquesta qües-
tió, junt amb la con f i rmado de v a 
ríes dades sobre noves cavitats de 
les quals ens havíem informat du
rant Testada al país, van fer que 
tornéssim a anar cap a Ruhengeri. 
Per sort, aquesta vegada, no ens 
vàrem empassar tanta pols peí ca-
mí, a que feía uns dies que havia 
començat I'época anomenada «plu-
ja de les vaques». 

Des de Ruhengeri reali tzem Tas-
censió al volca Bisoke (3711 m) 
per efectuar algunes comprova-
cíons sobre les colades i per tenir 
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Una de les entrades a la Ubuvumo bwa 
Musarne. f 

una ¡dea general sobre aquesta 
zona. El crater del Bisoke té un dia
mètre de 1,5 km, i el fons és ocu-
pat per un Mac. Durant l'ascensió 
observem pistes de gori les de mun-
tanya, pero no les seguim ja que 
el dia abans, segons ens explica 
el guia, seguint unes pistes que 
s'endinsaven dins el Zaire, van és-
ser rebuts a trets, per part dels 
soldats d'aquest país. De Ruhen-
geri marxem cap a Gisenyi, centre 
turist ic-residencial d e l s terrat i-
nents del país. Al camí observem 
diferents fenômens vulcano-espe-
leológics de certa importancia, dels 
quais cal esmentar, a la regió de
nominada Bigowe, la Ubuvumo bwa 
Nyirabadogo (cova de Nyirabo-
dogo). 

Des de Gisenyi seguim la pista 
de ibuye, Kibuye, tot passant per 
una altra zona on hi ha localitza-
des diverses cavitats volcaniques, 
Bugoyi, i per una de les ult imes 
regions de la selva verge que que
den a Rwanda. 

Arr ibem a Nymata dos dies 
abans a de retornar a Barcelona. 
Els aprof i tem per recorrer la part 
sud del país fins a la frontera amb 
Burundi. En aquesta zona haviem 
sentit a parlar d'una cavitat que 
podia ser kàrstica. 

Un cop localitzada ens va ésser 
impossible la seva explorado per
qué era plena d'aigua, perô vàrem 
veure que era excavada en quar-
si tes. 

LES CAVITATS 

La Ubuvumo bwa Musanze esta 
situada, com s'ha dit abans, al cos-
tat de leseóla d'aquesta localitat, 
a 4 km. de Ruhengeri. Es tracta de 
una cavitat volcánica singenètica 
de t ipus reogenètic subterrani. Co-
neixiem l'existència d'aquesta cova 
a través d'un exemplar de la re
vista d' lntercanvis Culturáis edi
tada per l'Oficina de Turisme de 
Rwanda, en la quai en feien refe
rencia uns professors belgues, en 
un art ic le sobre algunes coves que 
havien visi tât. Segons ells, havien 

recorregut poc més d'un quilòme-
tre de l'esmentada cova. 

Lentrada més fàcil de localitzar 
es situa al costat de la carretera 
de Ruhengeri a Gisenyi i es pro
longa, la cova, tant laves amunt 
coni laves avall. Consta de trenta-
una obertures a l 'exterior, per la 
majoria de les quals es pot pene
trar, encara que d'altres són molt 
estretes. Totes les boques són en-
fonsaments del sostre ( jámeos), 
algunes permeten l'accés a la ca
vitat m i jancan t una rampa, d'altres 
són veritables pous als quals sola-
ment és possible de baixar amb 
tècniques art i f ic iáis. 

La cova mostra coni a caracte
rística més important una galería 
principal de dimensions respecta-
bles, que en alguns llocs arriba a 
teñir 25 x 15 m. És notable I'exis
tencia de poques derivacions a' la 
cavitat, solament una d'uns tres-
cents metres, i unes galeries para-
Ileles en el tram de màxima incli
nado de la cavitat, totes el les de 
mesures més reduídes que la ga
lería principal. A gairebé tota la ca
vitat, el terra és pie de blocs, en
cara que en certs indrets predo
minen els materials argi losos. a 
causa de la fo rmado de bassals en 
les époques de grans pluges. 

Una altra cosa a remarcar és la 
gran quantitat de rats-penats, que 
es troben en alguns indrets de la 
cova; poden comptar-se a cente-
nars de milers i pr imerament ens 
varen comentar que eren vampirs, 
però de fet resultaren ser vegeta-
ríans. 

El recorregut total de la cova és 
de 4560 i 210 m de desnivel l , la 
qual cosa fa que siguí la cova vol
cánica més Marga de l'area conti
nental africana. No obstant. exis-
telx a Kenia una cavitat volcánica 
de 8 km, Leviathan Cave, però el 
seu recorregut total s'ha de r e a l i 
zar sort int vàries vegades a l'exte
rior a causa deis ensorraments que 
no permeten el pas; el t ram més 
llarg sense sort ir a l 'exterior, és de 
3.500 metres) . 

La segona cavi tai explorada, per 

la seva importancia, va ésser la 
Ubuvumo bwa Nyirabadogo. Aques
ta cavi tai es troba a la regió de Bi
gowe, i únícament fou explorada 
parcialment, en el curs d'una visita 
de prospecció ¡ comprovació de la 
font de les colades de la zona. 
Aquesta té també varíes entrades in-
tercomunidades subterràniament, 
a i x í com unes aportacions secunda
rles molt intéressants. La seva clas-
síf icació morfogenética és del ma-
teíx t ipus que l'anteríor. Les dimen
sions no són espectaculars, però 
consta d'un gran nombre de deriva
cions. El recorregut aproximat ex
plorât va ésser d'uns 1.500 metres. 

A Musanze, i prop de la Ubuvu
mo bwa Musanze, a la seva part 
superior, es rea l i za una sèrie de 
petites cavitats de gènesi íntima-
ment Migada amb ella i que devia 
ésser contemporània a la formació 
de la gran cova, a causa del déf ic i t 
de volum de lava que es produiria a 
la zona en formar-se la gran cova. 
Considérant aqüestes cavitats, la 
longitud total del sistema és de 
5.100 m. 

Actualment s'estan préparant 
treballs sobre la morfologia i la gè
nesi d'aquestes cavitats i sobre 
d'altres aspectes intéressants en el 
camp vulcano-espeleològic que se
rán publ icáis més endavant en re
vistes especialitzades. 
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a cura d e M o d e s t Montl leó 

E x p e d i d o M i l l p ú - 7 7 al Perú 

Eis components del grup d'espeleo-
logia que participaren a l'expedició Hlr-
ca-76 al Perú, davant les grans possl-
bilitats que presenta aquest país, hi or
nan tzaren una nova campanya amb ob-
jectius únicament espeleolögics. 

L'expedició, composta per set mem
bres de l'E.R.E., es realitzà durant eis 
mesos d'agost i setembre. La major 
part de les zones estudiades pertany 
al Departament de Cajamarca (Pampa, 
la Purla, Nlnabamba, Cutervo), si bé 
també es va visitar la «Cueva de las 
Lechuzas», a Tingo Maria, amb objec-
tius bàsicament faunistics. S'explora i 
topografía un gran nombre de cavitats, 
entre les quais destaquem, pel que fa 
a recorregut i fondària, les coves de 
Nlnabamba (Ninabamba). ja conegudes 
i parcialment explorades. i l'Avenc Ca
talunya (Cutervo), batejat aixi pels 
components del nou grup «Centro Es-
peleológico de Perú», fundat enguany 
pel biôleg Vilchez Murga. 

Aprofitant l'estança a Lima, es dona
ren conferencies sobre técnica espeleo
logía i bioespeleologia, que foren aco-
llídes amb gran interés. 

Com un deis résultats mes impor
tants d'aquesta campanya podem asse-
nyalar la gran quantitat de fauna caver
nícola recollectada, en qué están repre
sentáis dlferents grups zoolögics, des 
d'artröpodes fins a vertebrats (peixos 
troglobis). Podem avançar que entre 
aquest material es troben nombroses 
especies noves, actualment en estudi 
al Departament de Zoología de la Uni
versität de Barcelona. 

Esta prevista la publicado d'un vo-
lum monogràfic on es recullin els ré
sultats bioespeleolôgics obtinguts en 
les diferents expedicions a América 
Llatina, en qué han participât, o orga-
nltzat, membres de l'Equip de Recer
ques Espeleolôgiques (Mèxic-73, Galà-
pagos-75, Hirca-76 i Millpú-77). 

D o l o r s R o m e r o 

A s s e m b l e a g e n e r a l o rd inar ia 

Quan es va celebrar l'Assemblea ge
neral el dia 27 d'octubre, pensàvem 
que la Junta Directiva que obria l'or
dre del dia era la primera vegada que 
s'encarava amb els socis públlcament, 
tant amb els que votaren l'equip direc-
tiu com els que havien posât les es
perances en l'altra candidatura Efecti-
vament, cal dir que el dia 3 de desem-
bre de 1976, fou una jornada históri
ca. Al nostre estatge social s'esdeve-
nien uns fets que la generado actual 
no coneixia. Després de molts anys, la 
nostra entitat estrenava urnes i es pro
cedía a celebrar eleccions démocrati
ques. Dos equips es presentaren a 
l'elecció, «fcun encapçalat per Lluís Pun-
tís i l'altre per Enríe Nosàs. Es féu una 
breu campanya i les votacions, que es 
desenvoluparen amb tota normalitat, 
donaren guanyador, recomptats els 
vots, l'equip de Lluís Puntís. 

Els llocs vacants de l'antiga Junta 
presidida per Agustí Bou, que cessa-
ven reglamentàriament, quedaven ocu
páis per un grup de socis ben cone 
guts, Sanz, Albertos, Mercadal, Garrí-
gós, Belvis i Romero. 

La Importancia de la votació es féu 
palesa tan bon punt es conegueren els 
capdavanters i llurs collaboradors. Cal 
dir que els programes que presentaven 
eren prou acceptables i plens d'inquie-
tuds estimables. I, no cal dir-ho, bus-
caven la manera de fer marxar I'enti
tat adaptada a les exigéncies del mo
ment, ais actuáis corrents démocraties, 
a les nécessitais deis nous planteja-
ments de l'esport modem. 

Pel febrer d'enguany es cobrien, mit-
jançant una Assemblea Extraordinaria, 
uns llocs que quedaren vacants per di-
missió o per canvi de carree i que 
ocuparen els consocis Buendia, Mont-
sió. Pratginestós, Civis i Figuerola. 

El dia 11 de febrer quedava consti
tuida definitivament la nova Junta i es 
posava en rodatge. La circular deí marc 
publicava la relació deis socis que la 
constitui'en. Després de set mesos, 

donava compte de la seva breu actua
do i proposava una reestructurado de 
quotes socials i una modificació inter
na de distribució de subvencions a les 
seccions. En definitiva, un augment in
dispensable per poder fer front a les 
despeses globals de l'entitat i una agi-
lltzació administrativa, respecte al co-
brament i confecció de rebuts. L'am-
blent de la sala fou en tot moment 
d'atenció i conscient de la importan
cia de la qüestió. On nasqueren recels, 
discrepàncies o malentesos fou arran 
de la distribució de les quantitats equi-
tatives, segons les nécessitais, a cada 
secció. Aquest aspecte no va quedar 
gaire dar per part de la Presidencia i 
el public assistent no entengué l'expo-
síció. 

El débat fou ampli i foren molts els 
socis que demanaren la paraula, a l'ex-
trem que fou precisa una votació que 
condiclonava a una Assemblea Extraor
dinària el plantejament d'aquest punt. 

Esperem ara l'anuncí d'aquesta nova 
convocatoria. Mentrestant seguirem do-
nant suport a la Junta del Centre, que 
vetlla eis nostres interessos i els de 
l'esport i la cultura del país. 

Direm, finalment, que l'Assemblea 
estrenava les millores de la Sala d'Ac
tes, així com de la saleta que servirá 
per a reunions deis socis amb una 
agradosa comoditat. 

M . M . 

C a p a una a u t è n t i c a F e d e r a c i ó 

d 'Ent i ta ts E x c u r s i o n i s t e s de C a t a l u n y a 

Fa gairebé un any, el nostre prési
dent, Lluís Puntís, Inicia, amb el conei-
xement de la Junta Directiva, uns con
tactes amb diversos présidents d'altres 
entitats excursionistes per tractar el 
tema de la viabilitat de les estructu
res federatives en l'actualitat. S'hi plan-
tejà ¡gualment com hauria de ser l'or
ganisme futur que aplegués i repre
sentes l'excursíonisme cátala. 

Aqüestes converses, portades a ter
me d'una manera que podríem consi
derar informal, varen recordar-nos, a 
tots plegats, tot allò que ens uneix al 
costai del poc que ens separa, alhora 
que van fer veure la nécessitât d'unir 
esforços per tal de començar a cons
truir una nova Federació d'Entitats Ex
cursionistes de Catalunya autèntica-
ment representativa Í democràtica, tal 
corn va ser-ho l'existent des del 1933, 
any en qué la Generalität en va apro
var eis estatuís. 
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Josep Palol, amb la rialla mig burleta 
que sempre el caracteritzà. y 

La dimissió en pie de Tactual orga
nisme federatiu produi que, des del 
passât mes de juliol, nombroses enti-
tats excursionistes es reunissin periô-
dicament a Sant Cugat del Vallès per 
tal de tractar, de manera oberta i co
munitaria, l'àmplia problemática que 
ofereix l'excursionisme actual. 

Fruit d'aquestes reunions, en les 
quais el Centre ha estât représentât 
per Emili Civís i Lluís Puntís, ha estât 
el manifest que reproduïm tot seguit, 
refrendat inicialment per trenta-tres en-
titats, de les quais les dues terceres 
parts de comarques. 

M. R. R. 

Manifest per una autonomía 

Les entitats excursionistes sotasig-
nades, reunides en assemblea a Sant 
Cugat del Vallès el dlssabte dia 5 de 
novembre, acorden de manifestar: 

# La nécessitât d'organitzar-se lliu-
rement i representativament. 

# La nécessitât d'actualitzar eis es
tatuís de la Federació d'Entitats Excur
sionistes de Catalunya, aprovats per la 
Generalität l'any 1933. 

# La nécessitât de recuperar, aug
mentar i conservar tots eis valors que 
constitueixen el patrimoni de l'excursio
nisme cátala. 

9 La nécessitât de potenciar l'excur
sionisme en tots eis seus mes amplis 
aspectes. 

# La conveniencia que la resta d'En
titats excursionistes de Catalunya s'ad-
hereixin a l'esperit d'aquest manifest. 

# La nécessitât que també les al-
tres Entitats esportives de Catalunya 
portln a terme una tasca comuna dins 
la nostra Generalität. 

Associació Excursionista d'Etnografia 
i Folklore, Agrupació Excursionista 
Muntanya, Agrupació Cultural i Espor
tiva Jonquerenca, Centre Excursionista 
de Banyoles, Centre Excursionista Be-
salú, Centre Excursionista de Blanes, 
Centre Excursionista de Catalunya, 
Centre Excursionista de la Comarca de 
Bages, Centre Excursionista Montclar, 
Centre Excursionista Empordanès del 
Casino Menestral de Figueres, Centre 
Excursionista Pöblet, Centre Excursio
nista d'Olot, Centre Excursionista del 
Penedés, Centre Excursionista de Rubí, 
Centre Excursionista Sant Martí, Cen
tre Excursionista de Terrassa, Foment 
Excursionista de Barcelona, Club Ex
cursionista de Gracia, Club Excursionis
ta Pirenaic, Club Excursionista Sant Vi-

cenç, Club Muntanyenc Sant Cugat, 
Grup Excursionista Amerenc les Esque-
lles, Grup Excursionista Bell Matí, Grup 
Excursionista Baix Montseny de Sant 
Celoni, Grup Excursionista Malgratenc, 
Grup Excursionista Independent d'lgua-
lada, Grup de Muntanya Sant Pere Cla-
ver, Unió Excursionista de Catalunya, 
Unió Excursionista de Sabadell, Secció 
Excursionista de l'Ateneu Santjustenc, 
Secció Excursionista del Foment Marti-
nec, Secció de Muntanya del Dinàmic 
Club, Secció de Muntanya del Foment 
Catôlic de la Bisbal i Comarca. 

Exposició d'aquareHes 
de Ramón Pujol 

Amb el títol «Del meu sarro» el nos-
tre consoci Ramón Pujol i Alsina, ens 
ha delectat amb una exposició d'aqua
reHes, sobre temes d'alta muntanya, 
muntanya mitjana i platja, fruit deis 
seus contactes amb la natura i ho 
diem així perqué la naturalesa és una 
de les seves atraccions, com una dè-
r¡a de qué no es vol lliurar. I en te-
tenim proves en les moltíssimes expo-
sicions que ha fet de fotografíes, de 
flors de muntanya o sessions de diapo
sitives en color, on sempre hem pogut 
veure el seu amor a la gran obra de 
la Creació i la predisposició a divul-
gar-ne les belleses. 

En aquest recull ha seleccionat acu-
radament 60 aquarelles que responen 
a diversos indrets del nostre país, com 
ara Ulldeter, la Molina, la Renclusa, 
Pedraforca, Puigsacalm, Canigó, Mata-
galls, o Aiguablava, Fornells, Begur, 
Blanes, l'Estartit, etc., una mostra que 
ha estât comentada favorablement. 
Persones prou qualificades han opinât 
que els paisatges de Ramón Pujol son 
mes que un apunt-record o document 
descriptiu; teñen, com tota obra d'art, 
anima, serenor, esclat cromàtic, fínor 
compositiva, simplificac !ó, resolució 
d'urgéncia, i la vírtut d'atraure Tinte-
res deis socis o vis ;tants, que en veu
re l'obra, es plantegen la ¡dea de ser-
ne seguidors. Així i amb el temps, si 
proliferen els «artistes» tindrem un 
recull pictôric d'indrets del país ex-
pressió d'un moment, documents valuo-
sos per a demà i una aportació artís
tica a Tentitat ¡ a Catalunva. 

L'Exposició resta oberta tots els dies 
feíners entre el 2 i el 15 de novembre 
de set a nou del vespre. 

M. M. 

Adéu siau, Palol! 

En Josep Palol sha mort! 
El dia nou de desembre del passai 

1977 deixava d'existir el que fou guar
da del nostre XALET REFUGI D'ULLDE-
TER, víctima d'una malaltia per la qual 
es temé el seu desenlia? ara farà dos 
anys. Ara, però, després de la seva 
aparent i total recuperació, ens ha sob-
tat la nova del seu traspàs. El seu as
peóte robust d'home sa i la fortalesa 
física que mostra fins ais darrers 
temps de la seva vida, no feíen sospí-
tar que la seva fi fos tan propera. 

Eli i el Xalet d'Ulldeter formaven una 
unitat difícil de deslligar. Hom no po
día pensar aílladament en Tun, sense 
relacionar-lo íntimament amb l'altre. 

Va ser-ne guarda des del moment 
de la seva inauguració, el 29 de juny 
de 1959, fins a les darreries de l'any 
1972. La seva muller, la Fernanda, sem
pre amoínada pels quefers de la cuina, 
i llur filia, la Cecilia, llavors una noíeta 
esprimatxada ¡ mes espavilada que una 
daina, foren les figures centráis al vol-
tant de les quals comencà a desple
garse la vida del nostre Xalet. Tot 
aquell món, al llarg de tretze anys, el 
dirigí la batuta enérgica, absoluta i 
feudal den Josep Palol. «el Frare», so-
brenom amb qué tothom el coneixia a 
Setcases. 

Home ferm i cepat, i d'una forca fora 
del comú de la qual li plai'a jactarse, 
tot fent-ne demostració per poc que se 
li insinúes. PosseTa. a més. una aglli-
tat i lleugeresa que desdeien del seu 
aspecte corpulent i feixuc. Sorprenia 
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Josep Palol amb dos amies de debò, 
Hilari Sanz i Ramon Pujol, a l'eixida 
del Xalet-Refugi d'Ulldeter. Primavera 
de 1972. « 

de veure'l incansable, corrlols amunt, 
estirant el ramal de l'euga no tan lleu-
gera com eli volia. 

De cara roja i faccions pronunciades, 
tan fàcils a la riaIla oberta i sincera 
com al gest dur i agressiu, segons que 
calia, tenien per company un geni viu, 
impulsiu i fins i tot violent, de que se 
servia sense reserves quan al Xalet, la 
xerinola d'alguns excursionistes man
cáis de la necessària correcció esde-
venia en escàndol. Uns ullets petits Ì 
vius, sempre burletes i astuts, que sa-
bien apreciar d'un sol esguard els de
tectes o la vàlua del qui es posava al 
seu davant, completaven la seva figura 
inconfusible. 

Deu anys d'Estades de Vacances a 
Ulldeter amb nois i noies del Centre, 
em donaren ocasió de conèixer en 
«Pep» tal i com era en realltat. 

Prenia part en els nostres jocs, fruint-
ne com un mes de la colla. Al vespre, 
eli ¡ la seva familia, reunits al menja-
dor, escoltaven embadalits les nostres 
cançons. Mes tard, quan els nois i 
noies ja dormien, li plaïa «fer petar la 
xerrada», i a l'escalfor de la cuina ¡ 
una bona copa de conyac francés al 
davant, desgranava, amb el seu lien 
guatge pintoresc i grafie, tot el seu sa 
ber dé rondalles. Ilegendes i fets ocor 
reguts per aquelles muntanyes; des de 
les caceres furtives d'isards a la Coma 
de Bacivers o a les afraus del Gra de 
Fajol, fins a les aventures de contra-
bandistes a les contrades de Mentet 
i la Presta; des deis episodis de la 
passada guerra fins ais avions caiguts 
a les Esquerdes de Rojà o a la Balme-

ta, de molts dels quais fets, n'estic ben 
segur, fou sovint protagonista. 

Coneixia moites «herbes» i em mos
tra els llocs i el temps on trobaria l'a
romàtica camamilla de pastor, el «meu», 
la «corona de rei» i moites altres, les 
v.rtuts de les quais m'explicava amb 
tota mena de détails. 

Era un home que havia portât una 
vida intensa i que no dubtava a obrir-
la com un llìbre al qui eli considerava 
un amie, i tinc la certesa que tant a 
mi com als nois i noies de les Estades, 
ens tingué sempre un véritable i sincer 
afecte. No defugi mai de donar ajut a 
qui en nécessités, i anava a cercar amb 
l'euga quan l'indret ho permetia, o a 
peu si allò era impossible, l'acciden-
tat o el defallit, fos on fos. D'això en 
pue donar fe. 

Ens apreciava de debò i en mes d'una 
ocasió vele espurnejar els seus ulls 
quan a la fi d'una Estada, el grup es 
despedia cantant l'Adéu-Siau tot anant-
se'n carni avall. Llavors eli romania a 
l'eixida del Xalet amb la cara tota en-
riolada. fent adéu amb una mà, mentre 
amb l'altra, amb un gest ràpid i fugis-
ser, com qui espanta una mosca, s'el-
xugava una llàgrima comprometedora 
que volia lliscar-li galta avall. Sota 
aquella escorça aspra d'home dur, 
s'amagava un sentimental i un romàntic. 

Trifulques amb el Centre... doncs, 
si que n'hi hagué i fréquents, però 
mai de tan greus que no s'arribés 
sempre a un acord satisfactori, clos 
amb una encaixada de les sèves ma
riasses que ens feia temer com en sor
tirla, la nostra, d'entre aquelles te-
nalles. 

S'estimava el Xalet d'Ulldeter com a 
cosa pròpia, com una part de la seva 
vida, i quan darrerament, per no desa-
tendre peremptoris assumptes familiars 
i économies, ens comunica la seva de-
cisió de deixar-lo, no podia dissimular 
la pena i la tristor que li produ'ia de 
donar aquell pas, tot i escudar-se dar-
rera el seu posât sorrut i rófol. Però 
als que el coneixîem i el tractàrem a 
fons durant tants d'anys, no ens pogué 
pas enganyar. En deixar el Xalet, dei-
xava un bon tros de la seva vida, una 
bona pessigada de la seva ànima. Aque
lles parets, aquells paisatges que tan 
familiars li foren durant prop de tretze 
anys, tant en les florides joies de l'es-
tiu, com en les fredes rufagades de 
l'hivern, havien afectat profundament 
les fibres més sensibles del seu cor. 
D'un cor que ja ha deixat de bategar, 

i que ara, sense el pes feixuc que la 
carcassa material ens imposa, volarà 
lleuger, sense esforç, cap a Ulldeter, 
amb una presèneia que notarem tots 
aquells que eli considera els seus 
amies. 

Que descansi en la pau de les sèves 
muntanyes en Josep Palol! 

Hilari Sanz i Gonel 

Original exposició de fotografies 

El nostre consoci Joaquim Mollfulle-
da va oferir-nos una singular exposició 
de fotografies en blanc i negre i color, 
del 15 de novembre al 15 de desembre. 
La va presentar en dues tandes de quin
ze dies. La primera amb el titol «La 
Idealització de la fotografia» i la segona 
«Alta muntanya pirinenca». Un catàleg 
amb l'enumeració dels treballs i una 
explicació adient en fou cicerone util, 
per interpretar nvllor la idea de l'autor 
i seguir l'evolució cronològica de cada 
fotografia. El muntatge fou d'una genia-
litat poc fréquent. 

Els que coneixem l'amie Mollfulleda 
n'esperàvem alguna cosa assenya-
lada. L'hem vist amb els estris fotogra
fies a coli i, com aquell qui no fa res, 
aconseguir una fotografia sorprenent 
d'un branquilló de farigola morta pel 
fred. No ens va causar estranyesa sa-
ber que exposava; el que ens va cau
sar admiració fou el conjunt de la seva 
obra, que considerem una llicó pràcti-
ca, a la vegada divulgadora de belle-
ses naturals i d'aquelles que ha forjat 
amb mitjans simples. Tota una evolu-
ció amb diferents mètodes que procura 
explicar, com ho faria un amie si tin-
guessis nécessitât d'un guiatge. Po-
driem dir que després de contemplar 
la seva exposició i llegir les seves en-
tenedores descripcions, hom se sent 
disposât a seguir el seu mestratge con-
fiadament i més encara si comproves 
que ha fet l'exposició per aquella inti
ma satisfaccio de comunicar-se amb els 
excursionistes, amb aquells que enca
ra són sensibles a tot allò que el món 
i la vida ens ofereix bondadosament. 

Confiem que en una nova ocasió po-
drem adm'rar l'amie Mollfulleda en un 
altre aspecte dins del camp de les cièn-
cies i les arts. La seva inquietud a 
descobrir les belleses de la naturalesa 
també l'ha portât al colleccionisme. 
Mentre esperem de beli nou que faci 
seva la nostra suggerència. el felicitem 
perquè ens ha fet passar trenta dies en-
caterinats amb les seves fotografies ar-
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tístiques i divulgadores i, per qué no, 
didactiques. 

crònica 

a cura d e M o d e s t Montl leó 

LXX Aniversarl de la primera 
expedició científica a la Vali de Boi 

Aquest estiu s'han complert 70 anys 
de la primera expedició científica que, 
organitzada per l'Institut d'Estudís Ca
talans, va recorrer la Vali de Boi per 
investigar l'Art Romanie. 

Per tal de celebrar-ho sobre el ter-
reny, la Junta en pie de l'Institut d'Es-
tudis Catalans es traslladà a Taüll, 

El diumenge dia 18 de setembre es 
va inaugurar, a l'església de Sant Cli-
ment de Taüll, una exposició oferta per 
la Junta de Museus de Barcelona so
bre la tasca d'investigació Í de protec-
ció del patrimoni artistic de la Vali 
de Boi. 

Després se celebra un acte acadé
mie a l'església de Santa Maria de 
Taüll, restaurada en data molt recent. 

En primer Hoc, Antoni Pladevall, Pre
sident deis Amies de l'Art Romanie, fi
lial de l'Institut d'Estudís Catalans, va 
parlar deis objectius i fínalitats d'a-
questa Associació, tot recordant que 
la secretaria de l'Associació, María 
Porter, podía donar tots eis aclariments 
que se le demanessín. En segon Hoc, 
parla Joan Aínaud com a Delegat de 
l'Institut d'Estudís Catalans. En refe
r i rse ais Amícs de l'Art Romanie dígué 
que les seves publicaciones rebran el 
suport de l'Institut d'Estudís Catalans, 
la qual cosa eis donará un segell de 
Seriosität. Recordà que la nova Asso

ciació necessita socís ¡ delegats a les 
comarques catalanes. Féu esment que 
el Butlletí del Centre Excursionista de 
Catalunya de l'any 1897 dedica un llarg 
article a les esglésies romàniques de 
la Vali de Boi. Seguí amb la lectura 
d'una carta de Mn. Gudiol narrant la 
travessia Vali d'Aran - Caldes de Boi 
per Colomers i el Port de Caldes. Aca
ba amb unes paraules de Josep Pijoan, 
de qui dígué que estava arrelat, enca
ra que lluny, i amb unes paraules d'ho-
menatge a Francese Cambó, el mece-
natge del qual contribuí decisivament 
a les tasques de conservació i de co-
neíxement del nostre Art Romanie. 

Parla finalment el Président de l'Ins
titut d'Estudís Catalans, Josep Alsina i 
Bofill. Expresse la seva alegría per la 
creació deis Amics de l'Art Romanie 
i per aquesta primera sortida pública 
de l'Institut d'Estudís Catalans. Dígué 
que la tasca de l'Institut de tots 
aquests anys no ha constituít un punt 
i a part, ni tan sois un parentesi sino, 
corn a màxim, un punt i seguit. Remar
c a la signif icaci de les esglésies ro
màniques en l'inici del sentiment de 
nacionalítat. Sota Íes seves teulades 
els nostres avantpassats, davant la 
fam, la malura, la guerra i la rapissa, 
trobaven un sopluig espiritual. 

Ampliació del refugi Estasen, 
(Pedraforca) 

El refugi «Lluís Estasen» ha estât 
ampliat. Després de quasi trenta anys 
de prestar servei, hom s'ha convençut 
que caLa engrandir-lo, ja que la seva 
situació al peu de la muralla nord del 
Pedraforca el fa insubstituible. 

Caldria potser rememorar els temps 
heroics de l'excursionisme d'abans de 
la guerra, i encara bastant abans, quan 
els esforçats grimpadors havien d'ini-
ciar la marxa a peu des de Guardiola 
de Berga o àdhuc des de Bagá. 

Una de les travessies classiques, en
cara avui, consisteix a enllaçar el Pe
draforca amb el Cadi per la serra Pe-
dragosa. També el santuari del Greso-
let tenia el seu paper en aquells 
temps. Recordo un beli itinerari que 
s'arribà a publicar i que duia per títol 
«Del Tibidabo a Andorra, a peu en vuit 
jornades», bona part del transcurs del 
qual passava per aquests indrets. 

Més tard, el viatge es feia tot apro-
fitant els camions de carbó de la con
trada de Saldes, i quedava encara la 
darrera etapa que consistía a anar del 

poble al refugi de la Jaca deis Prats, 
pel pintoresc carni del bosc. Era l'è
poca d'en Pany, dels Ferrera, de la 
Maria Antonia Simó, de l'Estrems... 

Avui, que s'han sofisticat tantes co
ses, aquest carni potser amb prou fei-
nes es fa servir, ja que amb la nova 
pista d'ICONA, els vehicles motorizáis 
arriben a deu minuts del refugi. 

Les obres d'ampliació, el cost de les 
quais ascendeix a uns dos milions de 
pessetes, augmenten la capacitai del 
refugi a cent places, amb un espaiós 
menjador i més dormitoris. 

En té cura el guarda, senyor Joan 
Martí del Castillo, que viu a Saldes i 
puja al xalet els caps de setmana; 
presta també els servéis de guia a qui 
ho demani. Creiem encertat el fet d'ha-
ver dotat el refugi d'un responsable, la 
qual cosa és, ara com ara, la mesura 
més adient perqué tothom respecti el 
que és patrimoni de tots els excursio-
nistes. 

Amb l'assistència d'uns dos-cents 
excurslonistes, représentant trenta nou 
entltats. i amb la presencia del batlle 
de Saldes, el d¡umenge 6 de novem
bre va tenir Hoc la inauguració de les 
noves dependéncíes. Els parlaments 
anaren a carree del Dr. Padrós de Pa
lacios, primer Président que havia es
tât de la F.CM., qui evoca la figura 
de Julián Delgado Ubeda. El senyor 
Martínez Masso, président dimitit de 
la F.E.E.C., regracia la Diputació de 
Barcelona, l'Ajuntament de Saldes i la 
Comun'tat de propietaris del Gresolet. 

Bene: l'óbra mossèn Raimon Algue-
ró, i al fili de Lluís Estasen va corres
pondre de descobrír la placa comme
morativa. 

En resum, un acte senzill a més no 
poder, com és senzilla la gent a mun-
tanya i els excursionistes. S'acabà la 
celebrado amb el «brindis» tradicional. 

Voldríem recordar també els peo-
ners assistents a la inauguració de 
1949, principalment mossèn Batlle que 
oficia la missa, Estanislau Pellicer, 
aleshores cap de la Delegado Cata
lana, i per últim Lluís Estasen Pía, fun
dador del Centre Académie d'Escalada, 
del Centre Excursionista de Catalunya, 
el nom del qual s'ha perpétuât en 
aquest refugi de la Jaca dels Prats. 

David M. Aloy 

Refugi «Lluís Estasen» 

Aleada. — 1.640 metres. 
Situació. — A la Jaca del Prats (Pe-
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El Mont Kenya, a la dreta de la gèlera Alex Alom I Josep Sánchez, que asso 
nord del Batían. y llren la Punta Batían del Mont Kenya 

per la via Adams-Chambers (MD), pri
mera nacional. m 

draforca), comarca del Berguedà. Al 
peu de la paret nord o muralla del 
Gresolet. 

1." inaugurado. — 26 juny 1949. 
Id. ampliació. — 6 novembre 1977. 
Propietat. — Comité Cátala de Refu

gie de la F.E.E.C. 
Carácter. — Réf. guardat, amb part 

lliure. Guarda: Sr. Joan Martí del 
Castillo. 

Capacitat. — 100 places al réf. guar
dat (amb II iteres i matalassos). 6 
places al réf. lliure. Llar (també lli-
teres Í matalassos). 

Caractéristiques. — Construcció de 
planta i pis amb els següents ser-
veis: a la planta, rebedor i sala d'es-
tar. Cuina, sanitarie. Servei de bar. 
Dependències del guarda. Niu de 
socors. Espaiós menjador amb llar i 
estufa. 
Al pis, dues sales amb lliteres (part 
antiga) Í una altra sala-dormitori, 
també amb lliteres (part nova). 

Utilització. — Preus normáis deis refu-
gis del C.C.R. Claus: Comité Cátala 
de Refugis de la F.E.E.C., Rambla, 61, 
1er. Barcelona-2 i al domicili del 
guarda, Sr. J. Martí del Castillo, 
Saldes. 

Accessos. — De Saldes al refugi: 1 h, 
pel carni veli. 
Del santuari del Gresolat al refugi: 
1,45 h. 

Itinerarie. — Des del refugi: 
A Gósol, pel Collell: 3,40 h. 
A Gósol, per l'Enforcadura: 3,30 h. 
Al Pollegó Sup. per l'Enforcadura: 
2,15 h. 
Al Pollegó Sup. per la Balma de les 
Orenetes i collada del Verdet: 2,35 h. 
Al Pollegó Sup. per la canal del Ver
det: 2,45 h. 
Al Pollegó Sup. per la canal Roja: 
3,40 h. 
Al Pollegó Sup. per la via ae la Gra
nerà: 3,30 h. 
Al Pollegó Inf. per l'Enforcadura Í 
bretxa W: 2,30 h. 
Al réf. C. A. Torras de Prat d'Aguiló, 
pel Collell, serra Pedregrosa i pas 
deis Gosolans: 7,40 h. 
Al réf. D. Ubeda de serra d'Ensija. 
pel pia Palomera: 3,40. 

crònica alpina 

a cura d e Ricard Vila 

Operado Kiregam-77 

El passat mes d'agost s'organitzá 
una campanya alpina a Kenya, promo-
guda per la secció de muntanya de 
l'Esbart Gaudí (EGAM). L'expedició era 
composta per vuit membres: Gabriel 
Roselló (cap d'expedició), Andreu Cle
mente, Albert Clemente, Elisabeth Do-
ménech, Lluís Doménech, Frederic Sur-
roca, Alex Alom (SAME) i Josep Sán
chez (CEC; CADE), que efectuaren, 
des del refugi Kami-hut váries ascen-
sions: Punta Lenana, Punta Dutton, 
Punta Peter. 

Així mateix, els dies 13 ¡ 14 d'agost 
la cordada Alex Alom i Josep Sánchez 

realitzà l'ascensió al Batian per la ge-
lera nord (via Adams-Chambers). Es 
tracta d'una ascensió de 600 mts amb 
una d ficultat d'MD en qué invertiren 
15 hores d'escalada. 

Operació Kenya-77 

Un equip de membres del Centre 
Excursionista del Masnou, Didac López, 
Jordí Iglés'as, Ramon Perarnau, Barto-
meu Mainerà, Ramon Serra, Albert 
Montserrat i Joan García, Manolo Her
nández i Angels Tímoneda, de l'Agru-
pació Científico-Excursionista de Ma-
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Via Contamine-Vaucher, a l'agulla de la 
Peigne. Dificultat MD (10 pitons), des-
nivell 500 m. i horari de 6-7 hores. 
Roca molt bona i escalada mantinguda. 
Descripciô: 1, xemeneies (quatre llargs) 
IV i IV*. Flanqueigs a la dreta III. 2, 
conjunt de plaques i dièdres V~ i V 
(quatre llargs) fins a una xemeneia 

central extraplomada V* (dos llargs). 
3, una xemeneia mes tacil, IV — IV* 
i uns dièdres on cal fer un pèndol 
V* — IV per arribar-hi, menen fins a 
una altra xemeneia V (cinc llargs). 4, 
terreny molt fàcil fins al Gendarme 
Rouge III. 5, fissura Lepriney, molt 
atlètica V. j 

taró, realitzaren aquest estiu una cam-
panya alpina a Kenya. Tenint com a 
base el refugi Kami.hut (4435), realit
zaren diverses ascensions: cim Ba
tían (5200), Sendeyo (4700), Tekeri 
(4714), Punta Peter (4757), Punta Dut-
ton (4704) i Punta Lenana (4985), tots 
situats al pare nacional de Kenya. 

Expedíció Jíríshanca-77 (Perú) 

Un grup de cinc alpinístes de les 
universitats de Granada i Complutense 
de Madrid, format per José Miguel 
Cuevas, Antonio Lorente, José Antonio 
Méndez, Joaquín Susino, Santiago Ba
rrios ¡ Eloy Linares, han realitzat du-
rant el mes de juliol l'ascensió a la 
cara oest del Nevado Juríshanca 
(6126). a la serralada de l'Huayhuash. 
Aquest itinerari, obert l'any 1969 per 
un equip de Lecco dirigit pel veterà 
Cassin, no havia estat repetida encara 
i podem situar-la entre les ascensions 
mes difícíls de glac ais Andes. 

Expedíció «Ausangate-77» 
(Andes del Perú) 

Aquesta expedició lleugera era com
posta per Lorenzo Ortas, Carlos Buh-
ler, Ángel Fernandez, María Valares. 
Antxón Bandrés ¡ Javier Escartín del 
Club Base de Camping ¡ Peña Guara 
d'Osca. 

En una estada de 20 dies van rea
l izar una actívitat molt notable a la 
serralada Vilcanota. En podem desta
car l'ascensió al cim verge de TExtre-
mo Ausangate, de 5.800 m per la cara 
oest (paret de glac de 600 m de des-
nivell, realitzada en 2 dies mitjancant 
19 llargs de corda de 50 m amb una 
dificultat d'DM, realitzat per la corda
da L. Ortas i C. Buhler). Una altra 
cordada, J. Escartín i A. Fernandez, in
tenta l'aresta oest al mateix cim. S'ha-
gueren de retirar a la cota 5.600 per. 
la mala qualítat de la neu. 

La resta d'ascensions va ser: cim 
verge del Wayna Ausangate 5.360 m, 
Cayco Orjo 5.100 m, Queuellacocha 
4.995 m i Jallicane 4.750 m. 

També van descobrir i intentar l'es
però rocós de la cara est del Jatun 
Ausangate. Abandonaren per mal 
temps. 

Operació Chopicalqui-77 (Perú) 

El 9 d'agost va ser conquerit per 
l'aresta oest el nevado Chopicalqui de 

6.400 m per una expedició lleugera 
composta per Andrés Fernández, Artu
ro Romero, Pedro Nicolás ¡ Ángel de 
Diego, acompayats peí professor Mar
tínez de Pisón. Els primers pertanyen 
a la Sociedad Deportiva Excursionista. 

Expedició Andes del Perú-77 

Una expedició de la R.S.D.A. Peña-
lara, per la ruta de la gelera Kooc fins 
al coll deis dos Huandoys, va fer les 
puntes de l'Huandoy nord i oest. A 
partir del camp base (4.400) varen 
instaflar dos camps d'alcada a 5.030 i 
5.800 m. Posteriorment també varen 

conquerir el nevado Plsco 5.800. L'ex-
pedlció estava formada per Hipólito 
Maeso, Luis Correa, Jorge Giner, An-
gel Sànchez, Àngel Garcia, José Luis 
Pollo i Gerardo Medrano. 

Estiu-77 Alps: Mont Blanc: 

L'Agulla de l'Argentière (3.902 m) 
per la gelera de Milieu, l'Agulla Ver
te (4.122 m) pel couloir Couturier I 
l'Agulla de Pelgne (3.192 m) per la 
via Contamlne-Vaucher de la cara sud 
varen èsser fetes aquest estiu per Al
fred Martinez CMT. Toni Bros CET i 
Josep Turull CMT. 
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La paret S. del Montsec d'Ares, amb 
les vies que la recorren: 1, via Gali-
Moreno; 2, via Pere Camins; 3, via 
Aniversari; 4, aresta E. via Vidal-Rivas. 

• 

vies d 'esca lada noves 

Una altra cordada de Terrasa, com
posta per Josep Martínez, Fredi Pare
ra i Josep Antoni van fer l'esperò de 
la Brenva al Mont Blanc (4.810 m) i 
l'esperò nord de I'Águila de Chardonet 
(3.824 m). 

Expedido Himalaia-78 
Yalung Kang, 8.438 mts 

Ouan aquest nùmero sortirà al car 
rer. un equip de 15 alpinistes estarà 
en carni d'un altre vuit mil: el Yalung 
Kang o Kangchenjunga oest, que amb 
els seus 8.438 m és un dels cims més 
alts del món. Està situât a l'est del 
Nepal i compta amb dues ascensions. 
L'any 1973, una expedido japonesa en 
va conquerir l'aresta oest i l'any 75 una 
d'austro-alemanya el conquerí per un 
nou itinerari, precisament el que pen-
sen fer aquests companys de l'expedi-
ció Himalaia-78, a la qual dona su-
port representatiu el Club Muntanyenc 
de Terrassa. 

Els components de l'expedició són: 
Josep Piera. Lluis Ambròs, Robert Ca-
samayor, Emili Civis, Cesar Comas, 
Santiago Digon, Manuel Martin, Alfred 
Martínez, Francese Martínez, Josep 
Paytubi, Joaquim Prunés, Narcis Serrât, 
Felipe Uriarte i Bartomeu Vergés Í Jo
sep Aced com a metges. 

NOVES VIES D'ESCALADA 

Peña Montañesa 
José Murciano i José Godoy (M. Ara

gón) van realitzar una nova via a la 
cara oest de la Peña Montañesa el 8 
de juliol-77 (D-5. 6 h - 450 m). La via 
consta de quinze llargs de corda i co-
mença a la dreta d'una característica 
taca blanca, molt visible des del poblé 
de Laspuña. 

Servei general d'informació 
de Muntanya 

És amb el propòsit d'oferir a tots 
els practicants dels esports de munta
nya la més amplia informació, que hem 
inlciat la confecció d'aquest arxiu. 

El nostre propòsit és d'obtenir i man-
tenir una Blblloteca-Arxiu. per a qual-
sevol consulta o treball. 

Necessitem, però, la collaboració de 
tothom, i que ens informin de tota me
na d'activitats: llibres, revistes, prime-

res ascensions, sortides extraeuropees. 
mapes, fotos i tot alió que pugui ésser 
d'interés, amb la finalitat d'ordenar-ho 
i arxivar-ho per a futures consultes. En
cara, pero, volem que surtín periódica-
ment treballs sobre diferents regions I 
temes. 

El fet és dones prou ciar: demanem 
unes coilaboracions a l'hora d'obtenir 
un material i a la vegada oferir-lo a qui 
ho necessitl, gratuitament, tan sois 
abonant les despeses que ocasionin 
les reproduccions, fotocópies. trame-
ses, etc. 

No tenim cap subvencíó, pero sí l'es-
forg i la ¡ílusíó, els nostres ¡ els de 
tots els que coílaboren amb nosaltres. 

Per a qualsevol aclariment. soilicitud 
o tramesa de documentació, dirigiu-
vos a: 

Servicio General de Información de 
Montaña. Apartat de Correus. núme
ro 2.291. Barcelona. 
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a cura d e J o s e p Gírona 

EVEREST 
THE HARD WAY 

CHRIS BONINGTON 

Bibliografia 

Everest, The Hardway. — Autor: Chris 
Bonington. Pròleg: John Hunt. Pagi
nes: 238. Fotografíes: 89 a tot color. 
Mapes i croquis: 18. 

Ha arribat a les nostres mans un 
exemplar del darrer llibre escrit pel 
conegut alpinista britànic Chris Boning
ton: és el reconte de la primera as-
censió duta a terme a l'Everest per la 
cara sud-oest, d'excepcional valor, do
nada la dificultat de l'itinerari. També 
és una publicació excepcional pel con-
tingut: tant el text com les fotografíes 
a tot color i els croquis que ¡Ilustren 
l'obra, proporcionen al conjunt un in
terés i qualitat excellents i poc fre-
qüents en d'altres publicacions d'aquest 
tipus. 

Al costat de la ploma d'en Bonington 
hi trobem diverses collaboracions dels 

membres de l'expedició que en cada un 
deis apartáis corresponents a la seva 
especialitat ens donen uns comentaris 
molt intéressants per a expedicions a 
l'Himalaia. Tots ells han estât tractats 
amb singular bon criteri i ens donen 
dades sobre l'organització d'una expedi
do a un 8.000, el transport, l'equip i 
material, l'oxigen sempre tan vital en 
aqüestes ascensions, l'alimentació, les 
comunicación,?, la fotografia i el cine
ma, l'aspecte mèdie, així com un vo-
cabulari dels termes mes utilitzats. A 
part d'això, Bonington exposa molt 
senzillament el desenvolupament de 
l'expedició, des que va fer un primer 
intent l'any 1972, així com l'elecció de 
l'equip huma, la marxa d'aproximació, 
etc., etc. 

El pròleg, molt encertat, és signât 
per Sir John Hunt, Cap de l'Expedició 
británica que l'any 1953 va assolir per 
primera vegada el cim de l'Everest 
(8.848 mts.). 

En resum, un gran llibre que reco-
manem de tenir a totes les biblioteques 
dels bons aficionats a l'alpinisme, i que 
confiem trobar aviat a les llibreries es-
pecialitzades en temes alpins. 

Lluís Belvis 

Los cañones de «la Sierra de Guara». 
Pierre Minvielle. Versió castellana 
posada al dia per Cayetano Enriquez 
de Salamanca. 96 pàgs. 74 iílustra-
cions. 13 mapes i croquis. Editor Ca
yetano Enriquez de Salamanca. Ma
drid, 1976. 

El pirineisme francés ha tingut en 
tots temps una marcada i lloable afi-
ció per les régions meridionals de la 
serralada pirinenca; recordem entre 
tants noms illustres els de Saint Saud, 
Raymond d'Espouy, Arlaud i Ollivier. 
Precisament Paul Minvielle, un coílabo-
rador d'aquest darrer, en la seva obra 
«Vignemale-Monte Perdido», publicada 
pel Centre i Editorial Montblanc, que 
tingué cura de la part dedicada ais con
gostos espanyols (Ordesa, Anyisclo, 
etc.), és el pare de l'autor del présent 
estudi. 

De bona nissaga pirinenca li ve, 
dones, a Pierre Minvielle l'afició per 
les terres aragoneses calcàries i as-
pres, i aporta el bon aprenentatge que 
rebé del seu pare. Fruit de tot això, i 
d'un entusiasme irrefrenable per l'es-
peleologia, fou la versió francesa de 
la présent obra, publicada l'any 1966. 

El llibre que comentem és precisament 
la traducció de l'original francés, por
tada a terme i posada al dia per Ca
yetano Enriquez de Salamanca. 

L'obra, que comença amb un emotiu 
prefaci de l'autor, mostra de l'amor 
que experimenta per la serra de Gua
ra, dedica la seva primera part a l'es-
tudi geografie de la regió, amb la des-
crlpció minuciosa de l'enorme I tur-
mentat conjunt de gorges i congostos, 
la flora I la fauna de la zona, la vida 
local, sumament migrada i en curs de 
fatal regressió, i l'arqueologia i la his
toria del territori. 

La part central del volum. que és de 
bon tros la més important i extensa, 
és dedicada ais itineraris excursionis-
tes que, en nombre d'un centenar, co-
breixen totalment la xarxa sinuosa de 
l'engorjada serra. Un notable conjunt 
de fotografíes contribuelx a crear en 
el lector la necessària ambientado es
cenogràfica, imprescindible per a tra-
metre-li la véritable imatge d'aquest 
palsatge únic i inimitable, alhora que 
l'ajuden a la identificado de llocs, ac
cidents geogràfics i camins. 

Cada Itinerari és descrlt amb clare-
dat i concisíó, tot consignant els temps 
a emprar, dificultats a vencer i els 
punts d'accès. 

La cartografia també és d'excellent 
qualitat: compta amb un mapa general 
de la regió i set mapes parcials, un per 
cada una de les zones descrites al vo
lum: «gargantas» del Flumen, el sector 
de Guatizalema, el tossal de Guara 
(sector meridional), la zona de Rode-
llar, les gorges de Balees, el sector del 
riu Vero, els congostos del Vero i la 
Choca I el sector septentrional del 
tossal de Guara. 

La part final de l'obra conté un bon 
grapat d'informacions practiques, els 
índexs bibliografie i alfabètic i un catà-
leg general de coves i avenes de la 
serra de Guara. 

El volum, no tan sois amplia el camp 
d'accio de l'excursionista, de l'espe-
leòleg i del simple turista, sino que 
ve a potenciar una regió reaiment des-
coneguda i que per la seva relativa pro-
ximitat amb el nostre país, és ben se
gur que ha de merèixer l'assidu'rtat de 
les nostres visites. Una fita nova i re-
llevant dins el conjunt de la bibliografia 
muntanyenca aragonesa, presentada 
amb la polidesa I bella presentado a 
qué l'editor ens té acostumats. 

Josep Girona 
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No us 
n'estranyeu!( 

Encara 
no ha 

visita! 
Mañanes 

Mañanes es preocupa 
per tothom qui vol practicar un esport. 

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

MAÑANES esports 
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subscr iviu-vos 
a 

publicació centenaria de 
l 'excursionisme català 

la r e v i s t a e x c u r s i o n i s t a d e m e s t r a d i c i ó 
i d e m e s d i f u s i ó d e C a t a l u n y a . 

R e f l e x d e les a c t i v i t a t s m e s d e s t a c a d e s i d e t o t s 
e l s a s p e c t e s d e la m u n t a n y a i l ' e x c u r s i o n i s m e 

L ' a l p i n i s m e i l ' e x c u r s i o n i s m e 
la g e o g r a f i a f í s i c a i h u m a n a , la g e o l o g i a 

la b o t à n i c a i l es a r t s p o p u l a r s 
la b i b l i o g r a f i a , e l s c o s t u m s i t r a d i c i o n s 

la p r o t e c c i ó d e l m e d i n a t u r a l i la s a l v a g u a r d a de l p a t r i m o n i 
l ' e s c a l a d a , T e s q u i i el c a m p i n g . 

T o t e l q u e p o t i n t e r e s s a r l ' e x c u r s i o n i s t a e n s i n t e r e s s a . 

Nom 

Carree 
n.° pis 
Poblado D. P 

Se subscriu a la revista Muntanya a partir de l'any 
amb la quota anual de 500 ptes. 

Cobrament: Signatura 

| | reembossament 

[_] per banc, segons 
autoritzacló adjunta 

Data 
Banc 

Senyor Director de _ . 
' Caixa 

Sucursal Carrer n.° 
Poblado 
Distingit senyor: 

Us preguem que flns a nova indicació, vulgueu fer efectlu 
el rebut anual a la revista MUNTANYA, del Centre Excursionista 
de Catalunya, corresponent a la suscripció 
a nom de 
que viu a 
Poblado , amb carree al 

corrent núm. 
compte , 

d estalví num. 
a nom de 

Ben atentament, S i g n a t u r a 





I M M I N E N T A P A R I C I O DE LA N O V A G U I A E n d O S volums 

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

PIRINEU ORIENTAL 
David NI. Aloy i María Meneé Lleonart 

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

David M. Aloy i Maria Mercè Lleonart 


