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DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL 

I MEDI AMBIENT 

El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA ha arribat a un acord de coHaboració amb la LLIGA PER 

A LA DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL (DE-PA-NA), entitat nascuda especialment per a la defensa del patri

moni natural del nostre País. 

Els objectius d'ambdues entitats son coincidents en totes les accions encaminades a la salvaguarda del 

patrimoni natural, com poden ser: el de lluitar contra els atemptats ecològics, denunciar els agents de poHució 

i contaminadors del medi. També coincidim en la necessitat d'organitzar campanyes de sensibilització deis 

ciutadans en general i deis excursionistes en particular, perqué es respecti tot allò que és patrimoni de tots. 

Per a aconseguir aquests objectius és imprescindible el concurs de tothom. Cal comencar. 

US CONVIDEM A COLLABORAR A AQUESTA GESTIÓ, FENT SERVIR LA BUTLLETA QUE US PRESEN-

TEM A LA PAGINA SEGÜENT, ANOTEU-H1 LES VOSTRES OBSERVACIONS, FETES EN EL TRANSCURS DE LES 

EXCURSIONS, I DESPRÉS LLIUREU-LA A LA SECRETARIA DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. 

TAMBE HI TROBAREU LES BASES DEL CONCURS-DENÜNCIA LA «CATALUNYA NEGRA», CONVOCAT A 

FI DE PODER RECOLLIR EN IMATGES LA DESFETA CONSTANT DEL NOSTRE PATRIMONI NATURAL I ELS ATEMP

TATS CONTRA EL MEDI AMBIENT, PERQUÉ SERVEIXI DE SENSIBILITZACIÓ A TOTS PLEGATS DEL QUE NO SHA 

DE FER. 

COL LABOREU-HI AMB INTERÉS I FEU-HI COL LABORAR ELS VOSTRES AMICS EXCURSIONISTES, A1XI TIN 

DREU LA SATISFACCIO D'HAVER APORTAT EL VOSTRE ESFORC A L'OBRA COL LECTIVA DE SALVAGUARDAR 

TOT ALLÒ QUE ESTIMEM MES. 



Data Localitat 

Municipi Comarca 

Localització de l'observació 

Descripció del t ipus de paisatge 

Descripció del fet observât 

Nom de I'observador 

Domici l i Telèfon 

Notes 

Doneu el màxim de dades possible i acompanyeu-les, si pot ser, de FOTO
GRAFÍES i MAPES. El paisatge es pot descriure de manera senzilla: alzinar 
esclarissat, aiguamoll l i toral , bosc de 
conreu de etc. 

Exemples remarcables que cal denunciar: Destrucció de la vegetado. Ero
sici del sòl. Contaminado d'aigües. Tala de boscos. Caca d'espècies prote-
gides o amb mitjans il legals. Paranys no autoritzats. Plagues. Urbanitza-
cions iHegals o mal realitzades. Deixalles i abocadors incontrolats. 

Trameteu aquest imprès a: CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

CLUB ALPÍ CÁTALA 

Paradis, 10 — Barcelona-2 
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Editorial 
Bosch de la Trinxeria com a pretext 

Amb un any de diferencia, dues 
cases éditorials han permès la re-
surreció pública de Caries Bosch de la 
Trinxeria, amb la reaparició de/s Re
cords d'un excursionista (18871 i de 
L'hereu Noradell (1889). El nostre 
consoci, llargament oblidat i figura 
personalissima, ens transporta, so-
bretot amb aquells Records, enmig de 
/'entusiasme que va ser la Renaixença, 
un fenomen que excedí amplament els 
camps de la in tel- lectu alitât i de les 
arts i les ciències fins a arrelar en una 
espontània consciència nacional. 

Com ara fa tres anys, llavors de la 
commemoració del primer centenari 
d'aquest Centre, la tornada pública 
d'En Bosch de la Trinxeria ens pre
senta avui l'ocasió de fixar-nos en 
aquest sait de cent anys i de demanar-
nos si potser el concepte "excursionis-
me" no ha esdevingut una mica massa 
imprécis. I si ens mirem encara en el 
mirali d'aquesta velia Associació Cata
lanista d'Excursions Científiques és 
perqué vo/dríem veure en quina mesura 
aqüestes pagines són el reflex d'una 
mateixa voluntat inalterada al cap de 
cent anys, amb l'evo/ució i els canvis, 
no cal dir-ho, que suposa el pas d'un 
segle; perqué volem saber si servim, 
tal com és el nostre deure, aquel/ 
mateix afany de conèixer i fer conèi-
xer amb qué s'engrandiren els funda-
dors del Centre Excursionista de 
Catalunya, emparais només amb la 
voluntat que hi posaren, fonamentada 
i abocada, tant com era possible, en el 
rigor dentine i en una obra decidida 
de servei al seu país. 

No cal descubrir a ningú que, tot just 
nascut com a fet social, l'excursionisme 
comencé a trobar uns camps d'accio 

ben diversos que a la /larga havien 
de constituir activitats prou diferen -
ciades i, també a còpia de temps, pràc-
ticament aî/lades les unes de les altres. 
Es el cas en que, si fa no fa, ens 
comencem a trobar: dificilment s 'arriba 
a produir el contacte entre els qui prac
tiquen una activitat i els qui es dediquen 
en una de diferent. A/trament dit: fora 
de l'excursionisme integral, ¿qué teñen 
en comú a hores d'ara un escalador 
o un espe/eò/eg amb un folklorista o 
un historiador? Es tractaria que ens 
trobaríem, a tot estirar, davant uns 
esportistes o uns estudiosos dignes de 
tota lloança però mancats d'una volun
tat i d'una força globalitzadora comu
nes. Parlar d'excursionisme partint 
només d'uns éléments áillats, esportius 
o cientifics, fora fugir de la realitat. 
Perqué l'excursionisme no pot ser la 
pura esbarriada de tot allò que el com
pon. L'excursionisme va molt en/là del 
simple esperii de vencer l'obstacle, de 
competir i, fins i tot, de participar 
— que són els senyals caractérisées de 
l'esport—. Sembla que era força en-
certat, diguem-ho encara un cop, el 
mot que veia en l'excursionisme una 
autèntica universitat popular i una es
cola de civisme. Ara: ¿com funciona-
rien una cosa i l'altra sense una volun
tat i unes fina/itats comunes? 

Enmig de les diverses ten den cíes i in-
quietuds que es poden copsar només 
de sortir en els corredors o d'entrar 
a les seccions de qualsevol entitat 
excursionista, aquesta revista s'esforça, 
un número rera l'altre, a no esmicolar 
la gran pinya de l'excursionisme i a re-
collir-ne el testimoni real, vingui del 
cantó que vingui, tant si és de la foto
grafia, de la literatura o /'acampada 

com del costumari popular, la divul
gado histórica, /'esquí extrem, /'ar
queología o /'escalada. Ningú no pot 
dubtar que la contribució de les pu-
b/icacions especialitzades en cada bran
ca ens forneix els éléments del trésor 
comú que com a excursionistes trobem 
en els esports, l'estudi i les activitats 
que s'apleguen sota la divisa que veiem 
en l'excursionisme. Les aportacions que 
n 'arriben, des d'una banda o des d'una 
altra, en aqüestes pagines són el tes-
timoní mes directe que el sentit i la 
voluntat de l'excursionisme són vius i 
que creixen. La lectura deis treballs que 
s'hi publiquen demostra i ha demostrat 
prou que aquell sentit hi és i que l'a-
fany de coneixement i de comunicado 
és tan viu en una col-laborado dedi
cada a /'arquitectura popular o religiosa 
com a les cróniques d'expedició, on 
trobem albora el detall técnic de les 
ascensions i les notes del viatger des-
pert i apassionat en terra estrangera. 
La revista que teniu ais dits és expres-
sió i és comunicado des d'una óptica 
excursionista ben ampia. El que cal no 
oblidar és que l'excursionisme no és 
només la neu, ni les grans parets i 
prou, com tampoc no serien excursio-
nisme, totes soles, les recerques de 
toponimia o de folklore, l'estudi de les 
llegendes o les cróniques deis costums 
d'ahir i d'avui. 

Si hem près En Bosch de la Trin
xeria com a pretext, no vo/dríem 
desaprofitar aquesta ocasió per reco-
manar-ne vivament la lectura, que ens 
donará, sense dubtes de cap mena, 
una bona aleñada de sentit excursio
nista de debo. 
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Expedició Stàuning-78 (Groenlàndia) 
per Enric Font Lloret 

Naixement de la idea 

Quan, I'estiu del 77, tornàvem de 
l'HIndu-Kush afganès, amb un bagatge 
important de vivències i experièncles, ja 
bullien dintre nostre tot d'idées noves i 
projectes. Desig de conèixer nous 
horitzons ¡ d'ascendir muntanyes no
ves. 

L'època idônia, la durada, el pres-
supost, etc., anaven configurant el 
projecte. 

De mica en mica, es crea el grup 
definitiu ¡ la decisió fou presa. Objectlu 
per a 1978: Groenlandia. Formâvem el 
grup: Joan Garcia, F. Xavier Gregori, 
Josep M. Iglesias, Esteve Verges, Anna 
M. a Pujol i Enric Font. 

Organrtzació 

A mes dels aspectes organitzatius 
propis de qualsevol expedició, cal 
assenyalar com a especiáis d'aquest cas 
la nécessitât de tenir el permis de 
govern danés, l'assegurança de percaça 
i reseat i, segons la zona, barques de 
motor i una emissora. 

Uns contactes molt cordials i un 
esperit de franca col.laborado esta-
blerts inicialment al Saló Nàutic de la 
nostra ciutat varen conduir en un acord 
amb dues empreses nautiques (Zodiac i 
Evinrude), que ens cediren dues bar
ques i dos motors respectivament. 

Solucionat també l'aspecte de les 
emissores, ja només calia ajustar-se a 
les frequencies d'emissió establertes 
per les normes interiors de Groenlandia. 
A primers d'abril vàrem cursar el permis 
del govern danés a través del consolât a 
Barcelona. 

La primera dificultat sorgi en l'aspec
te de l'assegurança. Sintetitzat en 
poques paraules: el govern danés ens 
concedía el permis, amb la condició que 
estiguéssim assegurats (per una deter
minada quantitat de corones daneses), 
amb l'aspecte de percaça i reseat 
cobert. 

Com a membres federats, estávem 
coberts per l'assegurança de la M.G.S. 
(Mutualitat General Esportiva), de la 
qual teníem la credencial corresponent 
encara que, com vàrem comprovar 
després, aquesta no cobria la percaça i 

reseat que se'ns havia imposât com a 
condiciô sine qua non. 

Les gestions fetes a la F.E.M. 
confirmaren que aquest apartat no 
quedava cobert per la tarja oficial. Les 
informacions que possefem, facilitades 
per gent que ja havia anat a Groenlàn-
dia, eren doncs inexactes i contradicto
ries; el que era cert és que: a) calia 
fer-se aquest assegurança, b) era 
indistint el nombre de components, i c) 
la quantitat de diners a pagar estava en 
funciô de la distància fins en un Hoc 

habitat. 
Finalment, optàrem per subscriure 

aquesta assegurança amb una com-
panyia danesa el nom de la quai ens fou 
facilitât pel mateix consolât, encara que 
això ens va ocasionar una despesa 
addícional molt considerable (90.000 
ptes.). 

La nostra intendo no és pas de fer 
demagogia, però creiem que ja seria 
hora que, en el que fa referencia a la 
tarja de federats i a l'assegurança 
corresponent, poguéssim començar a 
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estar totalment coberts per a la práctica 
d'aquesta activitat. Cal una gestió 
efectiva deis dirigents federatius que 
s'encari de debo amb els problèmes 
deis alpinistes, que aporti o gestioni el 
que fa falta per aconseguir una agilitza-
ció mes gran en la tramitado de 
permisos i assegurances. 

Al capdavall, els interessos deis 
excursionistes i deis alpinistes son prou 
importants i diferents perqué la federa
do i els clubs que els representen 
prenguin consciéncia d'aquest proble
ma i actuin en consequéncia. 

Groenlandia 

Groenlandia és el territori ártic mes 
vast i Tilla mes gran de la terra, amb una 
su perf ície de 2.175.000 Km2. 

El 86 % de Tilla és recobert d'una 
espessa carcassa de g lac, l'inlandsis, 
amb un gruix màxim de 3.410 m i un 
gruix mltjà calculât en 1.515 m. Cobreix 
una superficie d'1.833.900 Km2, xifra 
que significa l'11,9 % de Tàrea glacial 
mundial. 

L'alçada de les serralades oscil.la 
entre els 2.200 i els 3.700 m, amb la cota 
máxima al Grunjorns Fjeld, de 3.700 m. 
L'interès alpinístic queda palés per les 
moites expedicions que cada any en 
recorren les diferents zones muntanyo-
ses. 

Les grans dimensions de Tilla i les 
sèves caractéristiques fan que encara 
avui hi hagi zones pràcticament inexplo-
rades. 

Des de Tany 1782, els danesos 
ocupen Tilla, encara que mai no han 
interferit la Tradicional forma de vida 
dels esquimals que hi habitaven. Fou 
Tany 1950 que van començar a partici-
par-hi a petició dels esquimals matei-
xos. Els résultats, en opinió dels 
danesos, son plens d'errors. Molts dels 
centres de venda de pells, activitat 
tradicional del comerç autôcton, foren 
tancats els seus habitants traslladats a 
poblacions costeres on les sèves ca-
banyes de torba foren substituides per 
cases prefabricades. El danés passa a 
ser la Mengua oficial i els groenladesos, 
de naixença o no, van ser anomenats 
danesos del nord. La influencia danesa 
fou positiva en Taspecte sanitari: 

s'aconsegui d'erradicar totalment ma-
lalties com és era la tuberculosi i l'index 
de mortalitat infantil es va reduir un 
60 %. En vint anys la poblado va passar 
de 25.000 a 50.000 personales. No cal 
dir que se'n seguiren també aspectes 
negatius entre els quais la deliquència i 
Talcoholisme. En Taspecte industrial 
(pesca i mines), no s'obtingueren 
résultats gaire engrescadors. Actual-
ment, Groenlandia s'ha d'encarar amb 
un déficit comercial considerable esti
mât en uns 650 muions de corones. 

Sembla que enguany Tactual govern 
danés donará una certa autonomía a 
Groenlandia, especialment en aspectes 
économies i polítíes. Els esquimals, 
perô, volen mes independencia per 
poder explotar els seus recursos mine
rais. Uns estudís recents han détectât 
importants reserves de petroli (oceá 
Artic), ferro, or, crom, zinc, i urani. 

Malgrat tot, podríem considerar que 
la influencia danesa a Groenlandia ha 
estât positiva i beneficiosa, especial
ment en la fase ¡nidal de modernització 
del país. 

Alps d 'Stauning 

Situada a la costa E de Tilla, per sobre 
el paral.leí 72°, ja dins del cercle polar 
ártic, aquesta zona contrasta amb les 
altres del país peí vígorós relleu i ofereix, 
des del punt de vista alpinístic, unes 
dificultats comparables a les de les 
grans vies dels Alps. 

Les ascensions a Testlu son facilita-
dés per la durada del día polar i pels 
llargs périodes de bon temps amb unes 
températures no gaire rigoroses. 

L'unie Hoc habitat prop de les 
muntanyes és Mesters Vig, base meteo
rológica danesa, on habiten una trente-
na de persones. 

Les expedicions científiques daneses 
del Dr. Lange Kock a Tilla d'Ella, uns 100 
Kms. al nord, ja varen assenyalar, fa uns 
30 anys, Tinteros alpinístic de la regió. 

A partir de 1950 els suis Wolfgang 
Diehl va passar cinc estius a Tilla d'Ella, i 
va ser dels peoners a fer-hi ascencions. 
Publica uns articles que donaren a 
conèixer aqüestes muntanyes ais alpi
nistes d'altres paisos. 

Tot seguit hi varen començar a anar 

les expedicions angleses de carácter 
cíentífico-alpínístic. Cada any sol haver-
h¡ alguna expedido, normalment pro-
mogudes per alguna Universität. 

Cal assenyalar també les cinc expe
dicions italianes dirigides per Guido 
Monzino, dues de les quals ais Alps 
d'Stauning. Igualment, els anys 1967 i 
1969, hi anaren grups italians dirigits per 
Toni Gobbi, amb la partícularitat que hi 
van fer ascencions amb esquís. El 1966 
comencen a anar-hi els alemanys, que 
també hi han fet diverses expedicions. 

En 1968 tingué Hoc la primera 
expedido francesa del C.A.F. dirigida 
per Claude Rey, la qual hi va portar a 
terme una activitat ben ampia i impor
tane Darrerament, hi ha hagut expedi
cions d'arreu del món, encara que hi 
han predominai les angleses, que han 
realítzat ascensions noves i han contri
buii a un millor coneixement d'aquest 
interessant massís. 

Els Alps d'Stauning, zona mai no 
visitada per alpinistes del nostre país, i 
amb tantes possibilitats de fer ascen
sions a cims verges, constituiren, 
dones, el nostre objectiu. 

Tra mesa del material 

Un cop reunits el material necessari i 
els quevíures, ho embalarem tot plegat 
en uns contenidors que van ser 
facturáis un mes i mig abans i anaren 
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amb un camió TIR fins a Aalborg 
(Dinamarca), des d'on, després, tota la 
impedimenta havia de continuar carni 
amb vaixell fins a Sondre Stromfjord. 
La resta del viatge fins a la base de 
Mesters Vig la vàrem fer coincidir amb 
el nostre itinerari d'anada. Tot el mate
rial enviât pesava uns 700 Kg. 

Viatge d'anada 

Al cap de 3 hores i mitja d'haver sortit 
de Copenhague, una comunicació del 
pilots ens diu: "D'aqui a uns moments 
serem a les envistes de la costa SE de 
Groenlàndia." 

L'avló, pie de gom a gom, es va 
esvalotar. No cai dir que una bona part 
dels passatgers volien aconseguir una 
finestreta per veure aquest espectacle. 

Meravellós espectacle de glaç, roca i 
muntanyes que ja no deixàrem de 
contemplar gairabé fins a l'arribada a la 
nostra destinació, la base de Sondre 
Stromfjord, centre neuralgic de Groen
làndia d'on surten tots els vols interns, 
servits generalment per helicopters. 

Es tracta d'una base daneso-ameri-
cana, que a part les Instai.lacions 
pròpies de Taeroport, només ofereix 
allotjament als passatgers en transit a 
altres punts d'aquesta illa immensa. 

Dificurtats 

Com he dit abans, haviem enviât un 
mes i mig abans, des de Barcelona, 
unes caixes amb tot el nostre material 
gros (acampada, escalada, aliments, 
medicaments, emissores, etc.), junta-
ment amb dues embarcacions i dos 
motors fora-borda. 

La sorpresa desagradable vingué 
quan vàrem constatar que aquest 
material no havia arribat a Groenlàndia. 
¿Com podia ser? Nosaltres tenfem 
informació directa de Tagència en el 
sentit que tot seguia el curs normal. 
Les gestions fetes a Sondre Stromfjord, 
ens varen deduir que I'equip no havia 
estât carregat en el vaixell corresponent 
sino en un altre que estava a punt de 
sortit del port d'Aalborg (Dinamarca). 
Aquest fet quasi posa fi a l'expedició, ja 
que tot plegat ens era indispensable. 

L'inexplicable error dels transports va 

arribar a coneixement fins i tot del 
ministre danés per a Groenlàndia, Mr. 
Peder, amb el quai vàrem coincidir en el 
viatge. Gracies a eli, a Mr. Rox, empleat 
de la K.G.H. (organisme oficial danés), i 
a Mr. Malqimst, cap de la base de 
Sondre, amb diverses gestions, télex, 
etc., vàrem aconseguir que el capita del 
vaixell d'Aalborg s'avingués a buscar i a 
descarregar altra vegada el nostre 
material. 

Aquesta situació desesperada quedà 
dosa quan el dia 25 de juliol es rebé un 
télex que confirmava Textracció de la 
càrrega (llevat de les barques i els 
motors). Això salvava l'expedició ja que 
ara teniem tot allò que era basic per 
realitzar-la, encara que ens vèiem 
obligats a variar el mitjà de transport 
fins a les muntanyes. 

El material fou enviât per via aèrla fins 
a Sondre Stromfjord, perô no ens havia 
d'arribar fins dos dies després que sortis 
Tavió que va de Sondre a Mesters Vig. 
Calia encara trobar la manera que la 
càrrega ens arribes a Mesters Vig, car 
eis vols no en surten sino molt de tant 
en tant. Novament, la gestio eficaç de 
les persones abans esmentades, junta-
ment amb la col.laborado d'un avió de 
íes Forces Aèries daneses, va solucionar 
aquest problema. Quatre dies després, 
Tavió militar, ens portava tota la nostra 
càrrega fins a Mesters Vig, gairabé 
expressament. 

De Sondre Stromfjord a Mesters 
Vig 

Parai.lelament, el dia 25 de juliol 



Visio de la gelerà Fongshytte des de la cap-
calera. Al fons a /'esquerra, la gelerà del 
Cristall. 

sortfem en direcciô a Merters Vig, base 
metereolôgica danesa estratègicament 
situada a la costa E de Groenlàndla, per 
sobre el parallel 72°, on a mes 
s'exploten unes mines de zinc i plom. 

Els vols hi son escassîssims. En el 
mesos estivals hi ha très vols el juliol i 
un el mes d'agost. 

L'aviô és un veil DC-6, amb hélice, 
que s'esta unes très hores i mitja a fer 
els 1.200 Km que aproximadament té el 
trajecte. 

El viatge és magnifie, per sobre l'in
landsis i permet de veure una gran 
quantitat de muntanyes, geleres i fiords 
de gran bellesa a la quai contribueix 
també la gran transparèneia de Taire. 

Mesters Vig 

L'aéroport és una llarga pista de 
sorra. Quan Taviô hi aterra, deixem 
darrera una densa polseguera. 

Ens espéra Mrs. Miels, cap de la base 
i home aparentment de poques paraules 
perô, com vàrem comprovar després, 
sempre a Taguait del que passava a la 
zona. 

L'aspecte de la base és desolador. 
Tot just unes quantes cases prefabrica-
des on una trentena de persones duu un 
ritme de vida rutinari i d'estrictes 
normes internes, sobretot pel que fa a 
horaris. També té un petit port. Un cop 
Tany hi arriba un vaixell procèdent 
d'Europa amb provisions de tota mena. 
Aquest no té dia fix d'arribada, per tal 
corn depèn sempre de Tevoluciô del 
desglaç. 

L'acolliment fou molt bo. Vàrem ser 
allotjats en una petita casa on fins i tot 
disposàvem d'aigua calenta. Ens oferi-
ren també d'acollir-nos a la disciplina de 
la base per al règim i horaris de les 
menjades. 

Vàrem contactar amb Mr. Ole, cap de 
comunicacions, persona afable i diligent 
car ell i el seu ajudant aconseguiren que 
ens vinguessin a buscar al fiord dues 
petites barques a Thora de tornar. 

Aproximaciô a les muntanyes 

Per suplir les barques i per poder anar 
fins a la zona d'actuaciô escollida, và
rem haver de servir-nos dels serveis 

d'un helicôpter de la base, fet que ens 
va ocasionar una nova despesa addicio-
nal, perô que, contra, permetia un accès 
mes ràpid i la recuperado d'algun dels 
dies perduts en espera de la càrrega. 

El dia 31, tots sis, el material i el pilot, 
en un ràpid vol per sobre aquest pai-
satge imponent ens situàrem a la Fang-
shytte Gletscher: quatre de nosaltres i el 
material ens quedàrem a la riba de TAI-
pefjord i els altres dos a la cota 1.300 m, 
a la capçalera de la gèlera, junt amb una 
part de la càrrega. 

Aixô agilitzà molt la sempre Ingrata 
tasca de traginar queviures i material ais 
camps superiors. 

Quan Thelicôpter desaparegué per 
Thoritzó vàrem constatar una de les 
caractéristiques d'aquestes muntanyes: 
Tisolament. Nosaltres sis, sols enmig 
d'aquesta immensitat de terreny. 

Fangshytte Gletscher 

Adaptais a la situado, Tendemà i els 
dies seguents acabariem d'instal.lar-nos 
ais dos campaments, a cada un dels 
quais col.locaríem tres tendes isotérmi-
ques. Finalment ens trobem tots al 
camp I (1.300 m.). Fou des d'aquest 
punt que vàrem realitzar tota la nostra 
campanya alplnistica. 

El fet que mal no es fes de nit va fer 
que portéssim uns horaris un xic espe
ciáis. Fet curios, aquest, que el sol no 
s'amagui, que permet gaudir d'una cla
ror única, una llum lateral de capvespre 
constant que a mes de donar colora-
dons ataronjades i rosades a les mun
tanyes permet la tranquil.litat de saber 
que es pot disposar de tant de temps 
com es vulgui per a les ascensions. 

Malgrat que les informacions que te-
níem eren contradictorias respecte a la 
climatología del Hoc, podem dir que và
rem tenir un temps molt bo i en general 
sec. Les températures mai no foren ex
tremes. A les hores de mes sol, al camp 
I estàvem ais voltants deis 10°C, i una 
mica mes alts i tôt a les conques gla
cials. A la nit baixàvem fins a -5°C i en 
els cims les minimes eren com a màxim 
de -12° o -15°C, xifres que contrasten 
amb algunes referèneies gênerais, de 
Tordre de -20 i -30°C. 

Les geleres dels Alps d'Stàuning son 

bastant Nargues, amb zones molt es-
querdades. La roca és variable I hi pré
domina el granit de mes o menys qua-
litat, segons el cim i Torientaciô de la 
paret. 

La zona del Fangshytte Gletscher té 
alcades entre 1.700 i 2.400 m., que, en-
cara que aparentment modestes, oferel-
xen un desnivell absolut, ja que s'inicien 
arran de mar. 

El nostre camp I (1.300 m.), estava 
enmig d'una pleta glacial sota un mur 
de glaç del quai, a les hores de mes sol, 
baixava aigua de fusiô i ens estalviava 
Tempipadora tasca de fondre neu. 

El costat S del campament estava do
minât per cims rocosos, de parets verti-
cals. En canvi Taltre costat era un seguit 
de parets i corredors de glaç d'on desta-
cava la magnîfica i tortuosa gèlera N del 
pic Magenta (2.340 m.). Seguint la 
gèlera cap a TW, la capçalera acabava 
en un ample coll que enllaçava amb una 
altre gèlera, la Segwlck, que tôt des-
crivint un ampla corba, desembocava 
altre cop a l'Alpefjord. 

La part E de la gèlera es bifurcava en 
diversos brancs mes o menys llargs, que 
conduien en uns petits cires voltats 
d'uns pics d'allô mes intéressants. La 
llargada estimada de la gèlera Fangshy
tte és d'uns 15 km. 

Tant la Fangshytte con la gèlera 
Sedgwich son zones pràcticament no 
recorregudes per alpinistes. Per les in
formacions obtingudes, semblava que 
les incursions només han estât per les 
geleres, sensé, perô, arribar als cims del 
sector. En alguns casos es tractava 
d'expedicions de caràcter glaciologie o 
géologie. D'altra banda mai no vàrem 
trobar cap rastre en els cims assolits. 

Ascensions 

La primera ascensiô fou en una punta 
situada just enmig del coll que sépara 
les geleres Fangshytte i Sedgwick, si-
tuaciô que ens donà una visiô del con-
junt, especialment sobre els pics de la 
capçalera de la gèlera Sedgwick i sobre 
Timponent pic Dominant (2.300 m.), 
totalment glacial i que, tal com indica el 
nom que li donàrem, domina el sector. 
Aquesta ascensiô fou aconseguida per 
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El camp I ¡1.300 ml, sobre la gelerà Fong-
shytte. 

una cordada de tres, al llarg d'un itine
rari que en seguía l'aresta i la cara N.E. 

L'itinerari al pic Dominant s'inícia en 
un collet, a la dreta de la punta Sedg
wick (1.710 m.), i tot seguit ve una ares
ta de glaç que recorda la Brenva (Mont 
Blanc). Després es troba el pas mes dé
licat de tota la via: un flanqueig pel 
vessant W, després del quai cal remun-
tar un pendent glaçât de forta inclinado 
(aprox. 65°), amb passos molts délicats 
(verglaç, glaç granulati que condueix en 
un punt on es converteix en paret, ja a 
la cara NE, que cal seguir per un fort 
pendent a l'aresta culminant, prop del 
cim, a 2.300 m. L'ascensió dura unes 
12 hores d'escalada efectiva, força ex-
posadesja que aquell dia les condicions 
del glaç no eren ni de lluny les ideals. 

L'esforç fou compensât ja que Tam
bada al cim fou memorable, amb una 
visió ben completa de la regió on ens 
trobàvem i sobre els Alps d'Stauning: 
una muníó de cims, una infinitat de pos-
sibilitats que temptarien qualsevol alpi
nista. 

Durant el descens pel mateíx itinerari, 
en una falsa ¡ desafortunada maniobra, 
es va perdre una motxílla. Es va poder 
recuperar dos dies després, a la part in
ferior de la paret, encara que la máquina 
de filmar que h¡ havía va quedar fora de 
serveí. Amb Texperiència d'aquesta 
primera ascensió, poguérem planificar 
míllor les altres. Bàsicament el que fé-
rem va ser canviar Thorari i realitzar les 
ascensions de nit a fi de trobar la neu en 
mes bones condicions. 

Els dies seguents s'aconseguien el 
pics Garmi (1.930 m.) i la punta Píríneus 
(1.700 m.), ascensions gairebé rocoses 
en la seva totalitat, fetes amb condi
cions òptimes. 

Amb un temps molt bo, dia rera dia, 
s'anaven assolint cims nous. Quan el sol 
tocava de pie a les tendes anàvem a 
dormir I el campament restava en silenci 
fins a les 3 o 4 de la tarda, que tornàvem 
a engegar. 

Davant el campament hi havia un pie 
tot esvelt d'aspecte difícil. Quan sor-
tiem de les tendes era difícil evitar de 
mirar-lo i comtemplar-lo, visió esplèn
dida que oferla tons i colors canvíants, 
encara que gairebé sempre hi domina-
ven els taronges i rosats. ¿Per on pujar

lo? Realment era difícil. 
En el transcurs d'una de les nostres 

excursions resseguint una gelerà lateral, 
vàrem veure que, al vessant SW, una 
Marga i redreçada gelerà semblava pre
sentar una vía lógica i elegant fins en un 
coll molt alt, que s'hi unía amb una de 
les puntes per una aresta Marga i afilada. 

Ascensió al pie Magenta 

La gelerà del Cristall, bifurcado im
portant de la Fangshytte Gletscher, 
ofereix Taccés al vessant W del píe Ma
genta. 

Així dones, un dia a les 6 de la tarda hi 
comença a haver molt de movíment al 
camp I: cinc de nosaltres ens preparà-
vem per a l'ascensió. Motxilles força 
carregades amb material de glaç, 
cordes, etc., i a les 7 de la tarda sortiem. 
Baixem uns metres fins a la unió de la 
gèlera principal amb la del Cristall. El 
temps és espléndid. 

La remuntada per la vorera esquerra 
de la gèlera exígeíx atenció, plena com 
és de profundes esquerdes. 

A dos quarts de nou ja som a l'inici de 
la vía elegida. Formem dues cordades i 
anem remuntant aquest vessant de la 
gèlera, que després anomenariem "del 
Silenci". Travesem unes zones esquer-

dades i després, fent una ampla " S " , 
evitem unes zones trencades i amb im-
ponents séracs. El pendent es redreça 
de forma progressiva. Per ara la neu es 
présenta en bon estât. Mes amunt 
trobem restes d'allaus. 

Un tram força redreçat ens condueix 
sota el coll. amb Tamenaça constant 
d'unes cornises i uns séracs inestables. 

Fou aqui que trobàrem el nom de 
"gèlera del Silenci", i Thi donàrem per-
què al coll procuràvem no fer cap mena 
de soroll que pogués trencar Tequilibri 
inestable de la neu. 

Son les 10 del vespre. La Hum del 
capvespre, amb el sol fixât a l'horitzô, 
dôna un color unie a la muntanya. Els 
darrers mètres sota el coll son délicats, 
ja que s'hi troben unes fines i continua-
des esquerdes mig cobertes que dema-
nen atenciô. 

Aparentment Taresta que resta fins al 
cim és curta i assequible, perô un cop 
mes som enganyats per Taspecte i la 
distància. De fet es tracta d'una esmola-
da aresta de glaç que es redreça pro
gressivement 65° aprox. fins a arribar a 
la primera punta del pic Magenta. Un de 
nosaltres decideix esperar al coll el re-
torn dels altres. Iniciem Tascensiô. La 
Hum és ûnica. 

Varen caldre tretze llargs de corda de 
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La cara N del pic Dominant (2.300 ml. 
L'ascensió en recorregué l'aresta. 

40 m. per arribar a la que anomnariem 
"Creutlnde" (2.320 m.), punta S del pie 
Magenta. 

Són las 3 de la matinada: espectacle 
ùnic amb totes les muntanyes sota nos
tre, en una de les millors ascensions de 
l'expedició. Al fons i per tots costats, 
cims i més cims solcats per llarguissi-
mes i profundes geleres. De la punta S 
fins a la cota màxima del pie es troba un 
pianeti d'on surt una piràmide terminal 
perfecta, tota de glac, que constitueix la 
cota màxima del pie Magenta (2.340 m). 

L'aresta que hi porta també és afilada 
però el cim és estretissim, tan sols hi 
cap una persona dreta. Ens rellevem a 
pujar-hi; unes fotos, cinema i tornem al 
planell. Mengem una mica, sempre sota 
aquesta claror rosada del sol de mitjanit. 
Cai trencar aquest èxtasi dissortada-
ment no perdurable i iniciar el descens. 
Són les 5 de la matinada. 

La baixada segueix el mateix itinerari. 
El tram de l'aresta és el més délicat. Ex
tremem les precaucions, encara més, 
tot assegurant les reunions amb un 
pareli de cargols de glaç. De mica en 
mica, amb un fred intens, tornem al coli, 
on pacientment ens esperava el nostre 
company, bastant més enfredorit que 
nosaltres. 

Haviem encertat l'horari, vist que và-
rem trobar la resta de la baixada en òp-
times condicions. 

A las 10 del mati érem altre cop al 
camp I. L'Anna M a ens hi dona una tas
sa de brou calent mentre li expllcàvem 
details de Tascensió. Mitja hora des-
prés, el campament il.luminat per un sol 
esplèndid, es sumeix en el silenci que 
demana el repòs dels nostres cossos. 

Pala Bianca 

Durant el transcurs de la primera 
ascensió que férem, ens va cridar l'aten-
ció un cim esvelt que sobresortia, tot 
élégant, de la capçalera superior de la 
gelerà Segwich, totalment glacial, amb 
una paia final redreçadissima i amb una 
aresta ben guarnida de cornises. Va ser 
una de les darreres ascensions dignes 
d'esment que férem. 

Dos de nosaltres, després de remun-
tar en hores nocturnes la Fangshytte 
Gletscher, seguint la capçalera de la 
Segwick, arribem al peu d'aquest cim 
caracteritzat pel fort pendent de la paret 
i per l'elegància de formes. 

L'itinerari que haviem pensât en se-
guia tota la cara N, integrament glacial, 
que presentava dues parts ben defini-
des: una d'interior, trencada, amb 
grossos séracs, que calia travessar fins 
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a l'esquerda terminal, i l'altra, una incli
nada paret de glaç fins a l'aresta final. 

Tôt aixô envoltat per la sensació 
d'isolament suara esmentada que ara, 
anant dos sols, encara era mes impo-
nent. 

Fem unes esses cercant el millor pas 
per la part inferior de la paret, amb dé
licats ponts de neu que en dificulten la 
progresslo. Amb tôt, al cap d'unes tres 
hores, arribem a l'esquerda terminal, 
molt oberta i difícil de passar, darrera 
defensa de la muntanya, davant l'entes-
tament de la cordada que Intenta pu-
jar-hl. El pas definitiu el trobem mes a la 
dreta de la vertical del cim. Ja ens tro
bem al pendent final d'uns 400 m. que 
caracteritza aquest cim, que vàrem ano-
menar Pala Blanca. Seguim una línia 
ideal, en lleugera diagonal, i anem a 
cercar el punt mes baix de Taresta. El 
glaç, ôptim, dona carácter a l'ascensió. 

Arribem a Taresta: visió nova i diferent 
de les muntanyes de l'altre costat. 

Fins al cim, és una aresta afilada i 
compromesa que precisament cal se
guir pel costai N, de forta inclinado. 

Una hora després arribem a la cota 
2.080 m, que constitueix la punta W de 
la Pala Blanca. Una nova ascensió del 
grup, una renovada satisfació. Després, 
novament el retorn cap al campament. 

Artres ascensions 

Encara vàrem fer força ascensions 
mes, el detall de les quais seria ara ex-
cessiu. Podem dir que vàrem realitzar 
gairebé tots els cims del sector. El cim 
Auri i el pic Barcelona, situats a la 
capçalera de la Fangshytte Gletscher, 
coli de la Glòria, situât dalt de tot de la 
gèlera del Cristall. L'ultim cim que asso
lverti va ser un de situât entre el camp I i 

el camp base, seguint una gelerà 
secundaria petita i costeruda que con-
duia a Taresta SW. Aquest pie Tanome-
nàrem "Anatinde" (1.720 m.) i per la se
va situació vàrem poder obtenlr una Vi 
sio de conjunt, en especial sobre el fiord 
i la gelerà Sedgwick. 

Acabats els dies disponibles, ens re-
plegàrem cap al camp base. Amb unes 
pesadfssimes motxiles i per tal d'evitar 
de fer dos viatges, el dia 13 deixem f i-
nalment l'emplacament del camp I. 
Seguint la Fangshytte Gletscher, al cap 
de vuit hores de marxa, entràvem al 
camp base. 

Espera al fiord 

Segons el que haviem pactat amb 
Mr. Ole, ens faltava un dia i mig perquè 
ens vinguessin a recollir amb les bar
ques. 
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Pic Barcelona 11.600 ml. 
Tram final de Taresta E 

Una vegada descansáis del llarg des
cens, casascú va dedicar el temps a la 
seva manera. El lloc era magnifie i invi-
tava a la comtemplació. Escassa vege
tado: algunes petites herbes i no gaires 
especies de flors, com és ara saxífra-
gues, ranuncles, parots, silènes. 

En el que es refereix a la fauna, sola-
ment vàrem veure liebres blanques, 
alguna foca, gavines i finalment els 
bous muscats com a mes característics. 
Aquests últims son animais molt volu
minosos, ais quals el gran pelam dona 
un aspecte ¡mponent. Ens va costar, 
pero vàrem poder trobar-ne un grup de 
sis prop del camp base. 

Després de sopar anàrem a la vorera 
de Taigua i hi passàrem unes hores xer-
rant a la vora d'un foc fet amb uns 
unies troncs secs que trobàrem. Llum 
de capvespre, aiguës encalmades. Al 
fons i a l'altre costat del fiord, les 
muntanyes il.luminades per aquesta 
claror de la nit groenlandesa. 

Tomada per l'Alpefjord 

Una remor, de primer gairebé inper-
ceptible, després ja mes forta, anuncia-
va Tambada de les barques. Varen apa-
rèixer dos puntets que venien en la nos-
tra direcció: les barques de Mr. Ole. No 
trigaren a quedar ancorades en una pe-
tita platja al costat del camp base. Es 
realment dura de debo la tasca 
d'aquests dos homes, que per venir-nos 
a recollir, varen estar dues nits sense 
dormir. 

La travessia peí fiord fou llarga i 
esgarrifosa: 80 Km. fan una distancia 
considerable, i mes si es fa amb embar-
cacions petites. 

Imvertírem unes set hores efectives 
de navegado, encara que en total fou 
bastant mes, (10 h.), ates que cal fer 
benzina unes quantes vegades en uns 
punts estratègicament situats on es tro-
ben bidons amb combustible. 

El primer tros de l'Alperjord té uns 2 
km. d'ample, perô impressiona mes 
quan, a la mitja travessia s'arriba a la 
confluencia amb el Kong Oscar Fjord, 
que fa mes del doble d'ample. Aquí es 
trobem uns imponents icebergs, de 
dimensions considerables, que encara 
empetiteixen mes les nostres barquetes. 

Vàrem fer la travessia a les hores del 
vespre, amb una llum esmorteida i amb 
boira. L'aigua era glacada, feia fred, 
però tot plegat resultava magnffic. Fi
nalment vàrem arribar a Mesters Vig. 

Darreres informacions 

Passem dues nits a Mesters Vig, 
refent paquets mentre esperem la 
sortida del vol que ens torni a Sondre -
Stromfjord. Durant l'esperà, coincidim 
amb dues expedicions més, Tuna esco-
cesa i de caràcter botànic, dirigida pel 
Prof. Angus Erskine; l'altra és una 
expedició anglesa, de la universitat de 
Sheffiels, dirigida pel Prof. Keith John 
Miller, que ha efectuat una campanya 
per la zona S dels Alps d'Stàuning 
(Roslin Glacier). Es un alpinista veterà i 
bon coneixedor de la zona. Intercan-
viem dades sobre la nostra activitat I 
ens confirmen que, al seu parer, és real
ment inèdita. Aquells mateixos dies 
també hi havia una expedició anglesa 
de caire geologic, que va actuar a la 
zona del Dammen. 

El dia 17 d'agost abandonem Mesters 
Vig, via Sondre - Stromfjord - Copenha-
gue. El dia 19 arribem a Barcelona. 
S'acabava aixf una ampia campanya al
pinistica que per les caracteristiques de 

Tentorn. en qué es va desplegar tenia 
molt d'aventura. Cada un de nosaltres 
contemplava ara en silenci, des de la 
petita flnestreta de Tavió, la visió 
d'aquestes terres groenlandeses i nova-
ment quedàvem meravellats d'aquests 
paisatges. Ara aquesta contemplació 
era una mica diferent; ara teníem dins 
nostre, encara tendres, les experiéncies 
viscudes i tota aquella immensitat i soli
tud era una mica més nostra. Glaç, 
roca, aigua, ascensions magnifiques 
amb sol de mitjanit, atmosfera diáfana, 
aventura: heus aquí, sens dubte, les ca
ractéristiques més remarcables de Talpí-
nisme a Groenlandia. 
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De tornada cap al camp I per la Fongshytte 
Gletscher. AI fons, la gelera de la cara N 
delpic Magenta 12.340 ml ielpic mayeix. 

L 'expedició en x if res 

Expedido Stàuning-79 (Groenlandia) 
Regió. — Alps septentrionals 

d'Stàuning 
Dies. - Del 22/7 al 19/8 de 1978 
Components. — Anna M . a Pujol, Enric 

Font, Joan Garcia, F. Xavier Gregori, 
Josep M. Iglesias, Esteve Vergés 
(tots del Centre Excursionista de Ca
talunya). 

Activitat realitzada. 

— Pic Dominant (2.300 m), cara NE. 
— Punta Pirineus (1.700 m), aresta W. 
— Pic Garmi (1.930 m), aresta W. 
— Punta Sedgwick (1.710 m), aresta S. 
— Pala Blanca - Punta W. (2.080 m), 

cara N. 
— Pic Magenta - Punta S. (Creutinde) 

(2.320 m) - Punta N (2.340 m) per 
la cara N, via-Gelera del Silenci. 

— Anatinde (1.720 m), aresta SW. 
— Cim Auri (1.830 m), aresta W. 
— Pic Barcelona (1.770 m), aresta E. 
— Coll de la Gloria (1.680 m), ves-

sant N. 
— Pas Bonança (1.600 m) vessant W. 
— Recorregut total de la Fangshytte 

Gletscher. 
— Recorregut de la capçalera de la 

gelera Sedgwick. 
— Recorregut total de la gelera del 

Crlstall. 

Totes les ascensions ressenyades, 
son primeres absolutes ¡ nacionals. Ac-
tualment estan en coneixement del 
Geodaetisk Instituid, organisme oficial 
danés que s'ocupa d'aquests ternes, per 
a registre i confirmado dels noms 
donats a les muntanyes. 

Cartografia 

Bibliografia consultada 

— Montagnes di Groenlandia - M. Fatin 
— Expedizione di Alpinismo in Groen

landia - G. Monzino 
— Stauning Alps - D. Bennet 
— Alpine Journal 
— American Alpine Journal 
— La montagna. Volum 5 - Istituto 

Geografico de Agostini - Novara. 

Geodaetisk Instituts - Copenhague 
Mapa fulla 72-0-2, escala 1 : 250.000 

AgraTm la informacio rebuda de: 

— Erick Hoff (Club Alpi Danes) 
— Claude Rey (Club Alpi Frances) 
— Professor Keith John Miller (Univer

sity of Sheffield) 
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Assentament d'una masia a l'Alta Edat Mitjana. 
El Mas Margens de Llerona 
p e r Maria Palomo 

De la mà d'uns vells documents ens 
endlnsarem en la historia d'una masia 
situada en el Vallès Oriental. Els seus 
orígens es remunten al segle XII, com 
ens ho demostra Tacta de consagrado 
de Sant Genis de TAmetlIa, del 24 de 
setembre de l'any 1123, oficiada per 
sant Oleguer, bisbe de Barcelona. (1 ) 

En aquesta acta es donen els límits 
parroquials: "Té, dones, en efecte, 
confrontacions ja aquesta església, de 
/es quais rep de/mes iprimícies: a orient, 
amb el Caste/1 antic, i baixa fins al 
Cogoli que s'aixeca sobre elriu Congost 
i continua per aquel/ Hoc i fonament del 
mateix marge, fins a la casa d'en Pere 
de Sobre Marge; a migdia..." 

Avui, després de 800 anys, per la part 
d'orient, encara és possible seguir la 
linia divisôria que ens explica aquest 
document. Exactament al darrera de la 
casa d'en Màrgens es troba la fita que 
sépara el limit de Llerona del de Sant 
Genfs de l'AmetlIa. 

El nom de Supra Margine, o Sobre 
Marge, el trobem citât en alguns 
documents de la segona meitat del 
segle XI dins el Libri Antiquitatum III , 
de l'arxiu de la seu de Barcelona. En els 
que fan referenda a la parrôquia de 
Llerona, es dôna el nom de Supra 
Margine a la part de terra que forma el 
marge dret de la depressiô del riu 
Congost. Dins dels limits de Llerona, és 

l'unie tros de terra que s'eleva per sobre 
d'aquest marge, formant com una 
mena d'aclau dins dels limits de 
TAmetlIa del Vallès. 

Aquesta conf iguraci del terreny on 
es troba situada la casa va donar nom a 
la casa mateixa i d'aquesta va passar 
com a cognom a la familia. Cognom 
que des de finals del segle XII 
(documentât des de 1211) es trans
forma de Sobre Marge en Màrgens, 
amb pèrdua de la preposició de Hoc 
"sobre". 

En el mas Màrgens de Llerona, com a 
la majoria de masies d'epoca medieval, 
hem de distingir dues propietats; una 
d'anomenada domini directe i l'altra, el 
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domini util. 
Domini directe és el domini que es 

reserva el qui ha cedit un immoble a 
cens perpetu o emfitèutic o per altre t(-
tol semblant, de manera que la propie-
tat no pot èsser venuda sense el seu 
permis. 

Domini util és el conjunt de facultats, 
gaudi i altres drets que té el qui rep una 
propietat en emfiteusi o per un titol 
semblant. (2) 

El domini directe del mas Màrgens va 
estar en mans de la catedral de 
Barcelona i dels senyors del castell de la 
Roca del Vallès. El domini util va estar 
en mans d'uns compradors, entre els 
quais remarquem la familia que, més o 
menys des de l'any 1100, hi va viure, en 
va prendre el nom i el passa als seus 
descendents i, finalment, ai segle XVI, 
en va adquirir el domini directe. 

Ens trobem davant un procès molt 
intéressant; mirarem, doncs, d'exposar-
ne els prlmers passos, els de l'assenta-
ment de la masia. 

Des del segle IX al XII, ens diu 
Eduardo de Hinojosa (3), un dels 
mitjans que més van contribuir a 
l'incrément de la propietat territorial de 
les esglésies i monestirs foren les 
donacions dels fidels. Entre els donants 
figuraven des del sobirà fins al propie-
tari més petit, passant pels bisbes, 
nobles, plebeus, clergues i laics. 

Del fet d'haver-se anat acumulant un 
patrimoni tan extens, i format com 
estava principalment de donacions, se'n 
segui una disseminació molt general. 
D'aqui vingué la nécessitât d'arrendar 
aquelles terres, i aixf es començaren e 
fer les concessions anomenades esta-
bl iments. (4) 

Sembla que l'església de Barcelona 
tingué entre les clàusules més usuals en 
els contractes d'arrendament de terres 
la de tenir-hi a perpetuitat, per mitjà de 
concessions hereditàries i amb l'obliga-
ció de residir en el predi, gent que les 
treballés; també s'hi feia constar la 
condicio que depenguessin dels canon-
ges i no poguessim emparar-se d'altre 
senyor, i que la finca no es fraccionés. 
Els arrendataris necessitaven normal-
ment autorització per vendre, amb 
l'obligació d'oferir-la primer als titulars 
del domini directe per un espai de 30 

dies. Quan es reconeixia als arrendetaris 
la facultat de vendre la terra, era amb la 
condicio que no l'alienessin (5) sino a 
gent de la seva mateixa condicio social. 

El contracte més antic d'arrendament 
de les terres de Supra Margine per part 
dels canonges de la seu de Barcelona el 
vam trobar en el Libri An t i qu i t a tum III 
de l'arxiu de la catedral. (6) 

Transcrit i traduit diu: 
24 de novembre de l'any 1100 
"Establlment de /'honor de Sobre 

Marge, per cens, de/me i tasca. 
Sàpiga tothom que nosaltres, els ca

nonges de la canon/a de la Santa Creu i 
Santa Eulalia, donem a tu, Gerbert Ar-
nau, clergue, i a tres nebots teus, és a 
dir Bernât, Berenguer i Ermengol Gila-
bert, el nostre propi alou que tenim a la 
parroquia de Santa Maria de Llerona, 
que ha vingut a la nostra canonia per 
donació dels fidels i per altres maneres 
o veus; que termeneja a orient sota el 
mateix marge, a migdia amb l'alou de 
Sant Pere, a ponent, i al nord amb la 
carretera pública. Antigament el da
vant dit alou era anomenat Super 
Margo. També et donem en la mateixa 
illa 4 peces petites de terra, en la dita 
parroquia que ens pervingueren per 
donació dels fidels, amb les seves 
afrontacions i pertinences. Aquesta 
donació, dones, t'és feta de tal manera 
que tu i els teus nebots i la teva 
posteritat o descendencia d'ells la 
tingueu i posseiu i treballeu i hi 
edifiqueu cases, i ens en doneu, dels 
fruits que hi siguin, I'onzena part 
fid el ment i el del me sempre; i per dues 
mojades de terra, que et donem per 
sempre, ens donareu un pernii de porc 
cada any, que valgui un mancús, i si hi 
planteu vinyes ens en donareu la 
cinquena part i el delme a nosaltres i als 
nostres succesors, vós i la vostra 
posteritat. Però si algú de vosaltres tres 
mor sense fills, serán tots els altres 
germans vivents els que les manades 
coses compliran tal com és manat. I no 
us sera licit cridar-hi senyor o batlle, 
sino a nosaltres o als nostres succes
sors. Si us passa nécessitât de vendre, 
després que hàgim estât avisais per 
vosaltres per trenta dies, si no ho volem 
comprar, llavors us será licit de vendre 

als vostres semblants que ho tinguin per 
nosaltres, com abans està relatât. 

Qualsevol, doncs, que es ficarà 
contra aquesta donació per rompre-la o 
canviar-la en alguna cosa, no sera valid, 
sino que farà composició, amb aquell 
qui volia envair les dites coses, en el 
doble, i aquesta donació restarà I/iure. 

Cosa que és feta el 8 de les calendes 
de desembre de l'any 41 del regnat del 
rei Felìp." (7) 

El clergue Gerbert Arnau ho compra 
segurament per arrodonir altres propie-
tats seves al mateix Hoc, situades, però, 
al terme de TAmetlla: les unes compra-
des el 27 de marc de l'any 1089 (8) i les 
altres el 19 de desembre del mateix any. 
(9) Totes eren veines de l'alou de Sobre 
Marge de Llerona. 

Al principi del document hem trobat 
com les terres de Supra Margine foren 
establertes per cens, delme i tasca. 

El cens és un contraete pel quai es 
subjecta un immoble al pagament d'una 
pensió anual com a retribució d'un 
capital rebut en dîners o d'un domini 
que es transmet amb Tlmmoble. 

Antigament els censos es pagaven 
generalment en espècie; s'acostumava 
a pagar cada any en époques determi-
nades com Pasqua, Pentecosta, Sant 
Joan, Sant Pere i Sant Feliu, Sant 
Miquel i Nadal. 

El delme ere el dret d'una desena 
part, és a dir, d'una fracció de collita 
variable de la quai es pagava una 
desena part a TEsglésia. 

La tasca era l'onzena part, després de 
pagar el delme. 

Aixt, doncs, foren establertes les 
terres de Supra Margine pels canon
ges de la seu de Barcelona al clergue 
Gerbert Arnau i als très nebots seus. No 
seria temerari de pensar que aquesta 
familia necessitava més gent per con-
rear les terres i, doncs, fou la que cridà 
els Màrgens perquè les treballessin (si 
no totes, almenys una part) i hi edifi-
quessim les seves cases. 

Al cap de uns anys el 28 de desembre 
de 1137, trobem que Ermengol, sacer-
dot, compra una part del domini util de 
les terres de Sobre Marge a un dels très 
nebots del clergue Arnau, de nom 
Berenguer Gilabert, i a la seva muller 
(10). 
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Conjunt de la masía i les constructions 
annexes 

Aquest Ermengol fou canonge de la 
seu de Barcelona I se'l coneix també 
com a Ermengol de Llerona. Sembla 
que Ermengol de Llerona I Ermengol 
Gilabert, nebot del clergue Gerbert 
Arnau, son la mateixa persona. 

En el seu testament trobem un Pere 
de Marge, un membre d'aquella familia 
pagesa que treballava les terres junt 
amb un seu nebot anomenat Guillem. 

9 de febrer de l'any 1154.(11) 
"Ermengol de Llerona, canonge, qui 

deixà a la seu ¡'honor (finca) de Sobre 
Marge (...) Primerament, concedeixo a 
la canonje de Barcelona aquell honor de 
Sobre Marge que jo tine per la canonja 
de Barcelona amb totes les millores que 
per mi hi son fetes, junt amb un cup, 
una bota, un "solador" i amb la casa on 
son i amb set peces de terra del meu 
a/ou: una és a la vinya Rodona, amb tot 

el que hi té en Vendre/!; una a/tra és a la 
Rovira i a la conreen en Pere ! en 
Guillem de Marge, una altra és a prop 
del cami mercader i la conrea el prédit 
Guillem; una altra és a prop de la vinya 
que, juntament amb la canonja, pos-
seeix en Berenguer Gilabert; una altra 
és al costat de l'a/ou d'en Ponç de 
Lampàdies i dues mes son prop d'aquell 
pou sota d'aquella casa (...). Conce
deixo a la canonja de Santa Maria de 
Llerona aquell alou que vaig comprar a 
n'Arnau Gilabert en tots aquells llocs 
que tenen en Pere Marge, en Guillem 
Cornet, en Vendre», en Bernât Ramon 
d"ОНо vara, en Ramon de Moles i en 
Pere Gombau; i aquella meva horta amb 
terra i arbres segons termeneja des 
d'aquell cami mercader fins al riu del 
Vallès i des de /'a/ou de Sant Pere de 
Casserres fins a l'a/ou de Sant Joan; i 
un pareil de capons cada any de les 

cases d'en Pere Guillem, acostades a la 
dita canonja; i un barril i dotze ciste/les i 
totes les culleres amb el cullerar i /es 
cases d'en Pere de Margens acostades 
a la dita canonja (...). " 

El testament és força mes extens, 
pero a nosaltres solament ens n'inte-
tessa aquesta primera part, ja que en 
endavant no s'hi tornen a anomenar eis 
Margens. 

Ermengol no morf el mateix any que 
va fer el seu testament. Aixi el 12 de 
marc de 1155 en trobem un altre 
document. (12) 

"Eis testimonis estan que l'honor de 
Sobre Marge és de la seu de Barcelona. 
Sàpiga tothom que jo, Ermengol de 
Llerona i Pere de Marge i Guillem, nebot 
seu, diem, afirmem i reconeixem que és 
del dret (propietat) de la canonja de 
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Façana de la casa, vista des del pati interior 

Barcelona tot aquell honor de Sobre seva veu, tolta, força i distrìcte, servei o prior del castell del Santfssim Pere 
Marge que va tenir en Gerbert Arnau usatge qua/sevo/ en el dit honor. I tal (Sant Pere de Casserres), / Ramon de 
molt de temps per la canon/a de com és sobredit, aixi testifiquem ijurem Beli-Hoc i Bernât d'Arcs i Ramon 
Barcelona i nosaltres després d'eli per èsser ver sabent-ho nosaltres pel Sen- d'A/fou i Pere Fulco, et 4 dels idus de 
40 anys imés, de manera que en Ramon y or iaguests quatre evangelis. marc, de l'any del regnat de L/ui's el 
Renard i els seus antecessors de la Roca Això és fet en presència de Bernat, dove. 
f 13) no tingué o tingueren, ni algù per la arxilevita de Barcelona, i Constanti, Signe d'Ermengol de Llerona. Signe 
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de Pere de Sobre Marge. Signe de 
Guillem de Sobre Marge. Signe de 
Bernât, diaca. Signe de Hamon de 
Bell-lloc. Signe de Hamon, sacerdot 
d'A/fou. Constant/', prior. Signe de Pere, 
subdiaca, que ho ha escrit el dia i any 
com abans". (14) 

A la mort d'Ermengol de Llerona les 
terres de Sobre Marge, tal com ell deixà 
dit en el seu testament, passaren, o mes 
ben dit, van tornar a la canonja de 
Barcelona en el domini directe o 
senyorial, com ens ho demostra el 
document seguent. Els Màrgens van 
continuar, perô, treballant-ne les terres i 
vlvint a la masia. 

Capbreu de l'any 1211. (Des de l'any 
1155 al 1211 no hem trobat cap mes 
noticia). 

"Posseeix la canon/a, o sigui la 
prepositura, de/ mes de desembre, a la 
parrbquia de Llerona masos i honors. 
Primer el mas Bou, dôna una mitgera de 
forment i dos pareils de capons i agrer. 
El mas Dorca té una mitgera de forment 
i un pareil de capons i sis pans i una 
cinquena part i vi. En Pere de Màrgens 
dôna de/ seu mas una mitgera de 
forment i un pare/1 de capons i agrer i el 
feixes de/s seus masos. Té e Cerdà dues 
feixes de terra i té en una vinya d'en 
Guillem de Fret Pastel/, dues feixes de 
terra d'en Pere Gibert, dos sous. "(15) 

Ens diu Eduardo de Hinojosa que: 
l'arrendatarl perpetu aixi lliure com de 
remença havia de declarar, sempre que 
el seu senyor li ho requeria, les terres 
que tenla d'ell i les càrregues de tota 
mena, tant personals com reials, a que 
per aquest concepte estava obliga Aixo 

és el que se'n deia confessio o 
reconeixement del domini. Aquestes 
declaracions es feien generalment da-
vant notari i testimonis, si es tractava de 
senyors laies, i davant el Paborde si es 
tracatava d'esglésies o monestirs; del 
reconexlment del conjunt de pertinen
ces se'n deia Capbreu. 

Que era la Prepositura o Pabordia? 
Eis mitjans de subsistèneia dels bisbes i 
canonges i el mantenlment i construc-
ció de la catedral es basaven en les 
donaclons que la gent oferien; aquestes 
donacions van produir la formació d'un 
extens patrimoni. A mitjan segle XII (8 
de les calendes de maig de l'any 1157) 
l'admlnlstració d'aquests béns va ser 
repartida en 12 lots que reberen el nom 
del mes de l'any en que amb eis ingres-
sos del lot corresponent s'havien de pa
gar totes les despeses. L'admlnlstració 
d'aquests lots fou anomenada Pabordia 
i el seu administrador Paborde o 
Prepòsit. 

Eis Màrgens sempre pertangueren a 
la pabordia del mes de desembre. 

Supra Margine o Sobre Marge és la 
part de terra que s'estén al davant de la 
casa. L'any 1408, eis canonges de la seu 
de Barcelona van vendre aquestes 
terres als senyors del castell de la Roca 
del Vallès, eis quais les pretenien des de 
mitjan segle XII, i el 1561 Joan Màrgens 
compra la senyoria del mas a Angel 
Ramon de Torrelles. Aixi eis Margens 
foren senyors absoluts i lliures del seu 
mas i de les possessions annexes, les 
quais s'anaren engrandit mes i mes 
La famîlia, doncs, va fer sempre de la 
casa el seu estatge permanent i en 
conreà les terres, fins a ser una gran 
casa pairal com avui continua essent 
amb Joan Màrgens i Mariner. 

(1) Arxiu de la Curia Eclesiástica. 
Vol. VII de las Dotalies, fol. 223. 

(2) Enciclop. Catalana, Vol. 6, pà
gina 353. 

13) "El régimen señorial y la cuestión 
agraria en Cataluña durante la 
Edad Media. " 

(4) Estab/iment: concesió d'un im-
moble en emfiteusi, amb la quai 
el senyor es desprèn del domini 
útil, que cedeix a l'emfiteuta 
tot reservant-se'n el domini di
recte. 

15) Alienar: fer passar a altri la pro-
pietat, el domini (d'alguna cosa). 

(6) Libri Antiquitatum III, fol. 130, 
doc. 335. 

(7) Traducció del document per mos-
sèn Josep Baucel/s, de /'Arxiu 
Catedral de Barcelona. 

(8) A. С. B. Libri Antiquitatum III, 
fol. 133 v., doc. 342. 

(9) A. C. B. Libri Antiquitatum III, 
fo,. 133 v., doc. 141. 

(10) A. C. B. Libri Antiquitatum III, 
fol. 128, doc. 330. 

(11) A. C. B. Libri Antiquitatum III, 
fol. 76, doc. 205. 

(12) A. C. B. Libri Antiquitatum III, 
fol. 127, doc. 326. 

( 13) Ramón Renard i els seus anteces-
sors eren els senyors del castell 
de la Roca del Vallès. 

( 14) Traducció del document per mos-
sèn Josep Baucells, de I'Arxiu 
Catedral de Barcelona. 

(15) A. C. B. Libri Antiquitatum IV, 
fol. 243, doc. 504. 
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144 

2 0 0 (J. Nuet i Badia) 

La brolla amb pins caracteriza un deis paisatges mes este-
sos ais Palsos Catalans. A la fotografía, brolla caldcóla de 
bruc d'hivern i romani amb pi blanc, al Bruc, sota Montser
rat (Anoía). 

un indici del grau d'humitat del c l ima: amplament 
difosa, per exemple, a la Garrotxa, amb prou felnes 
és visible a les muntanyes de la part méridional 
del Principat. Destruïda la bardissa als indrets molt 
v is i tats per l'home o pels animais, la subst i tueixen, 
segons el grau d'humitat del soi , fenassars, jonque 
res, creixenars, etc. 

22) Zona de l'alzinar amb ciclamen. A la part 
mes plujosa de Mallorca i de Menorca la vegetaciô 
zonal o clîmax és un alzinar no gaire di ferent de 
l'alzinar amb marfu l l . Perô corn que l 'estiu hi és 
molt eixut, la densitat de végétais l lenyosos no hl 

201 
Estatges de vegetado del Puig Major, de Mallorca. 
1. Estatge de la máquia de llentiscle (=mata) i olivella 

( Cneoro-Ceratonietum). 
2. Estatge de l'alzinar balearte (Cyclamini-Quercetum ili-

cis). 
3. Nivell deis coixinets espinosos d'eixorba-rates (Teucrie-

tum subspinosi). 

és pas tan gran, les plantes herbàcies forestáis 
del t ipus deis hemicr iptôf i ts , que teñen reís poc 
profundes, hi son rares i hi manquen pràct icament 
totes les especies de ful latge caduc i d 'af in i tat 
mes o menys nórdica que apareixen encara a l'al
zinar amb marful l (roures, server comú, ll igabosc 
etrusc, etc. ) . Aqüestes perdues son compensades 
per ¡'existencia de diversos geôf i ts, com el cicla
men balearle, plantes amb bulb o tubercle que, ac
t ives durant l 'hivern, que és bastant tempérât, re-
sisteixen en estât de repos la sequedat est ival . És 
notable també el fet que dins l'alzinar baleario hi 
sol haver sempre una representació mes o menys 
important de plantes prôpies de les màquies meri-
dionals, com l 'ul lastre, l 'ol ivella, la vidalba baleá
rica, etc. L'alzinar baleario ha estât destruï t per 
l'home en la seva major part, perô encara es con
serva a la Serra de Tramuntana de Mallorca i frag-
mentàriament a molts indrets de la terra baixa orien
tal d'aquesta illa i a Menorca. El sistema d'aprofi-
tament ha contr ibuït a diferenciar-lo mes de l'alzinar 
del continent: sovint hom deixa que els arbres s'hi 
facin grossos i vel ls I només en talla branques i 
rebrots; per altra banda, la riquesa en plantes tube-
roses ha donat motiu a la cria de porcs en règim 
de l l ibertat ; per obrir pas als porcs els pagesos 
estassen l'alzinar i aixô fa que els arbusts i les 
lianes hi siguin mes rars d'allô que cor respondra ; 
els porcs han fet desaparèixer una gran part deis 
geof i ts caractér isées —el ciclamen baleàric és ano-
menat també pa porc í— i provoquen greus proces
sus d'erosió del sol , que perd la terra fina remo-
guda pels animais i arrossegada després per l'aigua 
de pluja. L'alzinar es transforma en un claper roeôs 
amb alzines vel les, en el quai la vegetado di f íc i l -
ment es pot renovellar. 

2 0 2 (R. M. Masalles) 

Paisatge d'alzinar baleàric al puig de Maçanella (serra de 
Tramuntana de Mallorca). 
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203 (Francesc Masclans) 

La brolla caldcóla de bruc d'hivern i romaní amb pi blanc 
a la serra de Tramuntana de Mallorca. 

El bosc de ribera, de fullatge caduc i d'afinitat 
eurosiberiana, és pràcticament inexistent en el pai-
satge baleàric. A l fons de les valls l'alzinar d'un 
vessant entra en contacte amb el de l 'altre, sense 
que s' intercali entre el bosc sec la banda de vege
t a d o tendra que sol exist i r en aitals llocs dins el 
domini de l'alzinar amb marful l . Els pet i ts grups 
d'oms, d'albers o de freixes de fulla petita que 
existeixen en alguns indrets, així com els raríssims 
roures, han estât probablement introduits per l'ho
me. Les bardisses d'esbarzers i d'arços, les jonque-
res I les comunitats herbàcies d'humitat son, en 
canvi, autôctones, perô ocupen superf ic ies extrema-
ment pet i tes. 

És notable, per altra banda, la riquesa de la ve
getado de les roques calcarles i deis clapers, que 
és en realitat una in f i l t rado de la vegetado que 
hem anomenat orobaleàrica.. De vegades, en els cla
pers exposats al vent, els coixinets espinosos mun-
tanyenes deis elxorba-rates entren en contacte in-
mediat amb els coixinets l i torals dels socarrel ls. 
Al peu de les roques ombrejades es fan pet i ts pra-
dells meravellosament tendres i dél icats de sibtôr-
pia ¡ d'arenària baleárica. Les plantetes que hi domi
nen no son gaire mes grosses que les moïses amb 
les quais están barrejades. Aqüestes menudes ges-
pes, unicament conegudes de les iIles Balears, estan 
adaptades per tal d'aprofitar les pet i tes precipita-
cions que aporta el vent humit que ascendeix de la 
mar, immediata a les obagues de la serra de Tramun
tana. 

El procès de degradado de l'alzinar baleàric se-
gueix camins no gaire diferents dels que han estât 
exposats en tractar de l'alzinar amb marfu l l . A Ma
llorca el mot garriga és sovint usât, perô el garric hi 
és raríssim (a Menorca no existeix) i la garriga típica 
és pràcticament absent. Els pasturatges i prats de 
tota mena hi son rars, car les graminies de rel en 
cabellera poc profunda teñen di f icul tats per a re
sistir la sequera de l 'estiu. En aquest aspecte a Me

norca les coses son di ferents. La pluviositat, mes 
elevada, permet l 'existència d'extensions importants 
de prats d'hivern i de primavera, ries en especies 
anuals que s'assequen en arribar l 'eixut est ival , que 
és molt pronunciat. Aquests prats de pastura, units 
als conreus de plantes farratgeres molt product ives, 
com l'enclôver, son el suport d'una ramaderia impor
tant centrada en les vaques de l let. 

La série regressiva de l'alzinar baleàric compren, 
en els casos mes t ip ies les étapes segiients: 

1) Màquia d'ullastre i mata ( = l lent isc le) , d'afini
tat meridional, termôf i la i xerôf i la. Aquesta màquia, 
sovint poc densa, s ' inf i l t ra arreu dins les clarianes 
de l'alzinar. 

2) Brolla de bruc d'hivern i romani, amb albada, 
espigol dentat, gatova, etc. Sovint s'hi fa al damunt 
un estrat arbori de pi blanc. Alla on el soi és profund 
pot predominar el càrr i tx, graminia fasciculada de 
grans dimensions, que origina paisatges d'aspecte 
sabanoide. A ls indrets molt dégradais l'estepa negra 
fa grans poblacions pobres, t rans ido ja devers l'eta-
pa següent. 

3) Erms terof í t ics amb Mistó i amb un gran nom
bre de peti tes herbes anuals. 

A les terres si l ícies de Menorca la brolla és dife-
rent i compren bruc femel la i bruc boal, al costat del 
càrr i tx, de diverses estepes, etc. 

23) Zona del carrascar. La carrasca és una raça 
especial de l'alzina, mes grisenca i mes baixa i ra-
bassuda, capaç de resist i r sota d i m e s secs i conti
n e n t a l , poc favorables a l'alzina típica. El carrascar 
és el mes pobre de tots els alzlnars. En estât t ipie 
els arbusts i les lianes hi son rars, així com també 
les herbes, tant les de t ipus hemicr iptôf i t com els 
geôf i ts. El carrascar és un bosc «net», com la fage-
da, sense amb prou feines estrat arbustiu ni herbad. 

204 (Ed. Aedos) 

Paisatge mediterrani continental del domini dels carras-
cars. Matollar caldcóla mediterrani, pastura seca i résidus 
del bosc primitiu. Estopanyà (Baixa Ribagorça); al fons el 
Montsec i el congost de Mont-rebei. 
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205 
Esquema del paisatge vegetal de la part superior de la 
Serra d'Aitana (Muntanyes Dianiques, del migjorn valencia, 
1300-1558 m). 
1. Car rascar (Ouercetum rotundifoliae), bosc climax cor-

responent a un ambient boreomediterraní poc humit. 
2. Coixinets espinosos amb argelaga de Lobel (Erinaceo-

Genistetum longipedis), a les carenes. Condicions oro-
mediterranies. 

3. Bosquets de teixos, de blada de fulla petita i d'altres 
arbres de fulla caduca (Orno-Ouercetum fagineae), ais 
llocs ombrívols del peu de les cingleres. Ambient sub-
mediterrani. 

A conseqüencia de la sequedat les moisés també h¡ 
son escasses. Només algunes matetes com el came
dris i algunes peti tes plantes enfi ladisses menudes i 
poc exlgents, com la rogeta, hi son fréquents. 

Si el carrascar és un alzlnar s lmpl i f icat , el paisat
ge corresponent també és un paisatge s impl i f icat , 
sobretot en allô que es referelx a la vegetació llenyo-
sa. Aquesta s impl ic i ta t d'estructura és compatible 
amb una riquesa f lor íst ica mes o menys considera
ble, la base de la quai son la mul t i tud de pet i tes plan-
tetes hel iof i les deis espais oberts, tan fréquents en 
aqüestes terres eixutes. 

El domini del carrascar correspon a terres mediter-
rànies relat ivament poc plujoses, mes seques que les 
que corresponen a l'alzinar amb marfu l l . A la zona 
de la carrasca no hi ha amb prou feines terrenys s¡-
l icis I no es produeix cap descalc i f icado ni cap aci
d i f i cado del sol . Per aixo la vegetació és, en general, 
ca ldcó la . 

En el paisatge natural l'alzinar de carrasca ocupa
ría les bones terres, pero els terrapr ims i els solei ls 
abruptes serien ocupats per d'altres comunitats, en 
una extensió que, després de mi lers d'anys d'acció 
de l 'home, és impossible de saber. Hi hauria màquies 
i garrigues i, probablement extenses brolles caldcó
les amb romani, bruc d'hivern, etc. Aqüestes brolles 
son molt variades d'un cap a l'altre de l'extensa área 
deis carrascars i ref lecteixen amb llur composició el 
cl ima i la situació geográfica de cada contrada. En 
reali tat hi ha dos palsatges de carrascar relat ivament 

d i ferents: un de cont inental , amb hivern f red , que 
compren les terres inter iors del Principat i del País 
Valencia, des de la Baixa Ribagorça i de Bages a l 'Al
eóla, i un altre de mar i t im, on l 'estiu és sec i xar-
dorós i l 'hivern és tempérât i relat ivament humit ; 
aquest és el cl ima d'una gran part de la muntanya 
valenciana. A les terres mar i t imes, d'hivern tempe-
rat, la brol la, que pot incloure bruc d'hivern, albada, 
foixarda, pebrella, etc., es fa sovlnt alta i densa i sol 
cobrir-se de pi blanc. A les contrades continentals, 
d'hivern f red, les plantes esmentades, molt termo-
f i les, desapareixen; la brolla de romaní i Mi cabrer, 
mes baixa i clara, pot dur també un estrat de pi 
blanc, perô a les terres mes fredes, per exemple, ais 
Pre-pirineus i a una part de la plana de l'Ebre mitjà 
els pins moites de vegades son absents. 

Al pais dels carrascars la vegetació mesófi la i hi-
grôf i la és pobra i reduïda. A les obagues frescals hi 
pot haver claps de bosc de roure valencia, amb es
pecies submediterrànies mes o menys abundants. Cal 
remarcar entre aqüestes el f re ixe orn, especie de 
l'Europa oriental que reapareix al migjorn valencia. 
A les parts mes seques d'aquest domini els roures 
i tota aquesta vegetació submediterrània son absents. 
A les r iberes, les omedes, alberedes i salzedes po
bres alternen amb peti tes masses de bardissa, amb 
canyissars i amb jonqueres. L'àrea total d'aquesta 
vegetació higrôf i la és perô mol t l imitada. 

La vegetació de les roques calcarles és particular-
ment notable i rica en especies endémiques al mig
jorn valencia. 

La degradado del carrascar segueix, en els casos 
t ip ies, les étapes següents: 

206 (O. de Bolòs) 

Paisatge mediterrani continental poc plujós. Una gessa o 
guixera amb ruac (Ononis tridentata) prop de Balaguer 
(la Noguera). 
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1. garriga 
2. brolla ca ldcó la , amb pins o sensé 
3. erms i pastures de diverses menés ( l l istonars, 

fenassars, joncedes, etc., segons el carácter del país. 
La pastura camefít ica de jonça, fenàs, argelaga, etc., 
és mes propia, per exemple, de les terres continen
t a l elevades i sobretot de les situades a la part 
septentrional d'aquesta zona, no tan arides com les 
del mig jorn) . 

Si el terreny és pla, els camps de cereals de secà 
ocupen immenses superf icies en el domini del car-
rascar. De l'alzinar de carrasca pr imi t iu només se 
n'han conservât pet i ts claps. A les terres no con-
reades sol predominar una vegetado formada per 
brol la, amb pins o sense, i per taques de garriga mes 
0 menys compactes i mes o menys extenses. 

l i le . PROVINCIA AUSTROMEDITERRANIA 

A les terres meridionals de la regló mediterrània 
la pluviositat és en general baixa i, sobretot, l 'eixut 
estival és molt intens. Per sota d'un cert grau d'ari-
di tat l'alzina perd vi ta l i tat i desapareix. La vegetació 
cl imax és llavors una màquia o, en cas extrem, un 
espinar. Ignorem quina par t ic ipado t indr ien les coni
fères, en primer terme el pi blanc, pero també savi-
nes i càdecs, en aquests paisatges mediterranis me
ridionals (austromediterranis) , massa secs per a l'al
zinar. A les terres on la màquia es pot fer densa, 
les conifères serien probablement el iminades per 
l 'ombra, que impedeix la vida dels plançons. En els 
espinars molt àrids el pi hi creix a poc a poc i hi 
viu malament. Clnicament a les contrades on la mà
quia dominant no s'arriba a tancar ben bé perqué no 
hi ha prou humitat, és possible que la vegetació na
tura l fos una màquia amb un estrat superior de pins. 
En general, amb la disminució de la pluviosi tat , la 
vegetació és progressivement mes clara i mes baixa. 

A les terres austromediterrànies. pràcticament tots 
els sois son calcaris i la vegetació és sempre cal
dcó la . Àdhuc en els pet i ts claps si l ic is que hi pugui 
haver, com que hi ha poca c i rcu lado d'aigua, el ren-
tatge de la terra és ¡nsignificant, de manera que resta 
sempre una concentrado important de cations bàsics 
1 els sois sense carbonat de calci di fereixen poc dels 
que en tenen. 

L'ariditat fa impossible la vida dels arbres i arbusts 
mesôf i ls de ful la caduca. Únicament a les riberes 
dels rius importants es fan alberedes, omedes i sal-
zedes summament pobres o fragments de bardissa. 
També les jonqueres son poc fréquents. A i x i com a 
les terres boreomediterrànies, deis alzinars, la vege
tació dels llocs humits és en general de carácter 
eurosiberià, ací hi preñen importancia les especies 
i comunitats mediterrànies; baladrars i bosquets de 
tamarius son netament mediterranis, i f ins i tô t als 
canyissars i a les jonqueres hi sol haver especies 
meridionals. 

Els prats son inexistents, si no és en forma de pe
t i ts retalls d'herbei l imi ta is a la vora de les aiguës 
mes o menys permanents, o bé sota el carácter de 
comunitats estèpiques del t ipus dels espartars, dels 

prats sabanoides, poc fréquents, o dels erms poblats 
principalment d'herbes anuals. 

La poca intensitat del rentatge del sol fa que amb 
una certa freqüéncia apareguin taques de sois salins 
o guixencs, damunt les quais apareixen formes de 
vegetació especialitzades. 

també la vegetació ni t rôf i la, dels llocs que, per la 
rao que s lgui , reben una apor tado considerable de 
materia orgánica, ocupa extensions importants en 
aqüestes terres, on l'aigua de pluja no s'endu els 
ni trats. Aquesta vegetació s'aparta dels conreus i de 
les vores de cases I camins, on sol tenir el centre 
pr incipal, per di fondre's pels erms molt pasturats. Un 
matollar grisenc de siscal ls i de botges, d'aspecte 
semidesèrt lc, assenyala aquests indrets sotmesos a 
a una acció del bestiar molt intensa. 

De réglons de tendencia árida, sense alzlnar, pobla-
des per una vegetació meridional , en tenim de dues 
menés: unes d' internes, continentals, amb cl ima f red 
a l 'hlvern, sense influencia d'aire marí t im, la cl imax 
de les quais és la màquia de garric i arçot; les al t res, 
mar i t imes, amb hivern tempérât, on l'aire és sovint 
humit i provoca rosada i on tenen importancia les 
especies que no toleren el f red. 

24) Zona de la màquia de garric i arçot. A la baixa 
plana del Segre, així com en algunes contrades ¡nte-
riors poc plujoses del País Valencia (Camp de Túria, 
els Serrans, la Canal de Navarrés, A l t Vlnalopó), sota 
un cl ima àrid i cont inental, sec a l 'estlu i f red a l'hi-
vern, la vegetació natural seria probablement una 
màquia de garric amb arçot, possiblement també 
amb càdec I amb savina comuna (vegeu f ig. 183). 
A les contrades on la influencia marítima és una mica 
sensible en el cl ima, sobretot als volts de l'Ebre i 
mes al sud, en Testât actual de la vegetació, la mà
quia du sovint pi blanc intercalât. 

A hores d'ara, d'aquestes màquies en resta poca 
cosa. La major part del país o és cult ivada (blat ex-
tensiu) o és coberta d'una brolla baixa i clara de 
romani I Ni cabrer, dins la quai a les terres valencia-
nes centrais i meridionals pot ésser abundant l'es-
part ver. Si el cl ima no és gaire fred s'hl fa també el 
pi blanc; alla on el cl ima és molt continental la brolla 
no sol contenir arbres de cap mena. 

Els fons de valí, per on l'aigua no sol correr, so
vint son reblerts de sédiments Mimosos o argi losos 
que no s'humitegen mai gaire. Aquest és l 'ambient 
predi lecte dels espartars d'albardi. Les graminies do
minants, com l'albardí o espart bord o, mes rarament 
(Baix Cinca, etc. ) , l 'estipa de Lagasca, fan poblacions 
clares i resseques que a la primavera, els anys plu-
josos, s'omplen de peti tes herbetes anuals. Els sois 
profunds dels espartars son els que han estât mes 
ut i l i tzats per al conreu de cereals. Abandonat el cul-
t iu i pasturats per ramats de xais, es cobreixen d'un 
matollar gris molt t ip ie, on dominen la botja pudent, 
mata de f laire característ ica, estesa des dels seml-
deserts asiàtics a les terres arides de la nostra pe
nínsula, i el s iscal l , pet i t arbust grisenc de ful la ci
l indrica, mes o menys suculenta i curtament peluda. 
Com dèiem suara, el matollar de botja pudent i sis
call, que també es pot omplir de peti tes herbes anuals 
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a la primavera, és l leugerament n i t rô f i l . La seva ex-
tensio esta en relació amb la falta de pluja, que fa 
que la terra conservi fàci lment una certa proporció 
de ni t rats. 

Les escasses pluges son també insuficierits per a 
netejar la terra de clorur sôdic i d'altres sais solu
bles. Les sais no solen pas desaparèlxer ben bé de 
les terres normáis, perô arrossegades per l'aigua de 
pluja tendeixen a acumular-se a les concavitats del 
terreny. Per aixô les clotarades sensé sobreelxidor i 
f ins i tôt els fons de les valls porten poblacions de 
plantes halôf i les. Sovint el fons de les pet i tes valls 
salobroses du bosquets de tamarius, arbrets grisencs 
de ful les amb aspecte d'escata. A l 'hivern els tama
rius no perden les fu l les soles sino també els bran-
quil lons de l'any, que les sostenen. A ls sois molt 
salats es fan poblacions de mates halôf i les corn la 
cir ialera glauca, una de les especies mes resistents 
a la sal ini tat, el salât blanc, arbust de ful la grisa, 
rombal, el salât ver, semblant al siscal l perô glabre 
I d'un verd fose, etc. Diverses especies d'ensopegue-
res, de joncs, de plantatges I d'altres vegetáis indi
quen els sois de concentrado salina no tan elevada. 

Els sois guixenes duen una vegetado especial amb 
ruac i altres plantes part iculars, exclusives de les 
terres poc plujoses de la part occidental de la regló 
mediterrània. 

Precisament perqué plou poc, la xarxa f luvial no és 
gaire ben const i tuida i per aixô son fréquents els in-
drets on l'aigua resta mes o menys embassada des-
prés de les pluges. S'hi fan canyissars, de vegades 
força extensos, perô sempre molt pobres en especies. 

És molt notable en aquesta zona la influencia de 
les estepes i semideserts de la part meridional de 
la regió mediterrània. Son ben sensibles també, en
cara que no siguin gaire intenses, relacions amb les 
terres arides de l 'Asia occidental i central . 

207 (Anna Borbonet) 

Els arenáis antics, ¡a ben fixats, poden dur una vegetado 
poc diferent de la de les ierres interiors. Maquia de garric 
i margalló amb un estrat superior de pi blanc, damunt 
dunes velles, a la Devesa de Valencia, entre ¡'Albufera i 
la mar. 

N 

Camp de Morveóre 

208 
Vegetado austromediterrània del Camp de Morvedre (subs
trat calcari). 
Vegetado natural: 
1. Baladrar (Rubo-Nerietum), al fons de les rambles. 
2. Murtar (Calicotomo-Myrtetum), damunt sois una mica 

mes secs. 
3. Maquia de garric i margalló (Querco-Lentiscetum), ve

getado climax del territorl. 
4. Brolla d'albada i romerola (Anthyllido-Cistetum clusü) 

amb un estrat arbori ciar de pi blanc, en els rosts molt 
secs. 

Primer nivell de degradado: 
1. Baladrar mes o menys aclarit. 
2. Brolla d'albada i romerola, amb pins o sense. 
3. Complex de brolla i màquia (la maquia s'ha réduit molt 

i la brolla, amb pins o sense, ha ocupat les clarianes). 
Segon nivell de degradado: 
1. Jonquera (Peucedano-Sonchetum aquatilis). 
2. Xiscar (Equiseto-Erianthetum amb Imperata). 
3. Llistonar amb anuals (Teucrio-Brachypodietum retusi, 

etc.). 
4. Prat d'albellatge (Hyparrhenietum). 

A les zones que son descri tes a cont inuado el 
cl ima és mar i t im, d'hivern tempérât, I la vegetado 
té un carácter acusadament te rmôf l l . 

25) Zona de l'ullastrar provençal. La vegetado 
austromediterrània de carácter mar i t im té una avan-
çada extrema cap al nord a les costes de Provença 
I de Liguria, protegides contra les masses d'aire fred 
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E i vi ssa l¡i*y Cabrera 

Formentera 

vegetaaó mediterrània 

• zona orobaleàrica 

I 1 Uomini de l'aizinar amò aclamen (22) 

H Domìni de la màquia de Mentisele i marcano (26) 

li 111 11 Domini de la màquia de qarrofer i olivella (27) 

IT ' 1 11 Domini de l'uliastrar amò aranci bord (za) 

209 (O. de Bolòs) 

Mapa de les zones de vegetado de les liles Balears. 

que venen del nord per la serralada deis A lps. L'ullas-
trar provençal, que compren, a mes de l 'ullastre o 
ol ivera salvatge, especies tan notables com la llete-
rassa i l 'olivella, arriba en estât f ragmentan a les 
costes del Cap de Creus, on no és pas, perô, la vege
t a d o normal, sino que apareix només en alguns llocs 
molt arrecerats dins la zona de l'alzinar amb marful l . 
L'únic lloc, dins el ter r i tor i cátala, on sembla que 
l'ullastrar provençal, mes o menys f ragmentan, cons
t i t u e r la vegetació zonal son les ¡Mes Medes, al Baix 
Empordà, a les quais, perô, la vegetació pr imit iva ha 
estât destruida d'una manera gairebé to ta l . 

Si deixem de banda els l l istonars i diversos t ipus 
de vegetació l i toral , ara hi son abundants sobretot 
comunitats de vegetáis amics de la sal i de la ma
ter ia orgánica (n i t rohalôf i ls) , sost ingudes per les 
colonies d'ocells de mar que nien a les l i les: grans 
colonies de salât blanc ais solei ls i poblacions de 
malva gran ais penya-segats no tan assolel lats. 

26) Zona de la màquia de Dentisele i margalló. Les 
terres mari t imes compreses entre el Baix Llobregat 
i l 'Alacantès const i tueixen una àrea força homogènla 
en la quai la cl imax és una màquia termòf i la on do
minen el garric i el Mentisele i on son abundants 
l 'ul lastre, el margalló i l 'arçot. Remarquem la dife
rencia d'espècies que existeix entre l 'ullastrar pro
vençal i aquest altre t ipus de màquia, d'aspecte sem
blant, però netament ibèrica per les especies que la 
componen. La màquia de Mentisele i margalló és tam
bé desfavorable a la vida del pi blanc perqué és mas
sa densa i ombrívola. 

Alla on el sòl és poc profund, en comptes de mà
quia s'hi fa una brolla de romani i bruc d'hivern, que 
pot presentar una composició variable segons les 
contrades: a les terres meridionals, per exemple, hi 
abunda l'albada, i a la zona del cap de la Nau l 'espigol 
dentat. La brolla, poc densa, normalment és coberta 
per un estrat superior de pi blanc, arbre que en el 
moment présent és l 'espècie arbôria principal de tota 
aquesta zona. Com que a la zona de la màquia de 
Mentisele i margalló els sois sensé carbonats son 
molt rars, també ho son les brolles calcifugues de 
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210 (J. Nuet i Badia) 

Paisatge austromediterrani. La màquia de garric i mar-
galló (Ouerco-Lentiscetum), molt alterada per l'home, a 
Campgràs (Garraf). La màquia alterna amb brolles i amb 
llistonars alla on la terra és poc profunda. 

brucs i estepes. 
L'acció destruct iva de l'home ha fe t desaparèixer 

una gran part de les màquies pr imi t ives i ha provocat 
una gran expansió de les brol les, que actualment co-
breixen grans extensions de terreny. 

A ls sols secs on per causes naturals o ar t i f ic iá is, 
no existeixen especies l lenyoses, es fa sovint, sobre-
to t en exposició al sud, el prat safoanoide d'albellatge, 
del quai son caractér ist iques les f lors roses molt 
ornamentáis de la corret jola gran i les blaves i ver-
mel les del veçot ar t iculât . A la terra baixa valenciana 
el prat d'albellatge es transforma alla on el sol és 
profund, permeable i una mica humit en un prat de 
xisca, també d'aspecte sabanoide. 

La vegetado natural de les raconades frescals de 
les obagues no sol incloure especies del bosc de ful la 
caduca sino f ragments mes o menys importants d'al-
zinar amb marfull o de comunitats del seu estatge. 
Entre el Llobregat i el Mi l lars hom observa encara 
résidus importants d'alzinar a les fondalades I als 
sois profunds de la baixa plana, de manera que, al-
menys en una part del país, sembla que h¡ haurla dues 
comunitats c l imàciques: la màquia damunt els sois 
poc profunds de la muntanya i damunt els sois amb 
crosta calcarla, l'alzinar sobre els sois profunds sen-
sé crosta. 

Els rius que travessen la zona poden ésser acom-
panyats d'una galeria de bosc de ribera: normalment 
pr imer salzeda, mes amunt albereda i a un nivell en
cara una mica mes ait omeda. Perô al fons de les 
pet i tes valls sense c i rcu lado d'aigua permanent, o 
sia a les anomenades rambles, hi pot haver una vege
t a d o amiga de la humitat de carácter netament medi-
terrani , ben desenvolupada sobretot al sud de l'Ebre. 
Hom hi dist ingeix t res nivel ls de vegetado corres-
ponents a graus d'humitat cada vegada mes elevats: 

1) Màquia normal, amb l lent iscle, garric, ul lastre, 
etc. 

2) Murtar: màquia frescal de murta, arbust escle-
rof i l le de ful la verda i l luent i de f lor blanca f lairosa. 

3) Baladrar: població densa de baladre, arbust de 
tul les dures, llargues i estretes i de f lor rosa. El ba
ladre és un vegetal molt metzinós, cul t ivât com a 
ornamental en els jardins, en diverses var ietats. 

El domini de la màquia de l lent iscle i margal ló, que 
s'estén del nivell de la mar a 300-400 m, és força 
homogeni. De tota manera hom hi pot dist ingir diver
sos segments. En el segment septentr ional, f ins al 
Mi l lars, com hem dit, el complex de comunitats de la 
màquia alterna amb el de l'alzinar, que penetra per 
les planes frescals f ins a prop de la mar. El segment 
meridional , compres entre la Ribera Baixa i l 'Alacan-
tés té una f lora especialment rica en especies meri-
dionals i endémiques. 

Les i Mes Pitiüses (Eivissa i Formentera), mes ibé
riques que baleàriques per llur f lora 1 vegetado, han 
d'ésser incloses encara dins aquesta zona, perô di
versos t rets caractér isées els donen un matís espe
cial . La màquia, per exemple, di fereix perqué s'hi 
fa l 'olivella i la savina marít ima. La brolla, que és 
formada sobretot per plantes de ful la estreta, com el 
bruc d'hivern i el romaní, en el moment présent és 
la vegetació que cobreix la major part de les terres 
no conreades d'aquestes i l les, les quais apareixen 
molt netament com un país de vegetáis de fulla en 
forma d'agulla o d'escata, és a dir, de plantes que 
no tenen gaire superf ic ie transpirant. El pi blanc i 
la savina marít ima, els unies arbres reaiment impor
tants a les Pitiüses, els quais sovint fan un estrat su
perior damunt la brol la, contr ibueixen for tament a 
donar aquest carácter al paisatge. A les vores dels 
camins i als indrets molt alterats per la pastura, la 
brolla es transforma en una timoneda de t imó capitat 
i de t imó baleario. Les clarianes poden portar pradells 
formats d'una manera gairebé exclusiva per herbes 

ans» 

211 (J. M. Panareda) 

Les dunes allunyades de la mar, ¡a fixades, son ocupades 
per comunitats pobres d'arbrets. La savina marítima (Juni-
perus phoenicea ssp. lycia) és una de les principals espe
cies que fan aquesta fundó. Formentera. 
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212 (Margarida Masclans) 

El Ir are cugot (Arisarum vulgar e), herba de la familia de 
les aràcies, pròpia de les màquies austromediterrànies. És 
una planta que ereix i florelx durant l'hivern, mentre que 
en venir la calor s'asseca i només conserva els tubercles 
en zones subterrànies. La fotografìa fou feta a Mallorca, 
prop d'es Pont d'Inca. 

anuals, entre les quais es destaca la gramínia meri
dional de tul les f i l i formes anomenada romp-sac, que 
és acompanyada sovint per l'albo est ivai . La vegetació 
de les roques és d'af initat baleárica. En canvi, a les 
costes, no galre ventoses, la vegetació dels penya-
segats, tan rica a Mallorca i a Menorca, no és gaire 
desenvolupada. 
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Penya- segai litoral menorquí - Mar 
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a 

213 
Esquema de la vegetació d'un penya-segat litoral a la costa 
septentrional de Menorca. 
1. Marina (=máquia) de mata (=llentiscle) i aladern mit-

\a (Aro-Phillyreetum). Assenyala una influencia mode
rada del vent que porta sal. 

2. Socarrells (Launaeetum cervicornis). Coixinets espino
sos que indiquen una acció del vent salabrós molt in
tensa. 

3. Ensopegueres (Limonietum caprariensis). Acció directa 
de l'aigua salada en temps de tempesta. 

4. Vegetació criptogámica marítima (líquens, algues). 

27) Zona de la màquia de garrofer i olivella. La 
part meridional i occidental de Mallorca no és gaire 
plujosa. A les terres de condicions normals l'alzinar 
hi és subst i tuï t per un ullastrar amb garrofer, especie 
possiblement subspontània, l leterassa, vidalba baleári
ca, espareguera de gat, frare cugot, etc. Destruida 
la màquia per l 'home, se sol fer una brolla de ro
mani i bruc d'hivern que moites vegades conté ga-
tova, albada, espígol dentat, etc. El pi blanc hi sol 
ésser abundant. Una degradació mes accentuada 
mena a l 'establiment de pradells terofítics amb albe-
llatge o amb romp-sac, en els quals hi sol haver 
grans quantitats d'albó est ival . 

Ais obacs hi pot haver claps d'alzinar. Al fons de 
les vails la zonado de la vegetació natural compren-
dria, de menys humit a mes: 

1. Ullastrar. 
2. Murtar. 
3. Alocar (o, si el sol és salabrós, tamar igar) . 
Actualment la jonquera amb ranuncle de fulla gran 

I els herbassars d'aleixandri, de tendencia ni t rôf i la , 
molt verds i exubérants durant la primavera, son fre
quents al fons de les vai ls. 

El paisatge de la màquia volta tota l'i l la de Mallor
ca arran de mar. En aquesta zona és situada dones 

214 (O. de Bolòs) 

Vegetació litoral de coixinets espinosos (socarrells) a 
Formentor (Mallorca). 
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215 (O. de Bolòs] 

Vegetado litoral d'ensopegueres (Limonietum caprariensis) 
al cap de ses Salines (Mallorca). 

la vegetado própiament l i toral , que compren arenáis 
i dunes amb borró i amb poblacions de savines ma
r i t imes i de càdecs de mar, comunitats halofítiques 
amb cir laleres i amb ensopegueres, canyissars al vol-
tant d'albuferes i aiguamolls, i, com a élément molt 
part icular de les illes Gimnèsies (Mallorca I Menor
ca) , els socarrells, comunitats de mates esplnoses 
en forma de coixinet, caractérist iques deis penya-se-
gats, sobretot deis que son exposats a l 'acció de la 
tramuntana. 

28) Zona de la màquia d'ullastre i arangí bord. A 
Menorca l'ullastrar ocupa pr incipalment les terres ex-
posades al nord, sotmeses a la violencia de la tra
muntana i a l 'aportació de sal que duu el vent. La 
màquia menorquina no és tan rica en plantes meri-
dionals com la de Mallorca i recorda un poc l 'ullas
trar provençal. El complex de comunitats subst i tuents 
de la màquia és semblant al que ha estât descr i t en 
tractar de la zona précèdent, perô, en corresponden
cia amb el cl ima mes plujós, els prats terof í t lcs secs 
(romp-sac, albellatge) no hi fan cap paper important, 
mentre els pasturatges de primavera, poc xerof í t ics, 
hi teñen una gran part icipació. Aquesta zona és pràc-
t icament l'única dins els Països Catalans en qué una 
part del t e m t o r i sotmès a biocl imes austromediterra-
nis porta sois sense carbonats. Per aixô, al costat de 
la brolla caldcóla de romaní i bruc d'hivern, hi ha 
també brolles calcífugues d'estepes i brucs. Com que 
el país és plujós, a les fondalades humides apareixen 
bassals amb ranuncles aquàtlcs de f lor blanca, vore-
jats de jonqueres de carácter meridional i fíe délicats 
pradells d'isóets, anàlegs ais que son coneguts de 
diversos altres punts de les terres mediterrànies ma
r i t imes. 

Al l i toral septentr ional de Tilla els coixinets espi
nosos (socarrells) assoleixen el màxim de desenvo-
lupament i de rlquesa. 

29) Zona de l'espinar d'arçot i margalló. Si hom 
va cap al sud, seguint les costes orientais de la Pe
nínsula Ibérica, en arribar a la lat i tud d'Alacant pe-
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Vegetado degradada 
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216 
Esquema del paisatge vegetal deis voltants d'Alacant. 
Vegetado natural: 
1. Baladrar (Rubo-Nerietum). 
2. Murtar (Calicotomo-Myrtetum). 
3. Maquia de garric i Margalló (Ouerco-Lentiscetum). 
4. Espinar d'arcot i margalló (Chamaeropo-Rhamnetum). 
Vegetado degradada per l'home: 
1. Fenassar (Brachypodietum phoenicoidis). 
2. Gramenet sec d'avena filifólia (Elaeoselino-Avenetum 

filifoliae). 
3. Timoneda meridional (Stipo-Sideritetum leucanthae). 

netra dlns un ter r i tor i acusadament àrid. Hom passa, 
gairebé de sobte, a un t ipus de paisatge molt mes 
àrid i meridional que el de la màquia de Mentisele 
i margal ló. 

La vegetació cl imàcica hi ha estât destruida d'una 
manera gairebé tota l . Sembla però que era una màquia 
no gairé ombrívola o un espinar sovint dominât per 
l 'arçot, arbust divaricat de ful la estreta, i el margalló, 
peti ta palmera de fulla en forma de vental i , que tam-
poc no fa gaire ombra. La bufera frut icosa, l 'arraià, 
la periploca, l 'espareguera de gat, etc., part icipaven 
en la const i tució d'aquesta comunitat molt xerof i t ica 
i te rmòf i la . 

A Testât actual, cobreixen el terreny sobretot ti-
monedes, comunitats esclarissades integrades per 
especies meridionals part iculars, moites d'elles amb 
aspecte de mateta, i erms d'anuals, en els quais pot 
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217 (Narcís Sauleda) 

Detail de l'argot (Rhamnus lycioides), arbust tipic de les 
terres àrides de la Peninsula Ibèrica, on pot constituir 
espinars impenetrables. El seu port recorda el de molts 
altres vegetals llenyosos dels paisos tropicals i subtro
pical sees. 

218 (Narcis Sauleda) 

El paisatge ressec deis espinars d'arcot i margalló. Ac-
tualment la vegetado hi compren sobretot timonedes i 
espartars, gairebé subdesértics. De /'espinar en resten 
petits residus, com mostra la fotografía, feta al massís de 
Fontcalent (l'Alacantés).. 

dominar el romp-sac o be, en sols profunds i argi-
losos, I'espart albardf. 

La maquia de llentiscle i margallo, la brolla de 
romani i bruc d'hivern amb albada, I les plnedes, 
comunitats semblants a les de la resta de la terra 
baixa valenciana, en aquestes contrades molt meri
dionals i arides tendeixen a refugiar-se mes aviat 
als obacs i a les fondalades. 

El paisatge, en conjunt, te molta cosa en comu 
amb el de les terres arides continentals, domini de 
la maquia de garric i argot. Igual que en elles, aci 
t robem comunitats de mates gipsicoles, dels sols 
guixencs, vegetacio haldfila, que puja f ins a mes de 
500 m d'al t l tud, i comunitats d'arbusts nitrohalofils, 
que aci son dominades sobretot per I'escobella, ar
bust genistoide molt f i de mes d'un metre d algaria, 
o per la sosa oposit i fo l ia, enfi ladlssa i molt densa, 

que prefereix les terres argiloses profundes. Els 
camps abandonats es cobreixen a la primavera de 
les f lors violácles pállides del coletxó. 

Seguint la vora deis rius que porten aigua perma-
nent arriben f ins a aquelxes terres omedes i albere-
des summament pobres. Mes freqüents son les bos-
quines de tamarius i de baladres, que assenyalen els 
cursos d'aigua intermitents. 

Les árees mes o menys muntanyoses, com les deis 
voltants de la Torrevel • a Textrem meridional del 
País Valencia, corresponen mes aviat al domini de 
la máquia de l lentiscle i margalló que al de l'es-
pinar. 

En canvi, la vegetació natural de les ¡lies deis Co
lumbréis, situades a la lat i tud de Castelló de la Plana, 
o sia, mes cap al nord, t indria possiblement una 
af initat considerable amb els espinars alacantins. 
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CONSPECTE DE LES ZONES DE VEGETACIÓ DELS PAÏSOS CATALANS 

Vegetacip boreoalpina 
I a. Estatge nival 

1. Zona de les neus perpétues 
2. Nivel l subnival 

Í b. Estatge alpi 
3. Domini del prat de festuca supina 

(Hieracio-Festucetum supinae) 
4. Domini del prat de càrex corbat (Leon-

todonto-Caricetum curvulae) 
I c. Estatge subalpi 

5. Domini del bosc de pi negre (Saxifra-
go-Rhododendretum) 

6. Domini de l'avetosa (Goodyero-Abiete-
tum) 

7. Nivell culminai del ginebró (Junipe-
rion nanae) 

Vegetado eurosiberiana 
II a. Provincia atlàntica 

8. Domini de la fageda amb jol iu (Scil lo-
Fagetum) 

9. Domini de la fageda amb ellèbor verd 
(Helleboro-Fagetum) 

10. Domini del bosc de roure pènol (Iso-
pyro-Quercetum roboris) 

Il b. Provincia submediterrània 
11. Domini del bosc pir inenc de pi roig 

(Hylocomio-Pinetum catalaunicae) 
12. Domini de la pineda de pi roig amb 

gèum de bosc (Geo-Pinetum sylvestr is) 
13. Domini del bosc de roure de ful la gran 

amb biada (Querco-Aceretum opali) 
14. Domini del bosc de roure martinenc 

amb boix (Buxo-Quercetum pubescen
te) 

15. Domini del bosc de roure reboll (Ce-
phalanthero-Quercetum pyrenaicae) 

16. Domini del bosc de roure 
(Violo-Quercetum fagineae). 

Vegetació mediterrànla 
III a. Al ta muntanya mediterrània 

17. 

valencia 

18. 

19. 

Ili c. 

Nivel l culminai dels eriçons (Xera-
cantho-Erinacion, Genist ion lobel i i ) 
Domini de les savinoses de muntanya 
(Juniperetum hemisphaerico-thurife-
rae, Pino-Juniperetum sabinae). 
Zona orobaleàrica (Teucrietum sub
spinosi) 

Provincia boreomediterrània (Quercion i l i -
cis) 

Domini de l'alzinar muntanyenc (Quer-
cetum mediterraneo-montanum) 
Domini de l'alzinar amb marful l (Quer-
cetum i l icis galloprovinciale) 
Domini de l'alzinar amb ciclamen (Cy-
clamini-Quercetum i l ic is) 
Domini del carrascar (Quercetum ro-
tundifol lae) 

Provincia austromediterrània 
24. Domini de la màquia de garric i argot 

(Rhamno-Cocciferetum) 
Domini de l 'ullastrar provençal (Oleo-
Lentiscetum provinciale) 
Domini de la màquia de Mentisele i 
margalló (Querco-Lentiscetum) 
Domini de la màquia de garrofer i o l i -
velia (Cneoro-Ceratonietum) 
Domini de l 'ullastrar amb arangî bord 
(Prasio-Oleetum) 

Domini de l'espinar d'arçot i margalló 
(Chamaeropo-Rhamnetum lyc io id is) . 

20 

21 . 

22 

23. 

25 

26 

27 

28 

29 

INDEX DE NOMS DE COMUNITATS VEGETALS AMB LA CORRESPONDENCIA CIENTÍFICA 

acnàter, comunitat d' — Stipion calamagrostis 
adenostil, herbassar d' — Adenostylion 
agroplr mediterrani, assoclació d' — Agropyretum medi-

terraneum 
albellatge, prat d' — Hyparrhenietum hirto-pubescentis 
albereda — Populion albae 
aleixandrl, herbassar d' — Urtico-Smyrnietum olusath 
alzinar baleario — alzinar amb ciclamen 
alzinar de carrasca — carrascar 
alzinar amb ciclamen — Cyclamini-Quercetum ilicis 
alzinar amb marfull — Quercetum ilicis galloprovinciale 
alzinar muntanyenc — Quercetum mediterraneo-montanum 
amanida de gripau, comunitat d' — Cardamino-Montion 

argot i margalló, espinar d' — Chamaeropo-Rhamnetum 
lycioidis 

avellanosa amb polístic — Potysticho-Coryletum 
avellanosa amb viola de llop — Hepatico-Coryletum 
avetosa amb neret — Rhododendro-Abietetum 
avetosa típica — Goodyero-Abietetum 
baladrar — Rubo-Nerietum 
bardissa — Prunetalia spinosae 
blets I conizes, associacions de — Chenopodion muralis 
boixeda baleárica — Aceri-Buxetum balearicae 
boixeda típica — Quercion pubescenti-petraeae inicial o 

dégradât 
borró, comunitat de — Ammophiletum arundinaceae 
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bruc d'aiguamoll, torbera de — Ericetum tetralicis 
bruc boal, brolla de — Cisto-Sarothamnetum catalaunici 
bruc femella, brolla de •— Lavandulo-Ericetum scopariae 
bruguerola, landa de — Calluno-Genistion 
canylssar — Phragmition 
cardàmine pirinenca, comunltat de — Cardaminetum pyre-

naicae 
càrex corbat, prat de — Leontodonto-Caricetum curvulae 
càrex fosc, prat de — Caricetum nigrae 
càrex inflat, comunitat de — Caricetum rostratae 
carrascar — Ouercetum rotundifoliae 
cirlaleres, comunitats de — Arthrocnemion fruticosi, etc. 
corona de rei i orella d os, associació de — Saxifrago-

Ramondetum 
creixenar — Apietum nodiflori 
crepis nana, comunitats de — Iberidion spathulatae 
crucianella maritima, associació de — Crucianelletum ma-

ritimae 
eixorba-rates, matollar xeracàntic d' — Teucrietum sub

spinosi 
elina, associació d' — Oxytropido-Elynetum 
empètrum, matollar d' — Empetro-Vaccinietum 
erigo, matollar xeracàntic d' — Xeracantho-Erinacion, Eri-

naceo-Anthyllidetum montanae 
esbarzer i roldor, bardissa d' — Rubo-Coriarietum 
espartar — Agropyro-Lygeion, etc. 
espigol ver i ginestell cineri, pastura d' — Aphyllantho-La-

vanduletum pyrenaicae 
estepes i brucs, brolla d' — Cistion 
fageda amb boix — Buxo-Fagetum 
fageda amb descàmpsia flexuosa — Luzulo-Fagetum 
fageda amb eHèbor verd — Helleboro-Fagetum 
fageda amb joliu — Scillo-Fagetum 
fenassar atlàntic — Carlino-Brachypodietum pinnati 
fenassar comu — Brachypodietum phoenicoidis 
festuca supina, prat de — Hieracio-Festucetum supinae 
fonoll mari i ensopegueres, comunitats de — Crithmo-

Limonietalia 
freixeneda de muntanya — Brachypodio-Fraxinetum excel-

sioris 
fromental petit, prat de — Triseto-Heracleetum pyrenalci 
galeopsis pirinenca, comunitat de — Galeopsio-Poetum 

fontqueri 
garric i argot, màquia de — Rhamno-Cocciferetum 
garriga tipica — Ouercetum cocciferae 
garrofer i olivella, màquia de — Cneoro-Ceratonietum 
gatelleda — Carici-Salicetum catalaunicae 
gesp, prat de — Festucion eskiae 
gespet — Festucion eskiae 
ginebró, matollar de — Juniperion nanae 
gòdua i falguera aquilina, landa de — Prunello-Sarotham-

netum scopariae 
isòets, pradell d' — Isoetion 
isòets i subulària, pradell submers d' — Isoeto-Sparga-

nietum borderei 
joncs marins, prat de — Juncion maritimi 
jonga i fenàs, prat de — Aphyllanthion 
jonga, pastura de — Aphyllanthion 
jonceda — Aphyllanthion 
Mentisele i margalló, màquia de — Querco-Lentìscetum 
llistonar amb anuals — Thero-Brachypodion 
margall bord, pradell de — Hordeion 
matafocs i crespinells, comunitats de — Sedo-Scleranthion 
mucizònia de congestera, comunitat de — Gnaphalio-Mu-

cìzonietum 
murtar — Calicotomo-Myrtetum, Clematido-Myrtetum 
neretar — Saxifrago-Rhododendretum 
olivarda I ripoll, comunitats d' — Bromo-Oryzopsion mi-

liaceae 

omeda — Lithospermo-Ulmetum, Hedero-Ulmetum 
pél cani, prat de — Nardion, etc. 
pi negre amb ginebró i bàlec, bosc de — Genisto-Arcto-

staphyletum 
pi negre amb neret, bosc de — Saxifrago-Rhododendre

tum 
pi negre amb ussona, bosc de — Anemono-Pinetum 
pi roig, pineda pirinenca de — Hylocomio-Pinetum cata

launicae 
pi roig amb boix, pineda de — Buxo-Ouercetum pubescen-

tis hylocomio-pinetosum 
pi roig amb gèum de bosc, pineda de — Geo sylvatici-

Pinetum sylvestris [ = Violo-Ouercetum fagineaé pine-
tosum sylvestris (O. Bolòs 1962) O. Bolòs et J. Vigo in 
O. Bolòs, Mem. R. Acad. Ciènc. Arts Barcelona 724: 145, 
taula 53, 1967). 

plantatge crasslfoli, comunitats de — Plantaginion crassi-
foliae 

poa vària, gespa de — Poion variae 
politric sexangular, associació de — Polytrichetum norve-

gici 
pradell d'anuals calcifugues mediterrànies — Hélianthe-

mion gutttati 
prat dallador — Arrhenatherion, Triseto-Polygonion bistor-

tae 
ravenisses, comunitats de — Diplotaxion 
romani i bruc d'hivern, brolla de — Rosmarino-Ericion 
romani i Ili cabrer, matollar de — Rosmarino-Linetum 

suffruticosi 
romp-sac, comunitats de — Stipion capensis 
rosei les, associacions. de — Secalion mediterraneum 
roure de fulla gran, bosc acidòfll de — Teucrio-Ouercetum 

petraeae 
roure de fulla gran amb biada, bosc de — Ouerco-Aceretum 

opali 
roure martinenc amb boix, bosc de — Buxo-Ouercetum pu-

bescentis 
roure pènol, bosc de — Isopyro-Quercetum roboris 
roure reboll, bosc de — Cephalanthero-Quercetum pyre

naicae 
roure valencia, bosc de — Violo-Ouercetum valentinae 
roureda acidòfila — Quercion robori-petraeae 
roureda neutro-basòfila submediterrània — Quercion pu-

bescenti-petraeae 
salenca herbada, associació de — Salici-Anthelietum 
salzeda — Salicion triandro-fragilis 
saxífraga mitjana, associació de — Saxifragetum mediae 
saxífragues, androsaces, primules, etc„ comunitats calci

fugues de — Androsaclon vandellii 
savinosa litoral — Juniperetum lyciae 
senecl blanc, galeopsis pirinenca, etc., comunitats de — 

Senecion leucophylll 
senillar — canyissar 
sibtòrpia i arenària baleárica, associació de — Sibthor-

pio-Arenarietum balearicae 
siscall i botja pudent, comunitat de — Salsolo-Artemisie-

tum herbae-albae 
socarrells, comunitat de — Launaeetum cervicornis 
sudornar — Hieracio-Festucetum paniculatae 
sureda (naturai) — Ouercetum Ilicis galloprovinciale su-

beretosum 
tamarigar — Tamaricetum canariensls 
torer — Rùmicion alpini 
ullastrar provençal — Oleo-Lentiscetum provinciale 
ullastre ¡ arangi bord, màquia d' — Prasio-Oleetum 
ullastre i mata, màquia d' — màquia de garrofer i olivella 
ussona, prat d' — Festucetum scopariae 
verneda — Alno-Padion 
xereixos, véroniques, comunitats de — Panico-Setarion 
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ÍNDEX DE NOMS D'ESPECIES VEGETÁIS AMB LA CORRESPONDENCIA CIENTÍFICA 
(LA MAJORIA ESMENTATS EN EL TEXT) 

acnáter — Stipa calamagrostis 
acónit — Aconitum napellus i congéneres 
adenostil — Adenostyles alliariae 
adonis deis Pirineus — Adonis pyrenaica 
agropir mediterrani — Agropyrum ¡unceum ssp. mediterra-

neum 
aladern — Rhamnus alaternas, Phillyrea angustifolia i Ph. 

latifolia 
albada — Anthyllis cytisoides 
albardí — espart albardí 
albellatge — Hyparrhenia hirta (=Andropogon hirtus) 
álber — Populus alba 
albo estival — Asphodelus aestivus (=A. microcarpus) 
aleixandri — Smyrnium olusatrum 
aloe — Vitex agnus-castus 
alzina — Quercus ilex 
alzina carrasca — carrasca 
alzina surera — surera 
amanida de gripau — Montia fontana 
androsace — Androsace 
arangí bord — Prasium majus 
aranyoner — Prunus spinosa 
arboc — Arbutus unedo 
are blanc — espinalb 
are negre — aranyoner 
argot — Rhamnus lycioides ssp. lycioides 
arenaria baleárica — Arenaria baleárica 
argelaga — Genista scorpius 
arítjol — Smilax áspera 
arítjol baleario — Smilax áspera var. baleárica 
arraiá — Osyris quadripartita 
artemisa vulgar — Artemisia vulgaris 
asarina — Antirrhinum asarina 
avellaner — Corylus avellana 
avet (comú) — Abies alba (=A. pectinata) 
baladre — Nerium oleander 
balee — Genista purgans 
barballó — espígol comú 
bargalló — margalló 
bedoll comú — Betula péndula (=B. verrucosa) 
bedoll pubescent — Betula pubescens 
blada (comuna) — Acer opalus ssp. opalus 
blada de fulla petita — Acer opalus ssp. granatensis 
blat — Triticum aestivum 
blet — Chenopodium i plantes semblants 
boix (comú) — Buxus sempervirens 
boix balearle — Buxus baleárica 
boixerola — Arctostaphylos uva-ursi 
boixerola de fulla gruixuda — Arctostaphylos uva-ursi var. 

crassifolia 
borró — Ammophila arenaria ssp. arundinacea 
botja — Artemisia, Dorycnium pentaphyllum, etc. 
botja pudent — Artemisia herba-alba 
bromus erecte — Bromus erectus 
bronsa — bruguerola 
bruc —• Erica 
bruc d'aiguamoll — Erica tetralix 
bruc boal — Erica arbórea 
bruc femella — Erica scoparia 
bruc d'hivern — Erica multiflora 
bruguerola — Calluna vulgaris 
bufera arbustiva — Withania frutescens 
buixol — Anemone nemorosa 
cádec — Juniperus oxycedrus 

cádec de mar — Juniperus oxycedrus var. macrocarpa 
camedris — Teucrium chamaedrys 
canyís — Phragmites australis (=Ph. communis) 
canyís del Rosselló — Phragmites australis ssp. ruscino-

nensis 
caps-blancs — Alyssum maritimum (=Lobularia marítima) 
cardámine alpina — Cardamine alpina 
cardámine pirinenca — Cardamine pyrenaica (=C. latifolia) 
cárex — Car ex 
cárex corbat — Carex curvula 
cárex de Davall — Carex davalliana 
cárex fose — Carex nigra (=C. fusca) 
cárex inflat — Carex rostrata f = C . ¡nflata) 
carrasca — Quercus ilex ssp. rotundlfolia 
cárritx — Ampelodesma mauritanicum 
cartellatge — Viburnum lantana 
castanyer— Castanea sativa (=C. vesca) 
ciclamen baleáric — Cyclamen balearicum 
cirialera comuna — Arthrocnemum fruticosum (=Salicor-

nia f.) 
cirialera glauca — Arthrocnemum glaucum 
coletxó — Moricandia arvensis 
conillets — Antirrhinum majus 
coniza — Erigeron bonariensis, E. naudinii, E. canadensis 
co ra let — Berber is vulgaris 
corner — Amelanchier ovalis 
corniol (vulgar) — Aquilegia vulgaris 
corniol hirsut — Aquilegia hirsutissima 
corona de rei — Saxífraga longifolia 
coronilla boscana — Coronilla emerus 
corretjola (comuna) — Convolvulus arvensis 
corretjola gran — Convolvulus althaeoides 
coscoll — garric 
cotonera — Eriophorum 
créixen — Rorippa nasturtium-aquaticum 
crepis nana — Crepis pygmaea 
crespinell — Sedum 
crisospleni — Chrysosplenium oppositifolium 
crucianeHa marítima — Crucianella marítima 
descámpsia flexuosa — Deschampsia flexuosa 
dríade — Dry as octopetala 
eixorba-rates blanc — Teucrium marum ssp. subspinosum 
eixorba-rates negre — Astragalus balearicus (=A. pote-

rium) 
elina — Elyna myosuroides 
ellébor — Helleborus 
ellébor verd — Helleborus viridis ssp. occidentalis 
empétrum — Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum 
enclóver — Hedysarum coronarium 
epilobi — Epilobium 
erigó — E inacea anthyllis 
eriófor — cotonera 
ensopeguera — Limonium 
escabiosa marítima — Scabiosa atropurpúrea ssp. marí

tima 
esbarzer — Rubus ulmifolius i congéneres 
escobella — Salsola genistoides 
esfagne — Sphagnum 
espargani de muntanya — Sparganium angustifolium 
espart albardí — Lygeum spartum 
espart bord — espart albardí 
espart ver — Stipa tenacissima 
espareguera — Asparagus 
espareguera de gat — Asparagus albus 
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esparreguera — espareguera 
espígol comú — Lavandula latifolia 
espígol dentat — Lavandula dentata 
espígol ver — Lavandula angustifolia 
espinalb — Crataegus monogyna 
espinavessa — Paliurus spina-christi 
espunyidella d'olor — Galium odoratum (=Asperula odo-

rata) 
estepa borrera — Cistus salviifolius 
estepa de muntanya — Cistus laurifollus 
estepa negra — Cistus monspeliensis 
estipa de Lagasca — Stipa lagascae 
faig — Fagus sylvatica 
falguera aquilina — Pteridium aquilinum 
falzia prima — Asplenium septentrionale 
farigola — Thymus vulgaris 
fenàs comú — Brachypodium phoenicoides 
fenàs pinnat — Brachypodium pinnatum 
festuca rogenca — Festuca rubra 
festuca supina — Festuca ovina ssp. supina 
foixarda — Globularia alypum 
fonoll — Foeniculum vulgare 
fonoll marí — Crithmum maritimum 
frare cugot — Arisarum vulgare 
freixe de fulla gran — Fraxinus excelsior 
freixe de fulla petita — Fraxinus angustifolia 
freixe orn —• Fraxinus ornus 
fritil lària — Fritillaria pyrenaica 
fromental (gros) — Arrhenatherum elatius 
fromental petit — Trisetum flavescens 
galeopsis pirinenca — Galeopsis pyrenaica 
galzeran — Ruscus aculeatus 
garric — Quercus cocedera 
garrofer — Ceratonia siliqua 
gatell — Salix atroelnerea 
gatosa — Ulex parviflorus 
gatova — Genista tricuspidata var. lucida 
gavó alpí — Ononis cristata (=0. cenisia) 
genciana — Gentiana 
genciana acaule — Gentiana acaulis ssp. acaulis (=G. ko-

chiana) 
genciana alpina — Gentiana acaulis ssp. alpina 
gesp — Festuca eskia 
gèum de bosc — Geum sylvaticum 
ginebre — Juniperus communis ssp. communis 
ginebró — Juniperus communis ssp. alpina ( = ssp. nana) 
ginebró hemisferio — Juniperus communis ssp. hemi-

sphaerica 
ginesta (comuna) — Spartium ¡unceum 
ginesta patent — Genista patens 
ginesta sessilifôlia — Cytisus sessilifolius 
ginestell (comú) — gôdua 
ginestell cineri — Genista cinérea 
gôdua — Sarothamnus scoparius 
grandalla — Narcissus poeticus 
grèvol — Ilex aquifolium 
helianthem — Helianthemum 
heura — Hederá helix 
hilocoml — Hylocomium 
homogine — Homogyne alpina 
isôet — Isoetes 
joliu — Sc/7/a lilio-hyacinthus 
jonc — Holoschoenus, Juncus, etc. 
jonc comú — Holoschoenus romanus [=Scirpus holo

schoenus) 
jonc mari — Juncus maritimus 
jonça — Aphyllanthes monspeliensis 
julivert d'isard — Xatardia scabra 
llentiscle — Pistacia lentiscus 

lleteresa — Euphorbia 
lleterassa — Euphorbia dendroides 
Hi cabrer — Linum tenuifolium ssp. suffruticosum 
lligabosc etrusc — Lonicera etrusca 
llibagosc mediterrani — Lonicera implexa 
lliri de mar — Pancratium maritimum 
lliri xifioide — Iris xyphioides 
Ilistó — Brachypodium retusum (=B. ramosum) 
llorer — Laurus nobllls 
malva — Malva i generes afins 
malva gran — Lavatera arbórea 
marfull — Viburnum tinus 
margal I — Lolium perenne 
margal I bord — Hordeum murinum 
margalló — Chamaerops humilis 
marxívol — Helleborus foetidus 
mata — llentiscle 
matafocs — Sempervivum 
moixera (comuna) — Sorbus aria 
moixera de guilla — Sorbus aucuparia 
moixera de pastor — Sorbus torminalis 
mucizonia de congestera — Mucizonia sedoides 
murtra — murta 
murta — Myrtus communis 
nabinera — Vaccinium myrtillus 
neret — Rhododendron ferrugineum 
olivarda — Inula viscosa (=Cupularia v.) 
olivella — Cneorum tricoccon 
olivera — Olea europaea 
olivera salvatge — ullastre 
om — Ulmus minor (=U. campestris = U. carpinifolia: 
Orchis sambucina 
orella d'ós — Ramonda myconii 
oreócloa — Sesleria disticha (=Oreochloa disticha) 
ortiga — Urtica 
ortiga gran — Urtica dioica 
pa porcí — ciclamen baleáric 
pampa — Heracleum sphondylium 
paradísia — Paradisia liliastrum 
pebrella — Thymus piperella 
pél caní — Nardus stricta 
pél de bou — Poa annua 
pél de ca — pél de bou 
periploca — Periploca laevigata 
pinyer — pi pinyer 
pi blanc — Pinus halepensis 
pi bord — pi blanc 
pi negre — Pinus mugo ssp. uncinata 
pi pinyer — Pinus pinea 
pi roig — Pinus sylvestris 
pi rojalet — pi roig 
pinassa — Pinus nigra ssp. salzmannli 
pinastre — Pinus pinaster 
plantatge — Plantago 
plantatge crassifoli — Plantago crassiiolia 
poa ligulada — Poa ligulata 
poa varia — Poa annua ssp. varia 
polístic — Polystichum setiferum 
politric sexangular — Polytrichum sexangulare (=P. nor-

vegicum) 
pollancre — Populus nigra I P. canadensis 
primavera — prímula 
prímula — Primula 
prímula comuna — Primula veris 
prímula gran — Primula elatior 
pota de gat — Antennaria dioica 
ranuncle — Ranunculus 
ranuncle aquatic — Ranunculus secc. Batrachium 
ranuncle de fulla gran — Ranunculus macrophyllus 
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ravenissa — Diplotaxis I generes semblants 
ravenissa comuna — Diplotaxis erucoides 
regalíssia de muntanya — Trifolium alpinum 
repalassa — Arctium minus 
ripoll — Oryzopsis miliacea 
rogeta — Rubia peregrina 
roldor — Coriaria myrtifolia 
romani — Rosmarinus officinalis 
romeguera — esbarzer 
romp-sac — Stipa capensis (=S. retorta = S. tortilis) 
rosella — Papaver rhoeas 
roure — Quercus (de fulla caduca) 
roure cerrioide — Quercus cerrioides 
roure de fulla gran — Quercus petraea ( = Q . sessiliflora) 
roure martinenc — Quercus pubescens (=Q. lanuginosa) 
roure pènol — Quercus robur (=Q. pedunculata) 
roure reboll — Quercus pyrenaica (=Q. toza) 
roure valencia — Quercus faginea (=Q. valentine) 
rovell d'ou — Trolllus europaeus 
ruac — Ononis tridentata 
salat blanc — Atriplex halimus 
salat ver — Suaeda fruticosa 
salenca — Salix (de port ajagut) 
salenca herbada — Salix herbácea 
salenca dels Pirlneus — Salix pyrenaica 
salenca reticulada — Salix reticulata 
salenca retusa — Salix retusa 
salze — Salix 
sanguinyol — Cornus sanguinea 
savina — Juniperus (de fulla esquamiforme) 
savlna comuna — Juniperus phoenicea ssp. phoenicea 
savina litoral — savina maritima 
savina maritima — Juniperus phoenicea ssp. lycia 
savina de muntanya — Juniperus sabina 
savina turifera — Juniperus thurifera 
saxífraga — Saxífraga 
saxífraga mitjana — Saxífraga medía 
seneci blanc — Senecio leucophyllus 

senill — canyís 
server — Sorbus domestica 
sesléria — Sesleria coerulea 
sibtórpla — Sibthorpia africana 
siscall — Salsola vermiculata 
socarrell — Launaea cervicornis i plantes litorals en coi-

xinet espinos d'aspecte semblant 
sosa opositifólia — Salsola verticillata (=S. oppositifolia) 
subulária — Subularia aquatica 
sudorn — Festuca paniculata (=F. spadicea) 
suro — surera 
tamariu — Tamarix 
teix — Taxus baccata 
tell de fulla gran — Tilia platyphyllos 
tell de fulla petlta — Tilia cordata 
timó — farlgola 
timó baleáric — Satureja barceloi 
timó capitat — Thymus capitatus 
tomaní — Lavandula stoechas 
tora — Aconitum 
tortellatge — cartellatge 
trévol — Trifolium 
trévol pudent — Psoralea bituminosa 
trompera — Ephedra 
ullastre — Olea europaea var. sylvestris 
ussona — Festuca scoparia 
vecot articulat — Lathyrus clymenum (=L. articulatus) 
veladre — Veratrum álbum 
vern — Alnus glutinosa 
verónica — Verónica 
vidalba (comuna) — Clematis vitalba 
vidalba baleárica — Clematis cirrhosa var. baleárica 
viola de llop — Anemone hepática (=Hepatica nobilis) 
xereix — Setaria 
xipell — bruc d'hlvern 
xisca — Imperata cylindrica 
xuclamel xilostl — Lonicera xylosteum 
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Restes de Tacciò glacial 
i periglacial a la Cerdanya 
per Antoni Gómez Ortiz 

L' àmbit geografie objecte a"estudi 

El Pirineu és, sens dubte, una de 
les serralades espanyoles que s'adiuen 
més a un estudi de la morfologia dels 
"paisos freds". L'extrem orientai pre
senta vestigis d'una acciò glacial llu-
nyana i, alhora, les empremtes d'una 
dinàmica periglacial heretada i activa. 

El massis de Campquerdós, situât al 
beli mlg de la divisòria franco-andorra-
na-espanyola, limitât a orient per la vali 
de Querol i a occident per la vali de 
la Llosa, ofereix un interès especial pel 
que fa a l'estudi de les formacions mo-
tivades pel glaç. Hi trobem, per una 
banda, la morfogènesi quaternària i, 
per l'altra, l'actuacióo morfogenètica 
periglacial actual. 

Les altituds màximes del massis de 
Campquerdós, tot eli inclòs dins el con-
text de l'Eix Axial pirinenc, corres-
ponen a antigues restes de nivells d'ero-
sió (P. Birot, 1937; Boissevain, 1934; 
Solé-Sabarfs i Llopis-Lladó, 1944) en 
una alçada mitjana de 2.650-2.700 m. 
Tot aquest bloc antic damunt roca gra
nitica que és el batolit que domina la 
part sud d'Andorra, la Tossa de Lies i el 
Carlit. Al seu voltant es despiega l'aurè
ola metamòrfica constituida principal-
ment per esquistos i micacites nodulo-
ses, probablement formades a costa de 
les pissarres ordovicianes. Aquesta se-
gona unitat litològica és una resta d'un 
altre nivell d'erosió (nivell de fons dels 
circs de Boissevain i Solé-Sabaris) loca-
litzat en una altitud mitjana de 2.250 m; 
entre el primer nivell, estes sobre roca 
granìtica, i el segon esculpit en roca 
pissarrosa, hi ha un talós d'erosió que 
els separa. 

Aquest seguit de talladures de nivells 
d'erosió a diferents alcades forma part 
del vessant septentrional de la Cer
danya i, doncs, s'inclou dins el domini 
del marge dret del curs alt del Segre. 
Per l'altura que ocupen aquests desni-
vells, a partir de 2.000 m., el mantell 
vegetai que els cobreix participa de les 
caractéristiques pròpies del medi subal
pi (représentât fonamentalment per 
Testrat arbori de Pinus mugo sp. un
cinata amb Rhododendron ferrugi-
neum. Genista purgans i Juniperus 
communis, el quai, a mesura que 

guanya alçada i en una cota aproxi
mada de 2.300-2.350 m., dona pas a 
Testadi de les prades alpines naturals de 
festuques (associació de Pumileto-Fes-
tucetum-supinae. Aquest medi suprafo-
restal i els llocs on la prada no es pre
senta gaire compacta i uniforme serán 
els indrets on l'acció morfogenètica 
glaç-desglaç es produira amb més 
intensitat. 

Tots dos geosistemes, alpí i subalpi, 
presenten zones d'inundació temporal o 
permanent en les quais l'existència de 
médis anaerobis dona pas a les mulle
res, les quais, afavorldes pel règim cli
matic que hi domina, engendren les 
formacions de gespa encoixinada ("bu
tte gazonée"). 

Tot i que aquesta part del massis de 
Campquerdós es troba orientada cap a 
migdia, el règim climatic que té es pot 
considerar, en la zona de màximes al
tituds (damunt els 2.200 m.), corn un 
autèntic "clima de neu microtèrmic" 
(classificació de Koppen, D.), on les 
mitjanes tèrmiques mensuals, des del 
novembre fins al març-abril, queden so
ta zero graus (A. Gómez, 1976). Si 
tenim present encara que el ritme de 
pluviositat mensual presenta uns valors 
estacionáis superiors a 250 mm., que el 
vent dominant (la tramuntana) és de 
procedencia NW (G. Soutadé, 1970) i 
que el mantell nival en determinats in
drets hi roman ben bé fins a Testiu, en 
aqüestes circumstàncies climatiques 
concretes els processus morfogenètics 
periglacials tenen un procès actiu; fun-
cionalitat existent per damunt el nivell 
supraforestal, on els fenômens crionl-
vals exerceixen la seva Influencia sobre 
el modelatge. 

Antecedents histories sobre els es-
tudis de morfología glacial i peri
glacial al vessant septentrional de la 
Cerdanya 

Els estudis que fan referencia al 
modelatge glacial que limita la vora sep
tentrional de la Cerdanya es troben 
conjunt del Pirineu catalâ, es troben 
mancats d'una anâlisi detallada dels 
processos morfogenètics. Hi ha, perô, 
treballs excel.lents de cientffics es-
panyols i estrangers, bo i que cal remar

car que l'atenciô que aquests cientffics 
paren a la Cerdanya és més aviat de ca-
ràcter gênerai. Les referèneies al massis 
de Campquerdôs hl son escasses, 
potser perquè la potèneia de les geleres 
no va ser sinô regular en comparaciô 
amb les que hl confronten (Querol, 
Arieja, Valira). Aixô, afegit a l'orientaciô 
méridional en que s'inscriu aquest mas
sis, pot contribuir al conjunt de causes 
que han déterminât que aquesta part 
septentrional de la Cerdanya no hagi es
tât objecte d'una investigaciô sistemà-
tica. 

Boissevain (1934), en el seu mapa 
geomorfolôgic, no fa cap referèneia als 
dipôsits glacials situats a occident del 
Querol mentre que F. Nussbaum (1946) 
asenyala un gran nombre de circs i de 
morrenes als massissos de Puig Pedrôs 
(Campquerdôs) i de la Tossa Plana de 
Lies. Ara, no seran sinô les investiga-
cions de Solé-Sabaris i de Llopis i Lladô 
(1944-1947) que oferiran una visiô més 
ampla i compléta de la problemàtica 
glacial al vessant dret del Segre. 

El 1971, G. Viers, en una comunicaciô 
presentada al "Colloque interdiscipli
naire sur les milieux naturels supra-fo
restiers des montagnes du bassin occi
dental de la Méditerranée", Inclou un 
mapa en el quai fixa els circs i els dipô
sits glacials d'un bon tros del massis de 
Campquerdôs. Anys abans, el 1961 i el 
1966, ja s'havia ocupat de les geleres 
quaternàries dels massissos del Carlit i 
del Canigô. Tant en els primers escrits 
com en els segons, les referèneies al 
Campquerdôs son més aviat migrades, 
atès que aquest massis correspon a una 
zona marginal del seu estudi. 

Si les aportacions cientifiques al 
coneixement de la morfogènesi glacial 
dins l'àmbit septentrional de la Baixa 
Cerdanya tôt just han estât gênerais, 
encara ho son més dins el camp de la 
dinàmica periglacial. El motiu que hagi 
anat aixi potser l'hauriem de cercar en la 
poca atenciô que, temps enrera, va me-
rèixer el sistema morfogenètic perigla
cial als cientffics espanyols en gênerai. 
La Cerdanya ofereix a l'estudiôs, igual 
com tantes altres comarques mun-
tanyoses de la geografia peninsular, 
prou testimonis periglacials, bells i inté
ressants, que de vegades son conse-
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quència directa del contacte amb el 
marge glacial i d'altres son el resultai de 
les especiáis circumstàncies climàtiques 
del medi, les quals exclouen la presen
cia de neus perpetúes. 

Els escrits de Solé Sabarís i de Llopls i 
Liado en primer Hoc (1944, 1947), se-
guits deis de G. Viers (1961, 1966) i de 
G. Soutadé (1970, 1971, 1973), es po
den considerar com les recerques mes 
recents sobre de la problemàtica peri-
glacial en aquest sector del Plrineu cá
tala. 

El modela! glacial i períglacial de la vora 
meridional del massís de Campquerdós 

Les manlfestacions motivades per 
Tacciò morfogenètica del gel quaterna
ri, que presenten les àrees inscrites dins 
el massís de Campquerdós, cal que les 
enquadrem en la variant glacial i perígla
cial; de vegades, totes dues coexistei-
xen en Tespai i en el temps, d'altres no 
és sino la dinàmica de les segones que 
mostra una funcionalitat en el modelat. 

Es per això que hem de qualificar com 
a morfologia "estàtica", estable o here-
tada, aquells aspectes del modelatge 
que van ser producte de Tacciò del glac 
el desplegament deis quals es féu en un 
passat geologie recent i que actualment 
no presenten cap mena d'activitat ja 
que el règim climàtic d'avui, en Tarea 
que analitzem, no ho permet. Circs, 
morrenes, macrosòls, poligonals, arros-
segalls ordenáis, etc., etc. queden com
presos dins aquest qualificatiu. 

En canvi, en el conjunt de morfologia 
"Dinàmica" o funcional volem situar 
aquelles altres manifestacions que son 
producte del règim climàtic actual de 
Taita muntanya. Son microformes pe-
riglacials que palesen un període d'acti
vitat (avanp?, retrocés?). Microsòls poli
gonals i estriats, cercles I roses de pe
drés, lòbuls de felifluxió, etc., etc., que 
enquadrarem dins aquest segon estadi 
morfologie. 

El valor morfogenètic deis glacos 
quaternaris a la vora septentrional 
de la Cerdanya. Consideracions 
previas 

La instai.lacló i el procés deis diver

sos aparells glacials que hem estudiat al 
vessant sud del massís de Campquer
dós responen a un seguit de fets que cal 
que tinguem présents per delimitar 
l'acció morfogenètica de la dinámica del 
gel. 

La topografía préexistent, successió 
de planells separats per taiussos d'ero-
sió (nivell de carenes, 2.700-2.900 m.; 
nivell de fons deis circs, 2.200-2.600 m.), 
ja devia oferir una xarxa fluvial ben evo
lucionada en la quai les conques princi
páis de recepcló haurien estât instal.la-
des al talús separador deis dos planells 
anterior. D'aquesta manera, i davant les 
crisis climàtiques operades al liarg del 
quaternari, els antics Hits de recepció 
fluvial esdevingueren els cires glacials 
que veiem avui. 

Aquesta mateixa topografía perígla
cial és el motiu que ajuda a comprendre 
la disposíció que presenten els arrosse-
galls morréníes davant la fusíó de les 
geleres. La suavítat que ofereixen les 
morrenes de Malníu-Guils, en els re-
plans de la Màniga-la Feíxa, igual com el 
poderos terraplè que origina la morrena 
final del Duran, vora Girult, indiquen 
aquest carácter tan marcat del relleu 
préexistent. 

La Iftologia del substrat és un altre 
factor que hem de tenir présent. Bo i 
que els capeáis de gairebé totes aqües
tes geleres es despleguen damunt roca 
granítica, no en manquen tanmateix 
d'esculpits sobre lítologia pissarrenca. 
Aquesta alternativa és causa que, tant 
les formes d'erosió com les d'acumula-
ció, palesin diferencies notables peí que 
fa a Tacció de la glacera. L'estellament 
que sofreixen les roques per causa de 
les pressions del glaç motiva que les 
formes que en resulten seguin suscep
tibles de grans diferencies; tant els circs 
com els arrossegalls glacials inscrits en 
un medi granític contrasten amb aque
lles altres produits a costa de les llicore-
lles o esquistos. Els prímers presenten 
un modelat amb caps de carenes agu
tíes ¡ mantenen, tôt al llarg del seu 
domini, un caos de blocs de dimensions 
heteromètriques. Els segons, en canvi, 
ofereixen circs de parets no gaire cos-
terudes on el material évacuât pren una 
topografía d'ondulacions suaus, en la 
quals els fenómens de gelifracció adqui-

reixen una importancia excepcional. 
Dins el primer grup hem d'incloure els 
circs deis Engorgs i de Malniu-Guils, 
mentre que els produits al coster orien
tal de la serra de Calm Colomer cal cata
logar-tos en el segon grup. 

Un tercer conjunt de circunstancias 
en Tevolució de les geleres en aquesta 
part de la Cerdanya és el que fa referen
cia a lorientació meridional. D'entrada, 
no sembla comprensible que, amb 
orientado sud, hi pugui haver un com
plex glacial de les dimensions que pre
sent^ el conjunt de Malniu-Guils, sobre-
tot si tenim present que la procedencia 
de gaírabé la totalitat de les precipita-
cions és de N o NW. Però paradoxal-
ment, és aquesta procedencia de les 
masses d'aire, junt amb la disposíció 
que devíen presentar els relleus pregla-
cials, Texplicació dels circs amb orien-
tacions meridionals. Efectivament, 
l'efecte de la deflació i la successió dels 
planells a diferents alcades son els ar
guments principals de la nostra supo-
sició: Tacció del vent (tramuntana) de 
procedencia N o NW es devia endur 
part del mantell nival dels vessants sep-
tentrionals, que un cop superada la línia 
de carena, abandonaría la neu en els 
vessants de sotavent. 

Aquest fenomen de neteja Í rebliment 
nival és un fet que encara avui es pot 
observar; les clapes de neu que, en pie 
estiu, s'observen amb una clara orienta
do meridional i prop de la línia de care
na de Campquerdós i de Colomer són el 
fruit de Tesmentada dinàmica eòlica. 

Anàlisi dels principals aparells 
glacials des de punt de vista mor
fologie 

El conjunt d'aparells glacials que 
caracteritzen el marge meridional del 
massís de Campquerdós és susceptible 
per les notables diferencies que s'hi 
presenten des del punt de vista morfo
logie, de ser classificat en tres sistemes 
principals. 

Aquests serien: 
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Disposiciô del sistema 

Tipus de gèlera Forma d'erosiô Forma d'acumulaciô Nom assignat 

de vali 
(tipus alpi) 

Cire ovoide 
Vali en U 

mixt 

(vail i peudemuntanya) 

de vali 

(tipus pirinenc) 

Cires compostos i 
encaixats en talus 
d'erosiô 

Cire de ferradura 

Morrenes laterals 
frontals i de fons 

Duran 

Morrenes laterals 
frontals i de fons 

Malniu-Guils 

Morrenes reblint 
la part inferior del 
cire 

Clot de Turer i 
Clot de Font Brunella 

L'aita vali del riu Duran, antiga vali 
glacial 

L'actual vali del riu Duran, tributari 
del Segre pel marge dret, presenta una 
morfologia fluvial aiguës amunt fins en 
uns centenars de mètres enllà d'Eller. 
A partir d'aquest punt (cota 1.250-
1.300 m) és quan en canvia brusca-
ment l'aspecte. Hi ha hagut la transido 
al domini proglacial que s'estén fins 
a la cota 1.600-1.620 m i que, d'aquest 
punt fins al limit extern del seu cire, 
en una cota de 2.320 m, presenta 
una morfogènesi glacial. D'aquestes 
dades numériques podem afirmar que la 
màxima empenta glacial va assolir una 
amplitud de 3,6 Km, mentre que al 
domini proglacial li van correspondre 
aproximadament 3 Km. Les mesures 
que ofereix l'antigua gèlera del Duran 
son petites si les comparem amb les de 
les velles geleres col.lindants. Així, el 
Querol, a l'orient, assoleix una longitud 
de 26 km, i el la Llosa, a occident, en té 
una de 12 km. En aqüestes geleres 
veines concorren unes circumstàncies 
especiáis que els donen unes caractéris
tiques de mes potencia i envergadura. 

Les 396,8 Has. que té el cire deis 
Engorgs, única conca d'alimentació de 
la glacera del Duran, contenen una 
desena de conques lacustres (Testany 
Llarg, de 1.875 Has., és el de dimen
sions mes grans), fruit de l'accio 
sobreexcavadora de la masa gelada. 
Aquests llacs d'origen glacial se sitúen a 
diferents alcades i están vorejats per 
una topografia de roques polides i 
amuntegades. La morfologia que pre

senta aquest cire és de dues menés: per 
una banda s'hi presenten aquelles for-
macions degudes al desgast sobre la 
roca " in si tu" i, per l'altra, totes les 
variants enquadrades en el concepte 
d'acumulacions morréniques de "boca 
de cire", la major part pertanyents a les 
époques pôstumes wurmianes. No 
hem d'oblidar, malgrat tôt, aquelles 
altres manifestacions periglacials que 
sonreí résultat del règim climàtic actual. 

El flux glacial, ja en la seva valí, 
s'inicia en una altura de 2.300-2.320 m. 
Fins a la máxima expansió a 1.620 m, 
presenta una serie de llindars i cubetes 
caractéristiques de les geleres alpines. 
La llengua de la gelera del Duran no va 
arribar a rebre cap aportado lateral, per 
la qual cosa, tant les seves acumula-
cions morréniques com les seves for
mes d'erosiô hem de considerar-les fruit 
de l'empenta de la seva única conca 
d'alimentació: aquesta és una de les 
causes que permeten d'explicar-ne les 
reduides dimensions. 

L'empenta glacial máxima va quedar 
aturada a Prats de Camp Llong, a uns 
700 m de Girult. Aquesta cubeta ter
minal (1,25 km de longitud per 375 m 
d'amplada) ofereix una impressionant 
morrena lateral esquerra (Serrât d'En 
Comes), mentre que la dreta ha 
desaparegut; les causes de la desapa-
rició cal buscar-les en la extraordinaria 
potencia de càrrega dels torrents que 
descendien pels vessants de Calm 
Colomer (torrents Turer i Orrivell). 
Tampoc no hi ha la correlaciô de la 
morrena frontal amb les laterals, fet que 
no ens ha d'estranyar si tenlm en 

compte la forca de les intermitents 
aigues de fusió. Dels diversos mo-
viments glacials, n'han quedat com 
a testimoni eis dos ares morrènics que 
trobem en el fons d'aquesta cubeta 
terminal de Camp Llong. Tots dos 
estadis morrènics, especialment el mes 
pròxim ais Engorgs, presenten un tali 
per on poden eixir les aigues del Duran. 

Des de l'inici de la valí glacial i fins al 
comencament de la cubeta terminal, la 
gelera del Duran hagué de traspassar 
dos llindars rocosos; el primer tot just 
abandonat el domini del circ, i el segon, 
entre eis 2.050 i 1.900 m, en la transido 
dels nivells que Solé Sabarís i Bois-
sevain anomenen "nivell de fons dels 
cires" (2.200-2.600m) i "nivell de Ville-
Ila" (1.500-1.750m). El Pía de Sallent, 
cubeta curullada de materlals morrènics 
i gelifractes de gravetat, està limitada 
per tots dos llindars. 

Un modelat peculiar caracterftza 
el domini proglacial del Duran 

Entre els 1.620-1.600 m i els 1.300-
1.250 m d'alpada, i després d'un recor-
regut aproximat de 3 Km, la vali del 
Duran ofereix una mofogénesi de 
transido entre la glacial i la fluvial: és el 
domini proglacial (J. Tricart et A. 
Cailleux, 1962). Certament, la topo
grafia que presenta aquest tram de l'alta 
vali del Duran desorienta. Podria sem
blar, de primer cop d'ull, que les formes 
que presenta obeeixen a l'accio del 
glap, però una anàlisi mes detallada dels 
fets confon, i al nostre entendre anuí.la 
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Mapa morfologie deis dipósits glacials i 
periglacials del massis de Campquerdós 
ÍCerdanya). 

1. Andes nive/ls d'erosió. 2. Circ glacial. 
3. Va/1 en U. 4. Máxim impuls glacial. 
5. Morrenes del mínim glacial. 6. Material 
morrénic. 7. Material proglacial. 8. Figu
rado perig/aciai. 9. Arrossegalls perigla
cials de vessant. 10. Vértex geodésic. 11. 
Nucli de poblado. 12. Cursos 
d'aigua. 

• ' i ! S •c 
7 si r ''///' 11 

Esca la a p r o * 1 hoooo 

aquella primitiva afirmació. 
L'amplada i la fisonomia que presenta 

la vali a les rodalies de Meranges i Girult 
ens van fer creure d'entrada que la 
morfologia hi havia estât donada pel 
pas d'una llengua glacial. Treballs con
crets de camp ens han portât en una 
primera conclusió: les caractéristiques 
fisiográfiques d'aquesta zona de la vali 
són donades per Tacciò conjunta de 
morfogénesis diferents, on Tacciò pro
glacial i la periglacial han deixat el seu 
carácter ben acusat. 

Volem abonar la nostra posició amb 
dos fets concrets. El primer es basa en 
Tabsència total de morrenes laterals i 
frontals aiguës avall del Ree del 
Corredor, ja que si la llengua glacial del 
Duran hagués quedat per sota de 
Tesmentat corrent fluvial, alguns 
blocs morrénics harien quedar penjats 

sobre el fons de la vali; endemés, la 
potent morrena del Serrat d'en Comes 
instai.lada en el marge esquerre de la 
cubeta de Camp Llong no estaria 
desenganxada del seu vessant ni pre
sentarla la potent acumulació frontal. 
El segon fet el basem en la localitzacìó 
dels dipòsits proglacial, ja que si el seu 
front morrènic hagués assolit cotes més 
baixes en la vali, Tacciò de les algues de 
fusió s'hauria hagut de desplacar més 
enllà d'on es manifesta en Tactualitat. 

La suavitat del fons de la vali aixi com 
el suau enllac de les parets creiem que 
són el fruit de Tacciò conjunta exercida 
per les aigues de fusió i per diversos 
processos periglacials que han actuat 
sobre una litologia i una tectòcnica 
concretes. 

El substrat que forma aquesta part de 
la vali el constitueixen pissarres i 

esquistos que cabussen cap al NE., de 
forma que, donada aquesta inclinado, 
el vessant dret de la valí (oriental de la 
Serra del Calm Colomer) es produeix 
gairebé sobre el dors de les capes 
paleozoiques, mentre que el vessant 
esquerre s'hi presenta generalment 
sobre el front. Aquesta disposició 
tectónica donará un valor fonamental a 
la morfogénesi periglacial, ja que els 
esbaldregalls origináis per aquesta di
námica tindran résultats diferents. 

Es per això mateix que Tacciò 
corresponent del glaçar-desglaçar sobre 
aquest substrat ha tendit a regularitzar 
els vessants, fossilitzant en alguns 
casos Tacciò proglacial. Tampoc hem 
d'oblidar el valor morfologie dels esbal-
degralls procedents del front occidental 
de les geleres de Malniu-Guils; havent 
quedat penjats sobre el fons de la valí 
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El cire dels Engorgs constitui la conca d'ali-
mentacio de la glacera del Duran. Avul, 
davant el canvi climàtic opérât, torna ser la 
caoçalera del riu Duran. 

del Duran (Pia de Tarteres I la Mànlga), 
l'empenta de les sèves aiguës de fusió 
va engendrar uns cons proglacials, que 
produits sobre les parts mes baixes de 
la vali tendiren a suavitzar-ne la 
concavitat del fons. 

El complex glacial de Malniu GuiIs 

Aquest complex es troba a la part 
mes alta de l'interiluvi Querol-Duran, en 
el talus separatori del nivell de Camp-
querdós (2.700 m) i els paratges de la 
Màniga-la Feixa (2.200 m). A orient, 
l'empenta glacial té tendèneia a entrar 
en contacte amb la morrena externa del 
Querol, encara en domini francès, 
mentre que per occident el front es 
troba retingut aiguës amunt de les 
poblacions de Meranges i Girult. L'a-
venç glacial en direccio sud de seguida 
quedà fixât en favor de la divergèneia 
que el canvi de pendent del terreny hi 
ocasionà als extrems. 

L'extraordinària conca d'alimentació 
nivosa que ocupan els cires de Malniu-
Guils, desenvolupada en un substrat 
granitic i oberta en direccio SSE, 
correspon a la coalescència d'antics 
cires individualitzats que, pel retrocés 
de les parets, entraren en contacte. 
Però, tant per l'amplitud que ocupen 
com per les énormes masses de 
material morrènic que evacuen, son, 
segons el nostre parer, uns fenòmens 
desmesurats, si considerem tan sols 
l'alimentació nivosa teòrica que devi-
en rebre aquests aparells glacials. Es en 
aquest cas quan Tacciò conjunta de la 
topografia preglacial i el vent accentuen 
d'una forma especial la dinàmica gla
cial. 

Efectivament, tant la gènesi com el 
desenvolupament i l'extraordinària 
expansió d'aquests geleres de Malniu-
Guils són donats per la deflació de la 
tramuntana i la seqeència dels nivells de 
cresta i de fons de cire; el vent esmentat, 
fred i violent, tendi, i tendeix encara 
avui, a netejar el mantell nival de les 
zones a sobrevent, tot emmagatzemant 
aquesta neu en els llocs arrecerats. 
D'aquesta forma les concavitats inscri
tes en el talus exposât a mlgjorn rebran 
una sobrealimentació nivosa, no so-
lament a càrrec de Tacciò eòlica, sino 

també per aquelles altres masses de 
glaç procedents dels nivells superiors i 
que restarien en una situaciô sotavent. 

Pero, si les dimensions dels cirs 
glacials ja son sorprenents, encara ho 
son mes les masses de material 
morrènic que el glaç es va endur. Les 
acumulaclons morrèniques es varen 
dirigir des de les concavitats lacustres 
de Malniu-Guils en direccio méridional, 
oriental i occidental. La disposiciô de 
Tantiga xarxa fluvial preglacial dévia ser 
en tôt moment la directriu a seguir per 
les masses gelades; com que Tesmen-
tada xarxa, ja ben delimitada (Soie 
Sabaris, 1951), recollia les aiguës pro
cedents d'aquestes altures cap a l'orient 
(conca del Querol) i occident (conca del 
Duran), els glaços seguiren les mateixes 
direccions. Per aixô els fronts morrènics 
externs de les geleres de Malniu-
Guils els trobem molt a la vora del 
talweg dels rius esmentats. La marxa de 
les morrenes en direccio méridional va 
quedar molt aviat aturada ja que la 
superficie que havien de trevessar era 
pràcticament plana (nivell de fons del 
cire) i desnivellada cap a orient i 
occident; d'aqui que l'empenta glacial 
en direccio sud es vegés disminuida en 
favor d'una divergèneia cap a Test i a 
Toest, déterminant, en gran part, per la 
presèneia de Taltiplà erosiu i de la xarxa 

fluvial. Aquests fronts morrèniesexterns 
presenten diferents cotes: l'oriental 
queda fixada a 1.900 m (a 1,75 km 
separada del dipòsits del Querol), el 
meridional a 2.200 m en els paratges de 
la Màniga-la Feixa, mentre que l'occi
dental va romandre sobre les pobla
cions de Girult i Meranges a 2.100 i 
2.200 m respectivament. 

De la matelxa manera que a la vali del 
Duran hem assenyelat Texistència de 
cordons morrènics entre la màxima 
empenta glacial i el seu cire, també 
Them d'indicar per a les geleres de 
Malniu-Guils. Com a minim, des del 
front occidental (Pia de Tarterers, 
tocant al refugi forestal de Malniu), a 
2.120 m i fins al Mac de Malniu hem 
observât dues pulsacions. Un cop en el 
domini del cire apareixen les morrenes 
"internes", ja per damunt dels 2.450 m, 
representades fidelment per esplèndi-
des garlandes de "rock glaciers", (ge
leres rocoses), d'edat possiblement 
finiwurmiana. 

Geleres de tipus pirinenc tallen 
els vessants orientais de la serra 
de Cairn Colomer 

A la serra de Cairn Colomer, presidits 
pel Puig Carabassa (2.734) i per la 
Portella de Turer (2.750 m), en pie 

476 



Espes horitzo de gelifractes pissarrosos 
d'origen pehglacial que fossilitzen la roca 
subjacent a la serra de Calm Co/omer. Al 
damunt s'hi ha prodwt un esp/endit bosc 
de pi negre. 

vessant oriental i donant aiguës al 
marge dret de la vall del Duran, es 
localitzen avui dues antlgues conques 
glacials: la Font Brunella i, al seu costat 
septentrional el Clot de Turer. Es troben 
en un medi litolôgic de pissarres 
metamôrfiques on la inclinaciô dels 
estrats cabussa al NE. La fisonomia que 
presenten els cires recorda una ferra-
dura, amb l'obertura orientant-se cap a 
la fons de la vall. 

Creiem que es tracta de glaceres en 
les quais la dèbil activitat del glaç va 
originar morrenes de potèneia escassa i 
que quedaren, doncs, establertes molt a 
prop de la eonca d'alimentaciô nival. Els 
cires es localitzen a les altures mitjanes 
de la resta de la zona, és a dir, entre 
2.300 i 2.350 m. 

Les caractéristiques principals 
d'aquests petits aparells glacials ja es 
troben en la dissimettria que presenten 
les parets dels cires i el modelât que va 
donar el material alliberat. Havent 
quedat inscrits aquells en el Clot Turer i 
en el Clot de la Font Brunella, en el 
sobstrat paleozoic, la inclinaciô gênerai 
de les capes (NNE o NE) détermina que 
l'acciô del gel fos desigual sobre les pri
mitives parets de la cancavitat nival; 
d'aquesta forma les parets meridionals 
eren mes propîcies a la formaciô de 
gelifractes de dimensions mes grans 
que no pas els originats a les parets 
septentrionals. Tant unes masses d'es-
baldregalls com les altres romanen avui 
modelant les parts mes baixes dels 
cires, demostrant la potèneia tan minsa 
de l'empenta dels glaços. Es per aixô 
que els materials morrènics varen 
quedar fixats al fons de la vall del Duran 
I no arribaren a tenir contacte amb els 
arribats dels Engorgs. 

La poca potèneia dels glaços que 
alimentaren el Clot de Font Brunella i el 
Clot de Turer, l'escassa llunyania en que 
en quedaren abandonades les masses 
de gelifractes, aixi com les formes 
d'acumulaciô que aquestes presenten, 
ens fan pensar que el sistema morfoge-
nètic creador de tais manifestacions 
s'ha de situar en la transiciô d'un 
règimen glacial en un de periglacial. 

El sistema morfogenètic periglacial de 
vegades va coexistir i d'altres va 
substituir l'acciô de les gelres quaternà-

Fin aqui s'han considérât els aspectes 
morfolôgics derivats directament de 
l'acciô del glaç. Tôt seguit ens ocupa-
rem d'aquelles altres formes de relleu 
motivades per Tactivitat del pas intermi
tent de l'aigua de l'estat sôlid a Testât 
liquid. 

En determinats périodes geolôgics, 
aquests processus periglacials coexisti-
ren amb els glacials en els quais el 
significat "ais voltants de" va adquirir el 
seu sentit total, mentre que en altres 
périodes mes récents aquella dinàmica 
periglacial es va produir com a conse-
quèneia d'unes determinades condi-
cions climatiques que exclouen la 
presèneia continua del gel glacial. 

Davant aquesta dualitat de proces
sus, la morfologia periglacial ens pré
senta formacions de dues menés. La 
primera, herèneia d'un passât géologie, 
coetani a la formaciô de les geleres o 
lleugerament posterior, perô colncidint 
amb les fases de retrocés. En canvi, el 
segon tipus de formacions periglacials 
Them de considerar actual, fruit del 
caràcter climàtic que avui domina en 
aquesta part de la Cerdanya. 

El clima que régna en els limits mes 
alts dels vessants septentrionals de la 
Cerdanya, représentât pels éléments 
principals, com és ara temperatura. 

precipitacions i vents, classifica aquesta 
regió de Pirineu com a "Zona Freda" 
(clima humit microtèrmic, sense manca 
d'aigua durant tot Tany). 

En linies generals, les oscil.lacions 
termomètriques anuals mostren uns 
valors baixos; per a l'altura de 2.200 m. 
hem obtingut unes temperatures com
preses entre els 2,4° i 4° C, mentre que 
en altures de 2.700 m. corresponen 
valors entre - 0 , 4 ° i 1,2° C. Allô que 
mes en sorprèn és la distribució 
mensual, sobretot la Marga sèrie de 
mesos en que el valor termometrie mitjá 
roman per sota els zero graus (sis 
mesos per a la cota 2.200 m. i vuit per 
ais 2.700 m.). Aquesta presencia conti
nua de valors negatius ens fa pensar en 
una possible capa de mollisol, ja que 
Tacumulació dels dits valors permet la 
creació de gel al sòl. 

Pel que fa al grau de les precipita
cions, no en podem oferir dades 
precises ja que durant els mesos mes 
freds de Tany la possible transformació 
altitudinal (partint de Ransol i Puig-
cerdà) crearia confusions en relació 
amb el gradient nivopluviomètric. El 
total anual del règim pluvial per a les 
cotes dels vessants meridionals del 
massís de Campquerdós, es valora, com 
a minim, entre 1.200 - 1.400 mm. 
repartits gairebé proporcionalment al 
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Als vessants orientate de la serra de Cairn 
Colomer hi ha ge/eres del tipus pirinaic. 
La del Tuver n'és una, amb tot l'interior 
entapissat de material morrènic. 

Ilarg de l'any, amb l'excepció de l'hivern 
que registra quantitats inferiors i dels 
mesos de temperatura més alta, en què 
aqüestes quantitats són superiors. 

La quantificació de la precipitació ni
val tampoc no ha estât possible de 
trabar, per tal com en aquesta zona del 
massis de Campquerdós no hi ha esta-
cions d'observació. De forma genera-
litzada, la neu hi comença a caure a 
mitjans de novembre fins a l'abril. 
De abril endavant aquest ritme entra en 
retracés, ja que la fusió és més gran 
que Talimentació; d'aqui que, encara 
a mitjans d'estiu, en els llocs més poc 
afavorits per la insolado, hi hagi pe
tites congestes. Si ens referiem a 
l'accio del vent, n'hauriem d'indicar la 
importancia tocant a la distribució de la 
neu. El vent dominant, la tramuntana, fa 
un paper considerable en el processos 
crionivals, en especial en aquells llocs 
més poc arrecerats (altiplans de 2.700 i 
2.200 m.). Aquesta deflació de la 
tramuntana, pel seu carácter violent i 
fred, accelera la creació de cristalls de 
gel en el sòl i és una de les causes que 
originen les figuracions periglacials. 

Intent de classificació de les dife-
rents figuracions periglacials 

Les diferents formacions periglacials 
que hem analitzat en el massis de 
Campquerdós i a la vali del Duran han 
estât classificades en tres nivells dife
rents, atenent, fonamentalment, al 
pendent topografie en què es traben. 

Som ben conscients que intentar 
classificar les manifestacions perigla
cials, atenent solament a una variable 
(en aquest cas el pendent), és prou 
arriscat. Malgrattot creiem que, des del 
punt de vist morfologie, presenta certs 
avantatges, ja que les diferents formes 
classificades guarden relació les unes 
amb les altres. 

Volem assenyalar que les formes que 
donem tot seguit per a cada àrea no en 
són exclusives, i que tan sols unes 
condicions topogrâfiques particulars 
podrien aconsellar d'incloure-les en 
àrees diferents, en especial en tota la 
gamma de microformes. Així dones, 
ens ha résultat la classificació seguent. 

Caractéristiques 

1. Area de nivell d'altiplans 
Pendent nul o escàs que origina les 
formes de figuraciô superficial, valors 
angulars fins a 7 -10°. 

2. Area del nivell dels vessants 
Dipôsits de vessant incrits en pendents 
de valors compresos entre 10 i 25-30°. 

3. Area del nivell d'antics cires glacials 
Existència dels pendents més pronun-
ciats. Valors superiors als 30°. 

Les formacions géométriques ca-
caracteristicas al nivell d'altiplans 

No hi ha dubte que l'acciô periglacial 
sobre els altiplans superiors (planell de 
Campquerdôs i de Colomer) esta carac-
teritzada per formacions géométriques, 
en les quais els macrosôls poligonals 
donen una nota singular. Sobre aques-
tes restes de peneplanes d'edat proba
blement miocèrica (Birot, 1937), l'acciô 
glacial no degué ser intensa, sinô que 
s'hi dévia produir una accentuada 
morfogènesi periglacial. La morfologia 
que avui s'hi présenta correspon a un 
planell recobert, de forma irregular, de 
grossos blocs que ens recorden els 

Formes principals 

Sois poligonals, sois estriats, roses I 
cercles de pedrés. Mulleres. ("buttes 
gazonnées"). 

Nínxols de nivació, lôbuls de solifluxió, 
colades de pedrés, terrassetes, esbal-
dregalls ordenats i assistits. 

Esbaldregalls de gravetat, cons coales-
cents de gelifractes de gravetat. Morre-
nes de congesta. 

"mers de roches". Els "Tors" , coronant 
a voltes las maximes alcades, mostren 
una intensa gelifracció i l'esquerdament 
de les raques, causât per l'accio del 
glaç, hi posa de relleu l'accio actual 
d'un règim periglacial actiu actual. 

Amb tot, tal corn assenyelàvem al 
principi, les formacions periglacials 
estudiades en aquest altiplà que és el 
que més ens ha sobtat, son el conjunt 
d'unes figuracions géométriques des-
plegades en el planell de Campquerdós, 
entre el Puig Pedrós i el Pedro de la 
Tossa. Aquestes figuracions géométri
ques, que nosaltres considerem macro
sôls peligonals, estan agrupades en 
coalescència, i en el seu centre presen-
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Els altiplans més elevats iCampquerdós, 
Colomer} presenten una morfologia de 
"mars de roca" que palesa l'accio del gel. 

ten una heterometria menuda, on les 
sorres i els petits cantells abriguen una 
dèbil coberta végétal de prat. L'amplada 
dels costats d'aquests macropolîgons 
oscilla entre 1-1,5 m. i 2 m.; els blocs de 
granit que els componen ofereixen 
cavitats que durant l'estiu romanen 
semiinundades per les aiguës de fuslô. 
El périmètre mitjà de cadascun el 
podem situar entre 10 i 12 m., i el dels 
blocs, als voltants de 0,5 m. de costat. 
El granit és la roca del substrat I dels 
blocs d'aquestes figuracions géométri
ques. 

No ens sembla possible que aquests 
macrosôls poligonals presentin cap 
mena d'activitat, ja que el règim climatic 
actual no ho permet. No obstant, 
creiem en la funcionalitat d'altres sois 
poligonals desenvolupats en les zones 
centrais o marginals dels anteriors en 
els quais la dimensiô dels cantells és 
menor. La presèncla de graves i sorres 
en aqueixes zones ha facilitât molt la 
formaciô d'aquests microsols. En con-
junt podrîem parlar d'un complex de 
figuracions periglacials, constitua per 
dos ordres de sois peligonals: l'un 
compost per macrosôls heretats, que 
contenen en el seu si un segon ordre 
créât per microsôls que presenten al seu 
torn una certa activitat. Els primers 
poden qualificar-se com "arrelats" i els 
segons flotants (polygones enracinés et 
flottants") segons la terminologia de J. 
Tr icart iA. Cailleux (1967). 

Intentar situar en el temps l'orlgen i la 
formaciô d'aquestes formes géométri
ques és dificil i arriscat, sobretot si ens 

• volem referir al macrosôls. La seva 
presència evoca el domini d'un règim 
climatic extrem, perô no pas caracterit-
zat per l'assentament de capes de gel 
d'època glacial permanent, sobre la 
superficie del planell de Campquerdôs.' 
¿Perô en quina època de les crisis 
climatiques quaternàries s'esdevingué? 
Si admetem que el desenvolupament de 
les geleres sobre aquest antiplà no va 
tenir gaire importància (Birot, 1937), la 
formaciô d'aquests macrosôls prou es 
podria atribuir a unes fases glacials 
coetànies. Altrament, si acceptem que 
l'acciô dels gels glacials sobre aquest 
nivell fou semblant a la que produlren 
sobre el talus adjacent, hem de situar la 

creaciô d'aquestes microfigures en el 
période finiglacial, possiblement sincrô-
niques a la instai.lacló de les morrenes 
més altes ("rock glaciers" del mínim 
glacial). 

La morfologia del nivell d'erosió 
adjacent (la Màniga-la Feixa) no presen
ta els matelxos résultats. Aquest, 
presldlt pel talús separatori que va servir 
de conca de recepcló de les geleres de 
Malniu-Guils, ofereix formes periglacials 
distintes i hi ha una correlació entre 
aquelles i els dipòsits glacials sobre els 
quais s'establiren. El desigual ritme 
termometrie i la diferent ¡ntensitat de la 
deflacló de la tramuntana crearen 
diferencies notables en el modelât entre 
aquell nivell més enlairat (2.700 m.) i 
aquest altre (2.250 m.). 

Es a partir de l'extrem de les 
morrenes de la màxima empenta glacial 
on queda installât, en aquest altiplâ de 
la Màniga-la Feixa, un bon seguit de 
formacions periglacials en les quais cal 
remarcar microsôls estrlats, roses i 
cercles de pedrés, lòbuls de gelifluxló, 
mulleres amb "buttes gazonnées", etc. 
etc. Tot aquest conjunt de micromode-
lat periglacial està sotmès en l'actualitat 
a un cert grau d'activitat. Posem-ne 
com a exemple els corrents de pedrés 
en que el front tendelx a envair, en 
determinats sectors, les prades naturals 

de festuques. També hem observât 
aquesta activitat periglacial en els 
microsôls estrlats i en les figures 
poligonals dels cantells angulosos for
mats per pissarres metamôrfiques. La 
presència de Ranunculus parnasifo-
l ius en aquests sois môbils, testimonia 
aquest particular tipus de morfogènesi. 
L'existència de Tacció eôlica junt amb la 
penetrado de les agulles de glaç en el 
soi durant la Marga estado hivernal son 
factors que ajuden a explicar el feno-
men a que esta sotmès aquest nivell 
muntanyós. 

El nivell de vessants esta fossilitzat 
a la roca mare per una capa des 
baldregalls periglacials 

Com que el nivell dels vessants 
presenta un pendent topogràfic supe
rior als 15°, el modelât periglacial que 
s'hi produeix és diferent de Testudiat 
fins ara. Les figuracions géométriques 
situades sobre el nivell d'altiplans 
passaran ara a ser esbaldregalls de 
pendent, que és diferenciaran entre si 
segons quina siguí la ¡ntensitat angular 
del vessant on s'estableixin . Aixô no 
vol dir pas que les formacions perigla
cials ja assenyalades no s'hi produeixin, 
vist que en sectors molt concrets, on la 
topografía presenta una cert anivella-
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L'estany de Malniu (2.250 ml és una antica 
conca glacial, avui convertida en Нас. Es 
troba situada al peu del talus d'erosió del 
nivell de Campquerdós. 

ment, trobem la formado de micromo-
delats de sois poligonals I estriats. 

El modelât d'aquests vessants está 
caracteritzat per la suavltat de perflls. El 
carácter litolgic del rocam junt amb la 
tectónica que presenta (plssarres me-
tamórfiques amb inclinado al NE), 
després de l'atac de la dinàmica d'un 
sistema glacial i periglacial, ha donat 
origen a importants masses de gelifrac-
tes que en el seu descens cap a nivells 
inferior han anat suavitzant i regularit-
zant aquests vessants ja força atacats 
per l'erosió. 

En els nivells mes alts d'aquests 
vessants (per damunt dels 2.500 m.), en 
especial en el substrat rocós compost 
de micacites o esquists (serra de 
Colomer, coli de les Molieres), els 
corrents de pedrés amb els fronts en 
coalescència ofereixen una nota singu
lar al paisatge; la no existencia de les 
prades alpines és un factor òptim 
perqué els processos de "pip-krake" i 
"creeping", junt amb el descens per 
gelifluxió de les Moses pissarroses, es 
produeixi amb molta facilitât. L'entapis-
sat que ofereix una tal morfologia prop 
de la carena de Cairn Colomer (entre el 
Carabassa i la Portella de Turer) és 
altament suggestiu i significa un estadi 
de rexistàsia. 

Traspassant aquest nivell, en direcció 
al domini de prada alpina, les colades i 
garlandes de pedrés desapareixen, ja 
que la cobertora de festuques atenúa 
Tacciò crionival; malgrat tot, allí on les 
postures rases es presenten poc com
pactes i exposades a Tacciò directa del 
vent, la deflació de la tramuntana i del 
glaç tendeixen a estripar aquesta cober-
ta de Festuca supina (G. Soutadé, 
1973). 

Si bé en altures és possible parlar 
d'una morfogènesi periglacial actual, 
no podem fer-la extensible al sòl subalpi 
(bosc de conifères; Pinus mugo sp. 
uncinata). Ja per sota els 2.300 - 2.350 
m., el bosc i la prada naturai de 
festuques recobreixen les superficies; 
en aqüestes altures, parlar d'una activl-
tat periglacial, ara activa, seria erroni. 

Aqüestes zones per sota el límit 
superior del sòl alpi es troben cobertes 
d'una considerable taula d'esbaldre-
galls, sobre els quals s'ha format la 

coberta vegetal, (.'existencia d'aquestes 
masses détritiques deu en gran manera 
el seu origen ais processos periglacials 
produits durant la instal.lacio de les 
geleres així com a les fases de recessió 
d'aquestes. La morfología correspon ais 
esbaldregalls ordenats i assistits. En el 
pía de Matons, així com a les rodalies de 
Meranges, se'n poden trobar exemples 
il.lustratius. 

La potencia d'aquestes masses de 
gelifractes fossilitzà en moites ocasions 
els dipôsits glacials o, en casos extrems, 
els va destruir. Aquest és el cas de Prats 
de Campllong, ja que la cubeta terminal 
del Duran que hi trobem només 
presenta les morrenes de Tesquerra, i 
les de la dreta han desaparegut. Amb 
aquesta abséncia, el valor de Tempenta 
de les aígues de fusió ¡ el recobríment 
de gelifractes periglacials tingueren la 
seva importancia. 

En aquest mateix sentit, les masses 
d'esbaldregalls periglacials procedents 
dels vessants orientais de la serra de 
Calm Colomer, tôt davallant cap a la 
llera del Duran, han fet una accíó 
modeladora de primer rengle, ja que la 
morfología cóncava que presenta el 
fons de la valí és donada en gran part 
per Tambada de gelifractes d'orígen 
periglacial. Uns termes équivalents 
podem aplicara la morfología portada a 

cap pels esbaldregalls del vessant 
esquerre. Les formacions del tipus 
"grèzes litées" que se sltuen a partir del 
Ree del Corredor, i que arriben una mica 
més enllà de l'ermita de sant Sadurni, 
han ajudat a regular aquests vesssants i 
n'han fossilitzat en alguns trams els 
blocs morrènics. Aquests dipòsits tenen 
unes espessors formidables. Vora la 
població de Meranges, en dlrecció a 
Girult i sobre la carretera, n'hl ha un 
d'una potència de 7 - 7,5 m. Tots els 
cantells d'aquesta formació de Meran
ges segueixen una mateixa direcció 
(SSE) inclosos en un pendent topogra
fie de 15 - 20°. El valor dels eixos 
d'aquests gelifractes pissarrosos oscil.la 
entre 5 - 6 cm. i 8 - 9 cm., envoltats per 
una matriu argilo-llimosa (50%). Aquest 
considérable paquet d'esbaldregalls 
ordenats està fossilitzat per Tactual sòl 
on es deixen veure blocs de dimensions 
considérables, arribats possiblement 
per efecte de solifluxió. 

Cal destacar que aquesta morfologia 
d'esbaldregalls es localitza principal-
ment on hi ha incisions fluvials que, pel 
diferent règim climàtic, en una època 
determinada ^glacial?), es degueren 
veure mancats de tot corrent fluvial i 
que han estât reblerts davant aquesta 
manca d'élément liquid, per masses 
pastoses procedents dels nivells supe-

480 



riors i davallades per processos perigla-
cials. 

Una bar reja de formacions glacials i 
periglacials coexisteix en el nivell 
deis circs 

La morfología que presenten les 
concavitats deis circs glacials anteriors, 
en especial a les zones mes altes, está 
constituida per una serie de dipósits que 
deuen el seu origen tant a Tacció glacial 
("rock glaciers" d'estat post-wurmi-
níá),com a Tacció periglacial. Arribades 
les fases de recessió deis glagos, 
aquests quedaren confinats principal-
ment a les conques de recepció, tot 
creant un modelat de glaceres rocoses; 
la suavització progressiva del clima 
transforma la dinámica i substituí Tacció 
glacial per una de críoníval o periglacial. 

Les formacions periglacials produides 
en el si deis circs deuen la seva 
morfología a Tacció crioclástica, per tal 
com aquesta és la causa de Tesquerda-
ment de les roques que formen les 
parets de les concavitats glacials. 
Aquest subministrament de materíals 
arriba al fons deis circs por la simple 
gravetat, la qual cosa donará origen a 
Temmagatzament de roques al peu de 
la paret (tarteres) o bé la seva arribada 
s'haurá degut al llíscament deis blocs 
sobre la capa de neu estacional 
(morrenes de congesta). Posteriorment, 
tant ais uns com ais altres, les aigues de 
fusió els sotmetran a una nova dinámi
ca. 

Aqüestes formacions periglacials, 
com que son actuáis, es dipositen sobre 
les glacials heretades. En molt casos les 
primeres aconsegueixen fossilitzar o 
destruir les segones. Els exemples 
observáis a les parts mes altes deis circs 
de Malníu-Guils, els Engorgs, Forat del 
Bou i Coma Pregona, aquests dos 

últíms al peu del Puigpedrós, en son 
una prova. 

Però potser son els circs del Clot del 
Turer i del Clot de Font Brunella els que 
oefereixen millors acumulacions peri
glacials. Potser al carácter litologie i la 
inclínació deis seus estrats son uns 
factors propicis perqué la morfogénesí 
críoníval siguí mes variada. 

Tant al clrc del Clot de Turer com en 
el de Font Brunella, instai.lats en els 
vessants orientáis de la serra de Cairn 
Colomer, presenten una dissimetría a 
les parets, de forma que les orlentades a 
migjorn ofereixen una inclinació mes 
gran que no pas les septentrionals; tot 
aixó per efecte de la tectónica (bus-
sament general al NE ¡ rumb WNW -
ESE). Aquesta inclinació deis estrats, 
unida a Tacció del mantell nival, motiva 
un comportament diferent en el mode
lat periglacial. Es por aixó que els límits 
meridionals d'aquests circs, presentant 
uns pendents mes grans, apareixen 
entapissats d'esbaldregalls de gravetat 
o de morrenes de congesta, mentre que 
els marges septentrionals, de menor 
inclinació topográfica, están recoberts 
d'una extensa massa de gelifractes 
menuts dísposats en una capa que 
evoca un descens solifluidal. 

Conclusió 

El modelat del massís de Campquer-
dós, inclós en el context deis Piríneus 
Mediterranis, presenta els efectes de 
Tacció morfogenética glacial, seguida, i 
en alguns casos coetánía, d'una morfo
génesí periglacial. La dinámica del 
clima, junt amb les condícions estructu
ráis i litológiques, han proporcionat en 
aquest petit sector del Piríneu cátala 
una morfologia de "pais f red", on 
encara avui és visible la funcionalitat de 
diversos processos periglacials. 
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cri lia i lei centre 
a cura de Modest Montlleó 
XXI Rallye d'Esqui - X Internacional 
dels Pirineus 

Els passats 17, 18 i 19 de marc es celebra 
la XXI edició"del Rallye d'Esqui dels Piri
neus, organitzat per la Secció de Muntanya-
CADE al massis de Saboredo-Colomers 
enllaçant les comarques del Pallars i l'Aran. 
Els equips es reuniren al xalet "Juli Soler 
i Santaló" de Salardû el dissabte al vespre, 
on foren allotjats. 

El diumenge, amb un temps esplèndit 

El diumenge, amb un temps esplèndid, 
es va realitzar l'itinerari previst fins al 
refugi d'Amitges, on es va passar la nit. 
L'itinerari per cateogries fou el segùent: 
— Itinerari per la medalla d'Or i Argent: 

Palanca del Riu Ruda (1.500 m) - Coli 
de l'Estany Gelât (2.580 m) - Collada de 
Bassiero (2.700 m) - Port de Sant Mau
rici (2.740 m) - Rgi. d'Amitges (2.380 ml, 
amb ascensions facultatives al tue de Sa-
boredo (2.840 m) i pic de Bassiero 
(2.901 m). 

— Itinerari per a la medalla de Bronze: pa
lanca del riu Ruda (1.500 ml - estany 
major de Saboredo (2.336 m) - Coli de 
Saboredo (2.806 m) - Rgi. d'Amitges. 

El dilluns, a causa de l'abundant neu 
caiguda els dies passats, es produi el des-
preniment d'una placa de neu que es va en-
dur els controls i lessionà un dels col-
laboradors que en tenien cura; calgué doncs 
variar l'itinerari per a mes seguretat dels 
equips. 
— Itinerari: Rgi. d'Amitges (2.380 m) - Port 

de Ratera (2.532 m) - Tredos (1.300 ml, 
amb ascensions facultatives a pic de Ra
tera (2.858 m) i tue de la Salana (2.480m). 
Després del dinar de cloenda al xalet de 

Salardû, es procedi al lliurament de premis 
i medalles. Del premi Josep M." Guilera 
en fou guanyador el Centre Excursionista 

de Catalunya, entitat que classifica mes 
nombre d'equips. 

Finalment cal fer esment de l'ajut que els 
membres de la Creu Roja reberen per part 
dels bombers de Viella i de la gendarmeria 
francesa de Luchon en el rescat del soci 
accidentât. 

Pere Aymerich 

Centenari de Joan M." Guasch, 
poeta de la muntanya 

El dia 22 de maig, a la Sala d'Actes 
de la nostra entitat, va tenir Hoc una sessió 
literària d'homenatge al poeta de la mun
tanya i consoci nostre, Joan M. a Guasch, 
amb motiu del centanari de la seva nai-
xença. 

Hi va fer ùs de la paraula el senyor Font 
i Solsona conservador del patrimoni cultural 
de l'entitat, qui va fer una detallada biogra
fia del poeta i parla també sobre la vincu-
lació d'aquest amb el Centre, entitat ja 
distingida pel poeta, que li dedica una 
poesia abans de fer-se'n soci. 

Tot seguit el senyor Josep M. a Garrut, 
président de la Secció de Ciències i Arts, 
s'esplanà en una tria de les poésies a l'abast 
i sobre el sentit del seus versos, inspirats 
quasi sempre a muntanya o d'aquell indret 
que no ens és desconegut. Una tria quali-
ficada que sempre tindrà vigència, i no tan 
sols per la seva afinitat amb la nostra 
manera d'entendre la naturalesa. Per als 
excursionistes és delitós de tenir la compa-
nyia dels versos de Joan M. a Guasch, 
poeta que ens explica tot allò que tan bé 
sabem copsar nosaltres, faltats com estem 
de la seva Sensibilität poètica per dir-ho, 
sensitivitat que voldriem per tal de percebre 
l'exquisidesa d'una fior boscana, el rajoli 
d'una font amagada, la boira baixa el fla-
biol de pastor, les fades del bosc, etc. 

En el seu Parlament, Garrut va llegir tam
bé uns mots d'Octavi Saltor, excusant la 
seva assistència per afers que no podia 
postposar. L'escrit del senyor Saltor no tan 
sols fou d'adhesió o d'aportació a la seva 
millor coneixença (pagines viscudes amb el 
poeta) sino que va demostrar la seva admi-
ració per l'obra de Joan M. a Guasch. 

Finalment la rapsoda Natalia Solernou va 
recitar algunes poésies que tancaren amb 
brillantor una vetllada reexida, amb un public 
que creia que amb la seva assistència donava 
testimoni de reconeixement de la vàlua 
de l'amie poeta desaparegut. 

Encara fins al dia 15 de juny, a la Sala 
d'Exposicions, hi va haver installada una 
exposició d'homenatge en què van figurar 
la majoria delsi seus llibres com és ara 

Pirenenques. Blanca florida, Camí de la 
font i llibres en els quals el poeta havia 
collaborat com Lectura popular, Els poe
tes d'ara. Presencia de Catalunya, Anto 
logia del Jocs Floráis, etc. També ens 
plau fer esment de la presencia dels origi
náis procedents de l'lnstitut Municipal d'His-
tória. 

L'exposició estava ambientada amb foto
grafíes de muntaya, adients a la poesia que 
acompanyaven. També hi havia una foto
grafía del poeta deixada pels seus familiars, 
revistes, retalls de diaris i la fitxa d'alta 
a la nosta entitat. El día de la inauguració, 
i per deferencia al públic assistent, la 
senyoreta Solernou va recitar una vegada 
mes una selecta garba poética de l'home-
natjat. 

Podem dir com a afegitó que l'obra poé
tica de Joan M. a Guasch es troba a la nostra 
Biblioteca i, com és de consuetud, a l'abast 
dels nostres socis ¡ simpatitzants. 

M . M . 

482 



crònica 

a cura de Modest Montlleó 

Homenatge al mestre ¡ botarne 
Francese Masclans 

La direcció de les Escoles Miramar, de 
l'Hospitalet de Llobregat, va invitar la nostra 
entitat a assistir a l'acte d'homenatge al 
mestre i botànic Francese Masclans i Girvés, 
prou conegut a casa nostra per tal com és 
l'autor deis llibres Guia per a conèixer els 
arbres i Guia per a conèixer els arbusts 
i les lianes. 

El président Lluis Puntis va assistir-hi en 
nom de la Junta Directiva i li sol-licitaren que 
volgués presidir l'homenatge, deferencia que 
va acceptar conjuntament amb el director 
de l'Escola Miramar, senyor Lluis Sorribes, 
i amb els représentants de l'Obra Cultural 
de la Caixa d'Estalvis del Penedès, Omnium 
Cultural, Ateneu de Cultura Popular i Ajun-
tament de la ciutat. 

Aquest acte fou un deis principáis dins 
la setmana d'Homenatge Nacional a la Sar
dana a les Festes Nacionals de Catalunya, 
programades per ais dies 28 i 29 d'abril. 

IX Setmana del Llibre i Disc 
de Muntanya 

Al Palau de la Virreina, del 24 al 31 de 
maig i organitzada pel Club Excursionista 
de Gracia, es va celebrar la IX Setmana 
del Llibre i Disc de Muntanya, dedicada 
ais Pirineus i en homenatge a l'escriptor 
excursionista Estanislau Torres. 

La nostra entitat collaboradora com 
cada any fou invitada a l'acte inaugural; 
aquesta vegada hi aporta els llibres editats 
pel Centre referents ais Pirineus. Hi havia 
altres collaboracions notables, com la del 
nostre consoci Josep Llaudó que ocupava 

tota una sala dedicada exclusivament a la 
Cerdanya; l'aportació de David Griñó, amb 
una visió retrospectiva de Nuria i el seu 
entorn; molt important també va ser de con
templar el mateix fons bibliogràfic del club 
organitzador, amb l'exhibició del primer llibre 
sobre els Pirineus. Les aportacions del 
Club Excursionista Pirenaic, d'Editorial Al
pina, Llibreria Quera, Vertex, Universität de 
Barcelona, i la vitrina dedicada a l'ecriptor 
Estanislau Torres, acabaven d'omplir les 
altres sales. 

El président del Club Excursionista de 
Gracia, senyor Josep Roca, va adreçar unes 
paraules al public assistent, tot agraint les 
collaboracions i el suport deis socis que, 
de forma desinteressada i abnegada, havien 
fet posible aquella manifestado pirinenca. 
Va manifestar que solament pretenien portar 
un tros de Pirineu a la Rambla, una aleñada 
pirinenca al cor de la ciutat. Pero aquella 
visió ens transportava al record encara viu 
d'una exposició divulgadora (Pro Museu 
Pirinenc) que va tenir Hoc a l'Institut 
Agrícola Cátala de Sant Isidre, el novembre 
de 1959. 

Els organitzadors eren ben conscients de 
les dificultats que representava realitzar una 
exposició monográfica exhustiva del Pirineu, 
pero cal dir que fou celebrada per tothom 
i que va reeixir. Tot fa preveure, puix 
el tema és d'interès, que desperti prou 
curiositat per portar a terme una catalogado 
de tot el material existent sobre el Pirineu. 

Van fer ús de la paraula els senyors 
Estanislau Torres, que va agrair l'homenatge 
i l'obsequi que se li feía, i els présidents 
del CE. Pirenaic i de la F.E.E.C. 

Al final, la coral de l'entitat organitzadora 
interpreta unes cançons de muntanya que 
foren un colofó que el public va saber agrair 
amb forts aplaudiments. 

M . M . 

cranica alpinn 

a cura de Ricard Vila 

Vies d'escalada noves 

2 5 1 9 m 

PiCOS OE EUROPA : • 
N a r a n j o d e Bulnes .cara w 
Via M u r c i a n a - 78 ^ 
per j L G a m a Gallego < a l . * 
l»aûs el Î - ? - 73 
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Vies a la paret de Catalunya, (Montsec 
d'Ares) 1-Via du Regard 
15-1-78 Marc Galy i Louis Adoubert). (350 
mts-D-3h) 2 (26-3-78) Pierre Schwimer i 
Louis Adoubert (300 m-D-4h) 3- Via del Corb 
Fissura central 23-25.5.78 (450 m-22h-ED) 

(R. Munsch, D. Julien, F. Tomas, G. Uza-
biaga 4-Gran Dièdre, 21-22 Juny-78 Louis 
Audoubert, Marc Galy (400 m, 15h, ED) 4' 
tempteig any 1970 membres de/ GEDE. 5- Via 
oberta /'any 1970 per membres de/ GEDE. 

MONTSEC D'ARES : 
c o n g o s : d e M o n t - r e D e i 
V i a d e l C o r n 
per R M u n c h ¡ a l . 
i » a b s . el 23 2 5 - 5 - 7 6 
4 5 0 m , ED , 2 2 h ( 2 bivacs) S 

V<Î 

— 
M ; 
iv j 

IVj 

v : 
IV : 

'•• 
i 'v 

IV. : 

: IV 

v \ 

JAI 

v | 

' • • : iv 
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MOMTSEC D'ARES 
Conqost de M o n t - r e b e i 
Via del a r a n D iedre 
per L. Audoubert i K Galy 
l " a b s . el 21 2 2 - 6 - 7 8 
400 m , ED, 15h (1 bivacj 

.•••'Ai 
'M 
Hiu 

Pre-pirineu 

Montsec d'Ares /Pas de Mont-Rebei) 

A l'anomenada paret de Catalunya, 
d'uns 500 m, s'han obert durant el 1978 
quatre itineraris nous. El primer, obert el 
5 de gêner, la via de Regard, feta per Marc 
Galy i Louis Adoubert (350 m, 3h, D) 
segueix l'esperò que separa la zona her
bosa de la paret de la zona dels des-
ploms. La segona, oberta uns 150 m a la 
dreta el 26 de marc (300 m, 4h, D), la van 
fer Jean Pierre Echwimer i Louis Adou
bert. Comença entre la zona herbosa i 
un gran desplom per una altra zona her
bosa fins a enllaçar amb una xemeneia 
final. 

La via de gran Diedre, temptejada ini-
cialment l'any 1970 per membres del 
GEDE, va ser oberta el 21 i 22 de juny de 
1978 per Louis Adoubert i Marc Galy 
400 m, 15h, ED). Van realitzar l'ascenció 

amb un bivac i 15 hores efectives d'esca-
lada en roca bona i sobre un itinerari de 
gran bellesa. 

L'altra via oberta és la fissura central, 
via del Corb, anomenada aixi pels primers 
ascensionistes, R. Munsch, D. Julien, F. 
Tomás i G. Uzabiaga (450 m, 22 h, ED). 
Fou oberta del 23 al 25 de maig amb 2 bivacs 
a la paret i 22 hores efectives d'escalada. 
Ès una escalada molt difícil sobre bona 
roca, on s'han de fer servir 60 pitons. 

Roca Regina (Montsec d'Ares) 

Via nova oberta a la paret SW (darrera 
l'esperò) anomenada Aries. Aquest llenç 
de paret, no visible des de la carretera, 
és bastant mes curt que la típica paret de 
la Regina, però ofereix una bona escala
da. L'aproximació més còmoda creua la 
feixa de la paret i s'enfila per una canal fins al 
peu de la paret (4h, MD , 200 m). Primera 
ascensió feta per J.M. a Peralta, Ramon 
Artigas, Manel de las Heras i J. Lluis. 

Picos de Europa 

Naranjo de Bulnes (2,519 mts. ) cara W 

Un grup d'escaladors murcians ha obert 
una via nova a la cara W del Naranjo. Aquest 
grup estava compost per José Luis Garda 
Gallego, Juan Carlos Garcia Gallego, Al
fonso Cerdàn i Juan Carlos Ferrer. Per a la 
realització d'aquest nou itinerari a la cara W 
van esmergar un total de 10 dies. 
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Galeria a la Cueva del Llano (Fuerte-
ventura, Canaries) 

a cura d'Alfred Montserrat 
Europa 

Fuerteventura (liles Canaries) 

Un equip de l'E.R.E. s'ha desplaçat a 
l'illa de Fuerteventura on es tenia coneixe-
ment d'una cova volcánica que podia 
èsser interesant. 

La Cueva del Llano es troba situada 
en el municipi de La Oliva. Té 488 m de 
recorregut i en resulta molt interesant 
l'exploració per la morfologia que presenta, 
tant com pels sendiments que es troben a la 
cova, ja que aquesta sofreix époques 
d'activitat hidrica important en qué arriba 
a quedar parcialment inundada. 

Austria 

Després d'una explorado de 20 hores, 
s'ha arribat a la cota - 794 m a l'avene 
Hochlecken-Grosshòble. Aquesta ca
vitai s'acaba en un sifó. 

Lampreschstofen, un altre avene de 
mes de 1.000 m de profunditat, ha 
estât explorât aquest any. La profundi-
dat exacta és de 1.003 m ( 933,- 10). 

Suîssa 

Dues noves cavitats han estât explo-
rades en aquest-pais: Selun Hôhlensystem 
(- 463 m) i Schwyzerschacht (- 436 m). 

U.R.S.S. 

S'esta préparant una expedido fran
cesa a l'URSS. No obstant, les dificultáis 
administratives sembla que duraran. Pot 
ser que el sistema a seguir sigui el d'un 
intercanvi, és a dir, que els francesos 
vagin a l'URSS i l'any següent els russos 
vagin a Franca. 

Gran Bretanya 

El Northern Pennine Club ha aconse-
guit la unió d'Easegill-Lancaster-Pippikin, 
tres cavitats diferents. El recorregut total 
és actualment de 35 Km i se li a donat el 
nom d'Easegill Cave System. 

Africa 

Algeria 

L'avene Anou Boussouil, fins ara el 
mes profund d'aquell pais, ha estat to-
pografiat una altra vegada. Les amida-
cions han donat una profunditat de 476 m, 

en contra deis 505 que se li havien reconegut 
d'entrada. 

America 

Canada 

A l'illa de Vancouver, la Gouffre Q5 ha 
estat explorada, el juliol de 1978, fins en 
un sifó situât a la cota —280. S'espera 
la unió amb Quatsino Cave ( + 140 m), situa
da 700 m mes avall. 

Б 

С 
О 

§ 

Ч 

b 

* Explorades per grups catalans. 
(1) Segons dades sense confirmar, la 

longitud actual és de 9.250 m. 

Les coves volcaniques mes //argues 
del mon 

1.a) Leviathan Cave Kenya 11.000 m 
2.a) Kazumura Cave U.S.A. (Hawaii) 10.000m 
3.a) Bilemot Kul South Korea 9.000 m 
4. a) Cueva del Viento Tenerife (Can¿гies) 7.922 m 4 1 
5.a) Cueva de D. Justo Hierro (Canaries) 6.315m * 
6.a) Ubuwumo bwa Musanze Rwanda 4.560 m* 
7.a) Man jang kul South Korea 4.550 m 
8.a) Ape Cave U.S.A. (Wash.) 3.904 m 
9.a) Duck Creek Lava Tube U.S.A. (Utah) 3.674 m 

10.a) Offtal Cave Hawai 3.400 m 
11. a ) Gruta Dos Balcoes Azores 3.200 m 
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Oceania 

Papua-Nova Guinea 

Una expedicio francesa d'uns dos mesos 
de durada ha tingut Hoc el 1978 com a 
avanç d'una de mes important a realitzar a 
finals de 1979. Aquesta expedicio ha visitât 
les Nakanai Mountains (Nova Bretanya). 

Dos pous de 250 m de diamètre i de 366 i 
260 m de profunditat han estât explorats. 
(Minye i Nare en son els noms respectius). 

A l'interior s'hi han trobat uns rius subter-
ranis importants d'extraordinària violència 
(8-15m3/seg), un dels quais ha estât ex
plorât al llarg de 2.500 m. 

També es van realitzar prospeccions a 
l'illa d'Huon, en el Mount Bangueta 
(4.100 ml perô no s'hi va localitzar cap cavi-
tat important. 

L'expediciô australiana Atea 78 ha visi
tât durant très mesos el Muller Plateau, 
on ha explorât Atea Kanada, cavitat de 
30.500 m i - 270 m, que sembla ser la mes 
llarga de l'hemisferi S. 

Aquest mateix any una expedicio cata-
lana, en la quai figuraven membres de 
l'ERE, ha visitât en aquest pais la vall del 
Chimbu River, tôt explorant-hi diverses 
cavitats (en destacan Irapui, amb 3.000 m 
de recorregut, Darua Muru, de - 220 m, i 
Kege Mur, - 182 m|. 

GUIA DE LECTURA 

Història de Campos. — Vol. I. De la 
prehistòria al segle XVI. Autor: Ramon 
Rosselló. 1977. Es tracta d'un d'aquells 
llibres locals que tant busquem i que trobem 
a faltar quan volem realitzar documentats 
una excursió. Els trets principals d'aquest 
primer volum són l'època pre-talaiòtica, la 
conquesta catalana de Mallorca, la pobla-
ció, l'ensenyança, els reis i les guerres i els 
apèndixs illustratius. Llibre molt intéressant, 
illustrât amb dibuixos, fotografies, mapes 
arqueològics, documents antics, cartes to-
pogràfiques, organigrames, escuts, etc. 

Campos ahir i avui. — Coordinaci: Se-
bastià Roig i Mateu Lladonet. Revisió del 
text: Miquel Adrover. Editât per commemo
rar el primer llibre escrit en català (1474-
1974). Campos (Mallorca). Un llibre obert, 
de la història de Campos, a l'art, a la flora, 
a la fauna, a la climatologia i hidrografia. 
Estudi de la demografia, etc. 120 pagines 
pensant i créant per satisfer una nécessitât. 
Per a tots els fills de Campos d'edat esco
lar. Llibre vigent, instructiu i d'un interés ge
neral que invita a fullejar-lo. 

Joan Pujol. — Obra poètica a cura de 
Karl-Heins, Anton. Editor: Edicions 62. 
1970. Llibre de poésies d'un esclesiàstic ma-
taroni poc conegut que visqué al segle XVI. 
L'any 1603 escrivi uns versos dedicats al 
bisbe de Barcelona, datats a Plegamans. En 
aquesta edició han estât respectats els trets 
principals del sentit original, se n'ha norma-
litzat l'ortografia i els apòstrofs, s'han escrit 
en cursiva alguns barbarismes évidents. 
El llibre presenta una glossa que recull les 

accepcions que poden presentar mes dificul-
tats. Llibre destinât als excursionistes 
amants de la poesia, situa el lector en una 
època llunyana i, per tant, piena d'història 
(Sultà Soliman, Joan d'Austria, Requesens, 
Dòria, Cardona, rei Felip, Ausias March, 
etc.). 

Ventura Gassol, un home de cor al ser-
vei de Catalunya. — Autor: Eufemia Fort i 
Cogul. Editora: EDHASA. Col-leccio El 
Mirali. 1979. Ës el llibre que feia falta per 
saber tota la vida del gran poeta de Cata
lunya. Una contribució al coneixement de la 
vigorosa personalitat del que fou Conseller 
de Cultura de la Generalitat. La vida d'un 
home popular en el seu temps i profunda-
ment bo i senzill. Cal que tots els excursio
nistes coneguin la cultura que ens ha llegat, 
malgrat els llargs anys del seu exili. 

Els arbres del nostre paisatge. — Au
tor Robert Hijar i Pons. Col-leccio Llibres 
de Motxilla. Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat. Llibre de 112 pàg., que vol ser
vir d'ajuda a totes les persones que estimen 
la natura i volen saber el nom dels arbres, 
identificar-los en el mateix escehari vivent. 
Obra d'una vàlua estimable, il-lustrada per 
un altre excursionista, Enric Saperas, que 
ha sabut col-laborar-hi amb el complément 
grafie necessari. El treball es compon dels 
apartats segùents: Morfologia general de 
l'arbre. Distribució geogràfica de les plantes. 
Com identificar l'arbre. Descripció i il-lus-
tració dels arbres. Itineraris d'interès botà-
nic. Curiositats de la vida de les plantes. 
Glossari i Index dels arbres descrits. En 
recomanen la lectura i l'estudi. 

Modest Montileó 
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CONVOCATORIA: 
El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA ¡ DE-PA-NA, convoquen un concurs de foto
grafía amb el t í to l : «LA CATALUNYA NEGRA». 

PARTICIPANTS: 
Podran prendre part en aquest concurs tots els aficionats a la fotografía i amants de la 
natura. 

TEMA: 
Aquest concurs té per objecte posar en evidencia els desastres produits a Catalunya, a 
l'ecologia, el paisatge i el medi ambient (poHució, deixalles, escombrarles, etc. ) , carre-
teres mal traçades, desboscatge mal concebut, urbanltzacions monstres, etc. 

NOMBRE D'OBRES: 
Cada concursant podrá presentar f ins a cinc fotografíes en blanc I negre o color, d'un 
mínim de 1 8 x 2 4 cm i un màxim i l l imitat. 

IDENTIFICACIÓ: 
Les colleccions portaran un Lema i cada fotografía un Títol, els quals hauran de repetir
se dins d'un sobre tancat, on també constará el nom i adreça de l'autor, el Hoc on ha 
estât presa la fotografía i totes les dades que es refereixln al desastre que representa 
cada reprodúcelo fotográfica. 

ADMISSIÓ I RETORN: 
Fins a les 9 del vespre del dia 6 de novembre a I'adreca: 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA - CLUB ALPÍ CÁTALA 
carrer del Paradis, 10, pral. - BARCELONA-2 

Podran ser retirades després del dia 11 de desembre. Transcorreguts tres mesos, el 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA no acceptarà cap responsabll ltat sobre les no 
retirades. 

JURAT QUALIFICADOR: 
El Jurat estará format per tres membres del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, 
tres de DE-PA-NA I un secretari sense vot. 

CALENDARI DE L'EXPOSICIÓ: 
L'exposició t indrà lloc del 19 al 30 de novembre. Si el nombre d'obres presentades ho 
aconsella, procurará fer-se en una Sala d'exposicions céntrica i espaiosa. En cas contrari 
t indrà lloc a la Sala d'Exposicions del CENTRE. 

PREMIS: 
( A determinar) 

NOTES: 

Les fotografíes premiades passaran a èsser propietat del Centre Excursionista de Catalunya amb dret 
d'exposar-les, etc., i amb dret també a la reproducció de les no premiades. Cada concursant només podrá optar 
a un premi general. 

Les proves serán objecte de tota cura per a Mur conservació mentre estìguin en poder del Centre, però 
sense que aquest es fací responsable de qualsevol accldent Involuntari que pugui passar. 

Tots els casos no previstos en aqüestes Bases serán resolts pel Jurat Qualificador, sense apeHació. 



subscriviu-vos 
a 

MU\r\rm 
publicació centenaria de 
l'excursionisme cátala 

Nom 

Carree : 
n.° pis 
Poblado D. P. 

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

Cobrament: Signatura 

Q reembossament 

[ J per banc, segons 
autorització adjunta 

Senyor Director de 

Sucursal 
Poblado 

Data 
Banc 
Caixa 

Carrer n. 

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

el rebut anual a la revista MUNTANYA, del Centre Excursionista 
de Catalunya, corresponent a la suscripció 
a nom de 
que viu a 
Poblado , amb carree al 

corrent num. 
d'estalvl num. 

a nom de 
Ben atentament, Signatura 

compte 

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

La revista MUNTANYA, editada peí Centre Excursionista de Catalunya, ha guanyat una nova etapa de 
superado, tant per la presentado com peí contlngut, com a frult deis esforcos d'un treball d'equlp. 

Ara, MUNTANYA, demana la col. laborado deis seus lectors per a una nova etapa d'expansió, perqué 
aconsegueixi tota la difusió que es mereix. 





FABRICAT PER MANUFACTURES PLASTIQUES ALEU* BARCELONA 

FABRICAT PER MANUFACTURES PLASTIQUES ALEU*BARCELONA! 



« М П E JLVJi 
AVUI C O M AHIR. . . 

E S P О R T S 

SEMPRE A L'AVANTGUARDA DE LES DARRERES 
NOVETATSdeMATERIALS pera L ESQUÍ DE NEU 
PASSEIG de GRACIA, 93 - TEL. 215 06 74 - BARCELONA-8 





LAS GRANDES PAREDES 
conté la descripció 
de les ascensions de 
Reinhold Messner a: 

la paret N. del Mont Agner 
la paret N. del Matterhorn 
l'esperó Walker de les 

Grandes Jorasses 
la paret N. de l'Eiger 
la paret S. de l'Aconcagua 
la paret S. del Nanga Parbat 
la paret S. del Dhaulagiri 

Una obra imprescindible a la biblioteca de 
tot muntanyenc, pero que també será llegida 
amb interés per tots els amans de la natura. 

ALTRES TÍTOLS DAQUESTA COLLECCIÓ 
• El macizo del Mont Blanc 
• Los Pirineos 

Volums de 240 pagines, 23 x 27 cm. 
Fotografíes a tot color i en blanc i negre 

EDITORIAL R M 
B a r c e l o n a 



GRAN CONCURS DE DIBUIX 

NOISI NOIES». TOTS A DIBUIXAR CATALUNYA.' 
Alió que heu vist anant d'excursió. El que veieu al carrer. 

Dibuixeu el vostre poblé, vila o dutat o l'indret on passeu l'estiu, 
els monuments, la naturalesa, la gent... 
I podeu fer tants dibuixos com vulgueu. 

Penseu-ho un moment i després... tots a pintar! 
Vine a " l a Ca ixa" o al Centre Excursionista de Catalunya 

i recull les bases i les lamines per a aquest concurs. 

TOTS TINDREU PREMI / 
És una iniciativa conjunta de: 

CENTRE EXCURSIONISTA 
DE CATALUNYA I f 

QAiXA D€ PÇNSiONS 

"la Caixa" 


