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Editorial 
E x p e d i c i o n s 

L'excursionisme porta en la seva 
essència una ànsia de descoberta i 
de coneixement de la terra que va 
més enllà deis Hmits del propi país, 
i esdevé així universal. Hom diría 
que els seus límits son cíordre pos
sibilista. O sia, a mesura que dismi-
nueixen les dificultats per viatjar, 
augmenten les excursions a paisos 
més allunyats i que fins fa poc 
temps eren gairebé desconeguts 
entre nosaltres. 

Quan aqüestes excursions es por
ten a terme en una zona de la terra 
escassament coneguda, separada 
deis nuclis habitats i, per tant, de 
la societat organitzada, diem que 
es tracta d'una expedido. 

Avui, tant a casa nostra com a 
tots els paisos amb un nivell de 
vida elevat, prolifera Torganització 
d'expedicions, especialment les al-
pinístiques. Passen de cent les que 
provinents d'arreu del man visiten 
cada estiu els Andes del Perú i 
que, com a expedicions oficiáis, son 
controlades per les autoritats es-
portives peruanes, sense comptar-
hi els grups que de forma privada 
escalen aquelles muntanyes. Tam
bé és cosa sabuda l'existència d'una 
llista de les expedicions que espe
ren, en ordre rigores, el seu torn 
per provar Xascensió a qualsevol 
cim de més de 8.000 metres de les 
serralades de l'Asia. 

La proliferació d'expedicions al-
pinístiques ha fet que aqüestes ha-
gin passat per diferentes estadls de 
representativitat. Així veiem com a 
la conquesta heroica deh primers 
vuit mil es tractava d'expedicions 
que representaven un país: eren ex
pedicions nacionals, amb la con.se-
güent subvenció estatal. Hi havia 
l'honor nacional en joc i aquelles 
empreses aportaven prestigi al país 
que n'era organitzador. Diem, 
dones, que els francesos varen con
querir el primer vuit mil, però que 
els anglesos, amb una organització 
modélica, van assolir TEverest. 

Després es va passar ja a Festadi 
de les expedicions representatives 
de ciutats i de federacions i, actual-
ment, a l'Estat espanyol, ¡a s'està 

superant l'estadi de les entitats per 
passar ais grups de socis que, em
parais peí prestigi d'aquestes enti
tats i units per uns desigs comuns, 
es constitueixen en organitzadors i 
membres actius de les seves expe
dicions. 

Aquelles expedicions nacionals 
comportaven, lógicament, una se-
lecció deis components que, sovint 
sense massa afinitat personal, es 
trobaven lligats en una mateixa 
corda per interessos nacionals, quan 
de fet, aquell escalador moites ve-
"ades s'hauria estimât més desca-
ar amb els seus companys habi
tuais. Aixó ha originat en molts ca
sos desavinences entre els expedi-
cionaris i ha produit amb freqüén-
cia que el retorn fos l'inici de llar-
gues enemistáis i incomprensions. 

A mesura que es va anar descen
dit d'estadis de representativitat, 
aquest problema va anar minvant, 
fins a arribar a avui que, com ja 
hem dit abans, son grups naturals 
que es van formant en el si de les 
entitats i que, en constituirse en 
organitzadors, teñen ja superat el 
problema vital de la companyonia. 

Un altre aspeóte vital de les ex
pedicions, és ciar, és el finança-
ment. L'evolució d'aquella repre
sentativitat ha comportât que aque
lles subventions estafáis hagin de-
saparegut o bé hagin de ser repar-
tides entre les nombroses expedi
cions del país. Aixè depèn de les 
autoritats esportives de cada Estât: 
pero el més fréquent és que aques
ta subvenció, si existeix, perqué en 
molts casos no n'hi ha, no arribi ni 
de bon tros a cobrir tot el pressu-
post de Texpedició. Es, per tant, 
missió del propi grup cercar el su-
port économie que li cal per des
plegar l'activitat. 

Sortosament, empreses comer
ciáis, industries i entitats bancàries 
han vist amb bons ulls aqüestes ac-
tivitats i sovint n'han assumit el 
patrocini, que comporta una ajuda 
económica substanciosa. 

A causa de Televat nombre d'ex
pedicions que s'organitzen i per 
mica que fem comptes, hem de 

veure que cap entitat excursionista 
no està en condicions de subvencio
nar totalment, i menys any rera 
any, expedicions a l'estranger per 
més de nom que no li donin. És 
evident dones que el grup organit
zador ha de responsabilitzar-se de 
la gestió económica, i que les jun
tes directives deis centres excursio-
nistes han destablir uns compromi
sos amb els expedicionaris; i, tot i 
donar-los el suport moral de Tenti-
tat, cal que quedin ben definides 
les responsabilitats económiques 
contretes per aquests grups espe-
cialitzats que no poden agreujar 
la sempre difícil economia de les 
entitats respectives. 

Cal remarcar que les associa-
cions excursionistes, com les altres 
entitats no lucratives del país, han 
assolit el Hoc que ara teñen grades 
al Constant sacrifici economie i a 
Xesforq personal deis seus compo
nents al llarg deis anys. 

En aquest sentit no poden cons-
tituir-ne una expedido les expedi
cions alpinístiques a indrets allu
nyats. Per tant, els que les integren 
han de teñir com a gran honor la 
seva contribució personal, tant per 
la voluntat de .superado alpinistica 
en prendre-hi pari activa, com per 
l'obtenció daportacions económi-
oues foranes que subvinguin a les 
despeses de Texpedició. Aqüestes 
expedicions, per la laboriosa pre
parado que demanen, per la capa
citai organitzativa i Tesperit dini-
ciativa que suposen i pel meritori 
treball d'equip, en condicions a ve-
gades ben difícils, donen prestigi 
ais que les integren i demostren la 
vitalitat de Tassociació de la qual 
son membres. 

Al capdavall, una entitat excur
sionista es va fent i enriquint tot 
sumant experiéncies i activitats que 
son el ferment de noves i futu
res actuacions. A cada época han 
correspost unes formes própies i a 
cada moment noves personalitats. 
Tot aprofitant el pósit que hi ha
via, cal que sàpiguen trobar la ciati 
de la continuitat. 
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Operació Afganistan-77 (Noshaq 7.492 m) 
per Conrad Blanch ¡ Fors 

HINDU KUSH 

Quan un dia qualsevol , tôt anant 
pel carrer, sota el cel gris de la 
c iutat i entre fums i brogit , ens 
aturem de sobte sabem que la nos-
tra imaginaciô ha trencat el pas del 
temps i ens ha dut alla on tantes 
vegades hem estât plenament fe-
l iços. 

Hi ha fets i t re ts que son clau 
en la real i tzaciô d'una expediciô. 
Podriem dir: elecciô de massis, pre-
paraciô tècnica, material adient, as-
pectes mèdics, conjunt de perso-
nes que la formen i algunes coses 
mes. Amb i l lusiô, treball i expe-
r ièncla, tots aquests aspectes els 
podem tenir soluclonats abans de 
sort i r . Un crédi t aconseguit, uns 
bons entrenaments i un grup for
mat per un llarg contacte a mun-
tanya ens feien ésser opt imistes. 

Tenîem per escol l i r una zona com 
la de l 'Hindukush: c ims de 7000 m., 
condicions météorologiques esta-
bles, aproximaciô relat ivament cur-
ta i possibi l l tat d'anar-hi en època 
d 'est iu . 

Perô les d i f icu l ta t ts començaren 
de casa estant, amb la t ramitaciô 
del permis of icial de sort ida, permis 
que es va aconseguir f inalment gra
cies a la intervenciô del secretari 
de la Federaciô Espanyola de Mun-
tanya. 

Un pet i t perô values diar i , recull 
d ' impressions diverses, pot omplir 
el comentar i d'una expediciô. En ell 
no sols es ref lecteix la cronologia 
de les vivències a muntanya, sinô 
també les caractér ist iques d'un paîs, 
les d i f icu l tats a superar, els mo
ments de desànim i tô t allô que dô-
na a la sort ida un caire de novetat 
i d'aventura. 

L'Afganistan com a pais 

Hi arr ibem el 18 de ju l io l . A Ka-
bul, la capital , t robem en Pere i en 
Josep que s'havien desplaçat prè-
v iament per poder agil i tzar els trà-
mi ts del permis. Les sèves notîcies 
no son gens falagueres. L'equipat-
ge facturât des de Barcelona no ha 
arr ibat, i el que és pit jor, no esta 
local i tzat. Quant al permis, no es 

pot fer res f ins al dia 20 puix que 
el país es troba en plena celebra
do de la festa nacional, diada en 
qué es commemora la caiguda de 
la monarquía, l'any 73. 

La República Islàmica de l'Afga-
nistan, s'estén sobre una superf i
cie de 680.000 Km-', i ocupa una po-
sició clau al cor de l 'Asia Central , 
en contacte amb Iran, URSS, Xina i 

Pakistan. Pais exclusivament conti
nental, es prolunga a l'est cap al 
planell de l'Iran, és ocupat per l ' im
portant massis de l 'Hindukush que 
el travessa f ins al Pamir, on enlla-
ça amb el de l 'Himalaia. Durant molt 
de temps, aquesta barrera ha mar-
cat la tronferà entre els paìsos de 
l 'Asia Central i les civ i l i tzacions del 
sud, i f ins fa pocs anys, gracies al 
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Una estampa exotica per a nosaltres: 
un grup de camells xipolle¡ant al riu. 

• 

Salang Pass, no ha estât possible 
una bona comunicació entre les ciu-
tats del nord I la capital . 

Llengua etnia I rel igió. Tres punts 
di f íc i ls de comentar ja que cadas-
cun podria ser objecte d'un treball 
a part. Terra trepit jada per nombro-
ses invasions, país de pas, punt de 
recepcló de les grans rel igions, 
l 'Afganistan es troba avui amb el 
problema d'integrar en una sola na
ció un conjunt de pobles on encara 
romanen antigües discòrdies. Les 
dues Mengües of ic iáis, el pato i el 
dâr i , pertanyen al grup de Mengües 
iranianes orientais, escri tes amb 
l'alfabet àrab. 

La rel igió prédominant és la islà
mica. De tota manera, encara que 
actualment mol t feble, el budisme 
ha deixat una forta empremta: les 
estatúes deis budes de la valí de 
Bamiyan donen el f idel test imoni 
d'una època passada. 

País amb moites possibi l i tats 
d'aprofi tar el seus recursos mine
rais, encara inexplotats, i les seves 
fonts énergétiques, té essencial-
ment una economia agrícola com
plementada per la ramaderia de les 
t r ibus nómades. Blat, arrós i f ru i -
'es son els principáis conreus. For
mant part de les nacions menys 

desenvolupades, aquest poblé és 
sens dubte una ent i tat totalment 
di ferent de les de la resta deis paí-
sos de l 'Ásia Oriental . És així, com 
a simples observadors d'aquesta 
coí lect iv i tat humana, que viurem 
en terra afganesa la nostra expe
d i d o . 

Kabul, trámits i espera 

Carrers d'asfalt, restaurants a la 
italiana, cases antigües, estores, 
pelIs, vest i ts , gent. . . , aíxí és Ka
bul. Aquests carrers els recorre-
rem cada cop que fem un pas per 
a la t ramitació del permís, i també 
aquelles estones que, desit jant 
allunyar-nos de la tensió deis mi-
nister is, ens arribarem a les boti-
gues i parlarem sobre el possible 
negoci, asseguts damunt l 'estora 
tot prenent el te. 

L'adaptació al cl ima i a la dieta 
de Kabul, sol passar per la «kabuli-
t is», és a dir: desgana, mandra, 
diarrea i quelcom mes. El comerc 
és obert a quarts de sis. Fins a mig 
matí, l 'activitat será for ta. Després. 
reces i a esperar que amb el sol 
ponent arribi Taire frese que tor
nará a donar vida ais carrers. No hi 
ha hora l imi t per al negoci. Per al 

comerciant, la seva botiga és tam
bé el seu habitat: cuina, menjador, 
dormi tor i , tot dins una peti ta habi
t a d o . També les teulades i les an-
danes son freqüentment pobla-
des pels que busquen un xic mes 
de fresca. 

Aquest any només tres expedi-
cions de l'Estat espanyol han estât 
a l 'Hindukush. Totes del nostre 
país. Amb un grup de Badalona i 
amb els companys del CADE, férem 
bones xerrades explicant-nos aquell 
tarannà, t ràmi t rera t ràmi t f ins a 
obtenir el permís d'accès a la mun-
tanya. 

En el nostre cas, aquest permís 
era per a la Valí d'Úrgend dins la 
zona anomenada Corredor del Wak-
han. Per referencia de les expedi-
cions espanyoles que el darrer any 
anaren al Shakaur, sabíem que no 
era possible d'aconseguir des de 
Kabul l'entrada a aquest corredor. 
La negociació calia fer-la amb el go-
vernador d' lshkashim, població on 
hi havia el darrer control de poli
cía, sempre amb bones paraules i 
també amb algunes ampolles de 
whisky. A Kabul, I unie permís pos
sible era el d'accès a la Valí de 
Ouaz-I-Deh, població que dona entra
da a la zona del Wakhan. Esmerçà-
rem una setmana a aconseguir-lo. 

Per altre costat, la si tuació és 
també descoratjadora. Per mo
ments, pensem que tots els esfor-
cos serán inút i ls; el 24 de ju l io l al 
matí encara no coneixem qué s'ha 
fet de l 'equipatge. Télex a Barce
lona, trucades i assetjament cons
tant ais funcionaris de l 'aeroport de 
Kabul. Tôt ha estât provat, només 
per trobar una pista que ens doni 
la situació del material . Sabem que 
de Barcelona, via Londres, ha arr i-
bat a Bombai, pero en aquest aéro
port en perdem els senyals. 

La tarda ja és entrada. Ens om-
plen les ocupacions de cada dia: 
llegir, escr iure, partides d'escacs i 
molta especulació. Pero una truca
da del nostre enllaç a l 'aeroport de 
Kabul ens dona la gran not ic ia: l'e
quipatge ha arribat. Tot seguit l'e-
quip funciona, cadascú es desperta 
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Un grup de camàlics transporta el 
material de ¡'expedido a la vali du 
Ouaz-I-Deh. » 

El campament base, a 4500 m., sota 
mateix del Noshaq (7492 m.). y 

del somni anguniós que no tenia f i , 
i moguts per un sols impuis comp-
tem les hores que resten per sor
t i r de Kabul. 

Viatge d'aproximació 

El contracte deis dos vehicles és 
un negoci mes. Després d'un bon 
est ira i arronsa dut durant dos dies, 
arr ibem a un acord, malgrat que ens 
pesa de pagar per aquest transport 
una quanti tat que cre iem massa 
elevada. 

De Kabul a Kunduz, una bona car
retera fa rapid el t rajéete de 300 
km. Poe després comença ja la 
pista que no deixarem f ins a Quaz-
l-Deh. 

A mes de to t el paperam, és obli
gat de portar la companyia d'un in-
tèrpret-guia de l 'agènda of icial de 
tur isme (Afgantour, obl igatoria per 
moure's dins el país) . Les bones re-
feréncíes que dúiem de les expedi-
cions al Shakaur d'un interpret que 
ens ajudaria a negociar a Ishkashim 
—punt clau del nostre i t inerar i— 
el pe rm i t per a l 'Úrgend, no ens 
serviren de fes ja que aquest no es 
trobava disponible i el seu Hoc fou 
ocupat per un guia to ta lment inex
pert i desconeixedor del t racte a 
donar a la gent del seu propi país. 

Sotracs, est imbal ls . pois, trossos 

^ ^ f l P t e i - I 
negats, empentes, i una forta calor 
(40° a l 'ombra) . Així és el v iatge. 
No hi ha vegetació, tan sols a la 
vorera deis rius t robem alguns con-
reus. La resta, desert . Entre la ru-
faga d'aire i de pois, es destaquen 
les si luetes deis campaments nó
mades amb les sèves tendes nè
gres. Tot sovint en t robarem Mar
gues caravanes amb els correspo-
nents ramats de cabres i de ca-
mel ls . 

El segon dia a la tarda arr ibem a 
Faizabad. Un cop mes hem de pas
sar el control de policía. Males no
t i c ies : ens comuniquen que la pis
ta entre Faizabad i Zebak és im
pract icable amb els vehicles que 
portem per causa de les darreres 
pluges. Parlem amb els conductors, 
els quais es neguen a canviar el 
t racte fe t a Kabul. Ja hi som! , co
mença la discussió seguida per un 
gran grup de persones que s'han 
acostat. Decidim d'acceptar el rise 
i de continuar. 

El tercer dia la pista es mante 
acceptable durant uns qui lòmetres. 
Després t robarem alguns passos 
dél icats, bassals, tar teres i sorrals. 
De vegades baixant, d'al tres em-
penyent. Dos cops, un dels vehi
cles estarà a punt de bolear. Per f i 
som a Ishkashim. Hi entrem per un 

carrer mol t l larg. A banda i banda, 
una f i lera d'arbres, ens dona una 
sensació relaxant en contrast amb 
la de tota la zona travessada. I ja 
des d'aquí veiem els pr imers c ims 
del Wakhan. 

Ens queda el t ràmi t més dél icat 
de fer : parlar amb el governador, 
per fer possible l'accès a la vali 
d 'Úrgend. V is t que el governador 
és absent, ho fem amb el seu se
cretan el quai ens dona força es
perances per dur a bon terme el 
nostre propòsit . 

Pel que fa a l 'actuació del guia, 
fins ara ha estât f lu ixa, però la nos
tra opció és única: conf iar-hi , puix 
que aquí només es parla la Mengua 
del país. Quan trobem el governa
dor, el seu mal encert, en oferir- l i 
d i rectament el suborn, farà que en 
un instant perdem tota l 'opció d'a-
nar a la zona escoll ida per nosal-
t res . Després tornarem a intentar 
d'ésser rebuts, per bé que només 
podrá parlar-hi el guia, el quai ens 
dirà que no hi ha res a fer i que 
ens amenaça de retirar-nos el per
mis que ja ten im. 

Moment d i f íc i l , aquest. Son moi
tes i l lusions en un object iu , que per 
la inconsciencia d'un guia inexpert 
es poden esgarriar fàc i lment. Tam
bé sabrem més tard que en la de-

55 



El primer campement, a 5300 m" Al Un pas de roca sota el tercer cam
ions es veu Kharposht-i-Yakhi, de pâment. « 
5698 m. T 

cis ió del governador ha inf luï t el 
fe t que l'any darrer, l 'expedició na-
varresa que ut i l i tzà aquest procedi-
ment t ingué un accident mor ta l , que 
ocasiona el coneixement deis fe ts 
a Kabul. 

Tots estem en s i lenc i . No vol-
dr íem marxar d ' ishkashim.. . , com 
si encara ens restés una espe-
rança. 

La pista segueix al costat del r iu 
Amu Daria que fa f rontera entre el 
Pamir rus i l 'Afganistan. A l 'altre 
costat, camps ben cuidats, cases 
prefabricades, carreteres asfalta-
des i al tres details que denoten 
dues menés de civi l i tzacions tan 
juntes en l'espai però tan llunyanes 
en la seva essència. Fern nit a 
Quaz-I-Dez. 

Aproximado al campament base 

La segona opció que teníem pre
parada era la de la Vali de Quaz-I-
Dez, amb la possible ascensió al 
Noshaq, c im de 7492 m., segona 
alçada de l 'Hindukush. 

El 28 de ju l io l , des de Quaz-I-Deh, 
inic iem la marxa d'aproximació de 
dos dies de durada. Contractem una 
trentena de camàlics que amb el 
seu precari equip agafaran feixu-

gues càrregues. Un cop f ixât el 
preu no hi t indrem cap al t re pro-
blema. Marxen al seu r i tme. A es-
tones els veurem passar molt deci-
d i ts . Mes enllà, s'aturaran a maste-
gar la «coca» que van escopint en 
totes direccions. I en un indret con
cret escalfaran el seu «txai», el te . 
Passem la nit al costat del tor rent 
de la Vall de Mandaras, a 3200 m. 
Un prat d'herba fresca trenca ara 
la llarga montonia del paisatge. 

L'endemà, mol t d'hora, t ravessem 
el torrent amb l'aigua gelada f ins 
a la cintura. El corrent és fo r t i ens 
costa de mantenir l 'equi l ibr i . Diem 
adéu a dos companys del CADE que 
van a reunir-se amb la resta de l'ex-
pedició situada a la part alta del 
Mandaras. El carni segueix per la 
vorera del torrent de Quaz-I-Dez, 
passa per un indret molt obl igat en 
el quai, un camàlic perd la seva 
càrrega. Mes tard sabrem que una 
altra expedició hi t indrà un acci
dent mor ta l . 

És un dia de marxa mol t l larga, 
d'unes dotze hores de durada. A 
mit ja tarda serem al campament 
base del Gumbaz-i-Safed a 4100 m. 
Très hores més I, ja al capvespre, 
arr ibem al Hoc previst per a la ins-
taHació del nostre campament base 
a 4500 m. d'alçada. 

Durant l 'aproximació, i ja al camp 
base, podem apreciar les caractéris
t iques de les muntanyes de l 'Hin
dukush, amb una absència total de 
vegetació. Paisatge àr id, ressec, 
pedregam inacabable. 

El pr imer dia d'estada el dediquem 
a l 'organització del campament, to t 
començant el période d'acl imatació. 
Conviurem amb una expedició po-
lonesa, ja installada, i amb dues 
més, d 'Austr ia i de Iugoslavia que 
vindran després. Amb nosaltres res
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El Noshaq, amb l'itinerari d'ascensió 
per la via norma! i una petita vista 
del cim. -

taran dos camàlics que col-labora
ran en la installació dels dos pri
mers campaments. 

Campament d'alcada i ascensió al 
cim del Noshaq 

L'ascensió al Noshaq ens atrau 
per la seva algada. Però del camp 
base e s t a n t í a s possible també de 
fer-ne d'al tres, tan boniques com 
la de l 'Aspe Safed de 6507 m., 
Kharposht-i-Yakhi de 5698 m., I 
Gumbaz-i-Safed de 6800 m. Com que 
solament disposem de 13 dies to t 
i que hem prolongat cinc dies Tes
tada al país, decid im de concentrar 
pr imer els esforcos en el Noshaq 
i, si ens queda temps, d' intentar 

les al t res ascensions. 
El pr imer d'agost sor t im un grup 

de sis per muntar el campament 
pr imer, a 5300 m. L'it inerari traves
sa la morrena de la gelerà per re-
muntar to t seguit una tartera de 
for t pendent, f ins a arribar a un 
coli marcai a la cresta, des d'on es 
segueix per blocs inestables f ins 
a un magnif ie replà que domina la 
Vali de Quaz-I-Deh. Dos de nosaltres 
hi faran nit i la resta tornará al 
camp base. 

El principal problema del Nos
haq, per la seva alçada, és fer una 
bona acl imatació, cosa di f íc i l si es 
disposa de pocs dies. Com se sap, 
el mètode més adient és guanyar 
una alçada i després tornar a dor

mir al punt inic ial , per a, Tendemá, 
ja fer nit a la cota assol ida. A ix í 
ens proposárem de fer-ho al Nos
haq. 

El dia 3 d'agost es fa un dipósi t 
de material a la cota 5800 m. L'en-
demá arr ibem a Talgada de 6300 m., 
tot deixant un niu de mater ial a 
6000 m. El dia 5 queda instaflat el 
campament II a 6000 m. 

Fins aquí pendents de neu, pe-
ni tents, blocs de glag que reves-
teixen formes diverses. Dies de 
l lum, la muntanya se'ns mostra es
plendorosa. Cel ciar de matinada, 
ventat al migjorn f ins a arribar a 
la serenor del capvespre. Sol po-
nent, esclat de l lum rogenca. Re
tal láis contrafor ts en el cel estelat. 
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Sortida del campament base, en ruta 
cap al primer campament. Al fons de 
la vali, la gelerà deis poloneses. _ 

Estones intenses de repos i de re-
f lex ió. Nit d'espera. 

Cada dia veiem que l'aclimata-
ció és mes bona, encara que la 
reacció a l'alçada és molt caracte
ríst ica de cada organisme. Del 
camp II al camp III l 'esforç es fa 
notable, essent la part de l'ascen-
sió que presenta mes di f icul tat . 
Hem de superar un contrafort de 
roca d'un centenar de mètres per 
arribar al replà glaçât on muntarem 
el camp III a 6800 m. Dues tendes 

salewa destaquen ventades en la 
neu. Sota nostre, la Marga vali de 
Quaz-I-Deh. 

Parallelament, una cordada inten
tará des del camp base el c im del 
Kharposht-i-Yakhi ae 5698 m. El 
for t desnivel l ¡ la di f icul tat de pas 
entre els grans blocs de J a c que 
omplen la gelerà farà que no reì-
xin quan es trobaven gairebé sota 
el c im. 

Avui la nit és molt freda.. Això 
sera l'asseguranga d'un te...ps esta

ble per a demà, dia decísiu en l'as-
censíó al c im. El 9 d'agost, amb la 
llum de I'alba, una cordada de t res 
surt del tercer campament, sense un 
de nosaltres. 

Primerament se supera un pen
dent de neu, Marg i glaçât. Encara 
que el sol comença a escalfar d'hora' 
el f red és molt intents. En dues 
hores s'arriba a la punta oest del 
Noshaq de 7250 m. Ens aturem un 
instant i contemplem una excepcio
nal v is ió del Tir ich Mir , el c im mes 
alt de l 'Hindukush. Cont inuem per 
l 'aresta. La progressió és lenta. Cal 
dosif icar l 'esforç del cos en aques
ta alçada. Al capdevall s'albira ja 
la punta pr incipal. Un darrer pen
dent i t repi tgem el c im del Noshaq 
de 7.492 m., que tornaría a ésser 
guanyat dos dies després per un 
altre membre del grup juntament 
amb components d'una exped ido 
iugoslava. No calen massa paraules. 
Una abracada emocionada ens 
uneix. Ateny aquí el trebal l de to t 
un equip. Despleguem una pet l ta 
senyera, simbol del nostre llunyà 
país. L'Hindukush jeu sota nostre. 
Istor-o-Nal, Tir ich Mir , Ghut Last 
Zoom, Kishmi Khan i, enl là, el gran 
Karakorum, aquest I tants altres 
cims que haviem conegut de nom, 
ara ens és possible de contemplar
los No hi podem restar massa 
temps. Cal iniciar el descens. A la 
una del migf ldia, desfent I ' i t inerari 
d'ascensió, arr ibem al camp III. 

Retorn 

La joia del c im no dura massa, ja 
que t robem el nostre company, que 
havia restât en aquest camp, for-
tament afectat de mal d'alçada; né
cessita ésser évacuât urgentment. 
Establirem un emocionat contacte 
amb el camp base, comunicant l'as-
censió rlealitzada i alhora la pro
funda preocupado. Components de 
l 'expedició austríaca ens ofereíxen 
el seu ajut. El descens del malalt es 
fa di f íc i l per la part del contrafor t 
si tuât sota el tercer campament. 
Cada pas s'ha de pensar. Amb I'ajut 
de les cordes, lentament, desgr im-
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Del panorama grandios que s'ofereix 
des de l'aresta final del Noshaq des
taca el Tirich Mir, de 7708 m., sobirä 
indiscutible de la regió. m 

pern metre a metre. A 6400 m. ja és 
de nit . En un incomode reprès, s' im-
provisarà un dur bivac. 

El t res dies següents, tots els 
esforços del grup es concentraren 
en el seguiment del reseat, que en 
aqüestes alcades fou una tasca dura 
per a tots . Després d'una Marga as-
censió, baixar una persona des de 
6800 m. representa un bon esforç. 
Sortosament, gracies al t ractament 
seguit i a la progressiva disminu-
ció de Falcada, el nostre company 
s'anà récupérant. 

El 13 d'agost desmuntem el cam-
pament ba^e. En fer de nou carni 
avail, tot mirant enrera, no podem 
deixar de pensar en els moments 
intensament v iscuts . Un record per 
sempre. Un adéu en s i lencl . 

Components 

Pere Aymer ic 
Francese Banqué 
Conrad Blanc 
Enric Font 
Joan Garcia 
F. Xavier Gregori 
J. Manuel Iglésies i 
Antoni Ricart (metge) de la Sec-

ció de Muntanya del C.E.C, i Jaume 
Rovira del Centre Excursionista 
Al iga. 

Cartografía: Valí de Mandaras 

Mapa HOHER-HINDU-KUSCH 
KOH-E-KESHNIKHAN 
AFGANISTAN - WAKHAN 
Autors: F. Egster i G. Moser, de 

l'Austrian Alpine Club d'lnnsbruck. 
Escala 1 : 25.000 
Imprés per: Kartographische Australt. 
Freytag Berndt und Artaria. 
WIEN-Austria, 1972. 
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Un viatge fantastic 
(Barcelona - Kabul - Faizabad) 
per Pep C a m a r e n a i Furiò 

Ouan el dia per tots espérât i 
desit jat fem girar la clau del pany 
de contacte i el cotxe s'engega, 
aconseguim per f i «sortir» de la 
plaça de Sant Jaume i per la Ram-
bla anem deixant Barcelona. Dei-
xem als que queden un aclapara-
ment de feines expedicionàries, 
que en els darrers dies s'havien 
fet tan denses i absorbents, que el 
complex de persecució començava 
a prendre Hoc al nostre esperit . 

Un sent iment de l l ibertat, de vo-
re que les coses ixen bé, omple els 
nostres cants i converses; respi-
rem a fons. És precisament aço que 
ens ajuda a suportar les monoto
nes hores de carretera. 

Anem llançats, a tota pressa per 
Europa, però, a part de la nécessi
tât, és això el que desi tgem; en la 
nostra ment tenim com a primer 
objet iu l'arribada a l 'Asia. 

Hem eixi t de Barcelona el primer 
de ju l io l i el quinze els nostres 
companys arribaran a Kabul, on hem 
d'anar a rebre' ls a l 'aéroport. El 
viatge, doncs, ha d'ésser rapid. Acò 
no suposa cap angoixa; ja he dit 
que desit jàvem arribar ràpidament 
a l 'Asia. 

La veta d'asfalt discorre intermi
nable sota el continu rodar; monò-
ton rodar a 80 Km./h. , de les soro-
lloses rodes del jeep. Som viatgers 
sense descans. Tan bo per viatjar 
és el dia corn la nlt. Les previsions 
es compleixen; en très dies ens pre-
sentem al Bósfor, a Istanbul. Fran
ca, Italia, Iugoslavia i Bulgaria han 
l l iscat per les f inestres, però els 
nostres ulls veuen més enllà del 
Bósfor. 

La intenció inicial de prendre un 
bany ture la postposem per a la 
tornada i per Istanbul hi passem de 
nlt , per l 'autopista, sense parar-
nos-hi. 

Al cap de poc d'endinsar-nos a 
l 'Asia, ja perdem la presència de 
Medi terrani ; el seu caràcter, la se
va frescor. No tenim remei, el tro-
barem a faltar. De sobte i com a 
trencament def in i t iu la carretera 
entre revolts i pendents for ts ens 
enlaira f ins al gran pia que forma 

l 'Orient mit jà. D'ara en avant ens 
bellugarem pels voltants dels 1000 
mètres d'alçada. 

Ara la terra té un altre aspecte; 
el sol ja no i l lumina, crema. Els 
arbres retrocedeixen dels tossals i 
s 'arrepleguen, concentrant-se a la 
vora de l'aigua. Doncs, on hi ha 
aigua es produeix un esclat de verd, 
la resta és domini de la cendra, de 
la terra cremada. Els ramats de ca
bres esquelètiques, vaques que més 
aviat semblen vedells pel seu vo-
lum i rues, mengen herbes ine-
xistents i punxes. Més aviat sem
bla que llepen les pedres. Mentres-
tant, els xiquets, unies encarregats 
dels ramats, surten corrents per de-
manar tabac amb gestos expres-
sius. 

Viatjar per l'Asia suposa prendre 
contacte amb un poble que pels 
escassos recursos économies i per 
l 'enlluernament que hi produeix tot 
allò que és europeu, comporta que 
et demanaran régals contfnuament 
i tractaran d'estafar-te en qualsevol 
compra o canvi que faces. Tot acò 
en un principi ho comprens i f ins et 
fa gracia però a poc a poc et va 
créant una crosta que més que de 
prevenció és d'avorr iment. I és que 
no pot èsser que no trobes mai 
qualcu de qui pugues refiar-te. 
Sempre existeix eixa diferèneia en
t re asiàtic i europeu (diferèneia 
econòmica) que fa que hom et de-
mane coses i tu , corn és naturai en 
bona lògica occidental, no els dó-
nes més que uns caramellets. Per 
altra banda aquesta mateixa gent 
et conviden si et veuen esparracat 
i sensé diners. Acceptem aquestes 
generalitzacions (una mica absur
des, per cert) dins del context d'a-
quest treball que tracte d'esquema-
titzar. 

La diferèneia entre Pèrsia i els 
altres països del voltant és ben pa
tent i d'aixó ja se n'ocupen el ls. Els 
diners que els dona el petrol i son 
emprats per donar aparença: cot-
xes luxosissims, ciutats d'amples 
avingudes, jardins que els costen 
la poca aigua que tenen, etc. Men-
trestant, el poble, continua v iv int 

en cases de fang llevat a les ciu
tats; es viu d'un ramat de cabres 
o bé viat jant damunt d'un rue. Per 
altra banda, les fotograf ies del Xa, 
la Farah i el princep no manquen 
enlloc. L'ensuperbiment és una pla
ga dels governants. 

En tots aquests països conduir 
és cosa d'aventura. Sembla que si-
guen una colla de xiquets jugant 
amb cotxes de veri tat . Els avança-
ments son de bojos; naturalment 
no respecten senyals, rat l les, ni al
tres cotxes que vinguen de front, 
ells passen i en pau. El que és ex
traordinari és que no hi haja més 
accidents dels que es produeixen. 
No obstant, es veuen accidents dan-
tescos, aterr idors. 

Només sort i r de Teheran, pas
sem un coli sota el Demavend 
(5630 m.), que a 2100 m. suposa 
una divisió radical entre el désert, 
al sud i un verger que aboca al mar 
Caspi. Aquest és un palpable exem
ple dels efectes produits per mun-
tanyes segons les di ferents orien-
tacions que presenten i de l'accio 
dels vents, segons que vinguin car-
regats d'algua o que siguin secs. 
Cap a l'est, el désert imposa de 
nou i a poc a poc el seu imper i , el 
verd desapareix i el groc ho omple 
tot. Hem de reduir la veloci tat a 
60 Km./h. , puix el motor s'escalfa. 

A Mashad obtenim el visât d'en-
trada a l 'Afganistan. Ja queden pocs 
qui lòmetres per arribar al nostre 
pais object iu i ens posem impa-
cientment en marxa; només tenim 
el visât a les mans. 

L'Afganistan ens acuii calorosa-
ment, no per l 'afectivitat de la se
va gent, sino per l'elevada tempe
ratura que no ens permet anar a 
més de 60 Km. /h . i ens mante en 
un estât de vigi l ia constant, sem
pre buscant un riu on banyar-nos. 
Una de les parades la fem al cos-
tat d'un cequiot per prendre el ba
ny. Al cap d'una estona, d'on sem-
blava que no hi hagués ningu, una 
esplanada desèrt ica, comença a ei-
xir gent, xiquets pr incipalment i 
ens t robem envoltats d'una colla 
que ens demana pantalons, la ja-
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Un dels inquiétants ponts que cal pas-
sar, cami de Faizabad (Afganistan), y 

quêta, meló, el ganivet, en f i , tota 
mena de coses. 

La carretera, construida pels rus-
sos i americans (aquest país no en 
podia ser excepció: les potencies 
claven la seva inf luencia i conse-
qüentment la^grapa on poden), cla-
pejada de tros en t ros per peatges, 
encara que no semble de res una 
autopista, acaba per deixar-nos a 
Kabul, f inal de la pr imera etapa del 
v iatge. 

Des de Kabul ens acompanya Ge-
mi l , el guia que obl igatór iament 
hem hagut de prendre pagant, na-
tura lment , 20 dólars per dia a l'Af-

gantour. El noi era alió que se'n diu 
un «fi l i de casa bona», no sabia on 
anava, era la primera vegada que 
viatjava per aquella zona. I ens ve 
amb sabatetes, americana i ben 
empolainadet. En el viatge amb ca-
mió, com tothom, ja va quedar ben 
emblanquinat de pois. Després, per 
pujar a la muntanya li haguérem de 
deixar, lògicament, sac de dormir i 
al tres coses. En baixar, després de 
dotze dies de convivencia, ja havia 
aconseguit de caure'ns a to ts anti
patie. Malgrat tot , ens va èsser d'u-
t i l i ta t en el traete amb la gent del 
país. Nosaltres li parlàvem en fran

cés i ell traduïa a l'afganès. A i x i re-
solguérem diverses coses mes fàci l -
ment, corn ara t ràmi ts de policía i 
per damunt de to t les discussions 
amb els camàlics. Aqüestes es ca
rac te r izaren per la l luita de nervis 
I la di lació (dos dies discut int) en 
fer el contracte, en acordar el preu. 
En el moment de la sort ida resol-
gueren a bastonades qui en seria 
el cap. Ja decidi ts, sort i ren cor-
rents, valí endins, amb 25 Kg. ca
daseli i aleshores nosaltres pogué-
rem relaxar els nervis, que en els 
darrers dies to t just si els podíem 
controlar. De carni feren varies pa
rades per fer te , tocar la f lauta ells 
i l'Enric la guitarra o bé per dema-
nar-nos aspir ines. Dos dies costà 
d'arribar al camp base, puix calia 
travessar un r iu a les sis del matí , 
ja que després era massa caba-
lós, pel desgel . Tots aplegats al 
camp base els pagàrem i quedà-
rem que dotze dies mes tard puja-
rien tretze camàlics per baixar l'e-
quipatge. Aquest curt temps el de-
dicàrem com desesperáis a la mun
tanya. La manca de temps va èsser 
el que caracteritzà aquests dotze 
dies. 

Quan tornaren els bastaixos tan 
sols en vingueren set, que van ha
ver de carregar el doble. Així co-
mençàrem la «tornada a casa». 

Els incidents i accidents també 
sovintegen tornant amb la furgona: 
així, de la f rontera ens veiem obl i
gáis a tornar a Kabul per obtenir 
un nou visât, aquest de sort ida; a 
Mashad tenim un cop amb un altre 
cotxe, la cosa acaba amb una brega 
i després els t ràmi ts amb la poli
cía. Passat Teheran el cotxe co-
mença a espatllar-se i un desapren-
síu, amb estranyes habi l i tats de ma
labarista, ens fa desaparèixer 400 
dólars. Immediatament després, te
nim una avaria grossa i els diners 
curtegen ostensiblement i . . . qué sé 
jo. A les nostres boques ha quedat 
una paraula que és el sent iment 
d'aliò que ha estât aquesta excur-
síó: fantast ic! A aquesta paraula po-
deu donar-li ben bé el sent i t que 
vulgueu. 
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per J a u m e Bonaventura i Ivars 

«És el cim?» 
Va demanar I'home mes jove. Es 

trobava separat del pr imer que se
guía mut i sense moure's, per un 
bon t ram de corda. Dempeus, so
bre un punt de la carena —des d'on 
ho veia el segon no es podía asse-
gurar que tos el c i m — observava 
un punt llunyá en l 'horitzó. 

«És el c im o qué?» 
Repetí inquiet i fent com qui co-

menga a pujar. 
«Sí!» 
Contesta l 'altre al mateix temps 

que assentia amb el cap. 
«Dones recupera'm!» 

Els darrers vint mètres els vaig 
fer l leuger i alegre, mol t mes de 
pressa que els anter lors puix sabia 
que l'ale el reprendria al c im ma
teix. 

Les ul t imes passes i, de cop, la 
carena ja començava a perdre altu
ra. S'enfonsava cent mètres mes 
enllà per deixar pas a l'abísme. 

Aquella buidor daurada pels raigs 
del sol tombant, la vaig trobar in
certa. El pols im de neu que l'airet 
aixecava di fuminà un instant el per
f i l de la cresta i en el précis mo
ment que ens abraçàvem vaig veu-
re a través dels meus ulls humits 
d'alegria com el cel ¡ la muntanya 
es fonien. Se m'acudí l 'estranya 
sensacló de restar suspés en l'es-
pai encara que només per una es
tona. 

Després he intentât debades de 
reviure aquella ¡Musió. Assegut a la 
cadira mentre desfaig el pensament 
en paraules, observo les imatges 
d'aquell fe t . Era una tarda d'agost, 
del 5 d'agost de 1977. Recordo un 
cel blavíssim com mai no l'hague-
ra imaginât. Les muntanyes es re-
tallaven nítídament blanques contra 
l'atzur i ^en Civis i jo seguíem 
amunt, conduits per un desig sobre 
el qual em resultaría di f íc i l de rao-
nar. Havíem d'ascendir. I ho fè iem 
malgrat el cansament de quaranta-
vui t hores d'escalada. Es compl ien 
exactament dos dies d'ençà de la 
nostra marxa del camp I. 

Els dos homes havien deixat les 
acoll idores tendes del camp I situa-
des a 5.030 m. i emprenien una 
lenta pujada pel gran plat que for-
men les geleres després de des-
penjar-se dels c ims. La via escoll i-
da per atènyer els 6.284 m. de 
l'«M-7» solca el seu espéré N-NO 
f ins que aquest s'uneix amb l'ares-
ta nord, l lavors enllaça la carena 

fins a c im. Constituía una «prime
ra» de gran bellesa, integralment 
sobre glaç d'uns 1.000 m. de desni-
vell i un pendent mit jà de 45° que 
molt sovint es convertía en parets 
desplomades. Aleshores calia cer
car el pas enmig d'un laberint de 
séracs i esquerdes. Recorda la ca
ra nord de l 'Aigui l le du Plan de 
Chamonix perô 2.500 m. mes amunt, 
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L'M-7, de 6284 m., a la valí de Man
daras, Afganistán. Hi veiem marcada 
la via deis Paisos Catalans per I es
peró NW, amb el bivac a 5350 m. i 
5850 m. El descens es féu per l'ares-
ta N. w 
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Una panorämica de la capcalera de la 
vall de Mandaras. AI centre observem 
l'M-7 ascendit pels Companys del 
CADE, a l'esquerra el punxegut M-6, 
de 6138 m., a la dreta les vertlcals 
parets de l'M-8. m 

ço que const i tueix una notable di 
ferència! 

A mesura que ens acostàvem al 
peu de l'esperò aquest prenia for
mes impressionants: s'encimbella-
va imponent per sobre els nostres 
caps i cada vegada havîem d'alçar 
mes la mirada per veure el c im. Jo 
em fixava sobretot en uns séracs 
gegantins que barraven el pas de 
sort ida a l 'aresta. Les cascades de 
caramells de glaç em semblaven les 
dents d'una gola piena d'amenaces. 
Calculava les mil i una trajectòr ies 
possibles de la seva caiguda i mai 
no en restava prou segur. Sortosa-
ment les incidències rut inàries de 
l'ascensió em distreien la major 
part del temps. 

Cap a les sis de la tarda en Lluis 
Belvis des del camp I observava 
corn els dos puntets atenyien l'em-
plaçament del pr imer bivac. L'om
bra de l ' imponent M-8, de 6.628 m., 
submergia per moments el cire gla
cial a l 'extrem del quai s'alçava el 
camp. 

El dia 4 sor t i rem dels sacs de bon 
mat i . Jo no havia aclucat Tuli, no 
sé si pel neguit de l 'ascensió o a 
conseqùència de l 'altura. 

Com més metres guanyàvem més 
em costava de fer deu passes se-
guides. Mica en mica, la quanti tat 
de passes que podia fer sense no

tar l 'empipadora sensació d'ofec 
disminuía. Ah ! però mentrestant 
anàvem deixant enrera immensos 
blocs de glaç i això, de ver i tat , m'a-
l leugeria. 

Recordo, si no tota l 'ascensió, 
moments i paratges de gran belle-
sa. És com si encara m'hi t robés, 
reposant sota l 'ombra d'un sérac: 
sota meu un abisme esfereïdor s'es-
colava vall enllà. Els dibuixos de la 
gelerà em recordaven els meus l l i-
bres de text quan estudiava geogra
f ia. M'entretenia trencant els cara
mells que penjaven damunt nostre; 
com un orgue meravellós el meu 
piolet arrencava sons estranys d'a-
quelles cándeles. En Civis també en 
trencava, però per l lepar-los! 

HI ha un pas que m'ha quedat 
màgicament gravât a la memòria: 
jo feia de pr imer (una de les po-
ques vegades que vaig passar da
v a n t i . Calia superar un canaio arro-
donit d'uns trenta metres. Les pun
tes dels grampons no s'enfonsaven 
pas més d'un cent imètre, però em 
sentía segur. A dalt, ben a prop de 
l 'aresta, s'endevinava un bon Hoc 
per reposar. El sol escalfava l'aire 
quiet del migdia i jo em trobava com 
al Pirineu un dia d 'est iu. Vaig pujar 
sense ni adonar-me'n. Asseguts so
bre les motxi l les, comtemplàvem 
les uniques allaus que ens fou pos
sible descobrir en t res d ies: mas
ses enormes de l lum s'esl lavissaven 

a través dels nûvols de bonança i 
ompl ien les carènes de tonal i tats 
ensordidores; el color esdevenia 
brogit, t ressa, ... i jo em tapava cô-
micament les orel les! 

El nostre segon bivac fou molt 
d iver t i t : no teniem gens d'aigua ja 
que, per un malentès, que segons 
com haguera pogut resultar peri-
l lôs, no portàvem ni cap cassé ni 
cap fogonet per desfer la neu. Sor-
tosament hi havia les capsules mé
tal l iques dels carrets fotogràf ics. 
Estratègicament situades sota al-
guns degotalls ens van donar un l i
t re i mig de lîquid i aixô ens va dis-
treure tota la tarda (en quaranta-
vuit hores no poguérem beure res 
més I aixô encara va resultar més 
d iver t i t que no pas el mateix bi
vac!) 

L'endemà els dos puntets segui-
ren llur ascensió per l 'aresta. 
Aquesta, que al pr imer cop d'ull 
semblava la part més fàci l de l ' i t i 
nerari , era en reali tat la més peri-
Uosa. Plaques senceres de vuitanta 
metres eren com un miral i l l is de 
glac; calia vorejar-les, travessar-
les cap a les roques, deixar-les en
rera, com fos, amb el sol ajut dels 
grampons, el martel l i el piolet . 
L'esllavissada de qualsevol dels dos 
homes era en aquells moments de
f in i t iva. Hi havia també esquerdes 
i desploms insuperables que calia 
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Sobre el cim de l'M-7, les quatre bar
res deis Falsos Catalans. y 

escalar per llocs inversemblants, ja 
fos sobre el vessant est, tot domi
nant preclplc is i valls inexplorades 
submergides en l 'ombra, ja fos pel 
vessant oest, a pie sol . I també hi 
havla el cansament. 

Jo, que duia dues nlts sensé aclu-
car l 'ul l , m'endormiscava ara a la 
minima ocasió que podia seure 
tranqui l lament. Llavors trobava ir-
raonable la meva presèncla en 
aquella muntanya. Que hi feia, pen-
jat a sis mi l mètres? Fins i tot la 
meva part icipacié en l 'expedicié se 
m'acudia inversemblant, a ml que 
est imava tant la comoditat d'un bon 
Hit o d'una passejada planera! Us 
asseguro que, d'ésser possible, 
m'hauria desl l lgat de la corda sen
sé cap mena de remordiment i hau-
ria plantât en Civ is , el quai d'altra 
banda no sé si rumiava coses mas

sa di ferents de les meves. 
Sortosament, no per a mi sinô 

per a les expedicions, aquests mais 
pensaments duren poc i al capda-
vall s' imposa l'ètica alpinîst ica. No 
cregueu que aquesta ètica és irra-
cional, t lngueu-ne la seguretat, que 
ho és! Perô aqui rau precisament 
el seu valor. En un mon on només 
compta la «racionalitat» de les x i -
f res i dels guanys, escalar una mun
tanya té el mateix valor que la f lor 
ténia por al Petit Princep: és una 
ll içô d'amor i de poesia. 

Cal reconèixer, perô, que en 
aquells moments no m'hauria atre-
v i t a comunicar una cosa semblant 
a en Civ is, per exemple; no, son 
coses poster iors. 

Finalment a les 3,05 de la tarda 
del 5 d'agost les quatre barres dels 
Països Catalans es mostraven als 
deu c lms de la vall i els cors dels 

La Vali de Mandaras 

Segons J e r z y Wala, K . T . P T T K . Exp 1973 
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Descens de l'aresta N. de ГМ-7, des
prés del tercer i ultim bivac. y 

dos homes s'unien als dels altres 
components: als que des del coll 
entre ГМ-7 i l'M-6 intentaven I'as-
censió, als dels camps i a aquells 
que a Kabul sofr ien potser més per 
nosaltres que no per ells mateixos. 

A la davallada, malgrat les sor-
preses que ens esperaven (era ja 
la matlnada del dia 7 quan aconse-
guiem d'arribar al camp I després 
d'un allucinant descens fet de n i t ) , 
tot era joia. 

RESSENYA TÈCNICA 

L'esperò NNW, integralment de 
glac, comenga a 5.200 m. d'altura; 
la via discorre pel t i l de I'aresta, 
to t aprof i tant els passos més fac-
t lb les. Fins al c im, té una inclinació 
mitjana de 40-45° encara que sovint 
s'encimbella f ins a 60 о 70°. La qua-
l i tat de la neu és irregular, bona en 
els pendents for ts , en forma de pe
nitents quan s'ajeu i en plaques de 
gel , dur iss im, en determinate in-
drets. El desnivell to ta l , 1.084 m. 
L'ascensió, de dos dies de durada, 
fou feta en pia alp i , és a dir amb 
la installacló progressiva de bivacs. 
El c l ima, molt estable i sec, és un 
aliat quasi segur en aquestes val ls. 
Per al descens vàrem efectuar un 
total de 12 «rappels», salvant aixi 
els t rosos més compromesos. 
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Diferents aspectes de l'expedició 
Països Catalans a l'Hindukush 
pe r Lluis Belvís i del Río 

Raonaments i reflexions 

Quan tot ja s'ha acabat, quan els 
dies actius de l 'expedició ja han 
estât inexorablement consumits, 
quan ja tot resta enrera, es fa ne
cessària una ref lexió del temps vis-
cut, dels motius pels quais hem 
l luitat ¡ treballat tant i tant per fer 
possible una estada de tan sols deu 
dies a la muntanya. En pensar-hi 
f redament una de les preguntes que 
ens hem fet és: si el que ens agra
da és la muntanya, per que ens com
pl iquen! l 'existència per anar a qua
si deu mi l qui lòmetres lluny de les 
nostres Mars, per passar to t just 
una setmana ¡ mit ja en el nostre 
medi prefer i i? Les respostes poden 
ser diverses però a les persones 
allunyades de la problemàtica de 
les expedlcions es fa di f íc i l de tro-
bar una expl icació vàlida i en molts 
dels casos la resposta és que to t 
això és una bogeria sensé cap mena 
de sent i t logie si tenim en compte 
els nombrosos problèmes que hi ha 
en la majoria de les expedicions 
f ins que no s'arríba a peu de les 
muntanyes. 

Per a un grup d'amics com no-
sal t res, que un bon dia decideix 
d'organitzar una expedició, són di
versos els problèmes que cal solu
cionar abans de fer-la posible. El 
pr imer és, sens dubte, trobar l'e
qui l ibr i necessari en l'equip huma 
que la farà possible. La tasca de 
selecció per a la formació de l'e
quip és d i f íc i l : sempre en queda 
fora algún company que podría ha-
ver-hi part ic ipât. A l'hora de la ve
n tâ t sempre et t robes l imi tât per 
diversos factors, dels quais cal re
marcar: 

a) l 'economie 
b) la di f íc i l mobi l i ta t d'un grup 

massa nombrós 
c) l 'equació: mes gent, mes pro

blèmes de convivencia. 
A ix í dones el nud i original va 

acordar que l'ideai fora un grup de 
10 a 12 components, on cadascú 
s'hauria de fer carree d'una tas
ca concreta. Així s'aconseguiria 
que tots v isquéssim plenament la 

pre-expedició. Setmanalment teníem 
reunions generáis, ¡ cada dia s'a-
naven fent trobades entre el grups 
a f i i efecte d'anar t i rant endavant 
totes les tasques previstes. 

Un cop trobat l 'equip, vàrem ana-
litzar el segon problema, l 'elecció 
d'un lloc, que fos d' interés i adient 
a la nostra experiencia i prepara
do. Les nostres pr imeres gestions 
anaven dir igides cap el Caucas 
(Rússia), pero ho vàrem desestimar 
per problèmes de permisos, l'ex-
cessiu control de les autor i tats es-
port ives soviét iques així com l'éle
vât preu per persona per vis i tar 
aqüestes muntanyes, a part d'ésser 
aquesta una zona molt explorada 
pels mateixos alpinistes soviétíes. 
Sud-Amérlca va ser descartada ja 
que l'any anterior ja havíem vis i tât 
els Andes Peruans i preferíem co-
néixer noves muntanyes. Áfr ica era 
també un object iu d' interés, pero 
vol íem fer un sis mil técnicament 
intéressant i aquest no era el Ki l i 
mandjaro. Aleshores Asia era l'ob-
ject lu i dins d'Asia calla trobar un 
país sensé massa problèmes buro-
cràt ics, on fos possible d'obtenir 
permisos per anar a una zona d'in
terés. El país que reunía totes aqües
tes condicions era l 'Afganistan I 
les muntanyes l 'Hindukush afganès, 
la segona serralada mes alta de la 
terra. Ara que ja havíem escol l i t , 
calia estudiar bé les possibles zo
nes a vis i tar i tô t buscant informa-
d o n s de primera mà, vàrem escriu-
re a diversos alpinistes, bons co-
neixedors, per les sèves expedi
cions, d'aquestes muntanyes. A poc 
a poc, anàvem rebent tota la infor
m a d o necessària i després de di
verses reunions, ens vàrem decidir 
per la valí de Mandaras i el cim de 
l'M-7 (6.224 m.). A l 'elecció varen 
ésser diversos els factors t inguts 
en compte, entre els quais desta
caren que per a molts era la prime
ra experiencia en expedicions. El 
nostre desig era no fer un sait ex-
cessivament sobtat, ja que el nos
t re cr i ter i és que per anar a c ims 
importants amb garanties d'èxi t cal 
acumular experièneies. Havíem fet 

expedició 
PAÏSOS 

CATALANS 
t •»»»»»—**-*»-• 

hindu-kush 77 
(afganistan) 

quatre mi ls , cine mi ls i un sis mil 
l'any anterior; fer un set mi l potser 
seria un sait massa gran, si per al
tra part vol iem fer un c im alpinfs-
t icament intéressant. 

Permisos i problèmes federatius 

Els permisos son d i f ic i ls d'acon-
seguir per a les valls a l 'est de la 
linla Quaz-I-Deh-Noshaq. Ultra això. 
Paul J. L. Simons, vice-cònsol 
espanyol a l 'Afganistan, ens havia 
Informat que la zona escoll ida per 
nosaltres era prohibida. Per altra 
part sabi'em que el grup espanyol 
que l'any anterior havia anat al Sha-
kaur (7.111 m.), entra a les valls 
amb un permis per anar a fer el 
Noshaq i el corresponent suborn als 
controls pol icials que s'havlen tro
bat al carni. 

La nostra posicló de no voler sa
ber res del central isme federat iu, 
també ens era un entrebanc a l'ho
ra de poder comptar amb una asse-
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guranga d'accidents, d' iniciar nego-
ciacions vía Min is ter i d 'Afers Ex-
ter iors , via ex-Delegació Nacional 
d'Esports així com a la possibi l i tat 
d'optar a alguna ajuda económica 
del «Comité Nacional de Expedicio
nes». Pero to t aixó calia sacr i f i -
car-ho en defensa duna línia cohe-
rent, d'unes idees clares d'alló que 
ha de ser una federació democrát i
ca i representativa de to ts els 
c lubs. 

Várem obrir-nos una pólissa d'ac
cidents de t ipus part icular, que si 
bé era mes cara que la que ens ofe-
ria la Federació, peí altra banda 
era mes completa en to ts els as-
pectes davant del que oferia la Mu
tual idad General Deport iva. Per al
tra banda la posició independent va 
donar els resultats esperáis i, 
dones, várem aconseguir el permís 
of ic ial per a la zona escoll ida, cosa 
en qué no van reeixir altres grups, 
que anaven amb una Metra de pre
sen tado de la Federación Española 
de Montañismo. Aquests permisos 
havien estat denegats de forma sis
temát ica per la burocracia de la 
Federado-Central ista, donat que els 
responsables de faci l i tar autoritza-
cions, or ientats per una caduca cir
cular del govern afganés, anaven 
prohibint totes les expedicions que 
volguesin endinsar-se en qualsevol 
de les valls del corredor del Wak-
han. Aquesta lamentable desinfor-
mació, any rera any, ha estat per-
judicant considerablement els inte-
resos de les expedicions que teñen 
intenclons d'anar a zones teórica-
ment prohibides fa uns anys. Si 

d'entrada els expedicionaris es pre
senten amb un permís denegai per 
les autor i tats esport ives de l'Estat 
espanyol, d i f íc i lment s'aixeca la pro
h ib ido i s'ha d'anar a al tres objec-
t ius o bé uti l i tzar la desagradable 
técnica del suborn que pot s igni f i 
car greus complicacions si per des
gracia es pateix un accident. Aques
ta desinformacíó ve a donar la rao 
al punt de vista que les coses no 
funcionen bé dins l'actual «Federa
ción». Pensem que aquesta es mou 
molt Muny de la real i tat deis clubs 
i de l 'alpinisme actual i mes aviat 
dona la sensació de voler controlar 
en Hoc de posar les seves possi-
bi l i tats d'ajut i potenciació d'acti-
v i tats al servei de les ent i tats. 
Cree que un tema com aquest deis 
permisos i normes per a les expe
dicions és prou important per tenir 
al día totes les dísposicions que va
gin dictant els d i ferents governs. 
Esperem poder disposar ben aviat 
d'una nova Federació d'Entitats Ex-
cursíonistes, real i no sols de nom, 
que tíngui l 'autèntica representat i-
v i tat de totes les ent i tats de' nos
t re país. 

La dístr ibució de tasques 

Un cop réunit el n u d i or ig inal , 
vam decidir de cursar invitacions a 
dues persones que per la seva ex
periencia ens serien ideáis per di
r ig ir l 'expedició. El cap escol i i t era 
en Joan Créixams, home que ja en 
anteríors oportunitats havia desen-
volupat aquesta di f íc i l missió amb 
un notable exit. Emili Civ is, que 

per raons de temps havia abando-
nat la idea d'anar al Sharagrar 
(7.349 m.), va aceptar la direcció 
tècnica de forma que eli ens podria 
aportar la seva experiencia d'altres 
expedicions simi lars a la que ens 
disposàvem a realitzar. L'aspecte 
mèdie i fotograf ie també el teníem 
ben ressolt amb la par t ic ipado d'en 
Josep Viñas, home entusiasta, ideal 
per t i rar endevant aquesta tasca. 
L'equip i el material aniria a car
ree d'en Josep Ma. Castan; el volu-
minós bagatge de l 'expedició seria 
solucionat per Joan Germán Caso-
la; l ' i t inerari i t ransport era estu-
diat per Josep V. Ponce. L'alimen-
tació, punt dél icat de tota expedi
do , va èsser una tasca encarrega-
da a l 'especialista en aquests afers, 
Jaume Bonaventura. La mecánica 
del vehicle seria resolta durant el 
llarg viatge Barcelona-Quaz-I-Deh 
pel perfecte tàndem compost per 
Josep Ausas i Pep Camarena, 
aquest darrer s'encarregava també 
de la consecució deis permisos of i 
ciáis. Enric Rlbot, Ricard Vila i el 
mateix Emili Civis es varen fer car
ree de l 'estudi i cartografia de la zo
na escoll ida. En Josep Casanovas 
en cas d'aconseguir el d i f íc i l per
mís mi l i tar , serla un bon reforg per 
a l 'expedició i Esteve Margenat, 
que a darrera hora va èsser balxa, 
es va encarregar de l 'Operació Car-
tes Postais. Finalment en Lluís Bel-
vís es féu carree de la comptaduria, 
relació amb les cases comerciáis i 
tasques de coord inado general deis 
di ferents blocs que donaven vida 
al nostre projecte. 
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Roses deis vents: freqüéncía de les direccions deis vents 
en % anuals d'algunes estacions deis Palsos Catalans. 
La xifra de dins el cercle expressa el % deis dies de cal
ma. En la interpretado de les roses deis vents s'ha de 
teñir present que el relleu próxim al lloc d'observació 
condiciona les direccions registrades i que aqüestes so-
vint difereixen una mica de les deis vents dominants 
a la comarca. 

tubre i alguna vegada al setembre (Barcelona, Tar
ragona, Granol lers) . Cap a l ' interior a les comar
ques mes seques, el máxim pluviométr ic s'observa 
a la primavera, al mes de maig (Tárrega, Lleida, 
Montsó) . 

L'hivern no és una estació tan poc plujosa com 
s'acostuma a dir. Mes aviat caldria pensar que plou 
menys que a la tardor. No es pot pas dir el mateix 
en relació amb la primavera. A l 'hivern plou menys 
que a la primavera en quasi tot Catalunya. En canvi, 
plou mes al sud del País Valencia i a les l i les, on 
els dos máxims de tardor i de primavera, tendeixen 
a ajuntar-se en una Marga estació húmida, oposada 
a l'estació extremedament seca que va de maig a 
setembre. 

Els vents 

En diverses ocasions s'ha indicat la importancia 
deis vents en la distr ibució de les temperatures i, 
sobretot, del régim de pluges. El vocabulari popular 
ha donat nom ais di ferents vents, especialment ais 
que teñen mes impacte, ja sia per la seva veloci tat 
0 direcció, ja sia per la seva influencia sobre les 
temperatures o pluges. Malgrat la seva importancia 
1 l'abundor de termes populars, les dades diáries 
obtingudes sovint no ens diuen de quin vent es 
tracta. Cal teñir present que dos vents poden bufar 

120 
Mapa de les direccions de la marinada a Mallorca, se-
gons J. M. Jansá i £. Jaume. 
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alhora, donant una résultant di f íc i l d' interpretar. En
cara, moites de les idees que es teñen dels vents 
son mes aviat el résultat d'observacíons i experièn-
cies empir iques o obtingudes a través d'enquestes 
a la gent del Hoc. 

Cal d ist ingir entre els vents locáis, corn son les 
br ises, dels vents regionals, corn la tramuntana, el 
mestral i el l levant. Ara només es farà referencia a 
aquests vents. 

Les brises son vents convectius locáis de periodi-
c i tat diaria or iginats per l 'escalfament diferencial 
de dues superf ic ies, que alhora escalfen diferencial-
ment dues masses d'aire. Petites diferencies de tem
peratura d'aires de llocs propers son suf ic ients per 
a produlr un corrent d'aire. Hi pot haver brisa per 
l 'escalfament diferencial de la superf ic ie del mar 
respecte a la de la terra, o de la muntanya respecte 
a la val!. 

Amb la mateixa radiado solar rebuda la superf icie 
de l'aigua s'escalfa i es refreda mes a poc a poc que 
la terra. De dia el sol escalfa intensament just f ins 
als pr imers mi l l imètres de la terra, ja que no deixa 
penetrar els raigs l luminosos i és un mal conductor 
de la calor. En canvi, penetra alguns mètres dins 
l'aigua bellugadissa, on bona part de les calories 
rebudes son gastades per l 'evaporació de l'aigua. 

121 
Direcció de la marinada i del terral i formado de boires 
de convecdó i d'inversió térmica a les serralades coste-
res catalanes. Observeu l'asimetria de les boires a causa 
de l'efecte fôhn. 

122 (segons E. Fontsere, 1950) 

Domìnis de la tramuntana (T) i del mestral (M) a la 
costa catalana. AB, limit occidental normal de la tra
muntana; AC, limit eventual; FG, limit normal del mes
tral; ED, limit eventual. Les creus indiquen les regions 
on el vent adquireix la maxima violència. Les sagetes nè
gres marquen la direcció ordinària del vent Inferior; les 
de doble ratlla, el vent en altitud a Barcelona I a Tortosa 
els dies que fa vent fort del quart quadrant arran de terra. 

Les diferencies tèrmiques de les masses d'aire 
que les cobreix provoquen uns moviments de mar 
cap a terra. És la marinada a Catalunya i al País Va
lencia, mari al Rosselló i embat a les l i les. La mari
nada bufa sobretot als mesos d'est iu. Comença cap a 
les 9 del matí I acaba cap a les 7 de la tarda, amb un 
màxim d' intensitat després del migdia, cap a les 
dues. A Catalunya la marinada pot arribar f ins mes 
enIlà de la Serralada Pre-litoral. Al País Valencia I a 
les Ules afecta pràcticament tôt el te r r i to r i . L'aíre em-
pés per la marinada, en pujar per les valls i els ves-
sants, pot arribar al punt de condensació i donar lloc 
a boires, que desapareixen un cop la marinada ha 
aflulxat. 

De nit , la radiació terrestre provoca un fort refre-
dament de la terra i dels nivells d'aire mes baixos. 
En canvi, la temperatura de l'aigua es manté quasi 
constant. Llavors, després d'unes hores de calma 
bufa el terral, vent que a la matinada es dir igeix 
per les fondalades cap al mar. 

Les brises de muntanya son degudes a l'escalfa
ment de valls o vessants en dies serens i calorosos. 
Els vessants soleils amb poca vegetado i pedrego
sos son propicis a l 'escalfament de l'aire i son nius 
de moviments convectius (brisa de valí). Son els 
vents que donen lloc a les tempestes de calor. A les 
nits serenes l'aire fred baixa pels rierais cap a les 
valls (brisa de muntanya). 

La tramuntana i el mestral son vents molt cone-
guts per la seva violencia. Bufen en situaclons at-
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mosfèr iques caracteritzades per altes pressions al 
centre de la peninsula i a l 'Atlantic i baixes al centre 
de l'Europa i oest del Medi terrani . El més frequent, 
segons paraules del doctor Fontserè, tant en un cas 
com en l 'altre, és que la massa freda que ve de 
l 'At lànt ic quedi deturada pels alts Pirineus i es par-
te ix i en dues branques principals: una que segueix 
el carni planer del Migdia de Franca i desemboca en 
el Mediterrani pel Rosselló i les planes narboneses, 
i una altra que ve per la vali de l'Ebre i surt a mar 
des del cap de Salou f ins més enllà dels Alfacs. 

La tramuntana és un vent sec i més aviat f red. 
Bufa amb molta intensitat, sobretot als mesos freds, 
de novembre a març. És un vent del N-NW, que bufa 
for t pel sector oriental dels Pirineus, al Rosselló i 
bona part de l'Empordà. Arr iba amb plena força a 
les costes septentr ionals de Menorca i possiblement 
a Mallorca per les badies d'Alcudia i Pollença. 

El mestral pren di ferents noms segons les co-
marques on bufa: cerç a la Ribera d'Ebre, a la Terra 
Alta i als Ports de Beseit, serè al Camp i vent de 
dalt al Baix Ebre. És un vent predominantment del 
NW i és tan temut com la tramuntana. 

El Devant és un vent ratxós i plujós, de direcció 
predominant ENE. Bufa tot l'any, però es presenta 
sobretot per la tardor amb un màxim a l 'octubre, I 
per la primavera amb un màxim al març. Es forma en 
un centre de baixes pressions situât entre Italia, 
Franca i la peninsula. Sol avançar pel mar cap a la 
costa, empenyent pel nord-es t 'uns cumulo-nimbus 

123 (J. Nuet i Badia) 

Tanques de xiprers a les vores dels camps a la Cava (del
ta de l'Ebre). A l'Empordà, al Baix Ebre i a les comarques 
on els vents bufen fort, els pagesos han plantat files de 
xiprers a les vores dels camps per protegir les hortes de 
les embestides dels vents furiosos, com la tramuntana i 
el mestral. 

foses i aixecant for tes onades. És un vent humit 
que provoca pluges que poden durar uns quants dies. 
És el responsable de moites pluges de les comar
ques l i torals. 

ELS TIPUS DE TEMPS 

Els temps es defineix com el conjunt de valors mé
téorologies (temperatura, pluja, humitat, vent, radia
do solar, pressió atmosfér ica, nebulositat, v is ib i l i -
tat, etc.) que, en un moment donat i en un Hoc déter
minât, caracteritzen Testât atmosfèric. En un senti t 
estríete la combinació d'aquests éléments és instan-
tània i varia permanentment. L'estat atmosfèr ic és 
únic per a cada moment i en un Hoc déterminât. 

Sovint algunes combinacions météorologiques, en
cara que no pas necessàriament iguals, pero sí amb 
valors próxims i que donen Iloe a afectes semblants, 
es produeixen amb certa freqüencia. 

Aqüestes situacions météorologiques han estât es-
tudiades i t ipi f icades i son conegudes amb el nom de 
t ipus de temps. Alguns t ipus de temps son caracté
r isées durant els mesos freds o calents, o en les 
estacions intermedies D'altres, es produeixen tot 
Tany. 

Cada t ipus de temps correspon a una s i tuado me
teorológica i és représentât en els mapes del temps 
que diàriament ens reprodueixen els diaris i la tele-
vis ió. 

Les caractérist iques de les dist intes masses d'aire 
que ens arriben depenen del lloc d'origen i del re-
corregut d'aquestes masses. Una massa d'aire provi-
nent de les régions àrt iques és, sens dubte, molt fre
da i segons s'origini o recorrí una superf icie conti
nental o marina será seca o húmida. 

Els cl imatólegs arriben fàci lment a diferenciar més 
d'una cinquantena de tipus i subtipus de temps als 
Països Catalans. L'exposició de cada un d'ells, ni que 
siguí deis més importants, seria excessivament com-

0 1 

G F M A M J J A S O N O 

124 (segons J. Raso) 

Distribució mensual del domini de les masses d'aire àr-
tic i polar i de les masses d'aire mediterrani i tropical a 
les illes Balears. 
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125 
Tipus de temps en situació de pantà baromètric ( 10 d'a-
gost de 1958). 

plicada i llargà. Per això, només ret indrem el t rets 
fonamentals d'alguns t ipus de temps. 

A mariera de resum es presenta el grafie de les 
freqùències mensuals del domini de les diferents 
masses d'aire observades a les 111es Balears. A grans 
trets es pot observar el fort domini de les masses 
d'origen polar d'octubre a maig, i d'un lleuger domi
ni de les masses d'origen mediterrani i tropical als 
mesos calents, sobretot pel ju l io l . A t i to l d'exemple 
ofer im algunes caractérist iques de quatre t ipus de 
temps. 

126 
Tipus de temps de vent zonal de l'oest (12 de gener de 
1962. 

Pantà baromètric 

És un t ipus de temps caracteritzat pel quasi nul 
gradient baromètric en superf ic ie, pels volts de 1.015 
mb, i per la presència d'altes pressions a les capes 
de l 'atmosfera. Dona bon temps i l 'atmosfera es mante 
estable. Els vents són en calma, llevat dels vents lo-
cals, deguts a l 'escalfament diferencial de la super
f ic ie de la terra, que dona Hoc a la marinada i a mo-
viments convectius a les valls. No plou i només es 
formen tempestes locals als sistemes muntayosos. 

És el t ipus de temps més fréquent a l 'est iu. És 
registrat més de la meitat dels dies de ju l io l i agost 
i quasi una tercera part dels dies de juny i setembre. 
Durant els mesos freds és poc fréquent. 

Vent zonal de l'oest 

És un tipus de temps présent durant tot l'any, però 
és més fréquent durant els mesos freds. Els mapes 
de superf ic ie sovint no expressen amb claredat 
aquesta direcció. En canvi, els mapes de capes altes 
solen donar un domini d a r de l'arribada de l'aire de 
l'oest. 

Sota el domini del vent de l'oest les températures 
acostumen a èsser moderades, semblants a les mit-
janes del mes. És fréquent el pas de fronts que donen 
Hoc a algunes pluges, sobretot si són f ronts freds. 
Aquestes pluges mai no solen èsser importants, ja 
que les baixes pressions són lluny, i els f ronts de 
l'oest són descendents els Països Catalans. 

Centre de baixes pressions al Mediterrani 
occidental 

Correspon a un conjunt de t ipus de temps força 

127 
Tipus de temps amb baixes pressions centrades al Medi
terrani occidental (8 d'abril de 1954). 
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128 
Tipus de temps amb domini d'aire fred del nord (22 d'oc-
tubre de 1970). 

ben estudiats. Es caracteri tzen per la formació de 
núvols i pluges a les comarques l i torals, sobretot 
quan entren en contacte la massa d'aire humit del 
Mediterranl i la massa d'aire fred del nord. 

El vent bufa del NE o de l'È ( l levant) . A les capes 
altes hi acostuma a haver una massa d'aire f red, que 
pot donar Hoc a una gota freda i ocasionar pluges 
abundants en poques hores. Aquest és Testât atmos
f è r e de les pluges catastròf iques de la tardor. La 
rapidesa d'aquest fenomen i la seva localització fan 
di f íc i l la seva predicció. 

Domini d'aire fred del nord 

És un t ipus de temps condicionat per la formació 
d'un llarg passadis que permet la vlnguda de masses 
d'aire polar f red, generalment humlt, format al nord-
oest de l'Europa i al nord de TAtlàntic. Aquest llarg 
passadis ve donat per la situació d'un centre de bai-
xes pressions (cicló) entre el centre de l'Europa i el 
mar Bàltic, i un centre d'altes pressions (antieleló) 
mar endins a Toest de Franca I de les li les Brità-
niques. 

Ouan aquest passadis es forma sobre el cont inent 
euroasiàtic, en direcció NE, Taire fred i sec del nord 
d'Àsia pot arribar ais Països Catalans i donar Hoc a 
fredorades molt r igoroses, com les del febrer de 1956. 

TIPUS DE CLIMA 

Ja s'ha indicat al començament del capítol Texís-
tència d'una gran diversi tat cl imàtica ais Països Ca
talans, a causa de Talt i tud, a la distancia al mar, a 
la disposició del relleu i a la lat i tud. 

A aquesta diversi tat s'ha d'afegir la gran variació 
c l imàt ica en pet i ts sectors de Tespai, sobretot als 
llocs de fort gradient alt í tudínal, com passa al Piri-

neu, on és di f íc i l di ferenciar i def inir clarament totes 
les varletats cl imatiques i d'establir-ne els seus lí-
mi ts . Per aixó, només indicarem els t ipus fonamen-
tals de cl ima, tôt acceptant Texisténcia duna diver
sitat en els di ferents sectors de cada unitat c l imát ica 
i que els l ímits deis di ferents t ipus de cl ima no son 
del tot precisos. 

A ls Països Catalans hi ha tres grans t ipus de c l ima: 
el cl ima mediterrani , el cl ima atlàntic i el c l ima de 
muntanya. 

El clima mediterrani es caracteritza per uns est ius 
secs i calents i una estació mes freda I húmida. Als 
Països Catalans aquesta estació freda ¡ húmida té 
uns màxlms pluviométr ies al començament de la 
tardor i mes rarament a la primavera. És fréquent, 
sobretot a les estacions de Catalunya i del nord del 
País Valencia, que Thivern siguí una estació mes 
aviat seca, enmig de la tardor i la primavera .mes 
plujoses. En canvi, al migjorn valencia i a les l i les, la 
tardor, Thivern i la primavera s'uneixen formant una 
Marga estació húmida: entenent per estació húmida, 
no pas com el résultat de moites pluges, sino que és 
mes plujosa que el sec est iu. Teñen un cl ima medi
terrani tot el País Valencia i les liles Balears, i bona 
part de Catalunya. 

El clima atlàntic es caracteritza per unes pluges 
abundants i per una humitat sempre elevada, tots 
els mesos de Tany. Als Països Catalans només teñen 
un cl ima atlàntic els vessants que envolten la Valí 
d 'Aran. 

El clima de muntanya es caracteritza per unes tem-

129 
Mapa de les localitats d'on oferim diagrames climàtics. 
Les Unies discontinues limiten els principáis tipus de 
dimes. 

73 



86 

ESTANY DE SANT MAURIC (Pillars Sobirà) ESTAWY GEM to (Pallars Jussà) CABDELLA (Pallars Jussà) (1420m) 
VÌELLA (Valld'Aran) (931m) [17-19] 4'4° 1482'1 (1890m) [38- 50] 3'4° 1308 (2035m) [ 3 9 - 6 0 ] 9>1° 1263'3 

RARJSOL (Andorra ) (1745m) LES ESCALDES (Andorra) (1158m) RIBES DE FRESER (Ripollès) (910m) CAMPRODON (Ripollès) (950m) 

G F M A M J J A s 0 N 0 A n u a l 

V I E L L A 64 '0 5 4 5 68 '9 79 7 93 '5 82 '6 65 '8 7 1 1 77 '0 74 '4 89 '4 97 '1 918 '9 m m 
2'9 3'4 6'1 8'0 11*8 IS'I 17'6 17-4 14-9 107 6'0 3'0 9 7 •C 1 

ESTANY DE 105'1 102'6 113'5 118'6 123'9 146'0 108 0 118'5 133'1 1 1 1 8 168'0 133'0 1 .4821 m m 
S A N T M A U R I C I —2 '6 —2'3 —0'6 r s 6 0 97 137 12'6 10'6 6'3 0'3 —27 4 '4 •C 1 

ESTANY GENTO 71 "3 7 4 0 1 0 2 1 98 '3 139'9 133'1 83 '5 116'9 140 2 135'8 123'5 8 9 4 1.308 0 m m 
—3'6 —3'6 — r s 0'9 47 9'3 12'6 i r a 8'9 4'4 0'2 —27 3'4 •C 1 

C A B D E L L A 7 0 2 77 '8 110'5 9 5 7 135'5 123'6 84 '3 1 0 8 6 122'3 103'4 1 3 2 7 9 8 7 1 263'3 i nn i 
2'4 2 7 4'8 7'4 11'0 14'S 17'8 17'1 14'2 9 7 5'2 21 9'1 •C 1 

BENASC 77 6 8 0 1 1 0 6 7 95 '8 132'8 1 1 0 7 9 2 7 96 8 1 0 9 6 114'5 122 3 102'2 1 . 2 4 1 1 m m 

11 3'1 5'S 8'4 12'5 15'1 18'4 18'0 15'0 10'5 6'4 3'1 9 8 •C 1 

L L A V O R S I 46 '1 44 '6 5 3 7 52 '9 72 '3 71 '5 69 '8 68 '9 69 '3 4 9 8 74 '1 46 '8 719 '8 m m 
2'0 37 5'4 8'5 12'1 157 19'1 18'4 15'2 11 '4 5'9 2 6 100 •C 1 

P U I G C E R D A 42 '5 44 '0 54 '9 6 3 3 8 5 7 92 '5 81 '9 71 3 76 2 62 '2 55'5 5 8 7 788 2 m m 
2 0 3'5 6'5 9'1 12'4 15'1 187 18 9 16'1 108 6 3 3'1 10'2 •C 1 

M O N T L L U I S 59 7 59 '9 67 '9 70 '8 79 '9 73'1 58 '5 59 7 64 '5 7 2 8 6 0 0 78 '6 806 '4 m m 
0'3 0'5 0'9 3'0 6'3 10'6 14'1 14'0 11*2 7'2 2 8 r o 6'0 •C ' 

R A N S O L 61 60 75 83 102 117 85 103 96 92 78 91 1 043 m m 
—2'3 — r i 2'1 4'1 7'2 10 6 13'3 13'3 i r ò 65 2 0 —1'2 5'5 •C ' 

LES ESCALDES 42 38 64 65 87 105 85 95 85 85 65 66 883 m m 
r i 2'2 6'2 8'4 1 1 1 15'3 180 17'9 15'1 10'0 5'4 2'4 9'4 •C 1 

RIBES DE FRESER 3 4 6 4 5 2 69 '6 77 '5 1 1 3 3 125'3 101'6 96 '0 102'5 93 '9 8 3 6 6 8 3 1 . 0 1 1 1 m m 
2'4 3'6 6'1 8 1 12'4 15'8 18'6 18'1 15'2 10'5 5 7 11 10'0 •C 1 

C A M P R O D O N 31 7 6 7 3 70 '3 96 '3 127 '2 151 '4 109'6 1 0 8 7 100'1 123 0 86 0 84 0 1.155'6 m m 
11 2'9 4'9 8'4 11'4 14'9 17'6 17'3 14'5 9'2 5 '2 2'0 9'2 •C 1 

Fon t : 1 . Dades de l S e r v i c i o M e t e o r o l o g i c o N a c i o n a l , e l a b o r a d e s pe r J . M . Panareda . 4 . Geog ra f i a de C a t a l u n y a . 5. E l a b o r a c i ó de M . G a r n i e r 
6. E l a b o r a c i ó de J . S a n s ó n . 
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G F M A M J j A S 0 N D A n u a l 

LA POBLA DE SEGUR 37 '8 33 '9 60'1 63 '0 75 '4 7 0 7 55 '8 59 '3 91 '4 71 '2 5 4 1 42 '4 715'1 m m 
3'2 5 '9 9 '2 12'2 15'8 20 0 23 '2 22 '1 19'5 1 4 7 7'5 3 '3 13'1 °C ' 

O L I A N A 31 0 43 '1 65 '0 64 '3 95 '2 80 '2 53 '2 56 '8 72 '3 66 '4 57 '1 42 '4 727'0 m m 
3 0 4 '6 8'5 11 '3 15'0 19'4 22 '5 21 '9 18'8 13 '1 7'8 4 '3 12'5 "C 1 

S O L S O N A 27 '0 41 '4 62 '4 59 '2 93 '3 72 '9 52 '1 52 '8 74 '4 62 '0 59 '6 46 '0 703'1 m m 
3'8 4 '5 8 '2 1 0 7 14'5 18'4 21 '5 21 '3 18'4 13'2 7 7 4 '6 12'2 "C 1 

A D R A L L 3 2 2 3 0 7 49 '1 44 '8 72 '4 74 '1 50 '0 71 '8 71 '2 45 '8 46 '0 48" 1 636'2 m m 
0 '4 2 '3 5 '2 7'9 1 T 3 15'4 1 8 0 17 '5 14'6 9 7 4 '4 0 '8 9 '0 =C 1 

F I G O L S 42 '4 42 '5 64 '5 77 '5 95 '4 9 7 7 67 '8 97 '9 1 1 6 7 74 '8 67 '0 6 1 0 905'2 m m 
3'3 4 '5 7 '1 9 '8 13 '5 17 '0 20 '4 19'8 16'9 12'1 6 '6 S I 11'2 »C ' 

LA F A R G A DE BEBIÊ 29 '3 42'1 63 '3 64 '9 113'4 110'0 87 '2 105'9 1 0 1 7 69 '4 61 7 6 0 7 909 '6 m m 
2 '8 4 7 7 '3 10'3 13'4 16 8 19'8 19'5 16'6 1 1 1 6'9 3'2 11 "1 'C ' 

OLOT 37 '2 64 '5 90 '1 90 '6 138'5 114'9 73 '2 84 '1 96 '5 93 '3 85 '3 6 1 3 1.029'5 m m 
5'1 6 '3 9 '0 11 '0 15'0 17 '8 20'9 2 0 7 18'1 14'0 8'5 6 '5 1 2 7 "C ' 

TURÓ DE L ' H O M E 58 '9 68 '3 99 '0 83 '9 101'2 72 0 42 '8 83 '3 108'4 125'2 95 '0 107'5 1.045 5 m m 
0 '3 0 0 1 7 4 '1 7 '6 irs 1 4 7 14'2 1 1 1 7'3 3 '6 r o 6 '5 °C ' 

F o n t : 1 . Dades de l S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o N a c i o n a l , e l a b o r a d e s per J . M . Panareda . 

peratures baixes degudes a l 'alt i tud i a unes pluges 
generalment abundants, amb màxims a l 'est iu. És el 
cl ima propl deis vessants i c ims enlairats del Pirineu. 

De cara a una mi l lor comprensió d'aquestes dife
rencies cl imatiques s'han establert els diagrames cl i -
màtics de 61 estacions météorologiques, distr ibuïdes 
al llarg de tots els Països Catalans. Aquests diagra
mes s'han establert d'acord amb el mètode ut i l i tzat 
per H. Walter. Les ordenades s'han div idi t en grups 
de 10° de temperatura o 20 mm de pluja. Ouan la 
pluja mitjana mensual ultrapassa 100 m, aquesta s'ha 
représentât en negre i a escala reduïda a 1/10. 

La zona ra t l lada v e r t l c a l m e n t ind ica el p é r i o d e 
re la t i vamen t humi t i l 'espai p u n t e j a t e l p é r i o d e re-
la t i vament sec . A la par t s u p e r i o r de l d iag rama, 
u l t ra el n o m de l 'es tac ió , els m è t r e s d 'a lçada i les 
m l t janes anuals de p rec ip l tac ió i t e m p e r a t u r a s i n 
d i quen en t re c l a u d à t o r s el n o m b r e d 'anys d 'obse r -
vac i ó ; si hi ha dues x i f res , la p r imera es re fe re i x 
a ' la t e m p e r a t u r a i la s e g o n a a la p rec ip i t ac ió . 

Tipus de clima a Catalunya 

La presencia del Pirineu i la separado de la De-
pressió Central respecte al mar, fan que a Cata
lunya s'hi observin t ipus de cl ima ben di ferenciá is . 

Clima atlántic 

És un cl ima essencialment plujós ¡ humit tot l'any. 
Les temperatures son fresques i I 'amplitud térmica 
escassa. 

A Catalunya només teñen aquest t ipus de cl ima els 
vessants de la Valí d'Aran (Vie l la) , oberts ais vents 
humits procedents de I 'Atlantic. 

Cap ais vessants mes alts, les pluges son encara 
molt mes abundants i les nevades freqüents tot l'hi-
vern. El diagrama de Sant Maurici és ben expressiu 
per a signif icar aquest t ipus de clima atlántic de mun-
tanya. Les baixes temperatures son degudes a l'al
t i tud . 
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IGUALADA (Anoia) (315 m) CABRiANES ( B a g t s ) (260 m) 

1 0 0 [ 2 1 - 4 1 ] 14° 504 '5 , , „ „ , [ 3 9 - 55 ] 13 '8 ° 555'6 
Vie (Osons] ( 4 9 6 m ) 

, [26 - 481 12'3' 703'8 

PRADA (Confient) (347m) 

[ ? - 7 0 ] 13'1° 512'6 r 

G F M A M J J A S O N D A n u a l 

I G U A L A D A 2 6 5 27 '8 41 '2 49 '2 51 '0 4 5 7 22 '4 3 6 0 67 9 55 '2 4 3 3 38 2 504'5 m m 1 

6 0 7'3 9'6 12 '4 15 '6 19 '4 2 2 7 22 '4 20 '0 15 '5 10 '3 B'5 14'0 «C 1 

C A B R I A N E S 22 '3 26 '9 45 '0 4 8 7 67 '5 50 '3 30 '3 45 '6 68 '5 56 '0 45 '9 48 '6 555 '6 m m 1 

4 '4 6 ' 2 9 ' 5 12 '4 16'3 20 '5 23 '8 23 '4 20 '2 15 '0 8 5 5*0 13 '8 »C 1 

V I C 25 '6 3 8 3 54 '0 5 9 8 8 3 4 73 '1 50 4 6 5 5 7 6 6 65 '5 5 7 7 53 '9 703'8 m m 1 

3'3 5 ' 0 8'6 10'8 15 '2 18-9 22 '0 21 '4 18'2 13 '1 7 '6 3 '8 12'3 «C 1 

P R A D A 31 P 0 32 '6 43 '4 4 3 6 51 '3 40 '1 29 7 31 '0 43 '9 5 9 7 52 '9 53 '4 512 '6 m m s 

5'6 6 '8 8 '7 1 V 3 1 4 7 18'5 21 6 21 '4 18'5 14 '1 9 '3 6 '8 13 '1 -C ' 

F o n t : 1 . D a d e s de l S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o N a c i o n a l , c l a b o r a d e s pe r J . M . Panareda . 5. E l a b o r a d o de M . G a r n i e r . 6. E l a b o r a d o de J . S a n s o n . 

Clima de muntanya 

A l'alta muntanya del Pirineu el relleu i el fort gra
dient al t i tudinal condiciona uns cl imes ben di ferents 
dels de les planes i muntanyes veines. La comparació 
dels di ferents diagrames permet adonar-se de la Va
r ietät entre les estacions representades. 

Els c l imes de muntanya son di ferents segons la 
si tuació geogràf ica. Els c l imes alpins i subalpins, molt 
f reds i humits, es donen sobretot als Pirineus. 

Cl imes que teñen sobre els vegetáis uns efectes 
semblants als que es donen a l'Europa Central i 
Submediterrània es troben a les vails pir inenques, a 
la Serralada Pre-litoral (Gui l ler ies, Montseny) i en 
forma atenuada, a Penyagolosa. A les muntanyes del 
migjorn valencia i a les li les Balears els c l imes de 
muntanya tenen sempre un marcat carácter mediter-
rani, amb estiu sec. 

El règim pluviométr ie es caracteritza per unes plu-
ges abundants, sobretot a l 'est iu, a causa de les 
tempestes locals. El màxim d'estiu és destacat a 
pràct lcament totes les estacions del Pirineu axial f ins 
al Ripollès. En algunes estacions es registra una Meu
ra disminució pel ju l io l . 

La quanti tat total de les pluges és en relació amb 
I al t i tud i amb l 'exposició ais vents humits. Les tem
peratures son en relació amb I"altitud. Compareu eis 
diagrames de^ les estacions de Sant Maur ic i , estany 
Gento, Cabdella i Benasc. 

Al fons de les valls i depressions arrecerades deis 
aires humits es manté el mateix règim pluviométr ie, 
però les pluges son mes escasses. Vegeu eis diagra
mes de Llavorsi, Puigcerdà i Mont l luís. Compareu 
les estacions andorranes de les Escaldes i de Ransol. 

Mes cap al Ripollès el màxim d'est iu és ben ma
nifest en els diagrames de Ribes de Freser i de Cam-
prodon. Mes enllà és ben perceptible la inf luencia 

mediterránea amb la disminució estiuenca de les 
pluges. 

El clima del Pre-pirineu 

Cap al Pre-pirineu es fa sentir la inf luencia medi-
terrània, sobretot als sectors més meridionals. Les 
pluges oscil len entre els 600 i 1.000 mm, i les tem
peratures son en relació amb l 'al t i tud. 

Al sectors més alts i cap a l'est, f ins a la Serralada 
Transversal, les pluges són més abundants. Compareu 
el diagrames de la Farga de Bebié, de Fígols i d 'Adral l , 
per un cantó, i els de Solsona, Oliana i la Pobla de 
Segur, per un altre. 

Clima de la Serralada Transversai 

El cl ima de la Serralada Transversal es caracterit
za per les pluges abundants, sobretot a l 'est iu, amb 
un min im a l 'hivern. La influencia mediterrània ve re-
f lect ida per la disminució del ju l io l . Les pluges són 
degudes, en part, als aires humits que es descarre-
guen forts als vessants que hi són exposats i, en part, 
a les tempestes estiuenques de convecció. 

Aquest eix humit s'uneix al del Pirineu pel Ripollès 
i es continua per les Guil ler ies i f ins als c ims del 
Montseny. Observeu les poques pluges del Turó de 
l 'Home pel ju l io l , i compareu el seu diagrama amb 
el de la Farga de Bebié i el d'Olot, i després amb el 
de Camprodon i el de Ribes de Freser. 

Clima de muntanya mitjana de les serralades costeres. 

A les serralades costeres i a l 'extrem orientai del 
Pirineu ( l 'Albera) la inf luencia mediterrània és ben 
palesa en el règim pluviometr ie, amb estius sees i 
uns màxims plujosos a la tardor i a la primavera. L'al-
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G F M A M J J A S 0 N D A n u a l 

F R A G A 19'4 21 '3 27 '6 34 '4 4 5 7 30 '2 1 4 7 19'2 32 '1 38 '4 31 '4 27 '3 341 '3 m m 
4'4 7 7 11 '5 1 4 7 16'8 22 '6 2 5 7 25 '2 21 '6 16'4 10'0 5 '6 15 '2 °C 

LLE IDA 18'6 17'9 27 '1 37 '2 46 '3 40 '2 17'3 2 3 7 33 '9 33 '9 29 '8 25 '8 3 5 1 7 m m 
5'4 7 '3 10 '9 13 '8 17'9 21 '8 24 "9 24 '4 21 '2 15'5 9'2 5'2 14'8 • C 1 

TARREGA 262 2 7 7 37'1 44 '8 60 '3 42 '1 22 '3 24 '3 45 '6 43 '1 41 '0 36 '3 451 '1 m m 
4 '1 6 '4 9 7 1 2 8 16'5 21 '2 24 '2 23 '6 20 '9 14'6 8'4 4 '6 13 '9 °C 

CERVERA 226 25'5 4 0 7 44 '8 59 '8 44 '0 22 '5 3 2 7 46 '9 44 '6 44 '6 41 '2 469 '9 m m 
3'4 5'8 8 0 11 '8 15'4 1 9 7 23 '5 2 2 7 20'2 1 4 7 7'8 4 '6 13 '1 • C 1 

ROQUETES 25'4 32 '2 38 '2 42 '9 63 '8 45 '4 18'3 30 '5 7 7 7 77 '2 48 '5 48 '5 548 '6 m m 
( O b s . de l ' E b r e i 9 '3 10'5 12'5 14'9 18'2 t i ' 9 24 '8 24 '8 22 '1 17'6 13'0 10'0 16'6 °C 7 

T I V I S S A 34 '9 38 '9 53 '8 48 '3 65 '4 44 '4 14'4 24'1 77 '2 7 1 7 71 '2 68'1 612 '4 m m 
6'7 8 '4 10 '6 13'0 16'5 20'6 2 3 7 23 '5 20 '8 16'3 11'2 7 '4 14 '9 • C 1 

FLIX 23 '2 1 8 0 34 '0 36 '9 52 '3 26 '8 12'9 19'4 47 '6 44 '9 43 0 40 '5 399 '5 m m 
6 7 8 '5 11 '9 15'1 18'8 22 '9 26 '1 25 '8 22 '5 17 '9 11 '5 7 '6 16 - 3 °C 1 

M O N T S O 27 '0 27 '8 39 '8 38 '9 54'4 47 '4 25 '5 27 '5 46 '9 49 '4 40 '9 37 0 462 '5 m m 
5'4 7 '4 10'9 13'4 17'1 20 '2 24'2 23 '6 20'6 15'2 9 '5 5 '6 14'4 °C 1 

Font : 1 . Dades de l S e r v i c i o M e t e o r o l ò g i c o N a c i o o a l . e l a b o r a d e s per J . M . Panareda . 7. Dades i e l a b o r a d o de l ' O b s e r v a t o r i de l ' E b r e . 

t i tud determina una disminució de la temperatura i 
un augment de les pluges respecte a les planes 
veines. 

Les pluges mitjanes anuals osci l len entre els 500 
mm a les valls tancades i d'ombra pluviomètr ica i 
els 800 mm dels vesants mes alts (Montnegre, Mont
serrat, Muntanyes de Prades, Ports de Besei t ) . 

Tenen un cl ima semblant les conques de la De-
pressió Central , corn el Bages, la Conca d'Òdena i 
la Conca de Barbera. Vegeu els diagrames de Ca-
brianes, i d'Igualada. Tivissa és l 'expressió meridio
nal d'aquest t ipus de cl ima en alt i tuds baixes. 

Al fons d'aquestes conques es registra un augment 
de la humitat i una disminució de la temperatura, 
résultat d'una inversió tèrmica fréquent (V ie) . 

Clima de tendència continental de les planes 
del Segre i del Cinca 

Les planes del Segre i del Cinca tenen un cl ima 

sec, fred a l 'hivern ¡ calent a l 'estiu, en contacte amb 
la regió semiàrida de l 'Aragó. El cl ima d'aquestes 
planes es caracteritza per una gran ampl i tud tèrmica, 
per unes temperatures baixes a l 'hivern i unes pluges 
sempre escasses, amb un màxim pluviometr ie a la 
primavera. 

Es pot observar clarament una gradació, des d'un 
cl ima pràcticament semiàrid a Fraga, a un cl ima no 
tan sec i mes fred cap a Lleida, Tàrrega i Cervera. El 
mateix es pot dir cap al nord (Montsó) o cap al sud 
(F l ix) . En aquesta últ ima estació es ref lecteix la pro-
ximitat del Medi terranl . 

Clima litoral 

Els sectors l i torals de poca alt i tud i oberts direc-
tament al mar gaudeixen d'un règim de temperatures 
força suaus. Les temperatures mitjanes del mes mes 
fred superen els 8° i les graçades no son gaire fre
quents. Les pluges son mes aviat escasses, amb mit-
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G F M A M J J A S 0 N D A n u a l 

G R A N O L L E R S 3 0 7 37 8 56 '8 55 '5 81'1 46 '0 25 '9 5 0 6 81 '4 74 4 53 '8 52 5 626'5 m m ' 
7'3 8 '2 10'6 13'0 16'5 20 '2 23 '3 23 '0 20 '6 15'8 10'9 7 '4 1 4 7 • C 1 

G I R O N A 41 '9 52 '1 79 '2 73 8 74 '3 65 '4 36 '0 59 '5 8 5 1 96 '4 72'4 70 '0 806'1 m m 1 

7'2 8 '2 1 0 7 13 '1 1 6 7 20 '4 23 '3 23 '1 20 '5 15'9 10'9 7 7 14'8 • C 1 

FIGUERES 26 '6 34 2 47 '2 49 '4 52 '3 47 '1 25 '5 36 '4 67 '6 85 '4 5 7 7 43 '2 572 '6 m m 1 

7'3 8 '4 11'2 1 3 7 17 '0 20 '5 23 '2 22 '8 20 '1 15'8 11'1 8 '1 14'9 °C 1 

PERPINYA 44 '1 43 '4 58 '3 50 '6 47 '3 3 3 7 2 2 7 30 '1 60 '4 94 '1 67 '8 73 '8 626 '3 m m 5 

7'3 8 '5 10'5 13 '3 16'6 20 '4 22 '9 22 '6 19 '8 15'5 11 '0 8 '5 1 4 7 „ C 6 

T A R R A G O N A 24 1 24 '9 36 '3 3 7 5 4 8 7 3 4 3 1 6 7 2 2 7 78 '9 6 7 7 4 7 7 36 '4 475 '9 m m 1 

9 '4 10 '1 1 1 7 1 3 7 16'6 20 '6 23 '1 22 '8 21 '4 17 '5 13'0 10'3 15'8 °C 

B A R C E L O N A 29 '8 39 '5 53 '0 45 '2 52 '3 40 '1 30 '3 4 7 7 7 8 8 76 '5 54'1 49 '2 598 '4 m m 1 

9 '5 1 0 6 12'4 14'6 17 '6 21 '5 24 '3 24 '3 21 '9 17 '6 13'5 10'3 16'5 •C 1 

C A P DE BEGUR 37 '4 33 '3 37 '5 39 '9 43 '8 32 '4 14'9 32 '2 5 9 7 74 '0 47 '8 47 '6 500'5 m m 1 

9 '9 10'4 12 '1 14 '0 16'9 20 '5 23 '4 23 '2 21 '4 17 '6 13 '8 10'8 16'2 °C 1 

C A P DE B I A R R A 40 '4 36 '3 48'1 43 '3 44 '6 28 '1 18'0 30 '8 55 '8 100'0 70 '3 62 '0 577 '6 m m s 

S'O 9'1 1 0 7 13'2 1 6 6 20 '2 22 '8 22 '9 20 '1 16 '1 11'9 9 '5 15 '1 • C • 

Fon t : 1 . D a d e s de l S e r v i c i o M e t e o r o l ó c i co Nac i o n a l . e l a b o r a d e s per J . M . Panareda . 5. E l a b o r a c i ó M . G a r n l e r . 6. E l a b o r a c i ó J . S a n s o n . 

janes anuals infer iors a 700 mm, un màxim marcat 
de tardor i un màxim secundari de primavera. 

Es pot establ ir una diferenciaciô cl imàt ica entre un 
sector septentr ional , l leugerament mes plujôs i fred 
(cap de Blarra i cap de Begur) , i un sector meridional , 
mes sec i càlid (Tarragona i Roquetes). Igualment 
es poden di ferenciar dues àrees ventôses, la del do-
mini de la tramuntana I la del domini del mestra l . 

Cap a l ' interior i a la Depressio Prelitoral I'ampll-
tud tèrmica augmenta i les glaçades son mes fre
quents. Les pluges hi son una mica mes abundants. 
Gràf icament s'han représentât els diagrames de dues 
estacions allunyades perô obertes al mar (Perpinyà 
i Figueres), i de dues estacions separades per una 
serralada (Girona i Granol lers) . 

Tipus de clima al Pais Valencia 

Al Pais Valencia s'ha dlst ingi t vui t unitats clima
t iques basiques, en funclô essencialment de les plu
ges, i secundàrlament de les temperatures. 

Clima de les muntanyes del nord-oest 

És el sector mes plujôs del Pais Valencia, entre 
600 i 800 mm, i també el mes f red. Comprèn el sector 
muntanyós const i tuït pels contraforts de les serres 
de Javalambre i Gûdar, i per Penyagolosa i els Ports 
de Morel la. 

El règim pluviométr ie es caracteritza per un mà
xim a la tardor (octubre) , un màxim secundari a la 
primavera i uns min ims a l 'estiu i a l 'hivern. 

Els t rès diagrames représentais expressen clara-
ment di ferents tendencies dins d'aquests c l ima, en 
funció de la influèneia del Medi terrani , de l 'alt i tud 
i de la cont lnental i tat . Morel la té dos maxims plu
v iométr ies equinoccials semblants, dos mesos secs 
a l 'estiu i uns minims mensuals pel gêner i pel febrer. 
Vistabel la del Maestrat té un màxim marcat per l'oc-
tubre, un màxim secundari centrât pel juny i ju l io l i 
un min im pel gêner. Castel l fabib és en general menys 
plujôs, però amb pluges distr ibuïdes mes regular-
ment al llarg de l'any. 
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G F M A M J J A S 0 N D Anual 

MORELLA 26'4 3 2 7 4 7 7 55 '9 79 '0 45 '5 39 6 35 '0 61 0 81 '4 53 2 66 '0 670 '5 m m 3 

4 0 4 '8 6'4 9 '1 13'4 16'3 2 0 7 20 '4 17'4 12*1 8 '0 4 '2 11*4 •C 1 

VISTABELLA DEL 27 '6 3 9 2 51 '8 42 3 59 5 62'0 66 '5 33 0 71 '0 112'5 9 5 5 71 '5 767 '5 m m J 

MAESTRAT 2'1 2 '4 5 '2 7'1 10'5 13'5 17'0 16'6 13'5 9 '4 5 1 2'9 8 '8 •c • 
CASTELLFABIB 53 5 44 '0 47 0 44 '5 5 8 3 51 '5 39 '5 39 0 58 '0 69 '5 50 '0 54 0 625 0 m m 

2'8 3 '0 5 '5 7 '2 10'4 15 '5 18'8 1 7 7 1 4 8 9 7 5 '1 3'4 9'4 • C -

SOGORB 2 4 0 31 '5 34 '6 36 '0 49 '0 34 '2 13'0 28'0 59 '0 8 8 0 51 '6 52 0 501 '5 m m « 

8 '2 9 '6 1 1 7 13'8 16'9 20 '5 23 '6 24 '6 21 '0 16 6 12'2 8'9 15'6 °C 

UTIEL 29'0 32 '4 32 7 37 '4 4 4 7 3 7 7 16'0 22'0 45 '4 45 7 33 0 38 '4 425'0 m m : 

4 '1 5'4 7 '9 10 '8 14'5 18'8 22 0 21 '9 18'5 13'2 8 '0 4 '5 12'5 •c -
REOUENA 2 5 7 36 '0 29 7 37 '4 4 5 7 35M 13'0 2 6 7 4 5 0 4 5 7 31 4 5 5 0 420 0 m m 2 

5'5 7 '4 9 '5 12 '1 1 5 7 19'8 23 '5 24'0 2 0 0 14'4 9 '6 5'8 1 3 7 »C J 

BUNYOL 33 0 55 '0 53 0 51 8 5 7 0 31 8 1 5 0 23 0 43 '0 59 0 33 '0 78 0 520 5 m m 
5'8 7 '0 9 '8 11 - 9 15'5 19'6 2 3 5 23 '3 20'2 1 5 2 10'3 6 7 1 3 8 °c -

Font: 2. Dades del Servicio Meteorológico Nacional, elaborades per P. Clavero 

Clima del sector central occidental 

Compren els sectors enlairats de I'oest del Pais 
Valencia (alt iplans d'Utiel i Requena, serra d'Éngue-
ra) . Es diferencia del cl ima anterior pel seu eixut i 
la forta cont inental i tat . 

El carácter continental és evidenciat per l'escassa 
pluviositat (Requena 420 mm, Utiel 425 mm, Bunyol 
520'5 mm, Cofrents 441 mm, Aiora 414 m m ) , i per les 
baixes temperatures. I.'estiu és molt sec i no hi ha 
cap màxim pluviométr ie ben marcat. 

Clima de transició entre la plana litoral i les serres 
interiors 

Les terres situades entre les planes l i torals i les 
muntanyes inter iors, entre el Maestrat i el massís 
d'Alcoi teñen un cl ima de caractér ist iques ben di
verses, en funció de la seva localitzacié. Les pluges 
anuals oscil len entre els 500 i 700 mm. En allunyar-se 
de la costa el règim pluviométr ie se suavitza. Dis-
minueix el màxim de tardor i augmenta el màxim se
cundan de primavera. El min im d'estiu s'atenua per 
la f o rmado de movlments convectius est ivals que 

ocasionen alguna tempesta. Les temperatures mitja-
nes anuals osci l len entre els 13° i els 16°. 

Com a exemple d'aquest cl ima de transic ió s'ha 
représentât el diagrama de Sogorb. 

Clima del litoral septentrional 

Compren el sector septentr ional l i toral f ins a l"Al
bufera . Es caracteritza per unes pluges entre els 400. 
i 550 mm, amb un màxim molt marcat a l 'octubre i 
sense un màxim secundari de primavera. Les tempe
ratures mitjanes anuals son superiors ais 16°. 

Corresponen a aquest cl ima els diagrames de Be-
nicarló, Castelló de la Plana i Valencia. 

Clima de la Plana litoral plujosa 

Al sud de l 'Albufera la presencia deis contrafor ts 
de les serres d'Alcoi i d'Aitana, de les serres de Cor-
bera i Mondúver i l 'orientació SE de la costa fa que 
els vents humtis del NE hi entr ln de pie i en ascen-
dir hi deixin caure mes pluges que a les regions 
veines. 

El màxim pluviométr ie es registra per l 'octubre 
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BENÌCARLÓ (e lBa ixMats t r . l t ) CASTELLÒ DE LA PLANA (la Plana A1U) VALENCIA ( I H o r t a l (13 m) 

G F M A M J J A S 0 N D Aoual 

B E N I C A R L Ô 2 7 5 3 5 7 3 6 7 3 5 7 3 6 4 2 5 7 16'0 38 '1 8 6 7 104'3 46 '0 73 6 554'5 m m 3 
9'4 9 7 11'8 14'2 18'6 21 '2 25'5 25'2 22'6 17'5 12'1 1 0 6 1 6 6 •c -

CASTELLO DE 22 '4 2 8 7 30 '4 32 '6 3 5 3 24 4 9 '0 23 7 72 '3 84 '6 40 '0 4 7 0 443 '3 m m l 

LA P L A N A 10'6 1 1 1 12'9 15 - 1 1 B 2 2 1 6 24'3 2 4 7 22'6 18'9 14'6 11'4 17'2 •C • 

V A L E N C I A 2 7 9 32 0 32 0 37 6 23 '4 2 2 7 9 7 24 7 48 0 102 7 40 '0 4 3 7 433'5 m m > 
10 'b 11'3 13'2 15'1 18'2 21 '3 24'2 24'5 22'6 18'5 14'3 11'2 17'1 •C 2 

PEGO 89 '2 66 '3 72 '0 8 8 7 50 '2 34'1 5 7 23 '3 88 '5 202'9 132'4 112'2 975 0 m m i 
10'6 11'2 12'9 15'3 18'2 22'9 25'3 2 5 7 22'6 18'2 15'3 1 T 2 17*5 •C ' 

G A N D Í A 66 '9 46 É 2 50 '8 55 8 48 '5 3 3 5 6 7 36"1 73 '5 146'1 86 '9 83 '8 734'0 m m i 
1 T 1 11 "2 13'5 15'8 18'8 2 1 7 25'4 2 5 7 23'3 19'1 14'6 11'5 1 7 7 •C 2 

C A P DE S A N T A N T O N I 5 0 0 43 '6 2 6 5 3 3 9 27 '3 20 2 7 '6 27 '0 56 '9 1 2 1 3 62 0 67 '2 5 1 8 0 m m > 
i r ò 1 T 3 13'9 1S'1 17'8 21'2 24'3 24'9 23'0 19'2 15'2 12'2 18'1 •C " 

O N T I N Y E N T 55 '7 51 '3 44 '6 59 0 47 '6 3 1 7 15'4 20 '4 43 '0 94 '0 46 '0 67 3 563 '4 m m 3 

8'7 9 '6 11 '9 13'9 17'1 21'1 24'2 24'5 21'8 17'0 12'6 9'4 16'0 •C ' 

V I L L E N A 2 4 7 23 '3 25 6 38 5 38 '1 31 '2 5 '0 17'1 3 4 4 52 3 23 '3 3 3 7 352 '5 m m 2 
6°0 7'0 9'0 11'9 15 '4 19'5 2 2 7 2 2 7 19'9 15'1 10'1 6 5 13'9 •C 3 

A L A C A N T 24 '0 24 '4 20 '0 36 0 2 1 7 20 '0 3 '6 13'4 51 '0 54 '6 33 '0 32 0 336'5 m m 3 
11'1 1 1 7 13'9 15'9 19'2 2 2 7 25'6 26'1 23'8 19'6 15'2 12'3 18'1 •c -

O R I O L A 26 '5 20 4 17'9 4 6 7 23 '6 17'5 2 '9 8 5 34 '0 4 4 7 28 '6 31 '1 295'0 m m 3 

11'0 tv» 14'4 1 7 0 1 9 7 23'6 26'5 27'2 24'6 19'9 15'3 tv» 18'5 •c • 
F o n t : 2 . D a d e s d e l S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o N a c i o n a l , e l a b o r a d e s pe r P. C l a v e r o . 

amb mes de 200 mm de mitjana mensual en algunes 
estacions. Aquest màxim contrasta amb el fort eixut 
de ju l io l que en cap estació no supera els 10 mm de 
mit jana. L'hivern és mes plujós que la pr imavera. Les 
températures mit janes anuals superen els 17°. 

Aquest t ipus de cl ima es troba en la franja l i toral 
entre I 'Albufera i el cap de Sant Antoni . S'han re
présentât els diagrames de les estacions de Pego. 
Gandia i cap de Sant Anton i . 
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E S C O R C A : Santuari de Lluc (Mallorca) 

• 

G F M A M J J A S O N D A n u a l 

E I V I S S A 3 7 7 26 '5 32 '0 23 '6 14'5 1 8 7 3 7 2 0 1 36 '9 78'1 7 3 1 5 6 7 4 2 2 1 m m 1 

111 111 127 141 18'1 21 '6 247 25'3 23'3 19'4 15'5 12'3 171 •C 3 

C I U T A T DE M A L L O R C A 37 '8 31 '9 31 '0 29 '1 23 '4 1 1 1 2 1 17'5 51 "2 8 3 1 4 8 7 4 8 7 4 1 6 1 m m 3 

10'5 111 121 151 18'1 2 1 1 24'8 25'2 23'0 181 141 117 177 •C 1 

ESCORCA 168'2 101'2 1 2 2 3 92 '2 62'8 28 '3 7 '5 38 '0 9 7 1 2 4 1 1 2 0 5 7 1 8 4 7 1.342 7 m m 3 

(San tua r i de L luc ) 67 61 8 1 111 14'4 187 21'4 211 19'1 14'5 101 71 131 •C 3 

M A O 65'9 40 '4 48 '5 35 '1 25 '2 1 6 7 4 1 22 '3 6 5 1 1 4 3 7 9 7 1 87 '4 6 4 9 1 m m 3 

105 10'6 12'0 14'3 171 211 24'3 24'6 22 '6 1 8 7 14'5 117 161 •C 1 

Fon t : 3. Dades de l S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o N a c i o n a l , e l abo rados per J . Raso. 

Clima deis vessants plujosos de les serres 
d'Alcoi i d'Aitana 

La s i tuado de les serres d'Alcoi i d'Aitana i l 'orien-
tació de la vali del r iu d'Alcoi fan que ais vessants 
septentr ionals d'aquestes serres rebin de pie els 
vents humits del NE. Les pluges anuals difereixen 
molt d'una estació a l'altra segons la situació envers 
els vents humits. Les mit janes anuals osciHen entre 
els 550 mm i per sobre els 700 mm. El mínim estiuenc 
i el màxim de tardor son molt marcats. L'hivern és 
tan plujós com la primavera. D'aquest cl ima sha 
représentât el diagrama d'Ontinyent. 

Clima deis vessants secs de les serres 
d'Alcoi i d'Aitana 

Correspon ais vesants meridionals de les serres 
d'Alcoi i d'Aitana, a sotavent deis vents humits del 
NE. Aquesta coincidencia, de solei l i de sotavent, fa 
que sigui un cl ima sec I calent. Malgrat I'altitud d'al-
guns sectors les pluges son escasses tots els mesos 
de l'any {Vil lena, 352'5 mm, Xlxona 327 mm, Ibi 401 
m m ) . L'elxut d'estiu és molt accentuât i els màxims 
de tardor i primavera son poc marcats. 

Aquest cl ima és de transició entre els cl ima deis 
sectors mes septentr ionals i el c l ima semiàrld del 
l 'extrem sud del País Valencia. 

Clima de l'extrem meridional 

L'extrem sud del País Valencia, ais cursos baixos 
del Montnegre, del Vinalopó i del Segura, és un ter
r i tor i mes aviat pía, voltat de muntanyes que impe-
deixen l'entrada d'aires humits. Pel nord la serra d'Ai
tana, a l'oest i al sud, els contraforts de les serrala-
des bètiques. 

La torta insolado i les escasses pluges condicio
nen un cl ima semiàrld ben extremat, sobretot al Baix 

Vinalopó, al Baix Segura i l 'Horta d'Oríola, on moites 
estacions la mitjana anual de les pluges no arriba ais 
300 mm (Guardamar 290 mm, Elda 281 mm, Elx 294 
mm, Oriola 295 m m ) . 

Les températures mit janes anuals superen els 18° 
i en algunes estacions les mitjanes d'agost superen 
els 27° (Oriola 27'2°). 

El clima a les Ules Balears 

El cl ima de les liles Balears és netament mediter-
rani. Es caracteritza per un fort eixut est iuenc i un 
màxim de tardor (octubre) i hívern. 

Les diferencies cl imatiques vénen determinades per 
un augment de pluges cap al nord i nord-est i per la 
presencia de la serra de Tramuntana, que juga un pa-
per semblant al de les serres d'Alcol i d'Aitana al 
Pais Valencia. 

A partir de la distr ibució de les pluges es poden 
diferenciar quatre t ipus de cl ima: un cl ima humit a la 
serra de Tramuntana, un cl ima subhumit al centre i 
nord de Mallorca i a Menorca, i dos d i m e s semiàrids 
al sud de Mallorca i a les Pitiüses. 

Clima humit de la serra de Tramuntana 

Es caracteritza per unes pluges molt abundants de 
setembre a abri l , amb màxim d'octubre i novembre. 
Durant els altres mesos les pluges son l leugerament 
superiors a la resta de Tilla. Pel jul iol amb prou fei-
nes hi plou i la mitjana anual no supera els 10 mm 
en cap estació. Les pluges totals solen passar de 
800 mm, i algunes estacions arriben ais 1.400 mm. 
Les températures son en f u n d ó de Talt l tud. 

Té aquest t ipus de cl ima tota la serra de Tramun
tana, excepte el cap de Formentor i l 'extrem SW de la 
serra, que queda sota l'ombra pluviomètr ica deis cims 
mes alts. 
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Clima subhumit del centre i nord de Mallorca 
i de Menorca 

Es caracteritza per un for t eixut estiuenc i un mà-
x im marcat de tardor (oc tubre ] , seguit de l 'hivern 
humit . La primavera és mes aviat seca. Les pluges 
mit janes anuals osci l len entre els 450 mm i els 700 
mm. Les températures son suaus per la proximitat 
del mar, amb mitjanes anuals entre els 16° i 18°. 

Tenen aquest cl ima la part central i septentr ional 
de Mallorca i tota l'Illa de Menorca. 

Clima semiàrid del sud de Mallorca 

El sector méridional de Mallorca eau dins l'ombra 
pluviomètr ica de les serres de Llevant i de Tramun-
tana i les pluges son molt escasses, entre 350 i 500 
mm. L'octubre és el mes plujôs i la primavera és 
ben seca. L'estiu és molt sec i calent, amb un jul lol 
pràct icament sensé pluges (2'5 mm a la Ciutat de 
Mal lorca) . 

Clima semiàrid de les Pitiùses 

Les Pitiùses son la part mes seca i càlida de les 
Balears, amb un cl ima de caractér ist iques semiàrides, 
semblants a les del sud de Mallorca, encara que mes 
accentuades. Les pluges mit janes oscil len entre 300 
i 470 mm, amb un période humit de setembre a gêner 
i un période molt sec, d'abril a agost. 

LES AIGUËS 

La distr ibuciô i la dinàmica de les aiguës continen-

130 (Caries Ribera) 

Cova d'Anes (Cerdanya). Als terrenys calcaris l'aigua que 
circula per les esquerdes de la roca va dissolent les cal-
caries i va aixamplant les fissures, donant Hoc a avenes I 
coves plenes d'estalactites i estalagmites. Les estalacti-
tes son columnes penjades prop les fissures del sostre de 
les coves. Les estamagmites son les columnes formades 
al soi de les coves, alla on eau l'aigua de les estalactites. 
Les dues columnes acaben unint-se i donen Hoc a pilars 
de forma sovint sorprenent. 

131 (Ed. Aedos) 

El pas de la Noguera Pallaresa pel congost de Collegats, 
enmig de conglomérats durs. Els rius pirinencs han hagut 
de tallar profunds congostos enmig de les dures roques 
pre-pirinenques, com el cas de la fotografía, al congost de 
Collegats, prop de la Pobla de Segur. 

tais depenen essencialment de restructura del re-
lleu, de les caractérist iques de la l i tologia i de la 
quantitat d'aigua de la pluja que eau en un Hoc. 

El rel leu, l'antic i l'actual ha anat formant les xar-
xes hidrogràf iques. Obre pas a grans cabals d'aigua 
cap a régions seques i sensé punts d'aigua, llevat de 
la que s'arrossega pel Hit dels r ius. Vegeu el cas 
del Segrià o de l 'Urgel l . Fins no fa gaire eren co-
marques de secà, i ara son poblades de f ru i terars i 
farratges. El mateix s'observa a les planes Mtorals 
valencianes poc plujoses i poblades d'hortes conrea-
des intensivament. L'aigua de les muntanyes del Pi-
rineu o dels sistemes ibèrics o bètics son les que 
reguen els camps d'aquestes comarques planes i se
ques. 

El pendent dels vessants fa que l'aigua se'n vagi 
cap a les parts mes balxes i que el soi s'escorri amb 
faci l i tât . A ls sectors baixos i plans i a les clotades, 
l'aigua de la pluja i dels rius s'hi pot embassar i do-
nar Hoc a aiguamolls o mul leres, o estanys. 

El t ipus de roca, en funcié sobretot de la seva po-
rositat, permeabi l i tat i cohesiô, tenen una forta in-
f luència en la re tende i en la circulaciô de l'aigua. 
En un paisatge calcari , per exemple, amb avencs, ca-
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132 
Mapa dels rius, estam i embassaments dels Paisos Ca-
talans. Nom dels embassaments: 1. Torän (Pont de Rei); 
2. Sant Joan de Torän: 3. Aiguamotx; 4, Boren; 5, Graus, 
6, Tavascan; 7, La Torrassa; 8, Estany de Cavallers; 9, 
Llesp; 10, Escales; 11, Sopeira, 12 Talarn o de St. Antonl; 
13, Ollana; 14, Terradets; 15, Camarasa; 16, Sant Llorenc 
de Montgai; 17, Canelles; 18, Santa Anna; 19, Sant Ponc; 
20, La Baells; 21, Les Bullöses; 22, Matamala; 23, Puigba-
lador; 24, Boadeila; 25, Sau; 26, Susqueda; 27, El Paste
rai; 28, Santa Fe; 29, Foix; 30, Riudecanyes; 31, Siurana; 

32, Guiamets; 33, Utxesa, 34, Mequinensa; 35, Riba-roja; 
36, Flix; 37, La Pena; 38, Ulldecona; 39, Alcora; 40, Áre
nos; 40 bis, Cirat; 41, Vallat; 42, Ribes Albes; 43, Sitjar; 
44, Menadressa; 45, Onda; 46, Regajo; 47, Benaixeve; 48, 
Loriguilla; 49, Buseo, 50, Contreras; 57, Cofrents; 52, Fo
rata; 53, Millares; 54, Tous; 55, Beniarrés; 56, Isber; 57, 
Guadalest; 58, Relleu; 59, Amadòrio; 60, Tibi; 61, Elda; 
62, Elx. 
No figuren a la ¡lista els estanys dels circs glacials del 
Pirineu recrescuts per una presa. 
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vernes i galeries subterrànies, les aiguës s ' inf i l t ren 
ràpidament i poden formar-se a sota terra to l ls , Macs 
i r ius d'un cabal considerable. 

La vege tado i el sol juguen un important paper re
gulador en la circulació de les aigües. Quan plou en 
un lloc amb un paisatge vegetal dens i amb un sol 
profund, l'aigua que eau és en bona part retinguda 
per les tul les i pels t roncs de les plantes i per la ter
ra tova del sol , i és absorbida per aqüestes mateixes 
plantes o bé s'escorre de mica en mica, f ins molt 
temps després de ploure. 

A molts l locs, quan s'explota un bosc, es pastura 
massa intensivament en un prat, o s'artiga un tros 
de terra, o es crema un vessant, el sol queda poc 
protegi t i, aleshores, quan plou, l'aigua es va enduent 
la terra tova i fé r t i l . Amb els anys el sol es va ero-
siohant, f ins que només queda el substrat roces dur, 
o sols uns pocs cent imètres de terra desteta, on no
més creix una vegetació ben minsa i esclarissada. 
Llavors, quan plou molt for t , corn passa sovint a la 
tardor, l'aigua de la pluja s'acumula al fons de les 
valls i provoca greus ¡nundacions. 

A is Paisos Catalans son fréquents les ¡nundacions. 
En poques hores poden caure mes de 200 mm d'ai-
gua en un mateix lloc. Pero aqüestes riuades que se'n 
der iven, no t indr ien lloc, almenys en les proporcions 
actuáis, si els vessants fossin coberts duna vege
tació mes densa i amb una capa de sol mes profun
da. La vegetació i el sol esmorte'ir ien l 'escorr iment i 
evi tar len concentracions d'aigua tan sobtades. 

A les riuades s'observa que l'aigua és molt tér-
bola i que arrossega molta sorra i rocs. Cap al sud 
deis Països Catalans, on plou ben poc i els est ius 
son mol t calents i secs, les pluges de la tardor do
nen lloc a autènt lcs rius de fang, formats per l'aigua 
de la pluja i la terra desteta deis bárranos i deis ves
sants, quasi tota lment desproveïts de vegetado. 

133 (Arxiu Serra d'Or) 

Riuada del Llobregat a bant Vicenc de Castellet (Bages) 
I'any 1971. Pels mesos de setembre i octubre son fre
quents les pluges sobtades amb gran quantitat d'aigua en 
poques hores. Els vessants conreuats I desproveits de ve-
getacio fan que I'algua es concentrl al fons de les valls 
I provoquin inundacions catastrdfiques. 

134 (R. Pujol i Alsina) 

Riuada al pont d'Escaló (Pallars), I'abril del 1963. El ma
xim del cabal dels rius pirinencs és a la primavera, al mo
ment de la fosa de la neu. En aquests dies una pluja, no 
necessáriament molt abundant, i una massa d'aire moderat 
poden provocar la fosa de grans quantitats de neu i donar 
Hoc a un augment sobtat del cabal dels rius, que es des
borden. 

El règimen dels rius 

El cabal d'un riu en un lloc déterminât és la quan
t i ta t d'aigua que porta el riu en aquest lloc en un 
moment déterminât. El cabal d'un riu s'acostuma ex-
pressar en mètres cûbics per segon ( m 3 / s ) . Les va-
riacions de caball al llarg de l'any ens indica el rè
gim del riu. 

El règim d'un riu depèn essencialment de les plu
ges del seu aiguavés. Durant els mesos plujosos el 
rius duen mes aigua que els mesos mes secs. En 
époques de nevades els rius no solen dur gaire aigua, 
llevat dels dies de pluja, la quai déna lloc a la fusiô 
de grans quantitats de neu I provoca un for t augment 
del cabal del r iu. 

A les régions arides i semiàrides extenses (dé
ser ts ) , el cabal dels rius va dismlnulnt per l'evapora-
ciô de les aiguës que corren pel seu Mit, i f ins alguns 
rius d'un cert cabal arriben a desaparèlxer. A ls Paï
sos Catalans aquest fenomen es pot observar en pe
t i t en alguns rius dels sectors mes secs. 

Els torrents j rius de la part mes alta del Pirineu 
tenen un règimen amb caractér ist iques nivals, amb 
un màxim d'abril a ju l io l , que correspon a l'època de 
la fusié de la neu. 

Els rius pir inencs, un cop han deixat els vessants 
mes alts, modif iquen el seu règim de tendèneia ni
val a un règim nivopluvial , amb màxim a la primavera 
per la fusiô de la neu i per les pluges i un màxim 
secundari a la tardor per les pluges. Els rius catalans 
que neixen al Pirineu tenen aquest t ipus de règim 
(Segre, Llobregat, Ter, Fluvià, Tet i Tec) . 

Els r ius valencians mes importants (Segura, Xû-
quer i Tûria) tenen un règim pràct icament pluvial , 
amb forta dependèneia de les pluges de les munta-
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Aspectes medies de l'expedició PP.CC. 
a l'Hindukush afganès 
per J o s e p Viñas 

PREPARATIUS 

Confeccionar la Mista de mate
rial mèdic que cal portar en una 
exped ido no és gens fáci l . Horn es 
mou entre l'afany de p reveure el 
màxim nombre de situacions adver
ses i la nécessitât de l imitar el pes 
a una dimensió raonable. L'expe-
rièncla de l'any anterior al Kil iman-
jaro i al mont Kènia va ser molt 
ú t i l . Perö van tenir mes valor en
cara les or ientacions que em donà 
el Company Rañé, basades en el 
material selecclonat per acompanyar 
el grup Pons-Anglada al Saraghrar 
i que recol l ien l 'experiència de di
verses expedicions. 

Un cop definides les necessitats 
es va haver de tr iar entre les di
verses alternatives exlstents al 
mercat, i f inalment confeccionar 
una f i txa individualitzada d'allé que 
es vol ia demanar a cada laboratori 
farmacèut ic. Després va començar 
el rosari de cartes, v is i tes i telefo-
nades per tal de contactar uns qua
ranta laboratoris als quais em plau 
agralr, des d'aquestes pagines, la 
generosa contr ibucló. A mes dels 
médicaments prôpiament di ts calia 
reunir, també, un min im d' instru
mental per a cures, anestesies, ma
ter ia l de sutura, desinfectants, so-
lucions intravenöses, benes de va
ries mides, benes de guix, etc. 

A l 'hora d'empaquetar tot aquest 
mater ia l , eis Companys de l'expe-
dició varen trobar que el pes era 
excessiu. Va caldre fer una nova 
tr ia, producte per producte, per tal 
de no passar d'un contenidor, tot 
é l iminant aproximadament un 30 % 
de pes, que va quedar a Barcelona. 

Un cop a Ouasi-Dhe, corn a con-
sequència de les Nargues negocia-
cions amb als camàlics, es va de
cidir de portar a terme una reduc-
ció general de pes que, natural-
ment, afecta també la farmaciola. 
En condicions ambientáis bastant 
dolentes i amb un cert nerviosisme 
es va el iminar aproximadament una 
tercera part del pes, que quedà ré
duit per tant a menys de la meltat 
d'allé que s'havia previst original-

ment. És intéressant de fer notar 
que l 'efecte d'aquestes reduccions 
no va ser motiu de cap problema 
important, però cal dir que, sorto-
sament, no hi va haver cap acci
dent d' importància. 

Un aspecte important és el de 
les vacunes. Per exigèneies buro-
cràt iques, tothom es va haver de 
vacunar de la varóla (a menys de 
tenir un cert i f icat vigent) tot i que 
els experts de l 'OMS consideren 
que aquesta vacunado no és ne
cessària amb carácter general. Per 
altra banda considerem posi t iu el 
fet que tots els expedicionaris es 
vacunessin contra el tètanus. Aques
ta és una vacuna plenament eficaç 
i desproveída de rise que tothom 
hauria de rebre, i amb més mot lu 
el qui s'exposa a sofr i r fer ides. 

Les dades que vàrem aconseguir 
referents al còlerà no eren prou 
consistents. La majoria vàrem se
guir el cr i ter i de «Sanitat del Port» 
segons el qual la vacunado no era 
necessària per a l 'Afganistan. Això 
va resultar encertat quant a l'Afga
nistan, però com que a l'Iran n'hi 
havia un brot, va resultar que en 
entrar a l 'Afganistan obligaren els 
que varen fer el viatge per carre
tera a vacunar-se. 

SITUACIÓ A KABUL 

En arribar a l 'aeroport de Kabul 
ens varen venir a rebre els com-
panys que havien fet el viatge per 
carretera. Ens tenien réservât Hoc 
a l 'Hotel Tajmahal. Aquest era una 
antiga casa de «senyors» una mica 
atrotinada on teníem una habita
d o en la quai guardàvem els pa
quets I dormien tres o quatre com-
panys; els altres dormiem a la se
rena sobre la gespa del jardí. És 
important de remarcar les condi
cions en que estava l'unie bany a 
la nostra disposició, per la seva 
possible contr ibució al rise global 
de contaminado a qué estàvem ex
posais. A més del seu mal estât 
de conservació i de l'absència de 
neteja regular, la si tuació resultava 
agreujada pel fet que molts usuaris 

no tenien costum d'ut i l i tzar el wa
ter i fe ien les seves feines tant 
al water com al bidet o bé a la 
banyera. L'espectacle és inconce
bible per al qui no ha v ist . 

Un altre aspecte important és 
que a Kabul, i a tota la resta del 
país, els wáters no abunden i a més 
a més no hi ha clavegueres sínó 
pous morts. Com que l'aigua s'obté 
de pous, sovint veins dels al tres, 
el risc de contaminado és bastant 
gran. Per altra part és molt estés 
el costum de defecar directament 
a térra. Fins i tot a la ciutat se'n 
troben nombroses demostraclons 
a les cantonades, darrera les tapies 
i al llarg de les parets, fins i tot en 
avingudes ben céntr iques. Com que 
el c l ima, a l 'estiu, és extraordiná-
riament sec cal pensar que la pols 
que aixeca el vent porta una quan-
t i ta t no menyspreable de residus 
humans. Amb aquesta pols i la gran 
quanti tat de mosques que hi ha a 
Kabul, es compren que es poden 
contaminar molts al iments. 

Quan vam arribar a Kabul, els 
companys que havien fe t el viatge 
amb automóbíl ja estaven tots afec-
tats de processos digest ius amb 
diarrea, acompanyada de vegades 
de febre, i arribaven ádhuc a pre
sentar algún episodi de prostracló 
i vómits . Cal dlr que no sempre van 
extremar la prudencia i que no tots 
tenien una idea clara de les pre-
caucions higiéniques adíents. Aíxí 
es va donar el cas d'un que men-
java amb tota tranquí l l i tat mores 
caigudes a térra sota d'un arbre i 
d'altres que no veien cap peri l l a 
menjar iogurt frese. 

Durant Testada a Kabul várem se
guir s istemát icament certes mesu
res per tal de disminuir el risc de 
contagis. Tota l'aigua que bevíem 
era tractada amb l leixiu o bé bu
ll ida. En els restaurants només be
víem te o begudes embotel lades. 
La ver i tat , pero, és que, pensant-ho 
bé, no teníem cap garantía que l'ai
gua del te hagués bul l i t prou ni 
que les plantes embotel ladores de 
begudes fossin de completa garan
tía. Várem recomanar d'abstenir-se 
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Ouaz-i-Deh. A l'ombra d'un petit bos
quet es referen els bidons, a fi de re-
duir pes. ff 

de menjar amanides, f ru i tés sensé 
pelar, sucs de f ru i tés o verdures 
frescos —tan populars en aquell 
país i que devien ser molt bons— 
i qualsevol al iment cru. 

Els t ràmi ts burocràt ics ens va
ren obligar a romanare una setmana 
a Kabul. Durant aquest temps apa-
regueren alguns processus de t i -
pus gripal i s ' inlciaren síndromes 
diarreics en alguns deis membres 
arribats amb avió. En general vàrem 
procurar trampejar la s i tuado sen-
sé recorrer d'entrada a l'ús d'antí-
biót ics. Els processos intestínals 
es tractaven pr imerament amb Me-
xaformo i dieta, només si s'allar-
gaven massa o si s'acompanyaven 
de febre s'hi afegia un compost 
amb sulfamides d'acció intestinal 
i neomicina. S'insistia en la néces
sitât de mantenír una bona hidra
t a d o . 

Tothom, durant tota Testada a 
TAfganistan, i f ins a Turquía el grup 
que va tornar per carretera, va pren
dre sistemàticament un tractament 
preventiu antimalàric, encara que 
avui dia a penes hi ha malaria en 
la zona visitada. A mes, des de Ka
bul f ins a Tascensió a muntanya 
també tothom va prendre sistemà
t icament un producte (Axeen) , al 
quai s'ha atr ibuït la propietat de 
faci l i tar l'adaptació a l'alçada. 

VIATGE D'APROXIMACIÓ 

El viatge de Kabul a Faizabad el 
vàrem fer amb un microbús Toyota 
de lloguer que va demostrar tenir, 
a I'igual que el seu xôfer, una re
sistencia excepcional. Nosaltres no 
ho vam resist i r tan bé. Fins a Kun-
duz la carretera és bastant bona, 
tôt i travessar un pas d'uns 3.400 
m. Després de Kunduz es va fent 
molt dolenta i arriba en alguns llocs 
a ser d i f ic i Iment practicable o pe-
ri l losa. 

Anàvem mater ialment els uns so
bre els altres. Tôt i que tres com-
panys s'havien avançât amb el jeep, 
amb el gros de la càrrega, aixô 
quedava compensât pel fet que amb 
nosaltres viatjaven el xôfer, el guia 

de l 'Afgantour i Tamo de Thotel 
de Kabul a qui va fer i l lusió de fer 
el viatge amb nosaltres. 

Durant aquests dos dies van per
sist i r els quadres digest ius i gri-
pals. El factor cansament va ser 
bastant important i Talimentació 
molt def icient, l imitada, práctica-
ment, a nan (pa local) , te i, excep-
cionalment, arrós i meló. 

De Faizabad a Ouazi-Deh várem 
fer el desplacament. tot el grup, 
amb un camió obert. El viatge va 
durar un dia i mig per carretera de 
térra, forca dolenta, i sovint peri-
llosa, especialment en travessar al
guns ponts de fusta i en alguns llocs 
molt penjats sobre el r iu. La quan-
t i tat de pols que várem respirar és 
indescript ible. El menjar va ser tam
bé bastant irregular. 

OUAZ-I-DEH 

A Ouaz-I-Deh ens várem passar 
un dia discutint i regatejant amb 
els camálics. Les condicions que 
ens feien ens van obligar a rees
tructurar tots els paquets i a dei-
xar molt material en aquest poblé. 
La «farmacia», tal com hem dit 
abans, va quedar reduída d'una ter
cera part. 

Tot va quedar preparat per sort ir 

l'endemà cap a la valí de Mandaras. 
Hi havia el problema que en Josep 
Casanovas tenia febre elevada i es 
trobava forca malament. Durant la 
nit en Ricard Vila va comencar en 
quadre abdominal agut amb dolor 
intens i vòmits. La localització del 
aolor feia pensar en una apendici-
t is . En el transcurs de la nit el qua
dre es va anar def inint mes clara-
ment. Tot rumiant com es podria 
organitzar la seva problemática eva
cuado li vaig injectar un espasmo-
lít ic i ant ibiot ics, amb la idea d'a-
nar guanyant temps. Aprof i tant que 
hi havia un grup de polonesos. que. 
per cert, també anaven a Manda
ras, vaig demanar la coílaboració 
del seu metge. Per desgracia va 
confirmar que es tractava d'una 
apendicit is i. cirugía com era. es va 
oferir per si calia operar-lo a Ouaz-
I-Deh. Vàrem parlar amb el cap de 
la seva expedició, que coneixia molt 
bé la regió, i amb un guia afganos 
que semblava teñir forca experien
cia. Va semblar nue des l ' lskashim, 
el primer pobL inant cap a Faiza
bad (on hi ha la comandancia po
licíaca de la zona) es podría acon
seguir un helicopter que transpor
tes en Ricard cap a Kabul. 

Vàrem arribar a la conclusió que 
la persona més adequada per acom-
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panyar en Ricard era l 'Odette, la 
meva muller, ja que, malgrat el 
handicap que representa en aquell 
país ser una dona, reunía les con-
dic ions de ser ATS ¡ parlar varíes 
Mengues. El guia també faría el viat-
ge amb ells per faci l i tar els t rámi ts . 
Ja em quedava a Quaz-I-Deh amb en 
Josep Casanovas, f ins que estigués 
en condicions d'anar cap a Manda
ras i els al tres varen iniciar la mar-
xa, amb els camálics cap al camp 
base. 

A Quaz-I-Deh hi havia, casual-
ment, un Toyota i el corresponent 
xófer, que esperaven la tornada 
d'un grup que estava a muntanya. 
Aquest home es va prestar a fer 
els desplagaments necessaris. La 
pr imera cosa va consist i r a anar 
l 'Odette, amb el guía, en Ricard i 
jo a Iskashím per intentar telefonar 
a Kabul perqué enviessin un heli-
cópter. L'úníc te léfon estava en 
mans deis mi l i tars , que fan de po
licía de la zona. Valg haver de sos-
teni r una conversa l larguíssima amb 
el cap del lloc, que va comencar 
per dir que no es podría telefonar, 
que el que calía era portar el ma-
lalt cap a Faizabad on h¡ havía un 
bon hospi ta l , i que en cap cas es 
podia pensar a desplagar un heli-
cópter. Després de molt insist i r va 
admetre que es te lefones. Jo vaig 
insist i r , a través del guia-íntérpret, 
per poder parlar amb l'ambaixada 
americana a Kabul, pero s'hi van 
oposar rotundament. Finalment, es 
va poder parlar amb Kabul, pero 
sense saber exactament amb qui . 
Tota la conversa la portava un mi
l i tar derrera una f inestra enreíxa-
da, i només traduíen el que vol ien. 
Várem tornar a casa del coman-
dant. Aleshores va dir que es podia 
enviar un helleópter de l 'exércit si 
ens compromet íem a pagar 1000 
dolars, pero que tant podía tardar 
dues hores com tres díes a arribar. 
En v ista d'aquesta si tuació vaig de
c id i r de tornar a Quaz-I-Deh per sos
pesar l 'alternativa d'operar-lo allí o 
d'exposar-lo a un viatge llarg i in
comode cap a Kabul. Amb to t aixó 
havíem perdut molt de temps i en 

arribar a Quaz-I-Deh ens várem tro-
bar que els polonesos ja eren fora. 
No quedava cap mes alternativa que 
organitzar el viatge cap a Faizabad 
per carretera i d'allí a Kabul per 
avió. Mestrestant , en Josep Casa-
novas no estava gens mi l lor . 

El xófer del Toyota, fent-se car
ree de la si tuació, es va comprome-
tre a fer el viatge duna t i rada, con-
duint tota la nit si era necessarí. 
El malal t es trobava forca mala-
ment, pero havía deixat de teñir 
vómi ts i el pols no era massa rá-
pid. Varen marxar en Ricard, l'Odet
te, el nostre guia Djami l , un altre 
guia i el xófer. A Quaz-I-Deh que-
dávem en Josep Casanovas ¡ jo. 

La gent de Quaz-I-Deh, especial-
ment els responsables de l'área on 
resideixen els estrangers i la gent 
de pas, son molt bona gent; es van 
preocupar molt per nosaltres. No 
podíem entendre'ns en cap Mengua, 
pero es passaven moltes estones 
fent-nos companyia asseguts a tér
ra davant nostre. Ens preparaven 
te , arrós i sopes que compart íem 
amb ells en el mateix gíbrel l . Quaz-
I-Deh és un poblet de quatre cases; 
no he compres mal d'on podien sor-
t i r to ts els camálics. Tothom ens 
venia a veure interessant-se per la 
nostra salut. També demanaven me-
dicaments i cures per ais seus mals 
(nafres, fer ides ¡nfectades, e tc . ) . 

A l cap de dos dies, en Casanoves 
es trobava mi l lor i várem decidir 
d 'emprendre el camí cap al camp 
base. Mentrestant en Djami l , el nos
t re guia, havia tornat de Faizabad 
i ens feia saber que alli s'havien 
trobat amb en Ricard Vidal i que 
aquest havia acompanyat l 'Odette 
i en Ricard Vila cap a Kabul amb 
avió. A ixó ens va tranquiHitzar. 

La pujada al camp base requería 
dos dies. El pr imer várem fer, per 
casual i tat, amb en Font i els altres 
consocis del Centre que anaven cap 
al Noshaq. A la nit varen fer bivac 
junts per travessar de bon matí el 
r iu , bastant cabalós i d'aigua gela-
da. Durant aquesta nit , jo , que f ins 
aquest moment havia estat perfec-
tament bé, vaig comencar a teñir 

febre i malestar que ja no em deixa-
rien f ins dos díes després d'arríbar 
al camp base. 

CAMP BASE 

En arribar al camp base vaig as-
sabentar-me que gairebé to thom ha
vía estat malament, amb processus 
febr i ls , diarrea i mal de muntanya. 
Aix í i tot s'havia aconseguit mun-
tar un níu de material a 4.700 m. i 
un camp d'alçada a 5.030 m. En ge
neral, pero, la gent no estava en 
forma; el cansament propi del viat
ge d'aproximació, amb una al imen
tado no gaire adequada i els múl
t ip les processos grípals ¡ digestíus 
havien produit el seu efecte. 

Desgraciadament la reestructura
do precipitada deis paquets que 
ens várem veure obligats a fer a 
Quaz-I-Deh va tenir com a résultat 
que 1'alímentacíó que es tenia al 
campament no fos tan bona com 
s'havia previst . També es va acu
sar la manca d'un responsable deis 
aspectes d ietét ics, tasca que es con
fia a l 'Odette. També cal afegir que 
l'aigua no tenia bon aspecte. Tant 
els rius que es troben al l larg del 
camí com el r iuet que passava al 
costat del camp base eren de aigua 
terrosa, tèrbola. No es pot descar
tar la possibí l i tat que aixó afectes 
una mica negativament l 'estat d'hí-
dratacíó del grup. 

El temps perdut a Kabul per cul
pa deis nombrosos t rámi ts burocrá-
t ics i a Faizabad i Quaz-I-Deh pels 
regateigs interminables sost inguts 
per contractar respect ivament el 
camió i els camálics obligaren a 
fer un esforç immédiat sense donar 
temps a l 'acl imatació. Es pot dir 
que al camp base (4.300 m.) l 'acli
matació fou bona al cap de dos dies 
i que, d'ençà d'aquest moment, nin-
gú no hi tenia molést ies atribu'ibles 
a l'alçada. El camp d'alçada estava 
a 5.030 m. No tothom va tenir 
temps d'aclimatar-s'hi plenament. 
A aixó va contr ibuir , probablement, 
el fet que els viatges es van haver 
de fer portant bastant de cárrega. 
Un deis companys va presentar un 

87 



Pas a guai del riu Mandaras. Entremlg 
del brogit eixordador de l'aigua so-
bresurten eis crits dels camàlics. f 

mal de cap extraordinàriament in
tens cada vegada que arribava a una 
determinada roca situada a uns cen-
tenars de metres del camp d'algada, 
i es veia obligat a tornar enrera. 
Uns quants cops varen haver de 
tornar al camp base dos o t res 
Companys en cert mal estat. En ter
mes generáis, l 'aclimatació del grup 
comengà a ser operat ivament satis
factor ia al cap d'uns vui t dies d'ins-
tal lat el camp base, però aleshores 
quedaven mol t pocs dies per ac
tuar. Si malgrat això es va assolir 
l'M-7 per una via inèdita, es pot su-
posar què no s'hauria arr ibat a fer 
si s'hagués comptat amb una set-
mana més de temps, tal com s'havia 
planejat, si s'haguessin pogut pujar 
to ts eis queviures al camp base i 
no s'haguessin arrossegat des del 
comencament de l 'expedició eis 

efectes dels problemes de salut. 
Per completar la referència d'in-

cidències sanitàries a muntanya cai 
afegir dos episodis. Primerament 
la inf lamació produ'i'da per una pega 
dentària en mal estat que va tenir 
fora de combat l'Enric Ribot durant 
alguns dies. Després un quadre ab-
dominal agut, molt aparatós, que va 
sofr i r en Pep Camarena l 'ult ima nit 
que vàrem passar to ts plegats al 
camp base. Aquest company havia 
mantingut una intensa act iv i tat els 
dies anter iors, pr imer fent una as-
censió pel coli dels francesos i Ten
derne desmuntant el camp d'algada 
i baixant f ins al camp base, amb un 
pes considerable. Va arribar a ùl t i 
ma hora de la tarda i sense temps 
de descansar ni de fer un sopar nor-
mal va part icipar en una animada i 
s impàtica vetl lada que vàrem cele

brar amb el grup polonés. Vàrem 
menjar torrons i ganyips i vam heu
re conyac i vodka. És possible que 
l'alcohol i un al iment fe ixuc, junt 
amb Tesgotament f ís ic, una al imen
t a d o insuficient, la probable deshi
dra tado i les seqüeles d'una gran 
infecció intest inal , to t plegat con
tr ibuís a produir una i r r i t ado de 
l 'estómac. El fe t és que després 
d'haver-se'n anat tothom a dormir 
va comengar a queixar-se d'íntens 
dolor abdominal, centrât més aviat 
cap a la zona epigástr ica, amb vô-
mi ts repet i ts. No tolerava res per 
la boca i va caldre tractar-lo amb in
jectables. Cap a la matinada, veient 
que no mil lorava, vaig despertar el 
metge del grup polonés. Es va in
cl inar també a creure que el pro
blema era gàstr ic. Davant la persis
tencia dels vômits vàrem decidir de 
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posar-l¡ una solució glucosada per 
la vena per contrarestar la deshidra
tado. El collega polonés va tenir 
la idea de fer-l i heure un anestesie. 
Amb la sort ida del sol va comencar 
a trobar-se mes bé, va poder dor
mir unes hores mentre desmuntà-
vem el camp i al migdia emprenia 
la Marga baixada amb els al tres. La 
tornada no va presentar problèmes 
especiáis. No cal dir que, malgrat 
tôt , f ins que en Camarena no va co
mencar a trobar-se mil lor no ens 
vàrem poder t reure de sobre la pos-
s ib i l i ta t que es tractés d'alguna 
cosa pit jor. 

EVACUACIÓ I INTERVENCIÓ 
DEL CAS D'APENDICITIS 

Pot ser intéressant de refer ir una 
mica les peripécies que es van pre
sentar. Ja he dit abans que a Iskas-
hlm no va ser possible obtenir la 
col laboracló de les autori tats locáis 
per evacuar el malalt amb helicôp-
ter. Gracies a la casualltat de poder 
comptar amb un microbús, en Ri
card Vi la, l 'Odette i els dos guies 
es van poder traslladar a Faizabad 
en els temps récord d'onze hores, 
que es van fer seguides, per carre-
teres dolent íssimes. 

Tan aviat com van arribar a Fai
zabad, cap a la matinada, en Ricard 
Vila va ser ingressat a l 'hospltal. 
El metge de l 'hospital li va posar 
un «gota-gota» i va dir molt decidi t 
que l'operarla mes tard. Pero l'Odet
te, en veure l'aspecte general de 
l 'hospital , la manca de tota instal-
lació i f ins i tot d'aigua corrent va 
comprendre que era ¡mportantís-
s im d'emportar-se' l a Kabul, tal com 
havíem quedat. El metge s'hi va opo-
sar ins is tentment així com el cap 
polí t ic del poblé. Mentre estaven en 
aqüestes discussions va resultar 
que, per un atzar, en Ricard Vidal , 
que havia marxat de Quaz-I-Deh 
feia uns quants dies, perqué l'es-
perava a Kabul el grup tur íst ic , en
cara estava a l'únic hotel de Faiza
bad. El fet és que a causa de diver
ses d i f icu l tats havia tardât alguns 
dies a fer el camí de Quaz-I-Deh a 

Faizabad. En assabentar-se en Vi
dal, casualment, de la presencia 
deis nostres companys a l 'hospital 
s'hi va desplacar ¡mmediatament, 
amb pijama! La seva presencia abo-
nant la decisió de l 'Odette va per-
metre f inalment d'endur-se el ma
lalt a Kabul amb un avió «charter». 
Aixó no va ser gens fáci l ni econo
mie. Per trasl ladar t res persones a 
uns 280 kms. varen demanar la quan-
t i ta t de 1000 dólars que, natural-
ment, no teníem. La cosa important, 
de moment, era trasl ladar el malalt. 
Els problèmes varen venir mes tard, 
a Kabul, quan els de la companyia 
aéria es van adonar que els diners 
no hi eren. Explicar totes les peri
pécies que van passar requeriría 
to t un altre art ic le. 

A l 'aéroport de Kabul ja hi havia 
una ambulancia per anar directament 
a l 'hospital. Al l í , in lc ialment, basats 
en el fet que les análisis donaven 
un nombre baix de leucocits —a 
causa de la gran quantitat d'antibió-
t ics que el malalt havia rebut a l'hos
pital de Faizabad— es van inclinar 
a pensar que no caldria operar i el 
van enviar a l 'hotel, amb el diag
nostic de perasitosi , malgrat que 
l 'Odette havia anotat tota la medica
do que el paclent havia rebut. L'en-
demà, divendres, dia fes t iu , el ma
lalt tornava a l 'hospital i, en.trobar-
hi un altre metge, se li diagnosti
cava f inalment apendícit is aguda I 
l 'operaven al cap d'unes hores. Els 
metges van resultar molt compé
tents i molt bona gent I la interven-
ció va anar bé. Una altra cosa és 
l 'organització de l 'hospital, bastant 
d i ferent del que estem acostumats 
a veure. Per exemple, solament 
canvien els llencols un cop el mes, 
encara que al mateix Hit hi hagi 
hagut, successivament, diversos ma-
lalts. Per cert que l 'assistència sa
nitària no és gens cara. 

Els dies després de la interven-
ció, en Ricard va presentar febre 
persistent i no menjava res. Va 
anar perdent pes i aixó va tenir 
preocupada l 'Odette f ins al dia de 
la nostra arribada a Kabul, que va 
coincidir amb una franca mi l lora 

d'en Ricard després de perdre un 
total de 10 Kgs. 

ARRIBADA A BARCELONA 

A l'arribada encara persist ien al-
gunes molèst ies digestives de me
nor quantia que en determinats ca
sos han durât força dies. En Josep 
Casanovas, que va fer el viatge amb 
febre, malestar i inf lamació de les 
genives, va ser diagnosticat de t i -
foide a l 'hospital mi l i tar de Côrdo-
va. Va ser tractât amb cloramfeni-
col i es va posar bo. No és del tot 
segur que allô que va tenir fos un 
t i fus pero el mes important del cas 
és que es va restablir i que no ha 
t ingut mes problèmes. 

Al cap d'una setmana jo vaig pas-
sar un dies amb febre, dolors sota 
el diafragma i cansament, i al cap 
d'uns dies valg començar a orinar 
fose. Aixó va orientar el diagnostic 
d'hepatl t is aguda que va ser con
f i rmât peí laboratori. Vaig alertar 
¡mmediatament els altres companys 
indos en Casanovas (a Côrdova), 
no fos que també est iguessin co-
vant una hepati t is. Uns dies després 
arribava el jeep amb l'Enric Ribot 
malalt, groe i orinant fose. Com a 
mesura de precaució tots els que 
estaven bé varen ser injectats amb 
gammaglobul ina. Pero l 'endemà, 
en Josep M. a Castan també queia 
malalt i era diagnosticat d'hepatít is. 

En resum, d'un total de 12 expe-
dicionaris, hi ha hagut una apendi-
cít is aguda, t res hepati t is i un su-
posat t i fus , a mes de nombrosos 
processos diarreics i grípals i un 
episodi abdominal agut al camp 
base. Sabem que dos altres grups 
catalans que han vis i tât l 'Hindukush 
aquest est iu també han t ingut casos 
d'hepatít is i altres infecicons. No es 
tracta dones solament d'un factor 
de mala sort, sino mes aviat d'un 
élevât risc d'encomanament. 

RECOMANACIONS PER A NOVES 
EXPEDICIONS 

En pr imer Hoc cal teni r présent 
que a la zona del corredor del Wak-
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Les muntanyes ens diuen adéu. Retorn 
a Quaz-i-Deh. w 

han no hi ha cap sistema previst 
per a l'evacuaciô de fer i ts o de ma-
laits aguts. A Iskashim hi ha telè-
fon, perô és per a us exclusiu dels 
mi l i tars i no es pot comptar amb la 
seva collaboraciô. Aixô vol dir que 
en cas d'emergència l'ûnica solu-
ciô consisteix a aconseguir que un 
vehicle (que son molt escassos) 
vulgui trasl ladar el malalt a Faiza-
bad i d'all i portar-lo amb aviô a Ka
bul . El temps minim per cobrir 
aquesta distància és d'unes onze 
hores de mala carretera sense atu-
rar-se. Aixô si es té la sort, com 
nosaltres, de trobar un vehicle ra
pid disposât a desplaçar-se imme-
diatament. Cal comptar que un ca-
miô hauria tardât bastant mes i que 
en Ricard Vidal, per exemple, per 
causa d'avaries, que en aquells ca-
mins son frequents, va estar mes 
de dos dies per fer aquesta matei-
xa distància. Cal tenir present, 
també, que de Mandaras o del Nos-
haq a Quaz-I-Deh només s'hi pot 
anar a peu, passant rius amb aigua 
f ins a la cintura que només son pos

sibles de travessar a pr imera hora 
del matí. 

Tôt aixô fa pensar que una nova 
exped ido cap a aquesta zona hauria 
de tenir prevista la posslbi l i tat de 
practicar alguna ¡ntervenció quirúr
gica d'emergència sobre el matelx 
terreny. Al mateix temps cal reco-
manar que no s'eltalvi'í pes de la 
farmaciola. Nosaltres ens en vàrem 
sort i r bé, pero si haguéssim t ingut 
mes problèmes greus de salut o ac
cidents importants a muntanya pot-
ser hauríem fet curt de certes ma-
tèr ies. En un altre aspecte, cree que 
seria recomanable calcular una set-
mana a Kabul, per ais t ràmi ts i pré
parâ tes , i fer el viatge a Quaz-I-Deh 
amb mes temps, amb les parades 
necessàries per preparar el propi 
menjar. També fóra convenient de 
Hogar vehicles t ipus microbús per a 
tot el temps, cosa que permetr ia 
de tenir-los sempre a punt per a 
qualsevol s i tuado d'emergència. 
D'aquesta forma s'arribaria a peu 
de muntanya en mes bones condi-
cions. 

També considero important reco-
manar les máximes precaucions hi-
gièniques per prevenir tota mena 
de contagis a partir del medi am-
bient i deis expedicionaris entre s i . 
Per a aixô recomanaria, duna ban
da, ut i l i tzar al mínim possible els 
servéis de bar-restaurant del país i 
organitzar-se per preparar regular-
ment el menjar comunitar i del grup 
expedicionari . Duna altra, caldria 
extremar les normes d'higiene dintre 
el grup. 

És corrent que a muntanya hom 
comparteix i amb tota natural i tat 
plats, coberts, cant implores, etc. 
Aixô té poca importancia en una 
sortida de pocs dies al Pir ineu, perô 
en una exped ido en un país amb 
poca higiene cal pensar que tot el 
grup esta exposât a un risc elevat 
d'encomanar-se nombrases ¡nfec-
cions, poc fréquents a casa seva i 

per a les quais no té défenses ade-
quades. Per a l 'éxit de la propia ex
ped ido és important minimitzar les 
possibi l i tats que la infecció adqui
rida per un deis membres no es 
transmeti ais altres. Adonem-nos 
que un procès febri l general i tzat, 
encara que sigui de pocs dies de 
duració, pot representar la diferen
cia entre l e x i t o el fracas de l'ex-
pedició. Caldria dones, durant to t 
ele temps d'aproximació i d'estada 
a muntanya, recomanar l'ús Indivi
dual s istemàtic de plats, coberts, 
vasos i cant implora. No cal dir que 
és fonamental que el guia t ingui 
també els seu coberts i cantimplo
ra, per tal com ell pot const i tu i r 
un focus important de contagi. Cal
dria igualment sovintejar la neteja 
de les mans amb sabó ant isépt ic, 
sobretot abans de manipular ali
ments. 

Totes aqüestes mesures, així com 
l 'esteri l i tzació sistemática de I'ai
gua, serien de gran importancia du
rant la primera part del viatge per 
tal d'assegurar el bon estât del grup 
al moment del màxim esforç. Aqües
tes precaucions es podrien rebai-
xar una mica en el camí de tornada, 
pensant que l'aparició d'alguna ma-
laltia en aquest moment ja no pot 
afectar els object ius de l 'expedició 
i que al cap de pocs dies hom es 
trabará a casa on aquests contra-
temps no t indran tanta importancia 
I h¡ haurà mes recursos per com-
batre qualsevol afecció. 

Finalment, després de l 'experién-
cia viscuda, i contràr iament a allô 
que pensava abans de marxar, jo em 
decantaría ara a recomanar a qual
sevol grup que es desplaces cap a 
aquella zona que tots es vacunes-
sin contra el t i fus i el cólera I que 
es posessin una injecció de gamma-
globulina. En el nostre cas aquesta 
darrera precaució podría haver im-
pedit algún cas d'hepati t is. 
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Gran Premi dels Paìsos 
Catalans 1978 
per Xavier Aspachs i Alegre - Antoni d i v e l l a i Cunlll 

Antoni Crespo, de l'equip andorrà, 
guanyador del Gran Premi dels Paìsos 
Catalans. f 

Per segona vegada la riostra en-
titat ha organitzat el «GRAN PRE-
Ml DELS PAKSOS CATALANS. d'es-
quí alpí a l'estadi de neu del Puig-
mal (Catalunya Nord) sota el pa-
tronatge del mateix estadi de neu 
i dels Servéis Oficiáis del Turisme 
Francés al Principat de Catalunya. 

Enguany les curses —slalom es
pecial i gegant, masculí i femení— 
han gaudit a la vegada d'un marc 
inigualable i d'una participació no-
drida d'homes i dones provinents 
de tots els indrets dels Pai'sos Ca
talans (Andorra, Catalunya Princi
pat i País Valencia) amb l'excepció 
obvia de les liles i la dels com-
panys de la Catalunya Nord, els 
quals per causes d'obligatóría assis-
téncia a curses de nivell estatal 
francés, varen excusar llur assistén-
cia. D'entre els participants cal des
tacar l'assisténcia per primera vega
da dels corredors del Club Esquí Va
lencia que, si bé no gaudeixen d'un 
nivell d'esquí de competido elevat, 
participaren amb un esperit espor-
tíu que els va fer desplagar des de 
terres llunyanes per assistir a una 
prova de característiques tan par-
tículars com aquesta. 

El Puigmal aplegá durant els dos 
dies que dura la cursa (4 i 5 de fe-
brer d'enguany) mes de 100 esquia-
dors de parla catalana desitjosos 
de participar amb el mes noble in
terés esportiu. L'estadi de neu del 
Puigmal facilita tots els mitjans ne-
cessaris per tal que l'organitzacíó 
i el desenvolupament de la cursa 
fossin exemplars. Aquesta és una fa
ceta molt important que cal remar
car car hom no ha pogut veure mai 
una coHaboració tan efectiva com 
aquesta en les estacions d'esquí 
sítuades al nostre vessant. 

La neu posa grans dificultats per 
a la realització d'aquest gran Premi 
i obliga a suspendre l'slálom ge
gant I a utilitzar elements químics 
per tal d'enfortir la neu i poder rea-
litzar l'slálom especial de diumen-
ge, dia en qué la climatología ens 
fou favorable. L'espectable fou in-
teressant i encisador. 

Aquesta prova tingué un gran 

ressi» entre els mitjans de comuni-
cacio social, els quals hi brindaren 
tots els esforgos per tal d'esten-
dre'n realització cosa que ja succeí 
el darrer any. 

Tots els qui estigueu llegint 
aqüestes quatre ratlles us pregun-
tareu sens dubte el perqué d'aques-
ta prova. L'any passat ens plante-
járem de reviure l'esperit d'unes 
proves que ja fa molts anys el nos
tre Centre va portar a terme en col-
laborado directa amb l'Esquí Club 
d'Andorra i altres entitats de la Ca
talunya Nord, - amb els noms de 
«Gran Premi de les Comarques Ca
talanes», «Copa del Pirineus Cata
lans», e t c . Els plantejaments del 
Gran Premi del Pai'sos Catalans es-
tan en línia amb la nova conjuntura 
política del nostre país. Per una 
banda creiem important de desen-
volupar qualsevol activitat que ma
nifesti la nostra entitat com a po
blé, activant també els contactes 
humans culturáis i esportius amb 
la resta dels pobles que conjunta-
ment formen aquesta entitat que 
tots coneixem sota el nom de Pai'
sos Catalans. Per l'altra, veiem la 
necessitat de promoure una nova 
concepció de l'esport, d'acord amb 

les definicions fetes al respecte 
pel Congrès de Cultura Catalana i 
el seu lema en concret «L'ESPORT, 
UN DRET PER EXERCIR AMB LLI-
BERTAT» puix que durant molt de 
temps, l'esport no ha estât mes 
que un mécanisme alianador (en la 
majoria de casos) mentre que en 
altres, aquest sols estava conce-
but per al Meure de certs sectors 
de la societat econômicament pri-
vilegiats. 

El mateix esperit del Centre ens 
obliga segons la nostra perspecti-
va a donar alternatives, les quais 
Muny de romanticismes puguin anar 
créant un ambient en el context de 
la mes pura concepciô de l'esport. 
Un esport en que els interessos 
economics i socials estiguin Muny 
de poder-lo dominar. L'esport és 
una de les activitats de l'home que 
el posa mes en contacte amb la 
natura i amb ell mateix, allunyant-
lo de la rutina diària i aconseguint 
també enriquir les relacions entre 
les persones. Els qui fem munta-
nya prou que en podem parlar. 

Els arguments que abans hem 
esmentat varen tenir en el seu mo
ment una incidència considerable. 
Aixî quan vàrem celebrar per pri-
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CLASSIFICACIÓ MASCULINA 

I AL FU IG MAL 

organitzat p«r I' Oficina d*l Turism* Fronc«s> 
• I Centre Excursionista de Catalunya i i'estadi 
de neu del Puigmal. 4 i 5 de Febrer det 1976 

mera vegada aquesta cursa es ma
nifesta la nécessitât de fer una 
profunda reestructuració del nostre 
esport a Catalunya entenent que 
aquesta solament seria véri table
ment viable quan la Conselleria o 
sots-Conselleria d'esport dins de la 
Generalitat fos una reali tat. 

Esperem que altres àmbits es-
port ius i ent i tats cul turáis i récréa
t ives es facin ressó del que es 
pretén amb una prova d'aquest cai
re i en foment in de simi lars en les 
sèves respectives modal i tats. Veu-
ríem de bon grat que al Principat 
de Catalunya i en la Consel ler ia de 
Cultura en concret, ens plantegés-
sim a l'igual que ho están fent al 
País Base la celebració d'uns jocs 
esport ius nacionals. 

RESULTATS 

Nom de la Prova: GRAN PREMI 
DELS PAÏSOS CATALANS. 

Modal i tat : SLALOM ESPECIAL. 
Lloc celebració: ESTADI DE NEU 

DEL PUIGMAL. 
Data: 5 de febrer de 1978. 
Organització: C.E.C. - Turism. Fran. 

Puigmal. 
Longitud: 700 m. - Desnivell 180 m. 

Federació 
Dorsal Nom i Cognoms o Club 

27 CRESPO, Antoni Andorra 
22 PIERRE, Oscar C.A.F. 
21 MOREU, Alber t CAN-M 
39 LOPEZ MATEOS, Rafael CVM 
26 VIDAL, Jordi CAN-M 
37 MARTINEZ, Joan CVM 
34 VILA, Joan Vic 
91 VILADOMAT, Joan CVM 
62 BAS MARTI, Xavier UES 
29 SANZ, Ramon CESM 
32 PUIG,, Marc CEVA 
50 RI US, Joan Bages 
90 CAPDEVILA, Rafael Camprodon 
44 CASAMITJANA, Joan C.E.C. 
36 BES, Josep Andorra 
86 JUNCADELLA, Josep M. a CESM 
65 ROF, Joan C.A.F. 
61 PALLAS, Josep Andorra 
53 COLINA, Joan Josep Vic 
41 VILARASAN, Angel Bages 
84 RAGUER, Josep Ripoll 
74 RIBA, Xavier C.A.F. 
78 FAINER, Jaume C.A.F. 
67 SIMÓ, Joan Ignasì C.A.F. 
56 CASALS, Jordi Bages 
45 ROCA, Ramon Puigmal 
85 GORDO, Eduard C.E.C. 
54 LLOVERA, A lber t Andorra 
76 ROSELLÓ, Joaquím Vic 

CLASSIFICACIÓ FEMENINA 

Dorsal Nom i Cognoms 

7 RAGUER SANZ, Nuria Ripoll 
8 NEGRE DALMAU, Loreto Banyoles 
1 VILAR, Susagna C.A.F. 

12 JORDA, María CAN-M 
2 LLOVERA, Rosa María C.E.C. 

13 BULBENA, Nuria C.E.C. 
11 FIGUERAS, Clara 
10 VALLS, Anna 
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cri mica d el centre 

a cura de Modest Montl leó 

XXV Aniversari E.R.E. 

Amb motiu de commemorar-se en-
guany el XXV aniversari de la creació 
de l'Equip de Recerques Espeleològi-
ques, aquesta Seccló va organitzar una 
exposició titulada «25 anys d'explora-
cions», que fou una mostra de les més 
notables activitats portades a terme 
durant aquests anys per diferents com-
panys que han participât en les tas
ques de l'Equip, en funció d'alguna ac-
tivitat específica. 

Aquesta exposició romangué oberta 
del 16 al 30 He desembre i s'hi va po
der admirar un auiùntic treball d'equip. 
Emplenaven la sala munió de plànols to-
pogràfics, retalls de diaris, cartells, 
opúsoles de cursets d'iniclació, revis
tes, fotografíes en color i blanc i ne
gre, d'exteriors i ¡nteriors, etc. 

L'exposició s'iniciava amb una aHu-
sió a antics espeleòlegs de casa nos
tra i seguía una relativa cronologia d'ac-
tivitats, de les quals podríem resse-
nyar potser les més significative: Pe-
dra de Sant Martí, 1970; Atlas, 1966, 
la 1.* expedició a l'estranger; Pies 
d'Europa, l'any 1972; el Sistema Ara-
ñonera, que començaren l'any 1972 i 
segueixen actualment per causa del 
seu interés; Canaries, 1976; Hirca 1976 
i Míllpú 1977, al Perú; liles Galápagos, 
1975; Rwanda, 1977; etc., etc. 

També tots els vespres, davant de 
la sala d'exposicions, l'E.R.E. va instal
lar un projector de diapositives en co
lor, que funclonava a conveniencia deis 
socis interessats. 

El mateix dia de la inaugurado de 
l'exposició, es cloïa el XXI Curset d'in-
troducció a l'espeleologia. Es lliuraren 
documents acreditatius d'aptitud. Fina-
litzà aquesta vetllada amb una projec-
ció titulada «Campanyes a Arañonera» 
amb força exit de public. 

Jacint Verdaguer, excursionista 

El dia 15 de desembre, a la sala d'ac
tes, va tenir Hoc una sessió commemo
rativa del centenari de la publicado de 
«L'Atlàntida». Hi parla l'amie Albert 
Jane, que va dissertar sobre «Jacint 
Verdaguer, excursionista». 

Obri l'acte el nostre Président, Lluís 
Puntís, que féu la presentació del con-
ferenciant i ressenyà els mèrits con-
trets dins la cultura catalana en gene
ral, així com la profitosa tasca desen-
volupada durant molts anys com a as-
sessor i corrector lingüístic de la re
vista «Muntanya», des d'aquell moment 
que fou possible d'editar-la en cátala. 
El Président li lliurà també la medalla 
del Centenari de l'entitat, amb inscrip-
ció nominal, segons acord de la Junta 
Directiva i acollint la voluntat dels so
cis assistents. 

Albert Jane, amb paraula fàcll, es-
qultxada de cites, féu una detallada 
cronologia de la vida de mossèn Cinto, 
centrada en la que el poeta va esmer-
çar per les nostres muntanyes. Parla 
del profit que en va treure, com fou 
l'obra «Canigó» i un seguit de poemes 
inspirais en plena muntanya. De la vida 
de Verdaguer com a soci del Centre, 
en tenim només el testimoni d'una con
ferencia donada a la nostra entitat; era 
més avlat un excursionista solitari, ena-
morat de la naturalesa i els seus élé
ments, agraït a la terra en que havia 
nascut i que caminava, dies i dies, tot 
abeurant-se, en cada Hoc, de costums 
i tradicions que emplenaven el seu de-
sig de saber. Tingué predilecció per 
la Catalunya velia i les muntanyes fron-
tereres del Pirineu, que el captivaren 
per la seva grandesa i significado his
tórica. 

Un altre punt que remarcàrem en el 
parlament és el desconeixement que 
tenim sobre possibles visites o excur
sions de mossèn Cinto a les comarques 
tarragonines. Solament en una ocasió, 
des de Montserrat, fa esment de la 
muntanya tarragonina de Montagut, que 
va albirar en la llunyania, però que no 
coneixia personalment. Avui pensem 
nosaltres que si hagués estât al Mont-

sant, segurament n'hauria escrit un 
poema meravellós, com s'hi han inspi
rai modernament Ventura Gassol, Sal
vador Estrem, Joan Ferrate, etc. No cai 
dir que el conferenciant també es va 
esplaiar a detallar l'inspirat poema 
«L'Atlàntida», del qual commemoràvem 
el centenari; però bona part dels seus 
seixanta minuts de dissertaci va par
lar de l'aspecte menys conegut del 
poeta: l'excursionista, faceta que de 
forma més ampliada tractarà en un pro-
per número de la revista «Muntanya». 

Finalment, recollim l'endrega de la 
poesia «L'Eura», que el poeta dedica 
als excursionistes. 

«Excursionista, que pel pia i la serra 
en lo camp de la pàtria espigolau, 
ajudau-li a collir lo que és a terra, 
ajudau-li a servar lo que li cau. 
Puix vostre cor en son passat s'abeura, 
aconhortau-la de tant bé perdut; 
per ella sou vosaltres un brot d'eura 
que s'enfila amorós en son escut.» 

Amb aquest fragment poètic va po
sar punt final a la seva dissertaci , que 
el public aprecia amb llargs aplaudi-
ments. 

L'endemà, alguns membres de la 
Junta Directiva i elements de la redac-
ció de la revista «Muntanya» es reuni-
ren en un restaurant del barri antic, 
conjuntament amb l'amie Jane, per tal 
d'oferir-li un sopar d'homenatge. Agra! 
la distinció amb el raonament que, com 
que no II representa cap esforc lliurar-
se a la tasca literaria d'una revista com 
la nostra, d'amor al país i de promo-
ció de l'esport, no s'hauria pensat mal 
que pogués èsser motiu d'una semblant 
considerado. 

Per la nostra part crelem que la seva 
obra reunelx tanta vàlua, que caldria 
que fos reconeguda per estaments so-
cials que, com el nostre Centre, sàpi-
guen reconèixer el seu lliurament a la 
causa de la Mengua. 

Missa del Gali a Santa Àgata 

Com anys anteriors, aquest Nadal 
també els socis del Centre varen ce
lebrar la vetllada, acudint a la capella 
de Santa Àgata i participant a l'oflci de 
la Missa del Gali, malgrat la dissolu-
ció de la Secció Coral, que atenía 
aquesta tradicional diada. 

Aquest any, la Secció de Ciéncies i 
Arts, a qué han quedat inscrlts per vo
luntat propia els cantaires, acordà d'or-
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ganitzar la missa I en pocs dies acon-
seguiren fer vlable una vetllada que en 
anterlors edicions havla necessitat 
mesos. 

La missa la va oficiar Mn. Zayas, vin-
culat al Centre I molt conegut pels ex-
curslonistes que freqùenten les prlnci-
pals proves esportives de l'entitat. Va 
dirigir una bella prèdica als assistente 
que emplenaven la llarga nau. Amb pa-
raules emotives va explicar el missat-
ge entenedor del naixement de Jesus, 
recordatori d'una acciò d'amor, de con
vivènza i de fraternitat. En aquest punt, 
recordà el Centre, que ha estat sem
pre en vetlla per defensar les tra-
dicions del nostre poble i perquè ha 
procurat que es perpetuessin amb el 
seu contlngut moral. 

Durant la missa s'entonaren cangons 
adients a la vetllada corti Cant de me-
ditació, AHeluia, Hem menjat el pa del 
cel, Cant d'accio de gràcies i al final 
les populars Santa Nit, Veniu i adoreu-
lo i Fum, Fum, Fum. 

Acabada la cerimònia, els assistents 
passaren al vestibul del Tinell, on la 
Secció de Ciències i Arts i el seu Pre-
sident, Josep M." Garrut, oferiren un 
refrigeri nadalenc. 

Ens congratula que, una vegada més, 
la nostra entitat hagi celebrat una tan 
arrelada tradició catalana i universal. 

SPELEON 

El passât mes de desembre va apa-
rèixer el número 23 de la revista SPE
LEON, que és el que fa set deis publi
cáis pel Centre Excursionista de Cata
lunya. 

En aquest volum, de 126 pagines, es 
recullen 13 treballs, dels quais 8 de bio-
espeleologia. Tracten fonamentalment 
sobre sistemàtica d'opilions, quilòpodes 
i coleòpters, 4 de geoespeleologia, re
ferents a hidrogeologia, vulcanoespe-
leologia i sedimentologia, i 1 de pa
leontologia. 

Podem dir que en aquesta ocasió 
coHaboren especiallstes estrangers; 
concretament apareix un treball bioes-
peleològic del Dr. Arnaldo Bordoni, de 
l'Istituto di Zoologia dell'Università di 
Firenze (Italia), i un altre de geoespe
leologia signât pel Dr. Alain Mangin, 
del Laboratoire Souterrain du C.N.R.S. 
a Moulis (Franca). 

El preu de venda al public d'aquest 
volum és de 500 pts., i de 425 pts. per 
als socis de la nostra entitat. 

Locai social i cent anys 

Tot just comengàvem l'any 1978, 
quan Margarida Cardona, ens comuni
cava una efemérides que tindria Hoc 
pocs dies després i com que la nova 
ens va semblar d'interès per als nos-
tres socis, vàrem fer nostres les sè
ves paraules i ens plau de transcriu-
re-les tot seguit: 

«El dia cine de gener, quan entrarem 
al Centre podrem fer, si ho volem, un 
sait enrere de cent anys. Mirarem en-
laire cap a les columnes del Tempie 
roma i, a falcada deis capitells, re-
construirem el primitiu locai social de 
l'entitat. 

Hi veurem entre les venerables pe
drés esculpides, animats i contents, 
els joves fundadors de la nostra enti
tat, el dia que, llavors farà justament 
cent anys, s'hi reuniren per primer cop. 

Tot just acabaven de Hogar aquell 
piset desitjat i encara no hi havien ins
tallât ni la llum de gas; però malgrat 
que la claror de les espelmes que els 
illuminava no devia ser cap gran cosa, 
els ideáis i les accions que en sorti-
rien, havien de dur llum a tots els ra-
cons de Catalunya i ens en deixarien 
veure per sempre més les belleses i 
la complexa personalitat. 

Ben aviat el local prengué un aire 
de museu que colpia els qui el visita-
ven i que en diferent mesura sempre 
ha conservât. 

S'enriqui amb les troballes que els 
excursionistes donaven a l'entitat I 
més endavant fou una aportado im
portant a la constitució de diferents 
museus oficiáis de Catalunya.» 

Concessici Premi Literari 
Centenari C.E.C. 

A la sala de juntes de la nostra en
titat es varen reunir el dia 20 de gener 
els membres del jurat qualificador del 
Premi Literari Centenari C.E.C., com
post pels senyors Rosa Carrió, Joan 
Triadú, Albert Jane i Eduard Cardona. 

Després d'un canvi d'impressions 
sobre els treballs presentats, delibera
ren conjuntament i arribaren a l'acord 
unànime que l'obra que mereixia lunic 
premi instituì't era la que presenta el 
matrimoni Fina Rifa i Josep Cormand, 
amb el títol «Camina que caminarás». 

Evidentment l'obra s'ajustava estric-
tament a les bases establertes i fou 
tan acuradament presentai i ¡Hustrat 

que abreujarà notablement la tasca de 
l'editor. Podem, dones, confiar que 
aquest llibre sera al carrer per la dia
da de Sant Jordi d'enguany. 

El Jurat també va recomanar a la 
Junta del C.E.C, l'obra presentada pel 
consoci Salvador Ginesta, mereixedora 
de publicació pel seu contingut divul
gador, adient a tots els excursionistes 
que vulguin recórrer el pais amb uns 
coneixements bàsics. 

El d i II uns dia 30 i en el transcurs de 
la reunió setmanal de la Junta Directi
va fou lliurat al matrimoni Cormand -
Rifa, guanyador del concurs literari, el 
xec de cent mil pessetes, import del 
premi. Simple i emotiva cerimònia que 
ens agradaría repetir en anys vinents 
si s'acordava de continuar aquest Pre
mi Literari Centenari C.E.C. 

Entrevista amb el Conseller de Cultura 

El proppassat 13 de febrer fou rebu
da pel Conseller de Cultura de ia Ge
neralität, Pere Pi-Sunyer, una represen-
tació de la nostra entitat, encapgalada 
per Lluís Puntís i Pujol i Hilari Sanz i 
Gonel. respectivament President i vice-
president del Centre. 

Al llarg de l'entrevista es plantejaren 
alguns deis problemes amb què avui es 
troba l'excursionisme, i s'incidi particu-
larment en la migradesa de mitjans eco-
nòmics amb què es desplega la nostra 
activitat, a causa principalment del de-
sig de mantenir quotes d'abast popular. 
Enllagant amb aquest punt s'exposà la 
general preocupado per l'impost sobre 
el patrimoni, el qual pot portar la des
teta econòmica a moltes entitats peti-
tes, tant esportives com excursionistes. 

El conseller Pi-Sunyer es dolgué de 
ne haver pogut celebrar fins ara aques
ta entrevista i s'interessa vivament 
per la situació de l'excursionisme a les 
diferents comarques catalanes, alhora 
que sollicitava el nostre punt de vista 
sobre la futura situació de l'excursio
nisme dintre la Generalität. Finalment, 
el senyor Pi-Sunyer acceptà de presi
dir, com a home vinculat de sempre a 
l'excursionisme, la presentació del lli
bre Camina que caminarás, guanyador 
del premi Centenari del Centre Excur
sionista de Catalunya, la qual esperem 
que pugui celebrar-se pels voltants de 
la diada de Sant Jordi. 

Martí Romero i Rectoret 
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Reprodúcelo del dlbulx a la ploma, ori
ginal d'Eudald Canivell, de la plea de 
l'aigua beneita de Sant Cebrìà de Vall-
doreix, let el 2 de desembre de 1877. 

cronica 

a cura de Modest Mont l leó 

• I 

«ARA FA CENT ANYS» 

Desembre 1877 

Dins el programa de Radio 4 «Cata
lunya a l'abast» que dirigeix Amanda 
Camps s'émet, la darrera setmana de 
cada mes, una intervenció d'aquest 
cronista. Es pretén de resumir les ac-
tivitats dels primers excursionistes. 
Ara en fa cent anys. 

El primer programa es va emetre el 
dia 26 de desembre i s'hi detallaren 
les activitats dûtes a terme durant el 
mes de desembre del 1877, un any des
prés de la creació de l'Associació Ca
talanista d'Excursions Científiques. 

Diumenge 2 de desembre: Excursió 
a Sant Cebrià de Valldoreix. — D'aque-
lla església en destacaren la senzille-
sa de l'edificació així com el recolli-
ment que dona a l'església el cemen-
tiri adossât. De l'interior fan els se-
güents judiéis: barreja d'estils, ñau gó
tica, quadre représentant un sant sopar 
i retaules d'bn varen extreure dibuixos 
de vestits per poder precisar l'època. 
La pica de l'aigua beneita fou el millor 
trésor que admiraren. Pica en forma de 
capitell semblant a les de Sant Cugat, 
collocada sobre una columneta, A l'ar-
xiu parroquial pogueren veure perga-
mins notables. D'aquesta excursió reco-
lliren el segell parroquial, els goigs del 
sant patró i feren el croquis de la pica 
de l'ermita. 

Dissabte i diumenge 8 i 9 de desem
bre: Excursió a Vilafranca del Penedès, 
Sant Martí Sarroca, Olerdola i Moja. — 
A Vilafranca del Penedès els esperava 
un amie que els va acompanyar ais 
llocs d'interès escollits d'avançada. De 
la ciutat visitaren l'església, restaurada 
l'any 1841, la casa palau on acaba els 
seus dies el rei Pere 111 d'Aragó, l'es
glésia de Sant Frencesc, histórica: s'hi 
havien célébrât Corts; l'església de 
Sant Joan, en procès de restauració a 
base de modiques quotes mensuals, 
Centre Agrícola del Penedès, amb un 
naixent museu, Casa de la Vila, obra 
del 1559. Els causa estranyesa de veu
re el retrat de Felip V, quan Vilafranca 
havia estât sempre notable dins la his
toria com a defensora entusiasta de les 
aspiracions patriotiques de Catalunya. 

De Sant Martí Sarroca, fan evident 
la nécessitât de restaurar el castell i 
l'església. Parlen d'un poblé esglaonat 
ais peus del castell. L'església la con
sideraren de bellissim estil romànic, 
per bé que caldria repicar les parets 
interiors. Consideraren important l'ab-
sls. Segons la tradició, l'edlfici fou 
construit pels habitants de la contra-
da, que hi contribuïren amb diners i jor-
nals personals i solament els dies fes-
tius. Des de la galería de la casa rec
toral contemplaren un esplèndid pano
rama i la timba pregona del precipici 
format per la separació de la munta-
nya veïna. Trobaren fossils en quanti-
tats notables. 

Sant Miquel d'Olèrdola, situât quasi 
a1 cim d'una cinglera, de roques pela
des i lliscoses, alxi comença la des-

cripció d'aquest lloc que eis captiva. 
Cosa dun quart d'hora abans d'arribar-
hi, trobaren restes de muralla antiga 
que taneava la part accessible de la 
muntanya. Veieren un gran estany ta-
llat a la roca, d'un centenar de pams 
de Margada. L'església era una ruina, 
voltada peí cementiri. Decidiren de 
tornar-h¡ per tal de fer una visita de-
tinguda i minuciosa en aquell lloc, pie 
d'antiguitats desconegudes i d'oblida-
des ruines. 

Moja, en el camí de Vilafranca d'O-
lérdola. També s'hi varen aturar per 
contemplar una torre circular enrunada 
dita dels moros i l'església feixuga, 
camusa i de volta de punt rodó. 

D'aquesta sortida feren dibuixos 
d'Olérdola, sepulcres de Vilafranca, tor
re de Moja, absis de Sant Martí Sarro
ca i de l'entrada del castell. 

Diumenge dia 16 de desembre: Ex
cursió a Piera, Vallbona d'Anoia, Ca
brera d'Anoia i Castells de la Pobla de 
Claramunt i de Montbui. — A Piera di-
buixaren alguns finestrals del segle XIV 
i l'hostal. Digne d'atenció fou el Sant 
Crist, que estudiaren per la seva O r i g i 

nalität i devoció. Sembla que fou un 
obsequi del rei Jaume I i la tradició 
assenyala la casa que habita aquell rei. 

A Vallbona, visitaren la casa anome-
nada can Ferrer, de finestrals gótics, 
edifici que hostatjava alguns pergamins 
antics tan interessants que buscaren 
amics amb coneixements paleográfics, 
perqué els anessin a veure. Feren un 
dibuix de Vallbona. 

Respecte a Cabrera, que descriuen 
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situada entre Vallbona i Capellades, da-
munt d'un turó, sobre el riu Anoia, 
contemplaren un digne conjunt arqul-
tectônic format per església, casa se-
nyorívola i dependències annexes, tôt 
envoltat de murs emmerletats. Bonica 
porta gótica, escut de la familia i pati 
amb arcades i columnes toscanes. 

Del castell de la Pobla de Claramunt: 
donen nota del bon estât de conserva-
ció de l'edifici, amb capella on es ce
lebra culte. (Avui no podem dir cosa 
semblant). Feren un croquis del castell 
i recolliren una tradició molt curiosa: 
Sant Procopi, patró de la vila, aplegà 
un gros ramat de bens i en ésser de 
nit els va collocar, a cada banya, un 
ciri enees i fent-los avançar cap al cas
tell ocupat pels moros, els en foragità. 
L'abandonaren per sempre davant d'un 
exèrcit tan nombres. 

Digueren del castell de Montbui que 
no merelxien aquest nom unes ruines 
quasi circumscrites a una paret gruixu-
da. Perô si que els causa satisfacció 
contemplar la capella d'un romànic pur, 
de volta de cañó seguit i columnes sen
sé simetría, tôt un carácter primitiu, 
agradable a la vista. 

Durant el mes de desembre també 
tingueren Hoc reunions que uns socis 
aprofitaren per lleglr uns escrits que 
havien estât inspirats en la nécessitât 
de trobar remei per conservar costums 
catalans en perill; aixi calia trobar per
sones per fer un estudi de les nos-
tres muntanyes. 

Josep M. a Valls i Vicens va fer una 
dissertació. Parla d «Algunes reflexions 
sobre la nécessitât de la conservado 
i restabliment deis costums catalans». 

Enumera alguns costums que s'han 
perdut per influencies foranes, respec
te deis filis ais pares, deis mossos ais 
amos, deis jornalers a l'hereu, deis fe-
ligresos al rector, deis vitalans al bat-
Ile. També digué que la culpa calia do
nar-la a la moda, paraula que com un 
torrent desbordat ho canviava tot. Pero 
no tot era perdut, encara a muntanya 
es trobava hospitalitat, encara es veien 
pagesos amb barretina, enterraments 
respectuosos, casaments a muntanya 
on el nuvi regalava a la núvia floretes 
boscanes. I les reflexions que donava 
eren que calia que «el nostre renai-
xement siguí una venturosa realitat, 
refermar i reformar si cal algunes co
ses, perô conservant els costums ca
talans ja que en elIs es troba sempre 
encesa la flama de les virtuts que els 

nostres avis saberen ennoblir amb mo-
ralitat, honradesa i fe». 

L'altra conferencia va donar-la Anto
ni Masso. Fou un escrit relacionat amb 
la vetlla de la creado de la Secció To
pogràfica i Pintoresca. 

«Havem de fer tot el possible per 
investigar els records histories i les 
preciositats científiques naturals de la 
nostra terra. Editar guies, recorrer el 
país, estudiar la muntanya, portar-hi el 
nostre jovent, i fer-los gaudir deis 
plaers de la natura, i aixó els portara 
a rebutjar diversions forasteres potser 
mes atractives de moment, però buides 
de contingut.» 

Així s'expressava aquell assenyat ex
cursionista, amb paraules que encara 
avui podríem repetir. Seguia invitant a 
tothom a comencar la tasca, estudi on 
podien tenir cabuda els físics, botà-
nics, geòlegs, historiadors, estudiosos, 
escriptors, etc. Finalment esperonà els 
assistents amb aqüestes paraules: «Les 
muntanyes ens esperen, amb llurs rius, 
camins, valls, ermites, masies, Castells, 
creus de terme, historia i tradicions. 
No trobareu dificultats per portar a ter
me la tasca, perqué hem vist que gau-
dim de simpaties arreu que visitem en 
nom de l'entitat, per l'esperit catalanis
ta i per l'entusiasme que ens anima a 
fer pàtria. 

Ens portará temps, la feina és Marga, 
però necessària. Els résultats, però, 
augmentaran el nivell cultural de Cata
lunya i aquest cabal s'fiaurà obtingut tot 
excursionejant. Hem deixat caure la lla-
vor i estem segurs que germinará.» 

Com pr* npreciar el lector, aquelles 
paraules nu van caure en un pou, foren 
recollides per homes sensibles i feren 
germinar les idees del company Masso. 
La nostra entitat des d'aquell mes, ara 
fa cent anys, ha fet créixer aquell pro
grama i s'ha fet creditora de les ulti
mes paraules del conferenciant. «¿Qui 
sap si un dia la pàtria agraire les nos
tres inquietuds i el seu missatge?». 

«ARA FA CENT ANYS» 
Gener 1878 

L'Associació Catalanista d'Excursions 
Cientifiques, ara fa cent anys, continua
va alternant les excursions properes 
amb les més llunyanes. Durant el mes 
de gener varen visitar terres properes, 
ja que el dia és més curt i a l'hivern 
el temps atmosfèricament acostuma de 
ser poc favorable. 

Dia 6 de gener de 1878. Excursió a la 
muntanya de Montjuic. — D'aquesta ex
cursió se'n féu una sessió preparatò
ria al locai social, el dia 4, fent cons
tar que era interessant a l'historiador 
i a l'estudiós per la riquesa de ses reg-
nes minerals, vegetáis i animáis. 

L'excursió va comengar al peu de la 
font de Santa Madrona, donada per Bar-
tomeu Valero als consellers de Barce
lona, segons una inscripció. Visitaren 
la pedrera gran, d'en Tià, l'Animeta, 
den Batllori, la Folxarda i la Vallarona. 
Recolliren fòssils de vegetáis, pedrés 
fogueres i feren un croquis de la font. 
Allí recordaren, sobre el terreny, les 
paraules que els havia adrecat el se-
nyor Fiter en la sessió preparatoria. 
Bona part de Barcelona havia nascut de 
les entranyes de Montjuic, puix el ma
terial de les construccions de moltes 
cases havia sortít d'allí. També recor
daren que havia estat cementiri deis 
romans, de perseguits jueus i de vic
times de cent combats, morts causa-
des per mesquineses i ambicions. Efec-
tivament, a cada pas, en molts llocs, 
aquella terra serveix encara avui de 
llosa de màrtirs d'una idea. Visqueren 
per altra part moments patriòtics en 
fer raonaments sobre les vicissituds de 
la fortalesa de Montjuic; de quan es va 
rendir al cabdill castella, marqués de la 
Mortara, l'any 1651, i també quan su
cumbí al due de Berwich l'any 1714 i, 
l'any 1811, a les tropes napoleòniques. 
Una visita de recerca, d'estudi i d'his-
tòria. 

Dia 20 de gener del 1878. Excursió a 
St. Feliu de Llobregat, St. Just Desvern 
i Esplugues de Llobregat. — Comenca-
ren l'excursió a St. Feliu i visitaren la 
casa Albareda per admirar-ne quatre 
quadres antics, entre ells un de Rubens; 
el museu particular del senyor Sola i 
la Torre Bianca, granja-hisenda, propie-
tat deis marquesos de Monistrol, res
taurada i amb torre quadrada en forma 
de castell. 

De St. Just Desvern, destacaren les 
formoses cases pairáis, amb antic mo
biliari i riques caixes de núvia. Visita
ren l'església i citaren l'obra plateresca 
de l'aitar major, r,egle XVI, amb cator-
ze petits retaules, que representaven 
episodis sagrats de la passio i mort de 
Jesucrist. No lluny de la vila, pogueren 
admirar una petita cova amb varietat 
d'estalactites, que es coneixia per «la 
catedral deis vailets». Es feren dibui-
xos d'alguns retaules, i del picaporta i 
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pany de la porta de l'església. 
D'Esplugues podem dir que afirmaven 

que era un poblé plntoresc i delitos, 
amb boniques arbredes i nombroses 
fonts. Antigament hi havia hagut el cas-
tell de Picalqués i sobre les sèves rui
nes aixecaren casa de camp els ducs 
d'Almenara. Els agradà que el propie-
tari hagués respectât la divisa dels 
antics senyors del castell: «Nou sic 
semper sed». 

Sembla que Víctor Balaguer féu una 
poesia allusiva al dit castell l'any 1860, 
titulada «Les bodes del cavalier». 

A part d'aquestes excursions, l'enti-
tat va programar un acte rellevant: la 
col locaci del retrat de Francese Xavier 
Parcerisa i Boada, al local social. 

Parcerisa havia nascut l'any 1803, a 
la casa n.° 2 del carrer de la Pietat, i 
mori el 27 de marc de l'any 1876, als 
73 anys. Mori, doncs, l'any de la crea-
ció de l'entitat, però en algun aspecte 
fou mentor de l'Associaclô i els seus 
amies li reteren aquest homenatge. Els 
nostres fundadors havien passât moites 
hores amb Parcerisa i sentien per eli 
una torta admiració. Fou un home amb 
un gran amor a les obres artistiques i 
es proposa de donar a conèixer tot allò 
que de notable tenia Espanya, en matè
ria de monuments historiés, alhora que 
en donava explicacions. Fou l'editor de 
«Recuerdos y bellezas de Espana» i, 
segons es desprèn del pròleg, el seu 
propòsit era mostrar amb fideIitat els 
monuments que dibuixava del naturai 
i fou el primer a introduir l'art litogra
fie a Espanya. Fou membre de la «Real 
Academia de San Fernando». Eduard 
Tamaro, de la junta de l'entitat, explicà 
el significat de l'acte amb unes breus 
pinzellades dels principals trets de l'ho-
menatjat. El retrat consistent en un qua
dre a l'oli, encara avui es pot admirar 
a la sala d'actes. 

També tingué Hoc la creació de la 
Secció Topogràfica i Pintoresca. Antoni 
Masso hi llegi una memòria amb aquest 
motiu, titulada «Consideracions sobre 
la conveniencia de l'estudi de les mun-
tanyes». Del seu parlament cai extreu-
re les següents consideracions que fo-
ren acollides, divulgades i portades a 
terme, però que encara són vigents: 

«Havem de fer tot el possible per 
investigar els records histories i les 
preciositats cientifiques naturals de la 
nostra terra, admirar les belleses artis
tiques i pintoresques i editar guies per 
recórrer el país.» 

«L'estudi de les muntanyes portara el 
nostre jovent a fruir dels plaers de la 
natura i els apartará i farà rebutjar al-
tres diversions forasteres, potser atrac-
tives de moment, però buides de con-
tingut.» 

«Qui sap si un dia la patria agraire 
les nostres inquietuds i el seu mis-
satge?» 

«Tots teñen cabuda en aquesta tas
ca, el físic, el botànic, el geòleg, l'his-
toriador, l'estudiós, l'escriptor, etc.» 

«Les muntanyes ens esperen, amb 
llurs camins, rius, ermites, Cas te l ls , 
masies, creus de terme, tradicions, etc. 
No trobarem dificultats per portar a 
terme la nostra tasca, perqué hem vist 
que gaudim de simpaties arreu que vi-
sitem en nom de l'entitat, per l'espe-
rit catalanista i per l'entusiasme que 
ens anima a fer patria.» 

«Ens portara temps i la feina será 
Marga, però necessària. Els résultats 
augmentaran el nivell cultural del nos
tre poblé i aquest s'haurà obtingut fent 
esport.» 

«Heu sembrat i, si heu recolllt la lla-
vor, estem segurs que germinará.» 

Com el del mes de desembre, aquest 
«Ara fa cent anys», fou radiât per Ra
dio 4 dins l'espai «Catalunya a l'abast», 
que dirigeix i edita Amanda Camps. 

25 anys d'excursionisme 
a l'Ateneu Castellarenc 

Enguany celebra el seu 25 aniversari 
la Secció Excursionista de l'Ateneu 
Castellarenc; pero la tradleió excursio
nista de Castellar del Vallès té les ar-
rels molt mes enllà. És contemporània 
dels primers passos del Centre Excur
sionista de Catalunya i encara mes an-
tiga si pensem en Mn. Vergés i Massó, 
excursionista castellarenc que l'any 
1870 emprengué la reconstrucció del 
monestir de Sant Llorenç de Munt. 

Des de llavors sempre h¡ ha hagut 
castellarencs desitjosos de conèixer la 
nostra terra. Ben aviat saberen eixam-
plar el cercle, tot cercant la relació amb 
excursionlstes de Terrassa i Sabadell, 
i anaren créant un caliu que féu sor-
glr grups i penyes amb una vltalltat i 
un arrelament tan gran que ni la des-

trossa de la guerra civil pogué esbor
rar del tot. 

L'any 1946 van reprendre les activi-
tats. Foren joves d'Acció Católica els 
qui prengueren el relleu. Mes endavant 
el nombre dels excursionistes creixerà, 
fins que l'any 1953 cristallitza la pensa
da de crear la Secció Excursionista de 
l'Ateneu Castellarenc. 

Els fruits ens demostren que fou una 
bona pensada. El balanç d'aquests pri
mers 25 anys podem contemplar-lo amb 
goig: nombroses travessies al Pirineu, 
campaments d'alta muntanya, añada ais 
Alps, assistèneia a rallyes I marxes, or-
ganització de proves, viatges turístics, 
salons fotografíes, concursos de pesse-
bres, dedicado als infants... Tot això 
ha donat vida no tan sols als socis de 
la Secció, també ha influ'it, poc o molt, 
en l'ambient de la població i ha fet cos-
tat a l'activitat de les altres entitats 
excursionlstes. 

Però la i l l u s i dels homes i les do
nes que avui porten l'entitat no decau. 
Ara acaben d'estrenar un nou i ampli 
local social i teñen molts projectes que 
desitgem que puguin portar a terme en 
aquests moments en que al nostre país 
calen, mes que mai, l'entusiasme, la 
Imaginado i l'esperit de servei. 

El dia 20 de novembre passât, en una 
agradable festa popular fou inaugurât 
aquest nou local on hi havia installada 
una exposició de fotografíes que reco-
llien les activitats socials d'aquests 
25 anys i també una parada de venda 
de llibres catalans. Prengueren la pa
rada el senyor Simeó Caba i Ginesta, 
président de la SEAC, Albert Antonell, 
vicepresident, Emili Altamira i Alzina, 
batlle de Castellar, i Lluís Puntís i Pu
jol, président del Centre Excursionista 
de Catalunya, en representado de les 
altres entitats excursionistes que acom-
panyaren els castellarencs en aquella 
Jornada de jola. 

Marga Cardona 

Josep M.' Gavín i el seu inventari 
d'esglésies 

El passât dia 13 de gêner, a la Sala 
Torres Garcia del Palau de la Genera-
litat, va tenir Hoc la presentado del 
primer volum d'una obra meritoria titu
lada «Inventari d'Esglésies», de Josep 
M." Gavín, publicació que va presentar 
l'Institut d'Estudis Catalans i que fou 
possible gracies a la col laboraci d'Edi-
cions Artestudi i de la Calxa de Pen
sions per a la Vellesa I d'Estalvis. 
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El senyor Pl-Sunyer, Conseller de 
Cultura de la Generalitat, va presidir 
l'acte oficial, acompanyat dels senyors 
Alsina i Botili, de l'I.E.C., Ainaud de La
sarte, autor del pròleg, Pau Riera, d'Òm-
nium Cultural, i l'autor de l'obra. 

La Sala era plena de persones que, 
podem presumir, eren en bona part 
amies d'hores muntanyenques, amies 
que durant anys han compartit la sin
gular idea i que no volien estar absents 
en semblant vetllada. La nostra entitat 
hi fou representada pel nostre prési
dent Lluís Puntís i altres consocis in
teressate en l'obra de Josep M.' Gavín. 

Els senyors Ainaud, Alsina I Pi-Sunyer 
adreçaren breus parlaments ais assis-
tents, tot destacant l'admirable tenaci-
tat de l'autor per portar a terme l'ex-
tensa obra, fruit de mes de vint anys 
de recorrer el país. Posaren en relleu 
la valúa del llibre que ve a contribuir 
énormément a l'expansió de la cultura 
collectiva de Catalunya, atès que aquest 
«inventari» pot tenir seguidors en al
tres vessants parallels, càntics religio
sos locáis, goigs, tradicions, aplecs, ro-
miatges, jubileus, etc. 

Una obra com la de l'amie Gavín no 
es troba arreu del món i una vegada 
mes quedará demostrat que la nostra 
llengua és un vehicle vàiid per a qual-
sevol treball intellectual i que amb la 
nostra parla podem enriquir la cultura 
d'un pais. 

Josep M." Gavín aprofità l'avinentesa 
per oferir el seu arxiu, amb mes de 
80.000 fotografíes, a tots els estudio
sos. Aquest arxiu es troba a la seva 
llar de Valldoreix, Avinguda de Mas 
Fuster, n.° 57. 

Aquest primer volum es pogué ad
quirir en sortir i l'autor el signava amb 
la satisfaccio i bonhomia que el carac-
teritzen. 

E! miHenari de Queralbs 

Enguany s'escau el millenari de la 
consagració de l'església de Queralbs, 
l'acta de la qual ha estât reproduïda 
en el cartell anunciador de l'efemèri-
des. En ocasió d'aquest fet s'ha format 
una comissió responsable de l'organit-
zació i difusió dels dlferents actes 
programats, per als quais es compta 
ja amb la collaboraci de diverses per-
sonalitats del nostre entorn cultural. 

Recordem que Queralbs, malgrat la 
relativa incidència del turisme, pot ser 
considérât un poble tipus de la proble

màtica comuna de les petites comuni-
tats pirinenques, complicada en aquest 
cas per la controvèrsia aixecada al vol-
tant de la carretera de Nuria. 

M. R. R. 

Centenari del Foment Martinenc 

El dia 21 de gêner a les vuit del ves-
pre, el Foment Martinenc celebrava la 
cloenda de l'any del seu centenari, amb 
un acte memorable. L'entitat presenta
va un aire de festa accentuât per la 
pi esencia a la porta d'accès de guàr-
dies municipals amb els vestits de gran 
gala. 

Una vegada aquest cronista va poder 
posar-se en contacte amb el senyor 
Joan Bartra, président de l'entitat, 
aquest l'informa que havia anunciat la 
seva assistència el Conseller de Cultu
ra de la Generalitat, senyor Pere Pi-Su
nyer, i el regidor municipal, senyor Al-
fons Cánovas. Efectivament, poc des-
prés arribaven, i Joan Bartra pronuncia 
unes paraules de salutació, benvinguda 
i agraïment. Tot seguit fou el senyor 
Ainaud de Lasarte el qui dirigí la parau-
la als assistents, tot detallant la tasca 
de l'entitat durant els cent anys, i tam
bé explica els trets principáis del llibre 
que volen fer sobre la vida de l'entitat i 
la seva projecció ciutadana, durant els 
seus primers cent anys; compendi d'u
na tasca profitosa sens dubte però que 
no hauria estât completa sensé aquest 
acte de cloenda. 

Després es passa a visitar l'exposi-
ció que ocupava totes les parets de la 
sala d'actes, que era com un calidos-
copi de matèries on igualment es veien 
fotografíes de masies desaparegudes 
del terme de Sant Martí de Provengáis, 
com retaiIs del diari La Veu de Sant 
Marti, llibres d'actes (els primers), el 
llibre d'Or de l'Entitat amb signatures 
meritòries com la de Francese Macia, 
Apelles Mestres, Ángel Guimerà, etc.; 
gràfiques de les ascensions efectuades 
a pics de més de 3.000 mètres durant 
l'any del centenari, la tasca pedagògica 
portada a terme pel mestre Pau Vila 
en aquella casa durant uns anys, foto
grafíes en color dels actes del cente
nari, etc., etc. 

Acabada la visita es féu lliurament 
de medalles commemoratives, la prime
ra de les quais concedida al Président 
de la Generalitat, Honorable Josep Tar-
radellas, que va recollir el conseller Pi-
Sunyer. 

Acabat aquest acte, tingué Hoc un 

refrigeri i a continuado es féu la pro
jecció d'un film que era el reflex dels 
principáis actes esdevinguts durant 
l'any del centenari. 

Fou una vetllada important, de relleu 
dins la vida ciutadana, significativa per 
a l'entitat martinenca i de joia per a 
nosaltres, en conviure agermanats aque
lla commemoració. 

A l'esguard dones d'aquesta diada 
memorable, els testimoniem el nostre 
goig alhora que pressentim que el seu 
patriotisme, civisme i fraternitat, enca
ra ompliran pagines profitoses, carni del 
segon centenari, per al bé de l'entitat 
i satisfaccio dels seus socis. 

«Jacint Verdaguer i l'Atlàntida», 
film de Joan Capdevila 

El dia 24 de gêner va tenir Hoc a la 
sala d'actes l'estrena a Barcelona del 
film «Jacint Verdaguer i l'Atlàntida», 
realitzat per Joan Capdevila i Nogués. 
La pellicula, patrocinada per la Funda
do Carulla-Font amb motiu del cente
nari de la publicado de l'Atlàntida, ho
nora el nostre Centre amb la seva es
trena a Barcelona. 

El film commemoratiu és d'una vàlua 
extraordinària i l'autor hi ha abocat tots 
els seus coneixements tècnics a l'hora 
de realitzar aquest film-document, sen-
sibilitzat tant en la biografia de Mos-
sèn Cinto com en l'obra motiu del cen
tenari. La pellicula té un noble tracta-
ment i posseeix els éléments neces
s a r i per mantenir l'espectador emba-
dalit. Contribueixen remarcablement a 
aquesta expectació les sequències ex-
tretes de les pintures a l'oli de l'ar
tista Felip Vali, multicolors i inspirades 
fantasiosament en «L'Atlàntida». 

Respecte a la cronologia de la pelli
cula, l'autor ens hi mostra la casa on 
va néixer el poeta, a Folgueroles, la 
propera ermita de N.* D.1 de la Da-
munt, diferents retrats de Mossèn Cin
to en diverses époques, quan va venir 
a Barcelona ais Jocs Floráis, quan era 
capellà de vaixell, a villa Joana... Tam
bé poguérem veure Téstela de la font 
del Desmai, propera al mas de can To
na, el Palau dels Marquesos de Comi
llas, el santuari de la Gleva, Termita de 
Sant Jordi, on canta la primera missa 
com a sacerdot. Vinyoles d'Oris, on fou 
vicari, el santuari del Mont, des don 
veia el Canigó i recordava Sant Marti 
i, encara, una escollida documentació 
sobre el poema «L'Atlàntida», amb re-
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citació d'alguns fragments, per una veu 
en off, molt adient. 

Pellicula prestigiosa, d'un muntatge 
cohérent, cultural, de temàtica apas-
sionant, pregona d'amor a un home que 
féu pais, amarat de fe i de deleroses 
illusions. 

Ens satisfa de poder felicitar de tot 
cor l'amie Capdevila i igualment ens 
plauria molt de fer la ressenya d'altres 
films d'altres socis, inspirats en un 
amor arrelat al pais, als forjadors de la 
Pàtria, als creadors de la nacionalitat 
catalana. 

«Gent del meu país» 

Amb aquest titol s'inaugura una ex-
posició de setanta retrats en color de 
personalitats catalanes, a la sala d'ex-
posicions de la casa Aixelà, origináis 
de Pere Masdeu i Rovira. A l'acte inau
gural la nostra entitat fou convidada 
i hi assistiren els consocis Bou i Abel, 
acompanyats per aquest cronista. 

L'exposició, es veu bendar , no pre
tenia reunir un manoll de figures senye-
res del nostre país, ni d'un mateíx es-
tament o d'un mateix denominador co
rnu. Potser és mes aviat una escollida 
selecció de personatges coneguts dins 
el món de la ciencia, del cant, de la 
pintura, de la música, de la medicina, 
de la política, etc. Una referencia, una 
intendo només, que no cerca tampoc 
de servir cap idea determinada. Veié-
rem, això sí, en la selecció, un docu
ment grafie actual de persones cone-
gudes per l'autor, que eli mateix vol-
gué cloure en arribar a la setantena. 
Al marge queden moltíssimes eminèn-
cíes, potser per a un altre recull. Tan-
mateix, el millor que podríem pensar 
és que tots els retrats corresponen a 
persones que es plauen en l'amistat de 
Masdeu, perqué l'autor, artista de la 
fotografia, és un trosset important de 
la nostra Catalunya artística, forjada 
amb inquietud. I amor a la Pàtria. 

Ens va complaure veure els retrats 
de socis del Centre i de moites per
sones vínculades a la nostra entitat. 
Des d'aquesta columna, felicitem el se-
nyor Masdeu i la casa Aixelà, per l'en-
cert que han tingut de soplujar a casa 
seva aquesta meravellosa mostra d'art. 

L'exposició resta oberta de l'11 al 25 
de febrer. 

Acte de presentació de la coHecció 
«Llibres de motxilla» 

A la Sala Miquel i Planas de la lli-
breria Porter va tenir Hoc el passât dia 
16 de febrer l'acte de presentació dels 
llibres «El massis del Pedraforca», 
d'Agusti Jolis i Maria Antonia Simo, i 
«Arqueologia per a excursionistes», de 
Maria Porter i Moix, primers volums 
d'una coHecció anomenada «Llibres de 
motxilla». 

L'acte va començar amb unes parau-
les de presentació a càrrec de Jordi 
Mir, de l'equip asssessor i també mem
bre del grup que va Hangar la idea, aco
llida generosament per les Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat. 

Després, el nostre consoci Ramon 
Pujol i Alsina va fer la presentació del 
matrimoni Jolis-Simó .escriptors prou 
coneguts de tots els excursionistes. 
L'amie Pujol elogia les qualitats perso
n a l dels autors i les del llibre, indis
pensable a tothom que vulgui conèixer 
el massis del Pedraforca i les seves 
rodalies. Igual interessa l'escalador, el 
que vol iniciar-se i fins el simple cu-
riós, el turista, etc. Un tema llarg con
densât, però suficient, atès que per am
pliar la temàtica l'obra ja indica altres 
llibres afins publicats per la nostra en
titat. 

Tot seguit fou el Premi d'Honor de 
les Lletres Catalanes, Miquel Tarradell, 
qui disserta sobre el tractat d'«Arqueo-
logia per a excursionistes», obra singu-
lar en què feia temps que estava tre-
ballant l'amiga Maria Porter. El senyor 
Tarradell va dir que encara que sem
blés estrany no hi havia, en el món dels 
llibres, cap tractat com aquest, guia i 
recordatori, pie de contingut en espai 
réduit, necessari i profites als arqueò-
legs experts i molt més encara als qui 
vulguin endinsar-se en aquesta espe-
cialitat. 

També digueren unes paraules el pa
re Massot, per la casa editora, el ma
trimoni Jolis-Simó i Maria Porter. 

Tot seguit els assistents foren con-
vidats a un refrigeri, que ens permeté 
de saludar la familia Porter, molts amics 
excursionistes, els presentadors i els 
autors. A tots volem dir que ens con-
gratulem d'aquesta aportació literària 
creada per excursionistes i per a excur
sionistes principalment, de l'acolliment 
de la casa Porter I de l'ambient fra-
tern que s'hi va respirar. 

cronica alpina 

a cura de Ricard Vila 

Hoggar 

Durant el mes d'octubre de 1977 
cinc membres del GAM de Biscaia van 
realitzar una campanya alpina al massis 
de l'Hoggar (Algèria). Efectuaren el 
viatge amb tres automôbils, dels quais 
un s'hi quedà per sempre. Entre les 
escalades efectuades cal remarcar les 
vies noves (dificultat D + ) a la cara 
oest de la Punta Jean. Els components 
foren: Inakl Pirla, Javi Poza, Rafa Cha-
varri, Iñaki Astondo, Ricardo Alea i Ja
vi Rodríguez. 

Annapurna III (7.548) 

Una expedido del CAÍ ha escalat 
dues vegades la difícil cara oest de 
l'Annapurna III. La primera cordada que 
aconseguí el cim la formaven Luígino 
Henery i Giuseppe Cheney. A la bai-
xada va caure Henery, que perdé la vi
da. Era guia d'alta muntanya d'Aosta i 
tenia 37 anys. L'endemà de l'accident 
uns altres dos escaladors de l'expedi-
cló, ignorants del que havia passât, va
ren aconseguir el cim. 

Nun-Ku (7.135) 

Durant l'estiu passât Sylvain Sauden 
va fer el descens amb esquís des del 
cim del Nun-Ku (7.135 m.). Aquests 
descens suposa una nova gesta dels 
anomenats «esquiadors de l'Impossible» 
en un cim de més de 7.000 m., acon-
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Dibuix de la cara N. de les Agulies de 
Perramô, amb les vies d'escalada que 
hi concorren: 1, travessia NE-SW, D; 
2, variant dels valencians, D; 3, tra
vessia directa de les plaques, MD; 4, 
gran dièdre nord, MD; 5, directa nord, 
MD; 6, via Faus, D. sup; 7, via Faus-
Rochet, D; 8, esperô central, MD Inf; 
9, via Estasen, AD inf; 11, via normal, 
PD; 12, esperô Faus, directe, MD. -f 

Una vista de l'enasprada paret nord de 
les Agulies de Perramô, al cire de Ba-
tisielles, y ail d'Estôs. Y . 

Agulies ce Perramô (zsxm) 
Csra Nord 

Vall d'Estôs 

segult amb una expedido lleugera i en 
7 dies de durs esforços, sense sher-
pes. Els components eren Eric Pouimal-
loux, Del Mulky, André Chauchepart, 
Marie-Joseph Valentot i Sylvain Sauden. 

Everest 

L'expedició Tximist ja té el permis 
i així, per la primavera del 82, torna
ran a intentar el sostre del món. Aquest 
cop l'expedició sera composta per deu 

alpinistes corn a màxim i reduiran la 
gran quantitat de material que dugue-
ren l'any 75, mes de 20 tones. 

Dolomites (Tre Cime) 

Durant l'estiu del 77, J. Carrillo, 
M. A. Gallego, M. Lozano i A. G. Bohor-
quez obriren una via nova a la paret 
nord de la Cima Grande de Lavaredo, 
a l'esquerra de la directa alemanya 
(Hans-Brandler). Dels 550 m. de desni-

AGUUES DE PERRAMO Cara N. 
Esperó Faus Directe 
per J Uuch i U Garcia (stae) 
1« abs. el 5-1-78 
170 m, MD' , S'/! h. 

p-

I 

veil total, 300 son en lliure, 380 des-
plomats i hi ha un sostre de 20 m. 

Dolomites (Brenta) 

La cordada de l'STAE, Jordi Lluch i 
J. Asin, va realitzar el Campanile Bas
so per la via Fherman, la Cima d'Am-
biez per la via Fox-Stenico i la Cima 
Margarida. 

Dolomites (Grupo San Martino) 

El Pilastro sud-oest de la Pala de San 
Martino i l'Espigolo del Velo de la Ci
ma Madonna varen ser recorreguts per 
la cordada Jordi Lluch i F. Minguillon. 

Alps (Mont Blanc) 

La cordada R. Samarra i J. Lluch 
(STAE) va realitzar la Dent du Requin 
V. Renaudie, Mont Blanc de Tacul, cou
loir Gervassuti, l'aresta SE dels Pèle
rins i l'Agulla Croux V. Ottoz. 
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Espero' Central 
per J. Lluch i esposa , el 1973 
325 m, MD" , 4 - 5 h. 

Les dadas entre parentesi 
sdn de la 2 a ascensid" , 1977. 

Vercors 

R. Samarra i J. Lluch (STAE) efec
tuaren el pilar sud de la Doble Bretxa. 

Pirlneu 

Al Midi d'Ossau, A. Cobo i Jordi 
Lluch (STAE) ascendiren per la cara 
sud de la Punta d'Aragó i F. Mingui-
llon i J. Lluch (STAE) l'esperò nord, 
directa integral del Petit Pic. 

Al Marcadau F. Minguillon i J. Lluch 
realitzen la cara est de I'agulla Castet 
Abarca. 

Mont Perdut 

El dia 2 de gêner de 1978 Josep 
V. Ponce I Ricard Vila (CADE) realit
zen el couloir Swan, dels Astazus, 1 el 
dia 4 la cara nord del Mont Perdut I 
desgrimpen el couloir Swan. 

La primera ascensió hivernal de l'es
però dels Esparrets I aresta est del 

Mont Perdut es va realitzar eis dies 
7 i 8 de gener per les cordades Jordl 
Camprubi - Albert Gómez ¡ Remi Bres
co - Eduard Lluís. Varen realitzar un bi-
vac al peu de l'esperò i un altre a 
100 m. del cim, tot invertint 15 hores 
efectives d'escalada. 

Aneto 

Eis dies 6 I 7 de gener Ramon Mas
sais, Mingo Albir, Jaume Bonaventura 
i Pere Cuenca (CADE) realitzaren l'a-
resta integral de Salenques I Tempes
táis fins a l'Aneto, amb blvac al cim 
del Margalida. 

Paret nord de Farena 

En aquesta paret, ubicada a l'escola 
d'escalada de la Riba (Tarragona), s'ha 
obert una via nova anomenada Catalu
nya. Amb un desnivell de 110 m., man
te una dificultat MD. La via es va obrir 
eis dies 6 i 27 de novembre de 1977 

per Ricard Casteví i Jordi Besora amb 
un horari de 5 hores. 

Monastero inferior 

El 16 de juliol de 1976 Maryre i René 
Lafranque varen obrir l'aresta nord-est 
(D. 150 m., 3 h.). La via segueix tota 
l'aresta, de granit negre, ben diferen
ciada en la cara nord. 

Arxiu de vies 

Comencem en aquest numéro a res-
senyar totes aquelles vies que fa un 
cert temps que han estât obertes i que 
no hem publicat o bé son descone-
gudes. 

— Peyragnets 

El dia 23-5-76 José Martïnez, Marisa 
Piera i Carlos Villas realitzen una nova 
via al pic de Peyragnets (2.882 m ) . La 
via discorre per la canal central (45-
50°) fins a arrlbar al coll. i d'aci l'as-
censiô a les très puntes ( A D ) . 

— Estos-Batisellas 

El jullol del 75 José Murciano I 
R. Marqués obren una via nova anome
nada «Jomudo» a la cara sud del pic 
Arlaud (3.065 m ) . Amb un desnivell de 
250 m, présenta una dificultat de D. 
La via comença a la dreta de l'esperô 
sud i segueix unes canals i vies de 
III grau fins a la gran cornisa, des d'on 
s'arriba al cim amb quatre llargs de 
IV grau. 

La primera travessia de Las Tucas 
de Igea (2.835-2.818-2.775) pels espé
rons d'oest a est va ser realltzada per 
J. Murciano i Chaverri ( M . Aragon) per 
l'agost del 76. Amb una dificultat A D + 
es realitzà la travessia en 4, 5 h. 

— Forcanada (2.881 m) 

L'any 76 es va traçar una nova via 
per la cara nord amb uns 1.000 m de 
desnivell, dificultat D i un horari de 
9 hores. La via présenta una gran va-
rietat de passos, perô la major part 
damunt roca dolenta i herba; aixô fa 
desaconsellable l'ascensiô. Comença 
poc abans d'arribar al coll de la For
canada. a la dreta d'un gran couloir-xe-
meneia, i segueix un traçât rectilini fins 
al cim nord. Oberta el 5 i 19 setem-
bre 76 por J. Murciano, Arnaiz, Chaver
ri i Mata. 
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La Picollosa, a la regió de Cotieila, 
amb la via nostalgia al diedre Farreny, 
vista des dels plans de Riancés. m 

GUIA DE LECTURA 
Modest Monlleó 

\Contrafort SW. de 
La Picollosa 

Geografia de les terres catalanes. 
A. Lopez Gómez. — Un llibre basic de 
geografia del pais Va lenc ia , amb un de-
tall actualitzat sobre l'evolució de la 
densitat de poblament, l'habitatge, va-
rietats regionals, comarcals i locals. 
Molt illustrat. 

Montserrat, pam a pam. Josep Barbe
rà. — Un treball exhaustiu de les acti-
vitats de l'autor a la muntanya de Mont
serrat, amb detall de totes les ascen-
sions fetes a totes les roques monoli-
tiques. Creiem que és el millor llibre 
d'aquest gènere. 

Introducció al paisatge vegetai de la 
Conca de Barberà. Ramon M." Masallés 
I Joan Pujades. — Com diu el titol, és 
un assaig sobre el medi fisic, el clima 
i el paisatge vegetai de la Conca de 
Barberà, generalitats, comunitats i con-
sideracions entorn als recursos natu-
rals. 

Les Mares de Déu romàniques de les 
terres gironines. Antoni Noguera. — 

Un estudi iconogràfic maria i del seu 
culte a casa nostra, títols donats a la 
Mare de Déu, atributs, materials em-
prats, vestits, posicions, setials, tipus 
d'artesania, inspiració artística, etc. Il
lustrât en blanc i nègre I color. 

Esglésies romàniques catalanes. Guia. 
Vicenç Buron. — Un estudi dedicat ex
clusivement a la investigado i la difu-
sió de l'art romànic, pero inventariat 
de forma que es converteix en una guia 
profitosa, molt descriptiva i concebuda 
per comarques. Acompanya l'obra un 
mapa orientatíu, per a la millor localit-
zació deis temples. 

Pyrénées. N.° 110. Dans les calcaires 
et les épineux d'Escoain. Pierre Billón. 
Descripció d'una excursió pel nord d'A-
ragó, visitant també Arinzue ¡ Revilla. 
Illustrât. 

C. D. Navarra. № 36. Larra. — Un 
treball espeleolôgic detallat de la zona 
d'Añelarra, precedit d'una introducció 
hidrológica i morfológica. 

El Pont, 76. El príncep «Quechua», 
per Ramón Fernández Jurado. — Una 
gesta i un descobriment que determi
nen una página intéressant i singular 
de la historia deis Andes. 

Perspectiva Escolar-12. Publicació 
Rosa Sensat. — Programa d'excursions 
i sortides per conèixer Catalunya, per 
Escola Ton i Guida. Plantejament d'ex
cursions i visites, amb continguts geo-
gràfics, histories, humans i a diferents 
nivells. D'interés per als monitors i vo-
cals d'excursions. 

Del meu país. Enric Balaguer. — Lli
bre de poésies, dedicat al C.E.C., illus
trât per Nuet Martí, molt adient a 
aquells excursionistes amants de la 
poesía descriptiva de paisatges cone-
guts o de viles visítades, com poden 
ser el Cadí, Nou Creus, l'Aneto, Begur, 
Albarca, Orís, Beget, el Brull, etc. 

COTÏEU-A La Picollosa 2 7 i 6 m ( j l 
Diedre Farreny vía Nostalgia yJ 
per J Murciano [M Aragón)i 
J Vidal (CE.Li.) 1 3 abs. el 
1-11-7* 
270 rn, MO", 3-5 M. 

En compliment del que disposa l'article 21 de la Liei de Premsa i impremía vigent, 
donem nota de la composició de Tactual Junta Directiva del Centre Excursionista de 
Catalunya: 

President: Lluis Puntis i Pujol; vice-presidents: Hilari Sanz i Gonel i Maties Buendia 
i López; secretan: Manuel Albertos i Blanquer; vice-secretari: Montsió García i 
García; comptador: Pere Figuerola i Rusinés; tresorer: Nuria Mercadal i Madrazo: 
bibl iotecari: Modest Montl leó i Espasa; vocals: Robert Garrigos i Ruiz, Lluis Belvis 
i del Rio, Marti Romero i Rectoret, Francese Valls i Bach, Emili Civis i Abad, Josep 
Pratginestós i Marlot t i . A mes, formen part de la Junta Directiva tots els presidents 
de Secció o de Comissió i un delegat del Conseil de Jovent. 
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la línia f loYd per a 
una afeitada fresca, 

penetrant ¡...perfecta 

Lució per a després d'afa¡tar-se 
Crema d'afaitar amb brotxa HAUGRON C IENTIF ICAL, S. A. 
Espuma de Crema d'afaitar. Perfumería amb base científ ica. 





km P5Í 

ARANSER 
(CERDANYA) 
CONSTRUCCIO D'UN CONJUNT 
DE 10 CASES AGRUPADES EN RÈGIM 
DE COMUNITAT DE PROPIETARIS 
(A preu de cost) 

INFORMACIÓ: 

U BAC/SA 

SOCI ETAT DE GESTIÓ IM MOBI LIARÍA 
Camp 61,Telf.2128700-04, Barcelona 22 

PROMOTORA D'UN DETERMINAT 
CONCEPTE D'ARQUITECTURA 



En les vostres sortides internacionals 
feu corn a l'Expedició a l'HINDUKUSH: 

utilitzeu el servei de moneda 
estrangera del Banc Occidental 

Com a entitat delegada del Banc d'Espanya, 
tenim a la vostra disposició els bitllets i divises 

necessaris, dins de les normes vigents, per ais vostres 
desplaçaments i transaccions exteriors. 

L'HOSPITALET 
c/. Font, 73 
Tel. 240 48 67 
T A R R A G O N A 
Av. Conde de Vallellano, 113 
Tel. 977 - 21 80 50 
Ag. n.° 1 (Sant Salvador) 
Av. St. Salvador, 132 
SANT SALVADOR (Tarragona) 

BARCELONA 
Ronda de la Universität,'35 

Telefon 93 / 301 16 00 

LLEIDA 
Av. General Mola, 21 

Tel. 973 - 23 79 47 
FIGUERES 
Sant Pau, 3 

Tel. 972 - 50 50 04 
GRANOLLERS 

Plaça Barangué, 4 
Tel. 93 - 870 03 66 

BANC OCCIDENTAL 
Patrocinador de l'Expedició Països Catalans a l 'HINDUKUSH 



O R G A N I S M E O F I C I A L I T A L I A 
PEL T U R I S M E 

A R I B A U , 212-216 - T E L S . 217 67 92 - 228 82 0 4 

B A R C E L O N A - 6 



GENERES DE PUNT 

CAMISERÍA 

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

Gonzalo 
Cornelia 

PASSEIG DE GRACIA, ó 

AVDA. GENERALÍSIMO, 478 - VIA AUGUSTA, 2 


