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Campo Base. Expedición femenina al Kantega. 
IFoto C. Melisi. 

Valle de Tena. Pirineo Aragonés. (Foto Duce). 

SHERPA: 
La geometría cania proporciona a igualdad de superfi
cie de planta, un área lateral y volumen mínimos. Es la 
figura ideal que optimiza la SEGURIDAD en el PESO 
MÍNIMO SU nombre de tienda es SHERPA. 
En un corte de tienda cónico, las costuras de los planos 
de tela propagan directamente y de manera natural, los 

esfuerzos de tracción de los puntos de anclaje al vértice 
cenital, punto de aplicación de las fuerzas de resistencia 
de los palos de soporte. Se forma así una nervadura es
tructural más eficaz y robusta que en otras tiendas de 
geometría distinta. Esto, unido a la superior aerodina-
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micidad del cono frente a la esfera o cilindro de igual 
base, hacen de la SHERPA la tienda más SEGURA en 
cualquier circunstancia por extrema que sea. 
En cuanto a CONFORT, la geometría cónica nos pro-
porciona unas excelentes condiciones TÉRMICAS ya 
que no sólo el volumen de aire a calentar con el cuerpo 
es mínimo, sino que. además, al estar la mayor parte de 
este volumen próximo al suelo el habitante se encuen
tra en esta geometría más cercano a la zona de aire más 
caliente. La habitabihdad ha sido motivo de cuidadoso 
estudio, dotándole de palos en V solidarios para que. 
además de conseguir un RÁPIDO MONTAJE automáti
co, se aproveche el espacio interior en toda su amphtud. 
Por otro lado, un sistema de dos puertas absidales sime
trías proporcionan el CONFORT adicional de amphtud 
de almacenaje, acceso independiente y máxima airea
ción. 

ena. Pirineo Aragonés. iFoto DuceV 
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EDITORIAL 

CULTURA I ESPORT 

El mes d'octubre de 1906 s'inaugura el I 
Congrès de la Llengua Catalana. Per fi, s'imposava 
la nécessitât de normalitzar l'escriptura del nostre 
idioma. Fins aquell moment, l'anarquia havia 
estât gairebé total i, això, dificultava Fus normal 
del cátala escrit en tota mena de papers. 

Fa poc, en els actes inaugurais del I Centenari 
de Finici de la reconstrucció del monestir de 
Ripoll, el professor Fontbona ens recordava que 
totes les Memòries explicatives dels plànols de les 
obres estaven escrites en castella, tot i que els 
promotors del projecte, amb el bisbe Morgades al 
davant i, entre altres, la nostra Associació 
Catalanista d'Excursions Científiques, eren 
convençuts impulsors del renaixent nacionalisme 
cátala. 

Fruit d'aquell Congrès i, d'una manera especial, 
de les questions d'Ortografia Catalana del nostre 
consoci Pompeu Fabra, foren les bases 
ortogràfiques del català modem que l'Institut 
d'Estudis Catalans va aprovar l'any 1913. 

Els anys han passât i, afortunadament, el català 
s'ha consolidât i ha esdevingut una eina de 
comunicació quasi normal. Però cal fer un nou 
esforç per poder eliminar aquest «quasi» i 
aconseguir que el català sigui, cada dia més, una 
llengua d'ús corrent emprada en tot i per a tot a 
casa nostra. Per això s'ha convocai el I I Congrès 
de la Llengua Catalana, del qual el nostre Centre 
és una de les entitats promotores. 

Aquest Congrès ha de tenir un relleu molt 
especial i important. No vol ser només un 
Congrès amb temes únicamient científics i d'alta 
volada, sino un Congrès de tocar de peus a terra. 
Volem un cátala parlât i escrit correctament per 
tothom. Un català que respongui a les exigències 
del présent i del futur. 

I que cada disciplina, tant si és literaria com 
científica o bé de Heure, disposi de les sèves 
paraules adequades i normalitzades. 

Per això, el Centre, dintre de les sèves 
possibilitats, ha volgut col-laborar en aquesta tasca 
i, fruit del treball d'un grup de socis, presenta al 
Congrès un estudi sobre el lèxic del mon 
excursionista. Evidentment, no es tracta d'un 
treball exhaustiu, però pot ser un punt de 

partida. 
I, si amb eli contribuïm a la depurado i ampliado 
del llenguatge que fem servir els qui ens movem 
en les activitats que tenen per marc la muntanya 
o la natura, d'alguna manera haurem contribuït a 
l'èxit, que desitgem total i esplendorôs, d'aquest 
I I Congrès de la Llengua Catalana. 

Parallelament a Finici del Congrès, tindrà Hoc, 
a Montserrat i Barcelona, una Convenció 
Internacional d'Escalada Esportiva organitzada pel 
Centre. 

El Congrès de la Llengua Catalana i la 
Convenció d'Escalada Esportiva: cultura i esport. 
Dues facetes cabdals de la nostra entitat. Si el 
Centre no pot deixar d'estar présent en tot allò 
que significa vida cultural de Catalunya, tampoc 
no pot deixar d'impulsar tot allò que significa una 
nova manera de practicar o d'entendre un aspecte 
de la muntanya. 

Igual com va passar amb les normes 
ortogràfiques de principis de segle, sabem que 
tenim la polèmica assegurada; perqué sempre hi 
ha partidaris d'una o altra manera d'entendre les 
coses, -en aquest cas, l'escalada-, i les discussions 
són, a voltes, aferrissades. 

No volem prendre partit per unes o altres 
posicions; però creiem que, amagar el cap sota 
l'ala davant d'una realitat que és aquí, no ha estât 
mai una actitud positiva. 

Existeix un fenomen: el d'aquests escaladors o 
grimpaires pels quais l'escalada és un fi en ella 
mateixa. I que cada dia són més nombrosos. A 
Montserrat, a Terradets, a Mont-rebei, a Barcelona 
mateix. Per això, el Centre Excursionista de 
Catalunya, recollint la petició feta pel président 
del Club Alpi Francés en una reunió d'escaladors 
d'alt nivell tinguda a Urdós, ha cregut convenient 
convocar aquesta Convenció Internacional 
d'Escalada Esportiva per tal que, amb practicants 
d'aquesta modalitat esportiva vinguts d'arreu 
d'Europa, de Catalunya i de la resta de l'Estat 
espanyol, puguem intercanviar punts de vista, 
noves tècniques i avançar un xic més, tant en el 
camp de la convivencia com en el de la práctica 
de l'escalada d'alta dificultat. I, per afegidura, en 
el de la seguretat de molts muntanyencs. 
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L' ESPIGÓLO 
DEL VELO»: 
RECORDS DE DEMÀ 

Nuria Font 

Part mitjana de l'esperò (Foto Joan Jover) 

-Com es diu la via que anem a fer? 
-És molt difícil? 
-Quants mètres té? Quantes tirades? 
-Vols dir que hi podré pujar? És 

segur, Joan? 
Son les preguntes que repeteixo al 

meu company, una i altra vegada, el dia 
abans de l'ascensió. Estic nerviosa, 
preocupada, pero també i lusionada. 
Demà voldria fer-ho bé: pujar allá dalt 
amb una certa agilitat i deseiximent. Ara, 
aixô és important per a mi, no sé massa 
per qué. El meu món son els llibres, les 
converses mes o menys «transcendents» 
i aixó de l'escalada no hi Higa; pero ho 
vull fer: potser, peí plaer que comporta 
el risc i l'aventura; potser, per evasió o, 
simplement, per la satisfacció que un 
sent quan assoleix un objectiu després 
d'un gran esforç: és com... el repte d'un 
somni! 

Avançar lentament, descobrint a cada 
pas una nova presa, superar-se, 
preveure mentalment el següent pas, 
sentir com la corda avança, com 
macosto a la reunió...: ja veig el meu 
company; ell em somnu i, ràpidament, 
recull el material i inicia el següent llarg: 
« c l temps pot canviar i la rapidesa és 
molt important», sempre em diu. 

Escalada del ressalt (Foto Joan Jover) 

Sentó que sescapa la corda entre els 
meus dits; ell puja tan lleuger. «Potser 
no será gaire difícil», em die, a mi 
mateixa, per tranquilitzar-me, mes 
confiada en l'experiéncia i la seguretat 
d'ell que en les meves própies forces. 

-Falta molt per arribar al cim? 
-Ja hem passât el tros mes difícil? 
Les dificultáis sorgeixen a cada pas, 

em sobrepassen. L'abisme m'intimida i 
em fascina; la muntanya em sembla mes 
forta, mes poderosa que no pas jo. Pero, 
qum délit per avançar, per vèncer-la, a 
poc a poc, lentament, amb recel..., 
aprenent sensacions noves que 
contradiuen el codi deis nostres 
costums, de la nostra racionalitat, i que, 
de peus a terra, ningú no pot explicar, ni 
tan sols entendre o imaginar. 

El cim, per fi! Semblava que no hi 
arribaría mai! La veritat és que ja no 
podia mes. Pero, ara, aquí dalt, el somni 
es fa novament realitat. La por que en 
tants moments, al llarg de l'ascensió, 
m'impedia pràcticament de moure'm, 
que em feia aferrar a la roca en un 
afany irracional i désespérât de passar a 
formar part d'ella, s'esvaeix com la boira 
en contacte amb el sol. Recordó amb 
admiració, quasi amb incredulitat, les 
aventures deis grans alpinistes, la 
¡matge de les parets, que m'han fet 
pensar en el deliri d'alguns homes en 
intentar desafiar la força de la gravetat..., 
i d'alguna manera em sentó formar part, 
jo també, d'aquest món. 

El capvespre, dins aquest paisatge 
privilégiât, quan l'ombra és el déu de les 
valls i la llum s'escapa també deis cims, 
m'ha portât sensacions viscudes en les 
poques escalades de la meva curta, 
pero intensa, experiencia a la muntanya: 
el flanqueig del Mur de la Cascada, a 
Gavernie, que tant em va costar (era la 
meva primera ascensió); el magnifie 
dièdre de Croda di Lago, davant de la 
Tofana di Roces; l'escalada de la Roche 
de Presles, al Vercors; el Cougourde, ais 
Alps Marítims (en el transcurs de 
l'ascensió em vaig dir a mi mateixa que 
no escalaría mai mes -afortunadament, 
no ho vaig complir-); l'Aiguille de l'M (la 
meva primera via al massís del Mont 
Blanc)... 

Recordar és tornar a viure; pero, 
l'escalfor del sac i la remor de l'herba 
m'encusoneixen i sé que demà, en 
despertar, l'aventura tornará a començar. 
Estic segura que l'esforç, per molt que 
em costi, valdrá la pena: fer aquest 
esperó insólit i esvelt, de 400 metres, 
abrupte, dins aquest paisatge gairebé 
fantàstic, és quelcom que jo mai no 
hauria pogut imaginar. 
Miro la paret de I'Espigólo de Velo per 
última vegada, abans de tancar els ulls, 
segura que, demà, seré allí dalt. 

(Dolomites 5 d'agost de 1985 
-Cima de la Madona- Espigólo del Velo: 
ascensió realitzada per Joan Jover i 
Nuria Font.) 
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«STAGE D'INITIATEUR 
À LA BÉRARDE» 

Cada any, als Alps francesos es fan 
dos cursets per a la formació 
d'inicladors a l'alta muntanya: un a 
Chamonix, durant la segona quinzena de 
juliol, i l'altre a la Bérarde, a continuado. 

Un iniciador és una pesona 
capacitada per a portar amb tota 
seguretat dues cordades de no-iniciats 
en l'escalada en alta muntanya a fer una 
ascensió de nivell D (difícil). Segons les 
liéis franceses, l'iniciador és responsable 
de tot allò que pugui passar a la 
cordada i, en el cas d'accident, és eli 
qui n'haurà de respondre davant la Ilei, 
sempre que no hi vagi algú amb un titol 
superior: d'instructor, d'aspirant a guia o 
de guia. 

Durant el curset, per cada sis o set 
persones hi ha un guia que, al final, 
decideix a quins candidats es pot 
atorgar el títol i a quins no. El curset de 
Chamonix té Hoc a l'edifici de TENSA i 
és de caire internacional, mentre que, al 
de la Bérarde, normalment tots els 
candidats son francesos. Aquest any, 
nosaltres n'érem l'excepció. 

El primer dia només hi hagué la 
presentació deis curs amb explicació del 
programa que seguiríem. El segon dia 
anàrem a fer «blocs» (allò que nosaltres 
anomenem boulder) en una tartera 
propera; i, a la ttarda, a grimpar en una 
paret d'uns 20 m per veure el nivell dels 
candidats. Els companys francesos no 
havien pogut comprovar l'eficàcia de la 
goma cuita i van quedar admirais de 

Vista de La Mei/e i Le Râteau 

Ernest Biade i Albert Castellet 

l'adherència dels nostres peus de gat. 
L'endemà vam anar a la glacera del 
Chardon a fer escola de gel (progressió 
amb i sense grampons o piolet; com 
treure gent d'una esquerda; diferents 
tècniques de parada d'una caiguda; 
les d'assegurança i progressió en glaç, 
etc.). 

Cada tarda, a l'edifici del CAF es 
passava alguna pellicula o audiovisual 

Séracs a la baixada de la Roche Fauno 

sobre ternes de muntanya. 
Teniem dues setmanes, i el guia va 

decidir que, durant els quatre dies que 
restaven de la primera, fariem una 
travessa de refugi a refugi, amb una 
ascensió difícil cada dia; i a la segona 
setmana, fariem ascensions d'un o dos 
dies, però sortint de la Bérarde. 

Com pasa sovint a muntanya, el mal 
temps ens va fer variar l'itinerari en més 
d'una ocasió. 

El dia 30, plovent, vam sortir de la 
Bérarde i vam pujar al refugi de 
Chatelleret. Alli vam deixar quasi tot 
l'equipatge i ens vam dirigir vers la base 
de l'esperò Sud de la Tête Sud du 
Replat, on volíem pujar; però, per culpa 
del mal temps, poc abans del Coli de la 
Selle vam decidir tornar enrera. Abans, 
però, vam fer practiques d'assegurança 
dinàmica a la glacera du Replat. 
L'assegurança dinàmica constitueix en el 
fet que, mentre un eau, l'altre va 
récupérant corda per fer més curta la 
caiguda; i, en el moment que la corda 
tiba, se'n deixa correr una mica per 
esmorteir el xoc. 

L'endemà, després de diverses 
marrades vam aconseguir arribar al Coli 
de la Casse Desserte, des d'on volíem 
pujar a la Grande Ruine per l'aresta Sud. 
Per la neu que havia caigut durant la nit, 
l'aresta estava, a parer del guia, 
impracticable; per tant vam baixar cap al 
Refugi d'Alpe de Villar d'Arène, on vam 
pernoctar. 

El dia 1 va ser l'unie que vam fer un 
cim amb certa dificultat de gel, la 
Montagne des Agneaux (3.663,9 m). Ens 
vam llevar a les dues per poder trobar el 
glaç en bones condicions, i per poder 
arribar a dormir al refugi des Écrins. Va 
ser una Jornada molt dura, ja que vam 
fer 2.500 mètres de desnivell, dels quais 
uns 800 eren d'escalada de glaç. El dia 
següent vam fer una ascensió suau de 
800 m de desnivell, a la Roche Fauno 
(3.730 m). Aquest cim, tot i ser senzill, 
val la pena, car té molt bona vista sobre 
la Barre des Écrins. El descens, però, va 
ser llarg i pesât: descens per la glacera, 
desgrimpada pels cables del Col des 
Écrins i Marga baixada per la inacabable 
morrena fins a la Bérarde. 

(Tot aquest itinerari el vam realitzar 
amb el menjar per quatre dies a 
l'esquena, a més a més de les cordes, 
piolets, material d'escalada, roba d'abric, 
etc.; de manera que, cada dia, ens 
carregàvem uns «pianos» 
impressionants.) 

L'endemà, dia 3, típs de caminar i 
d'escalar tan poc, vam decidir anar a 
I Águila Dibona. Per arribar al peu de via 
hi ha uns 1.200 m de desnivell, però 
l'escalada s'ho val. La Dibona és una 
immensa piràmide d'immillorable granit, 
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amb molt bona vista sobre le Vallon des 
Étages. I la via que vam fer, la «Madier», 
és una clàssica no massa difícil, però 
d'una bellesa excepcional. De vuit 
persones que érem, només quatre la 
vam fer: un es va quedar a la Bérarde, 
perqué estava cansat; un altre es va 
quedar al refugi, perqué li feia mal un 
genoll; i el guia, al tercer llarg, es va 
trobar malament i va haver de baixar 
amb el qui feia cordada amb eli. 

Després de 6 dies d'activitat, durant 
els quals vam fer mes de 15.000 metres 
de desnivell, ja ens tocava una mica de 
descans. Aquella nit dormírem quasi 12 
hores i ens passàrem tot el dia llegint El 
nom de la rosa i fent «pànxing». 

El dilluns al matí, ens va tocar fer una 
autoavaluació i, després, tornar a anar 
ais blocs. A la tarda hauria d'haver 
comencat una altra vegada la nostra 
activitat alpinistica i pujar a algún refugi; 
però la mèteo anuncia mal temps i vam 
decidir esperar fins l'endemà. Vam estar 
discutint allò que s'hauria d'ensenyar en 
una escola de roca, de neu i de gel. 

Després vam fer practiques al porxo 
de davant del refugi, amb diversos 
sistemes per treure gent d'una 
esquerda. Deis sistemes que vam 
provar, el que dona mes bon resultat, és 
a dir, amb el que cal fer menys forca, 

és el que es pot veure en el dibuix. Es 
tracta d'un sistema amb el quai 
s'aconsegueix un fregament minim, i una 
reducciô de la força de 6/7, aixô 
significa que s'ha d'estirar amb una 
força set vegades mes petita que el pes 
de la persona que s'ha de treure de 
l'esquerda. 

El mati del dimarts vam anar a fer un 
pareil de vies curtes (20 m) al costat del 
riu. El dia va passar plovent, i la méteo 
anava anunciant mal temps per tota la 
setmana, la quai cosa ens va convèncer 
que la millor cosa era anar-nos-en mes 
cap al Sud a fer «falaise» (escalada en 
roca de dificultat, en parets de pocs 
metres). 

Durant els dies seguents vam visitar 
très escoles d'escalada: Sigottier, 
Orpierre i Montmirail. Sigottier és un 
poblet molt petit. Vam passar la nit en 
una habitaciô amb 17 Ilits; aixo si, molt 
petits! Per escalar, hi ha una paret d'uns 
40 metres d'altura amb unes 10 vies. 
Vam fer la Phissure (IV°/V°; 60 m: la mes 
llarga) amb un vent que ens tombava. 
Orpière ja és mes gran. Hi ha très 
zones on s'escala, d'uns 20 a 60 metres 
d'altura. Vam anar en una d'elles i vam 
fer quatre vies de V° a VI 0, amb una 
calor insuportable. El guia va perdre les 
uniques claus del cotxe que ténia i vam 
haver d'obrir-lo amb filferros i «invents», i 

després fer un pont per engegar-lo. Tôt 
plegat, ens va portar mes de dues hores 
de feina! 

Finalment, vam anar a Montmirail. Allf 
vam fer les Dentelles de Montmirail 
perquè el guia pogués veure corn 
progressàvem per terreny fàcil. Es tracta 
d'una cresta de ll/lll, amb dos passets 
de IV + i molts rappels. Montmirail és mes 
gran que Orpière. Hi ha diverses zones 
d'escalada, de fins a 60 metres d'altura. 
Vam fer el Gran Dièdre (IV + /V, 60 m), Le 
Jardin (Vl a, 60 m) i una via sensé nom. 

A totes très escoles, la roca és 
calcària, amb molta adherència, bastant 
semblant a la del Verdon. Pràcticament, 
totes les vies estan equipades amb spits 
i amb pitons (els spits, recoberts de 
pega, i els pitons, de ciment, perquè no 
sels enduguin), de manera que només 
cal portar cintes exprés. A Orpière es 
pot trobar una guia (barata), igual que a 
Gigondas (poble a sota de Montmirail), 
en les quais hi ha la majoria de les vies 
amb la dificultat, la situaciô i el material 
necessari. 

Van ser dues setmanes en que, a mes 
a mes d'ampliar els nostres 
coneixements a la muntanya, vam 
conviure amb gent bastant diferent i, 
sobretot, vam parlar molt en francès. En 
definitiva, va ser una experiència molt 
intéressant. 
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Per les muntanyes de Prades 

ELS BÁRRANOS 
DEL MONTSANT 

El barrarte de la Coma Negra, amb els cingles de la Teixeta (Foto: Ramón Ouadrada i Ornosa). Ramón Quadrada i Ornosa 

Un deis mes destacáis atractius que 
presenta el massís del Montsant és el 
de poder-ne explorar els comellars i els 
bárranos així que se'n coneix l'entrellat 
deis senders i carreranys que els 
recorren, ja siguí peí fons o per la part 
mitjana de les vessanties, i també 
combinadament. Si les curses tetes per 
les carenes son profitoses per formar-se 
una idea general del massís, les 
incursions barranqueres encara ho son 
mes, perqué individualitzen parts ben 
definides del relleu i en permeten la 
particular noticia. Acceptat que no basta 
la percepció d'una metrópoli teta des de 
dalt d'un campanar per assolir-ne una 
plena evidencia, al Montsant tampoc n'hi 
ha prou de passejar-se per la serra 
Major i pels estreps secundaris, sino que 
hi cal davallar a les torrenteres, fondáries 
i raconades, si se'n volen adquirir mes 
ampies coneixements. Alhora, el recorrer 
aquells verals constitueix una espléndida 
activitat excursionista, perqué dona 
l'ocasió de variar i de relligar itineraris ja 
establerts i de realitzar-ne d'inédits, cosa 
sempre magnífica per la insólita condició 
deis diferents paratges que es van 
resseguint. 

Cada barranc del Montsant té una 
fisonomía propia i singularitzada, que 
depén de factors variats: l'orientació, la 
pregonesa, la sinuositat del curs, 
l'erosió, les coloracions presentades per 

* Secció Excursionista del Club de Fútbol REDDIS, 
de Reus. 
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les cingleres, l'abundor o l'escassedat 
végétal i la quantia de la llum incident. 
Dels esmentats, aquest darrer és un 
dels que hi juga mes fort. Si la claror 
escasseja o bé és enterbolida, els 
barrancs perden qualitat, s'uniformen 
amb un gris que confon roca i arbreda i 
n'esborra tots els perfils; si la incidència 
lluminosa és potent, cada peça destaca 
amb peculiar individualitat, i és en 
aquest cas quan es contemplen els 
oxids del rocam corn el solatge d'un vi 
nègre -pr iorat i - o bé blavôs, groc o 
grisenc, i les plantes que hi escalen tota 
la gradaciô dels verds. La llum canvia 
l'harmonia d'una barrancada: si hi bat el 
sol, sembla que s'aixequi i es verticalitzi; 
i si s'ha ennuvolat, fa l'efecte que 
s'aplana i, llavors, sembla un allargassat 
fossar. La claredat, per fi, dôna als 
barrancs una aparença eufôrica o 
melangiosa que fa impacte a l'esperit de 
l'excursionista observador i l'influeix, 
encara que no se n'adoni d'una manera 
conscient. Per aixô, de vegades, en 
assolir la part alta del Montsant, si 
aquest présenta un celatge agrisat, hom 
varia la cursa que d'antuvi ténia 
preparada i, per substituir-la, tria, per 
exemple, la del barranc de la Falconera, 
obert de cara al Pirineu i a la 
plana-depressiô de l'Urgell, per damunt 
del riu Montsant i de la serra la Llena, ja 
que els espais hi son amples, clars i 
allunyen qualsevulla mala sensaciô que 
hom pugui sentir. Per contra, una diada 
plena de llum, amb la mateixa 
circumstància personal, no farà vacillar a 
emprendre, si és el cas, els barrancs de 
la coma Negra o de la Taverna, braus, 
esquerps i colpidors; el primer, tôt 
exhibint la ferma paret negra i roja dels 
cingles de la Teixeta; i el de la Taverna, 
l'alterôs i sever cingle de la Rovellosa. 
Son uns barrancs que, si hom hagués 
intentât de transitar-hi en un dia 
uniformément gris, podrien haver produit 
una certa sensacio d'incertitud i 
d'angoixosa soledat. 

Entre els barrancs del Montsant, n'hi 
ha alguns, els quais, abans de 
penetrar-hi, ja deixen entreveure Mur 
qualitat excursionîstica. N'es una bona 
mostra el de la Bruixa, mes 
entusiasmador pels cops de vista 
proxims que no pels llunyans. Baixant-hi 
des de la serra Major, pel breu comellar 
d'inici, es troba un «torm» singular, 
anomenat el Cap de Gos, ajagut a la 
vora del cami que des del veïnat dels 
Esgrauïssos sembla guardar la cursa del 
torrent mentre aquest dorm un somni de 
pedra. El sender segueix per la Mitera o 
se n'aparta molt poc; es bifurca i, la 
branca esquerra, travessa el torrentol 
mig planejant a dintre d'un densa 
vegetaciô. De tant en tant, una clariana 
el fa sensible a la llum, perô aviat torna 
al davall del ramatge dels pins, 
corniguers, carrascles, grèvols, boixos i 

M I M A N W 

Barrane de les Pletes o de les fonls del Manayo I el de la Bruixa, que tenen els seus inicis a la Serra Major i 
lliuren cabals al barranc dels Pèlags (Foto Ramon Quadrada i Ornosa). 

El Barranc del Barrulla queda penjat dall de la Serra Major (Foto Ramon Quadrada i Ornosa) 
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algun teix arrelat vora del corregalls 
laterals. Al recolze d'una obaga s'obre la 
cova del Pedret, acollidora, amb rajolins i 
un gran broli d'aigua que, en temps de 
plujes abundoses, eau verticalment des 
d'una esquerda del sostre. Cap al terme 
del barrane, la part dretana dels cingles 
i recingles ensenya unes prominèneies 
sorprenents pel beli i arrodonit treball de 
l'erosió: i si, des d'aci, hom prova de 
guaitar contra corrent, podrà contemplar, 
a l'esquenall de la serra Major, una 
protuberància de pedra i un pi aillât, el 
Portalet, que podran servir corn a fita de 
partida per a mesurar el recorregut que 
s'acaba de fer amb tanta facilitât com 
placidesa. Encara dins la fronda, les 
giragonses del carni davallen deleroses 
per un grauet mig embrassât fins que 
troba l'ampia sendera que ve del pia del 
Grau, Pèlags avall, i baixa fins al racó de 
l'Eixaregall del Grau, damunt del toll de 
l'Ou. I, pel senderó dreter de la 
barrancada, també s'hauria gaudit d'un 
itinerari molt atractiu, amb terme a l'inici 
de la de les Pietés o de les Fonts del 
Manyano, d'amplissima perspectiva i 
marcat pintoresquisme, tot i havent 
passant de primer a frec de les coves 
de l'Abelló i del Serret; la segona, amb 
aigua i restes d'un habitacle pastoril. 

Contràriament, les primeres vegades 
que es recorren les curses del comellar 
del Riu, que és la capçalera del Vidalbar 
-no, Bidobar- i que arrenca de la serra 
Major, o del comellar de la cova de l'Ós, 
ambdùes fetes quasi sempre per l'areny, 
entre el dubte de si valdrà o no la pena 
de proseguir-hi, perquè durant un cert 
temps no s'hi endevina cap indret 
suggestiu. Però aixi que s'arriba a la 
cova del Soronelles, passât l'Estret del 
Vidalbar, o a la cruïlla amb el carni dit 
de les Pletes, més avall de la cova de 
l'Ós, de sobte fan aparició uns altius i 
insospitats panorames de fondais i 
d'eminències. És com si hom hagués 
caminat bona estona per dintre d'un 
regueró que, de sobte, aboqués en un 
gran bassal obert sota els peus, 
deixant-ne admirar un fons de llanterna 
màgica. I semblament s'escau amb la 
barrancada de les Faites, la quai, 
després d'entrar-hi per una torrentera 
sense pretensions, a la proximitat de la 
Bassella es dilata i forma el gran racó i 
les coves del mateix nom, i continua el 
seu curs amb remarcable dignitat, 
augmentada posteriorment amb la 
barrancada dels cingles del Rodés o 
dels Forats, tancada i piena de notòries 
successions d'esblanquìdes cingleras. 

Però el barrane més sorprenent del 
Montsant, i el que millor polsa la 
sensibilitat, és el dels Pèlags, et primer 
tram del qual s'anomena de la Mare de 
Déu, fins que aconsegueix la font 
d'aquest mateix nom. Cap dels altres no 
s'hi pot comparar. Neix modest, com un 
torrentol, al veì'nat del Pia del Grau, a 

La part baixa del barrane de la Coma Closa (Foto Ramon Ouadrada i Orr.osa) 
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Comellar del Figueres. a dal! de la Serra Major (Foto Ramon Quadrada i Ornosa) 
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més d'un miler de metres i, quan porta 
aigua, rega les humils arrels de l'ermita 
de santa Maria, com si volgués deixar-li 
una oració; i, tot prenent grandària i 
bravesa, baixa (durant un trajecte de 
més de sis mil metres de llargada i 
sis-cents de desnivell) fins a trobar el riu 
Montsant, a l'indret anomenat 
l'Aiguabarreig, havent recollit els tributs 
dels cine barrancs -Pletes o fonts del 
Manyano, Bruixa, Falles, Eixaregall, Cova 
de l'Ós i Vidalbar- que se li baden a 
l'esquerra, i del Parrai a l'altra banda, 
que li lliura l'aigua després de fer-la 
saltar per una timba que la polvoritza 
finament. Passats els racons del 
Franquet i de l'Eixaregall del Grau, el 
barrane del Pèlags colpeja fort les 
campanes de la pròpia majestat i 
sembla trobar-se a la maduresa. 
Altissimes i sensacional cingleres 
encadenades formen diversos estatges i 
s'aixequen als dos costats, alhora que 
una generosa vegetació s'arrapa des 
d'arran del Hit fins a l'ùltim recingle. 
L'aigua corre amb ràpida i brunzidora 
remor per dintre d'un estret que a voltes 
s'acanala, vorejada de plantes i de 
balmes dissimulades al darrera del 
ramatge, i més enllà salta el blanc 
enllosat de l'areny per a caure 
tomballejant a la sorra que encatifa el 
Toll de l'Ou, replanell groguenc com un 
llac d'artifici, clos pel retaule esculpit per 
l'aigua cascadejant i els cingles de 
l'Eixaregall a sobre, en postrer terme. 

D'ara en avall, el barrane dels Pèlags 
agata un nou ritme. Sota el toll de l'Ou, 
l'aigua torna a saltar encara tres cops 
més d'una manera espectacular, i és 
llavors quan la pèrdua de nivell del 
barrane esdevé brusca i trencada, i les 
aigues semblen baixar, amb crosses i a 
rodolons, per uns amplissims graonats 
orfes de terra. L'harmonia d'abans és 
desfeta, i el seu Hoc l'omplena 
l'atonalitat més desencarnada i curulla 
de salvatgia. Fa l'efecte que, de sobte, 
el barrane s'ha fet veli i ensenya els 
ossos cruixits. La contemplació d'aquest 
llarg tram, fet en sentit invers al corrent 
des d'una alta llunyania, que pot ser la 
superba cresteria del cingle dels 
Ventadors, a la dreta i al capdavall, o bé 
el pia superior de la roca Falconerà o 
punta de l'Amigó, a l'altra banda i sobre 
el barrane del mateix nom, pot fer capir 
al vigilant observador la grandiositat de 
la nova decoració, més enllà de tota 
mesura, amb les parets, que engorgen 
el barrane, dreturerament aixecades a 
cada costat i les coloracions blanques i 
verd-pàllides quan xuclen molta llum. El 
corrent dels Pèlags, a baix de tot, 
sembfa només un tros de paper d'argent 
enlluernadis si el sol hi bat de pie. A 
sota l'arcada del Pont Naturai, l'engolidor 
es deixar albirar com una formidable 
mampara de roca enfonsada que pretén 
de tancar el curs del barrane, però a la 
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El curs final del barrane dels Pèlags amb lEngolidor, i la Serra la Uena a segon terme. (Foto: Ramon Ouadrada i Ornosa) 

qual el liquid, amb tanta lentitud coni 
eficàcia, ha separat en dues peces i hi 
ha foradat una sortida que li permet de 
continuar el viatge. Mes avall d'aquest 
indret, al pia de les Barraques, es veu 
com la barrancada voi asserenar-se de 
nou i ho aconsegueix, perquè l'areny i 
les seves ribes ja són planers i no gens 
trencats. La darrera visió des de les 
alcàries mostra el pas del fluid com llepa 
els estreps dels Ventadors, sense cap 
cerimònia ni espectacularitat, i es lliura 
finalment al riu Montsant amb 
mansuetud i poca fressa. El barrane del 
Pèlags es desfà tal com ha sorgit: humil 
i submis a la muntanya. 

Al NE i al N del Montsant, l'orografia 
interior només presenta els solcs d'un 
comellar i de dues barrancades, també 
tributàries de la dels Pèlags. El primer 
és el de les Coves del Raconer, que 
neix a les envistes del porteli de la 
Punta del Peret, al brac de serra que va 
d'Albarca a Ulldemolins, amb un curt 
trajecte que fineix a la ribera dretana del 
barrane del Pèlags, poc abans que 
aquest rebi, per la banda oposada, el de 
les Pletes o de les fonts del Manyano. El 
susdit comellar no té massa interès 
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excursionistic, perquè és desproveït de 
cingles i d'ufana végétal; serveix, només, 
per desplaçar-se a la part d'Ulldemolins, 
0 viceversa, amb molta facilitât. 

Pèlags avall, en direcciô N, i després 
del toll de l'Ou, hi ha els altres dos 
referits barrancs que descendeixen 
d'unes raconades d'aquell braç de serra 
esmentat al paràgraf anterior, oberts a la 
rodalia del Pi de la Carbasseta i que 
s'anomenen del Parral i del Madalenet, 
respectivament. El primer és pelât, i no 
ofereix massa panorames; el segon té 
mes qualitat, résultant del veïnatge de la 
punta Peligana -no , punta de la 
Pericana- i d'un cert encaixament del 
seu calze. S'uneixen al capdavall de les 
respectives curses, just abans 
d'abocar-se als Pèlags, i en résulta un 
de sol, conegut com a barranc del 
Parrals. 

Dels torrents que s'inicien a la serra 
Major des de la seva cota màxima, la 
roca Corbatera o punta de la serra Major 
(1.162 m), fins a les envistes del vèrtex 
géodésie conegut com la Cogulla 
(1.073 m), a l'O del poble de La Morera, 
1 orientats de NO a SO, se'n diuen 
comellars. Son, només, dépressions mes 
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o menys marcades, sense cingleres ni 
rocall que hi destaqui, eixuts tothora, 
amb parets més aviat rostes i de regular 
alcària. Generalment, s'hi transita per 
anar a trobar els graus oberts a llur 
capdavall, si és que en disposen, i que 
permeten d'entrar o de sortir de la 
muntanya. Les ùniques excepcions 
posades a l'escàs atractiu d'aquest 
conjunt són el comellar del Figueres, a la 
sortida del grau dels Barrots per la part 
alta i el comellar del Mirò, aquest amb 
diverses branques disposades cap al 
veì'nat del Pilo dels Sinyalets (1.115 m), i 
el del Barrulla, vora de la Cogulla. Els 
dos primers, excursionisticament, 
serveixen per a trobar, respectivament, 
el pas que mena al grau dels Barrots i al 
de Santfores; i els altres comellars 
solament porten al damunt dels cingles 
propers al grau de l'Escletxa, com és 
ara al racó del Trinquet. 

Malgrat això. els comellars son bons 
indrets per contrastar diferències amb 
els barrancs, sobretot si, en sortir-ne per 
dalt, hom dirigeix l'itinerari cap a 
qualsevol dels que descendeixen des de 
la serra Major fins al barranc dels Pèlags 
o al riu Montsant en direcció NO i O, 
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que són els més feréstecs i perdedors 
de tot el massi's, però també els que 
més colpeixen. D'aquests, cai esmentar: 
el barrane de l'Auferi, a sota el racó de 
la Bòlia -no , Bòria-, impossible de 
davallar-hi per l'areny, de tant trencat i 
emmalesat, el qual té com a vessantia 
dreta la imponent i llarga serra del 
Sarrai; el barrane de la Coma Closa, 
vora el moli del Vilar, en terme de 
Margalef, notori per l'erosió que 
sobserva a la part baixa, però també 
pie de dificultat pel compacte vegetai, el 
recorregut del qual es feia entrant-hi pel 
grau de les Barres, ara impracticable; el 
barrane de sant Salvador, enfront de la 
vila de Margalef, de senzill pas, on, a la 
meitat dels curs, hi ha l'ermita homònima 
redossada en un llarg i acolorit 
abalmament, de cara als cingles 
anomenats del Torroner. 

Entre Cabassers i la Vitella Baixa hi ha 
el barrane de Cavaloca, tributari del riu 
Montsant, del qual es destaquen Unici, 
amb el racó la font del mateix nom, i 
l'engorjament de capdavall, tocant la 
carretera del Priorat. La resta, la part 
mitjana, és cultivada en bona part, i és 
presidida pel mas de Roger o de Dalt, 
amb la capella, on s'hi honora sant 
Miquel. També té interés el barrane del 
Montsant a Cabassers, el qual pren 
diferents noms segons les partides de 
terra que travessa: Barrane Tancat, 
Albareda, dels Solans, per la proximitat 
al qual passa el veli carni que va de 
Cabassers a La Bisbal i a Margalef. I les 
barrancades de les Pinedes i dels colls 
Baixos a l'O no són aconsellables des 
de cap punt de vista; perquè, a més de 
no relligar cap paratge pintoresc, tènen 
la quasi totalitat de la superficie 
conreuada, principalment amb oliveres i 
ametllers. 

L'ùltim torrent a destacar és el de la 
Martorella, amb curs de NO a SO, 
l'origen del qual es troba sota el porteli 
del Rosali, passada la Cogulla, en 
direcció a Cabassers. La seva capcalera, 
i en un bon tram del curs, és com un 
comellar; mes a mida que (per on es 
pot) se'n va fent el recorregut, adquireix 
qualitat. Els bassis del Boter, al primer 
ter? longitudinal, li asseguren una minsa 
quantitat d'aigua (voltada de petits 
cinglalls de bon efecte) i l'ombra, gràcies 
a un cirerer. Aixi que gira cap a la dreta, 
el barrane s'aprofundeix, a la vegada 
que el sole es torna esquifit i rocallós, 
fins a perdre's al damunt del bai? que 
formen els cingles a sobre del racó dels 
Codinals, a les envistes del mas de 
Forcans o del Peire. Cai observar que el 
foc de l'any 1982 va fer estralls en 
aquesta zona de! Montsant, en la qual 
també es troben: el barrane dels Pouets 
(sense importància) que, juntament amb 
el de la Martorella, formen el sota del 
mas de Forcans; el barrane de la font de 
l 'Aliga, per on baixa el grau del Pi, i que 

desaigua al riuet d'Escaladei (barrane 
clos per una cinglera gairebé vertical 
que té un cert atractiu); i els bárranos 
de la font del mas Blanc i el de la Font 
Pregona, els dos a la rodalia de la 
Cartoixa d'Escaladei, que ja quasi no 
pertanyen pròpiament al Montsant, 
perquè, encara que hi neixin a sota de 
les seves cingleres, de seguida se 
n'allunyen i no posseeixen cap categoria 
excursionistica. I aixó mateix passa amb 
l'anomenat barrane de l'Horta, al terme 
de la Morera, el qual, encara que el seu 
origen es trobi a les parets del cingle de 
la Grallera, ben aviat s'allunya del 
Montsant i rega hortes i altres conreus, 
abans de donar origen al riuet 
d'Escaladei, del qual n'és la capcalera. 

Dels barranes de la Falconerà, de la 
Taverna i de la coma Negra, que des de 
les arrels de la Cogulla discorren pel NO 

fins al riu Montsant, ja n'hem fet 
referencia més amunt. Afegim ara que, 
tant per les seves dimensions com per 
les caractéristiques de la roca, del color 
d'aquesta i per la vegetació, són els tres 
més suggestius del Montsant (el de 
Pèlags a banda), i és molt recomanable 
de fer-ne la coneixença. Un itinerari fet 
en qualsevol d'ells satisfarà els desigs 
de l'excursionista més exigent. Ja hem 
dit que els recorreguts pel Montsant són 
més de profunditats que no de cims. Per 
contra, sortir de certes barrancades pot 
resultar complicai i enutjós, si no se'n 
coneixen ben bé els topants. 

Qui es mogui pels paratges 
barranquers sera coneixedor d'una bona 
part del massís. Junt amb l'evidència 
dels camins, són la clau mestra que fa 
girar gairebé tots els panys del 
Montsant.-

TOPONIMIA DEL MAPA 
HIDROGRÀFIC DEL MONTSANT 

POBLACIONS 

Ulldemolins 
Margalef 
La Bisbal de Falset 
Cabassers 
La Figuera 
La Vitella Baixa 
La Vitella Alta 
Torroja 
La Morera de Montsant 
Poboleda 
Comudella 
Albarca 
La Cartoixa 
Escaladei o la Mongia 
Siurana 

CIMS 

La Cogulla 
El Pilo dels Senyalets 
Roca Corbatera 

RIUS I BARRANCS 

Riu Montsant 
Riuet del Teix 
Barrane dels Pèlags 
Barrane dels Pèligs 
Barrane del Parrai 
Barrane de la Mare de Déu 
Barrane de les Pletes 
Barrane de la Bruixa 
Barrane dels Cingles del Rodés 
Barrane dels Forats 
Barrane de les Falles 
Barrane de l'Aixaragall 
Comellar de la Cova de l'Ós 
Barrane de la Cova de l'Ós 
Barrane del Vidalbar 

Barrane de la Falconerà 
Barrane de l'Auferi 
Barrane de la Taverna 
Barrane de la Coma Closa 
Barrane de la Coma Negra 
Barrane de Sant Salvador 
Barrane dels Colls Baixos 
Barrane de les Pinedes 
Racó de les Pinedes 
Barrane dels Solans 
Barrane de Montsant 
Barrane de Cavaloca 
El Riuet d'Escaladei 
Barrane dels Pouets 
Barrane de la Font de l 'Al iga 
Barrane de la Martorella 
Barrane de la Font del Mas Blanc 
Barrane de Pregona 
Barrane del Salt 
Barrane dels Diumenges 
Barrane de Sant Bartomeu 
Barrane de les Ganyes 
Barrane de les Coves Voltades 
Riu Siurana 
Barrane de les Vinyes 
Barrane del Mas del Racó 
Barrane de Sant Blai 
Barrane del Coli Beix 
Barrane del Forn 
Barrane de la Bruixa 
Barrane de la Coma d'en Morell 
Barrane de Sant Joan 
Barrane de la Cornelia 
Barrane de l'Abelló 
Barrane de l'Argenterà 
Riuet d'Arbolf - Riu de la Vali 
Barrane del Barrulla 
Barrane del Mirò 
Barrane de l'Horta 
Barrane de les Foreses 
Barrane de la Morera 
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PICS D'ERISTE DES DE 
L'ESTANY DE BARBARISA 

Josep de Tera I Camins 

Amb aquest article vull remarcar i 
reforçar l'éditorial aparegut en la revista 
MUNTANYA n.° 741, que demanava 
colïaboracions per tal d'actualitzar les 
guies de CEC, I he escollit al Pic 
d'Eriste Sud com a indret «desfasat» en 
l'edicio de la guia Posets-Maladeta, que 
data de l'any 1968, i, d'aquesta manera, 
actualitzar-lo una mica. 

Moites vegades, en les nostres 
excursions ens hem trobat amb errors 
de descripciô en els itineraris; ara ja no 
n'hi ha prou a «criticar-los»; actualment 
hem de passar pel CEC. Hi hem 
d'omplir el full corresponent i explicar-hi 
l'error observât, i fer-hi a continuaciô la 
descripciô correcta. D'aquesta manera 
haurem contribuït a l'actualitzaciô i 
correcciô de les guies del CEC. 

Penseu que qualsevol indret és bo per 
afegir-hi détails. Sensé anar gaire lluny, 
al conegut i «multitudinari» Puigmal hi 
manca la via mes frequentada 
actualment: per Font Alba, 2 h.15 min! 
I tôt, a causa de la pista que ens deixa, 
a la collada de Font Alba, a 2.050 m 
d'alcada. 

He escollit l'Eriste S per diferents 
raons; perô, totes, amb un denominador 
comû: la llunyania de les sèves bases 
d'accès. 

Aquestes raons son: 

1." La llarga pista que, ja fa uns anys, 
comunica al poble de Plan (vall del 
Cinqueta) amb el de Chia (vall de 
l'Éssera) pel coll de Sahûn, d'alcada 
indeterminada. 

Aquesta pista résulta vital per tal 
d'assolir els Pics d'Eriste des del Sud. 
Abans, s'havia de sortir del poble de 
Sahûn, i pujar-hi per la vall de Barbarisa 
(guia Posets-Maladeta, iti. n.° 181) amb 
un temps de 6 hores; o, des del poble 
d'Eriste, i pujar-hi per l'Aigùeta de la Vall 
(Posets-Maladeta n.° 156) amb un temps 
de 7 h. 30 min. 

Aixi doncs, avui, el fet de poder 
arribar «motoritzats» al coll de Sahûn 
facilita molt «la feina»; i, tôt aixô sensé 
que els cims perdin en cap moment 
l'atractiu de llocs poc visitats i solitaris. 

2.° La llunyania i la llargada de les 

Pic d'Eriste 5. des del Gran Pic. (Foto: Josep de Tera.) 
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valls de Barbarisa i Aigüeta féu que, en 
el moment de publicar-se la «guia» no 
fossin explorades a fons; i per aquest 
motiu, a les ressenyes manquen details, 
o hi ha errors d'alcada o, fins i tot, hi 
manquen itineraris. 

Principalment, están per explorar o 
divulgar les magnifiques vies d'escalada 
que ens ofereixen les verticals i 
extraplomades parets Oest deis Pies 
d'Eriste S i de Comajuana. 

3.° El veritable ball d'algades que hi 
ha en aquesta zona. Nosaltres portávem 
dos altímetres, que vam ajusfar al coll 
de Sahún, amb 1'alcada que assenyala el 
mapa de l'Alpina: 1.989 m. 

G R A N P I C ^ > E r ¡ s t e N. 
L l e t a o _ i r 0 3 O 5 3 3025 " H 

fTSL # E . 2 8 6 0 
V-V.appel 

F e r i s t e Sud 
'301,0 

Escala Grafica 
500 

Comoluana 

1000m. 

Estany Sup. 
Millares 2 5 1 j -

Coll MillaKeT 
>T '2800 

Eriste N.3025 

a Plan, 

0 1 2Qm. 

A llocs d'acampada 

V roques poroses 

En arribar a l'estany de Barbarisa, la 

cota de l'esmentat mapa coincidia 
plenament amb els nostres altimètres 
(2.290 m). En arribar al coll de 
Comajuana, va passar el mateix 
(2.490 m). Perô, a partir del coll, tôt era 
50 mètres mes baix: Pic de Comajuana, 
Eriste S i Pic Gran d'Eriste; i en arribar 
novament a l'estany de Barbarisa, la 
cota tornava a ser correcta. 

Aquest fet, que ens va preocupar 
durant tota l'excursió, té diverses 
explicacions: 

a) A partir del coll de Comajuana, 
podia haver-hi una pujada brusca de 
pressió que, a la devallada, i coincidint 
potser amb les primeres hores de la 
tarda, va tornar a baixar el nivell anterior. 

b) Prenent corn a dades fiables 
l'alçada dels colis de Sahún i de 
Comajuana, resultaría que totes les 
altres tindrien aproximadament 50 mètres 
menys. Resulta, llavors, que l'Eriste Sud 
no arribaría ais 3.000 mètres, i que el Pic 
Gran hi arribaría «pels pèls». 

Aquest raonament pot semblar 
«ridícul», perô cal tenir présent que, en 
aquesta zona, ja hi ha un précèdent de 
greu error d'alçada en els mapes 
«oficiáis»; és en el proper coll d'Eriste 
que, curiosament també, és en realitat 
mes baix que la cota assenyalada en els 
mapes, perqué, en Hoc dels 2.970 m de 
l'Alpina i dels 2.925 m de la guia del 
CEC, son en realitat 2.830 m, mesurais 
també per dos altimètres diferents, que 
van coincidir pocs minuts després amb 
la cota exacte del proper cim de la 
Forqueta, de 3.007 m. 

c) Podría ser que la cota oficial del 
coll de Sahún i de l'estany de Barbarisa 
fos errônia, i que, en realitat, fos 50 
mètres mes alta. D'aquesta manera, el 
coll de Comajuana tindria 2.545 m.-
aprox. (mes propers ja a la cota de 
2.600 m aprox., esmentada a la guia del 
CEC). 

Aquest fet també és possible, perqué 
en els articles sobre Los Pirineos editats 
per «La Vanguardia» a finals de l'any 
1984, al coll de Sahún se li donen ja 
2.010 m i, a l'estany de Barbarisa, 2.330 m. 

Considero que aqüestes dades son 
les mes correctes, perqué així 
coincideixen totes les cotes, menys la 
del coll de Comajuana que, d'aquesta 
manera, seria 40 mètres mes ait. 

Aquest raonament es pot avalar amb 
el fet que la cota, que ens indica un 
bonic cartell dalt del coll del Cantó 
(Pallars), de 1.600 m, és falsa, perqué 
segons tots els mapes i els altímetres és 
de 1.715 m. 

Només 115 metres de diferencia, en 
una cota corresponent a un coll d'una 
carretera «oficial»! 

Així arribem a la trista conclusió que 
els nostres mapes «no son fiables a 
cegues»; i si ens trobem amb variacions 

a les algades, pot ser que la culpa no 
sigui sempre de la pressió atmosférica. 

És per aixó que, sempre que parli 
d'una cota, posaré també, i entre 
paréntesis, l'alcada que hi consideri 
correcta. 

4.° També vull fer constar que la 
ressenya que detallaré a continuació 
coincideix, parcialment, en el tram d'unió 
dels dos Eristes, amb la publicada en 
aquesta revista per l'Enric Nosàs (revista 
MUNTANYA del 1956, pàg. 159), amb 
l'única salvetat que eli es va veure 
«obligat» a escriure-la en castella; i jo, 
30 anys després, «puc» fer servir la 
nostra llengua. 

Així, dones, la pista al coll de Sahún 
ens permei pujar ais Pies d'Eriste en 
dos dies; mentre que abans era una 
excursió de tres dies, car la pujada i 
davallada de Chía o Eriste a l'estany de 
Barbarisa ja se'ns «menjava» gairebé 
dues jornades. 

D'aquesta manera, ara podem sortir 
de Barcelona al matí, per arribar pels 
voltants del migdia al coll de Sahún, i 
tranquillament pujar aquella tarda a 
l'estany de Barbarisa. 

Aixó és, exactament qué vam fer, el 
dia 28 de setembre del 1985, l'Albert 
Mans, l'Eduard Martin i qui subscriu 
aqüestes ratlles. 

Des de l'esmentat coll tenim dues 
opcions, per pujar a l'estany. 

Una, consisteix a sortir caminant del 
mateix coli i, per una zona d'extenses 
prades, anar flanquejant el faldar de la 
muntanya durant una hora 
aproximadament, fins arribar al costai 
del torrent de Barbarisa. 

L'altra, es redueix a continuar 
«motoritzats», tot seguint una pista que 
davalía gairebé 100 metres de desnivell, 
i que va a morir molt a prop del torrent, 
en un Hoc on hi ha una cabana de 
pastors. En aquesta ocasió, cal pujar 
mes metres de desnivell, però la 
distancia quilométrica és molt mes curta: 
per aixó, els temps son molt semblants 
en els dos casos. 

Nosaltres vam escollir la primera 
opció; però, vist el resultat de la Marga i 
penosa flanquejada, principalment a la 
tornada, no importa gens de fer uns 
quants metres mes de desnivell; en 
canvi, de baixada i ja «una mica 
cremadets» de caminar tot el dia, és 
d'agrair poder-se estalviar un pareli de 
quilòmetres «inútils». 

Arribáis, en el segon cas, a la mateixa 
algada del primer, és a dir, situats a 
2.100 metres d'algada aprox., un molt 
ben marcai corriol continua pujant per la 
dreta orogràfica del torrent, fins arribar a 
l'estanyet de Barbarisa. 

Aquest estanyol resta gairebé sempre 
mig buit, car és en comptadíssimes 
ocasions que rep aiaua de l'estany gran, 
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situât una quants metres mes amunt. 
Per pujar-hi, no cal seguir el curs sec 

del torrent; podem anar-hi directament, 
pujant en un petit collet que ens deixa 
ja a la mateixa alçada de I'estany gran 
de Barbarisa (que des d'aquest punt 
encara no es veu). 

Per acabar d'arribar-hi cal avançar, tot 
travessant una zona herbada, amb bons 
Hoes per acampar-hi (tal com ho vam fer 
nosaltres), fins arribar al proper estany. 

El temps emprat per pujar del coll de 
Sahûn a I'estany de Barbarisa (2.290 m 
o 2.330 m) fou d'1 h. 30 min. 

Aquest estany és molt llarg i estret; a 
l'entrada d'aigues també hi ha bons 
racons per acampar-hi; hi son visibles 
tots els cims que tanquen el cercle. Tots 
menys el Pic Gran d'Eriste; és a dir, es 
veuen el Pic de Sein (2.933 m), la Pica 
Sierra (2.852 m), l'Eriste S (3.040 m) i el 
Pic de Comajuana (2.942 m), aixi com hi 
és a tocar amb les mans el coll de 
Comajuana o de la Ribereta. Perô, 
sobretot, hi ressalten, com ja he 
esmentat abans, les verticals parets de 
l'Eriste Sud i del Comajuana. 

El fet véritablement destacable de 
I'estany de Barbarisa és el seu, 
ostensiblement visible, baix nivell. 
Aquest fet no hauria de cridar massa 
l'atenciô, car hi ha molts Macs naturals 
que, a finals d'estiu estan per sota el 
nivell màxim. Perô en el de Barbarisa, 
atreu l'atenciô el soroll d'aigua que 
continuament se sent. Aquesta remor, 
de primer et desconcerta, car no s'hi 
veu ni cap torrent d'entrada ni'de 
sortida. 

Aixi és que, guiat pel propi mormoleig, 
aviat descobreixes d'on prove el soroll i 
la causa del migrât nivell de I'estany. 
Poe abans de la que hauria de ser la 
seva sortida d'aigues, i a la dreta (O), hi 
ha una plaça rocallosa que sembla un 
«colador», perquè es veu plena de forats 
per on es précipita I'estany; hi ha orificis 
a diferents nivells i queden 
completament al descobert els mes alts, 
que deixen ben visibles les estretes 
esquerdes que engoleixen l'aigua. 

D'aquesta manera, es fa ben paies 
que I'estany de Barbarisa no té gaire 
«futur», perquè sembla una banyera de 
la quai s'ha perdut el «tap». També 
destaca la intensa vegetaciô subaquàtica 
que hi ha a prop de les voreres. 

Perô, deixant els «traus i els forats» 
pels companys expeleôlegs, i tornant a 
la nostra «especialitat», que és la 
muntanya, l'excursiô prôpiament dita 
comença l'endemà. 

Després d'una formidable nit de lluna 
plena, comencem la que promet ésser 
una magnifica Jornada d'alta muntanya. 

Situats a la teôrica sortida d'aigues de 
I'estany, cal buscar un ben marcat 
corriol que, per l'esquerra de I'estany 
(E), puja fins el proper coll de 

Comajuana o de la Ribereta, que dona 
accès a la vali de l'Aigüeta (30 min) 
(2.540 m com alçada aprox. mes 
correcta, i 2.490 o 2.600 m corn a altres 
alcades aparegudes en diferents mapes 
i guies). 

Aci cal començar una Marga, però 
magnífica, marxa per damunt de l'aresta 
que, en marcada direcció N, ens portará 
fins el Pie Gran d'Eriste. 

Però, de primer, cal flanquejar, pel 
vessant de l'Aigüeta, les primeres 
agulles. Després cal anar a buscar el fil 
de l'aresta. 

Hi ha molts indrets per arribar-hi, ja 
que la grimpada per tots ells és fácil; 
pot servir de referencia un característic 
i solitari pi que, desafiant totes les 
inclemencies del temps, s'agunta ferm 
per durant dels 2.500 metres; darrera 

d'ell hi ha una paret plena de passos 
fàcils per tal d'assolir el fil de l'aresta. 

Una vegada encimbellats al carenar, 
arribarem molt aviat a una cota 
innominada (2.750 m, com a dada mes 
correcta) on la carena canvia de direcciô 
i, girant lleugerament a l'esquerra, es 
torna molt planera. 

A partir d'aquest punt ja no 
abandonarem en cap moment el fil de 
l'aresta que, lentament i voltats d'una 
gran panoràmica, ens va apropant al cim 
de Comajuana. 

En tot aquest llarg recorregut no 
trobem cap pas diffcil, i l'aresta és prou 
ampla com per no veure't «compromés» 
en cap moment. 

La cresta es redreça per arribar a un 
avant-cim (1 h), on va començar el ball 
d'alçades: oficialment té 2.866 m, i els 
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Estany glaçât de Barbarisa. la primavera (Foto: Josep de Jera) 

nostres altimètres n'assenyalaven 2.810. 
Per les raons ja explicades, 

considerem mes fiables les alcades 
oficiáis deis cims, i, de mes a «cop 
d'ull», les alcades oficiáis deis colls. Per 
aquesta rao, donem per bons els 2.866 m. 

Una curta davallada vers un collet, 
seguida d'una ferma grimpada, ens va 
deixar dalt del Pie de Comajuana (20 
min). Ací, el bail d'alçades s'accentua: 
l'Alpina assenyala 2.952 m; la guia del 
CEC, 2.942 m; i els altimètres, 2.890 m. 
Qui té rao? 

Alcades a part, la panorámica sobre la 
isolada valí de l'Aigüeta és magnífica. 
Els propers pics d'Eriste ens ofereixen 
una perspectiva de bigarrament de 
pedrés i arestes. La vall de Barbarisa, 
amb els monótons Noms que van caient 
des del pic de Barbarisa fins al coll de 

Sahún, ens ofereix una perspectiva 
«trista». Sortosament, per darrera d'ells 
s'aixeca el Cotiella que ens torna a 
«alegrar» la panoràmica. 

Una desgrimpada de 10 minuts ens 
deixa al fons d'un collet (2.890 m oficiáis 
i 2.820 m altimètrics), just al peu de la 
pujada al con final de l'Eriste Sud. 

Aquesta pujada no presenta cap pas 
de grimpada: és, simplement, un Nom 
tarteras que s'ha d'anar superant amb 
«paciencia», i sempre pel vessant de 
l'Aigüeta de la Vall (E). 

Hom es pot «complicar» voluntàriament 
la vida, si va pel fil estríete de l'aresta; 
però, tot i aixi, cap pas no supera el 
segon grau. 

Finalment, arribem al planer i poc 
visitât cim d'Eriste Sud (40 min) 
(3.045 m segons l'Alpina; 3.040 m 

segons la guia; i 2.980 m segons els 
nostres altimètres). 

Tot i que té una gran panoràmica, és 
evident que la barrera del Pic Gran ens 
obstaculitza la visió de la vall d'Añes 
Cruces. Però, de totes maneras, potser 
el guanya en la profundissima visió 
sobre la vall del Cinqueta; car es veu el 
poblé de Sin, tota la plana i el congost 
que tanca la vali, així com el poblé de 
Gistaín amb la munió de bordes 
disseminades per les extenses prades 
que hi ha al damunt del poblé. 

No cal dir que, de muntanyes, se'n 
veu tot un estol, fins i tot el llunyà 
Vinhamala ens ofereix la seva 
característica gelerà oriental. 

La panoràmica traspassa la barrera 
nord per totes les bretxes, i és així com 
també veiem, parcialment, els estanys 
Superior de Millares i el de Lletao. 

El Pie Gran d'Eriste és a tocar; però 
de primer, cal baixar en una profunda 
bretxa. Per arribar-hi cal muntar un 
rappel d'uns 10 metres per tal de 
superar una curta, però gairebé 
extraplomada, paret. 

Una vegada situats ja al fons de la 
bretxa, vull fer un incís per poder fer 
tres observacions. 

De primer, vull remarcar que aquest 
rappel probablement es pot esquivar 
buscant el pas mes adient per tal de 
desgrimpar aquests 10 metres. Nosaltres 
el vam buscar una mica, però com que 
portàvem la corda, aviat ho vam deixar 
córrer. Aquest raonament és vàlid si 
anem en direcció N. Però, si reculem fins 
el collet que hi ha entre l'Eriste Sud i el 
pic de Comajuana, es pot flanquejar 
còmodament el primer pel vessant de 
l'Aigüeta, i podem situar-nos sense cap 
dificultat «a la bretxa del rappel». 

Segonament, també vull parlar de les 
tres bretxes que hem trobat en el nostra 
recorregut per aquesta Marga aresta (la 
primera entre els dos cims de 
Comajuana; la segona, entre aquest i 
l'Eriste S; i la tercera, entre els dos 
Eriste), perqué totes tres son 
accessibles pels dos vessants. No 
caldria ni esmentar aquesta possibilitat 
pel vessant de l'Aigüeta, ja que la seva 
facilitât és totalment evident; però, 
potser, sí que cal remarcar-ho del 
vessant de Barbarisa, ja que ja no és 
tan evident el seu fácil accès. Però 
aquest hi és i, tal corn es veurà mes 
endavant, nosaltres vam baixar 
còmodament per la canal que mena a la 
tercera bretxa fins arribar a l'estany 
«glaçât» de Barbarisa. 

En tercer i últim Hoc, també vull 
remarcar, que ens va passar pel cap de 
fer el recorregut íntegrament per fil de la 
cresta; però també es pot fer flanquejant 
la muntanya pel vessant de l'Aigüeta. 
Però, tal com deia l'Eduard: «Per la 
cresta, hi van els ocells, i per terra, els 
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Estany de Barbarisa (Foto Josep de Jera) 

cues». I nosaltres, aquell dia, ens 
sentiem «ocells». 

Situais novament a la bretxa entre els 
dos Eriste, ens cal acabar de «volar» per 
arribar a dalt del Gran Pic. Després 
d'una bonica grimpada (II) per tal de 
sortir del fons de la bretxa, continuem 
grimpant pel mateix fil de l'aresta, tot i 
que tenim a la nostra esquerra (O) una 
acollidora i fácil canal que, de pujada, 
menyspreem. 

Finalment, parem de «volar» en arribar 
a dalt del Gran Pie d'Eriste (45 min) i 
3.053 m «oficiáis» (i 3.000 m «no 
oficiáis»). 

Per una persona que hi arribi per 
primera vegada, ha d' èsser 
impressionant el fort contrast que 
produeix arribar-hi pel sud, on més o 
menys està «abrigat i tapat» per 
muntanyes i arestes, i de sobte trobar-se 
amb el gran buit de Viadós a sota els 
peus; només hi ha els estanys de 
Millares entremig, i amb un desnivell 
total, fins el Cinqueta d'Añes Cruces, de 
1.400 m aprox. 

Una vegada recuperáis de la 
«impressió», des del cim es gaudeix 
d'una vasta panoràmica. 

No vull extendre'm parlant de la 
panoràmica, perqué és semblant a la ja 
comentada des de l'Eriste S. (menys, 
lògicament, la vali de Viadós) i també 
perqué seria repetir-la, ja que fou 
ampliament comentada en aquesta 
mateixa revista (veure MUNTANYA n.° 
274 pàg. 250). Només em cal dir que el 
Gran Pic d'Eriste, tant si hom hi puja 
des del N corn des del S, és un dels 
cims que panoràmicament «cal tenir en 
el curriculum». 

Per davallar novament fins a l'estany 
de Barbarisa, s'ha de fer l'itinerari més 

fàcil per pujar a l'Eriste, el quai, 
curiosament, no és explicat enlloc 

De primer, cal baixar per la canal 
parallela a l'aresta (vessant O); però, 
abans d'arribar al nivell de la bretxa, cal 
deixar la canal i tornar novament a prop 
de la cresta; una senzilla i curta 
desgrimpada ens deixarà ja a dins d'una 
nova i ampia canal, que comunica 
directament la bretxa amb l'estany 
glaçât de Barbarisa. 

El descens per aquesta pedregosa i 
fàcil canal ens deixarà a la caòtica 
fartera que encercla l'esmentat estanyet 
(2.180 m). 

Al Pirineu, son bastant exigus els 
estanys per damunt dels 2.800 mètres; 
i aci, als Eristes, n'hi tenim très. Un, a 
ponent de l'Eriste S (l'indret on ara ens 
trobem); un altre, a llevant del matexi 
cim, és un estanyol situât a 2.870 m; i el 
tercer, situât s 2.830 m, és al Nord del 
pic de Sein. 

L'estany Glaçât i l'estany de Barbarisa 
estan separats per una gran graonada 
de gairebé 550 mètres de desnivell; 
aquest fort esglaó té el seu millor pas 
per la dreta orogràfica; és a dir, cal 
apropar-se a la carena de la Pica Sierra 

Però nosaltres, potser cansats de «tant 
volar», aquesta vegada ens vam 
«comportar corn a eues» i vam flanquejar 

tota la base occidental de l'Eriste S i del 
Comajuana, per tal que el company 
Eduard pogués «prendre mides» de les 
possibles vies d'escalada que, en un 
futur no molt llunyà, de segur que hi 
obrirà (si és que ja no hi son obertes). 

D'aquesta manera, ens vam mantenir 
enlairats fins arribar gairebé a sobre 
l'extrem sud de l'estany de Barbarisa; i 
allí, per una canal, que ja havíem 
estudiat a la pujada, vam baixar 
ràpidament fins enllagar amb el corriol 
que havíem remuntat per pujar al coli de 
Comajuana o de Ribereta. En sentit 
contrari d'abans, arribàrem novament al 
costat de la tenda (1h. 30 min. des del 
Gran Pie). 

Després de descansar una estona i de 
desmuntar la tenda, vam recomendar el 
carni per baixar fins el coli de Sahún. 

Durant aquest monòton trajéete, vam 
veure ciar que és millor baixar amb el 
cotxe i apropar-se al torrent, en Hoc de 
deixar-lo enlairat en el coli de Sahún; 
perqué la Marga flanquejada, seguida 
d'una suau però sostinguda pujada, es 
va fer bastant pesada. De manera que 
empràrem el mateix temps per baixar 
que per pujar. 

Per acabar, voldria que aquesta 
ressenya servís per esperonar molts 
excursionistes en la tasca d'actualització 
de les Guies del CEC, car aquests 
llibres son una escala sense fi, perqué 
I'empresa és Marga i feixuga, ja que el 
terreny és en una Constant 
transformació. No es tracta només de 
nous itineraris, sino que hi ha noves 
pistes, nous refugis, nous ponts, 
palanques, cabanes que desapareixen, 
errors d'horaris o errors per omissió, i un 
llarg etc. I, a més a més, cal comprovar 
les alcades que ens donen els mapes 
oficiáis. 

Personalment, agrairia que un 
excursionista-topògrag reveles, amb els 
seus coneixements (i instruments), el 
misteri de les diferencies d'alcada que hi 
ha en aquesta contrada. En un 
determinat indret es pot discutir si és 
millor pujar-hi pel N o pel S; però, 
almenys, raleada ha de ser una dada 
inqüestionable. 

En total, és una excursió que, amb 
parades incloses, pot oscillar entre les 
12 i les 13 hores, des de la sortida fins 
a l'arribada. 

HORARIS Parcials Totals 

Del coli de Sahún a l'estany de Barbarisa: 1 h. 30 mm. 
De l'estany al coli de Comajuana: 30 min. (2 h.) 
Del coli al Pie de Comajuana: 1 h. 20 mm. (3 h 20 min.) 
Del Pie de Comajuana a l'Eriste Sud: 50 min. (4 h. 10 min ) 
De l'Eriste S. al Gran Pie d'Eriste: 45 min. (4 h. 55 min.) 
Del Gran Pic a l'estany de Barbarisa: 1 h. 30 min. (6 h. 25 min.) 
De l'estany de Barbarisa al coli de Sahún: 1 h. 30 min. (7 h. 55 min.) 
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EXPEDICIO MADRID 
EVEREST-TIBET 1986 

El passât 8 de marc, sortien de 
Madrid els components de l'Expedicié 
Madrid-Everest 86. Sis alpinistes, un 
metge i un catedràtic intentaran: els sis 
primers, arribar al cim mes ait de la 
Terra; i els altres dos, realitzar un treball 
cientific, tant sobre el comportament del 
eos huma en aqüestes latituds, com 
sobre l'entorn que envoltarà els 
alpinistes durant aquella experiencia. 

Alfred Montserrat i Nebot 

En aquesta ocasiô, l'equip 
expedicionari esta format per sis 
alpinistes que, durant très mesos, 
intentaràn arribar al cim de l'Everest per 
la vessant del Tibet, la mateixa que van 
seguir els catalans que trepitjaren el cim 
el passât 28 d'agost de 1985; o sigui, a 
través del coll nord, i l'aresta nord-est. 

El plantejament d'aquesta expediciô 
esta concebut per tal d'efectuar una 

ascensió amb estil semialpí, tal i com va 
declarar a la revista MUNTANYA 
Jerónimo López. Els escaladors pensen 
accedir fins al camp de base avançât, 
situât a 6.500 mètres d'altitud, amb 
l'ajuda deis tipies iacs, o animais de 
càrrega tibetans. A partir d'aquest punt, 
atacaran la muntanya sensé l'ajut dels 
portadors d'alçada, ni d'oxigen. «Volem 
col locar algunes botelles d'oxigen en 
.certs llocs estratègiies; perô unicament 
seran utilitzades en cas d'extrema 
nécessitât», va manifestar Jerónimo 
López. 

Amb el fi de donar una mayor agilitat 
a l'expedició, i atès que es tracta d'un 
grup molt réduit d'alpinistes, els 
campaments d'alçada s'installaran amb 
una o dues tendes que no seran fixes, 
sino que s'aniran traslladant 
progresivament a una major altitud. El 
sistema d'ascens escollit pels madrilenys 

Equip expedicionari. (Foto: Expedido Madrid-Everest 86). 
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La imponent cara Est de l'Everest (Foto Expedido «Caixa de Barcelona a l'Everest».) 

els obliga a arribar al peu de la 
muntanya amb una excellent forma 
física i amb una aclimatació quasi 
perfecta. Per tal d'aconseguir-ho, el mes 
de gêner passât es van desplaçar fins a 
l'Aconcagua, de 6.959 mètres d'alçada, 
ais Andes, amb el fi d'assolir ambdues 
coses. 

Les condicions en que els alpinistes 
trobaran l'Everest serán molt diferents 
de com les van trabar els catalans. El 
problema d'aquests últims va ser la neu 
fonda, que caracteritza l'estació 
monsónica. Quan els madrilenys visitin la 
zona, estará en el premonsó. Aleshores, 
els problèmes serán els forts vents i les 
baixes temperaturas, que poden arribar 
a -50°C. D'altra banda, les nevades que 
cobriran les parets hauran desaparegut, i 
la roca potser els permeti un avanç mes 
ràpid. 

Encara que tots els participants en 
aquesta expedició tener un llarg historial 
i molta experiencia alpinística (i, fins i 
tot, alguns d'ells ja han superat els 
8.000 metras d'altitud en alguna ocasió), 
Jerónimo López va recordar les 
especiáis caractéristiques que envolten 
una muntanya com el Everest: «No es el 
mateix pujar a un vuit-mil que pujar a 
l'Everest. La mentalització i la preparado 
han de ser diferents, ja que superar la 
cota de 8.500 metres és quelcom molt 
especial». 

Conjuntament amb els treballs que 
s'efectuaran per aconseguir el cim, els 
alpinistes col-laboraran amb el catedràtic 
de Geografía Física, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Eduardo Martínez 
de Pisón, en la confecció d'un projecte 
científic, destinât a estudiar diversos 
aspectes del medi ambient de la zona. 

Els principáis objectius d'aquest 
apartat de l'expedició son: la 
climatología, la geomorfologia glacial, la 
botánica i la recollida d'informació sobre 
els diferents aspectes que configuren 
aquesta poc coneguda vessant de 
l'Himàlaia del Tibet. 

L'equip d'aquesta nova aventura a 
l'Everest esta intégrât per: Jerónimo 
López, com a cap d'expedició (López és 
geóleg i professor de la Universidad 
Autónoma de Madrid, i en el seu historial 
hi ha l'ascensió al Manaslú, de 8.156 
metres, i al Hidden Peak, de (8.068 
metres) i Luís Bernardo Durand, Pedro 
Nicolás, Salvador Rivas, Ángel Sánchez i 
Carlos Soria, que componen la resta del 
equip. Amb ells hi haurá Mariano 
Arrazola (metge i alpinista que ha 
participât en quinze expedicions, tant a 
l'Himàlaia, com a Alaska, Andes, i el 
Caucas), i Eduardo Martínez de Pisón 
será el responsable del projecte científic, 
i té en el seu historial una amplia 
experiencia en el camp de la muntanya, 
havent realitzat diferents estudis a 
l'Himàlaia, el Karakorum, els Andes i a 
Groenlandia. 
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«ON MANI 
PADME HUM» 
Oh joia en la 
flor de lotus! 

Isidre Rodrigo 

Horn deia que, alli, la vida hi era 
impossible. 

Que el fred i els vents fortfssims hi 
resultaven insuportables. 

No era pas -com deia Rudyar 
Kipl ing- «... cap Hoc per a els humans 
(...) Alli dalt, solament hi habitaven els 
déus...» 

I ha estât aixi, des dels principis dels 
anys i a través dels dies i dies a venir... 

Malgrat tot, la voluntat, la constància i 
l'experiència obren camins dins 
l'impossible -f ins i tot, entre la soledat, 
el vent i el fred. 

... I l'home triomfà. 
És aixi com très alpinistes catalans i 

très «xerpes» nepalis arribaven, el mes 
d'agost de 1985, al cim de l'Everest, la 
muntanya mes alta de la Terra. 

I a dalt, els catalans hi clavaven la 
bandera del seu pais. 

Per a mi, aixô era tot una gran proesa 
esportiva que ens arribava -contra la 
nostra voluntat- uns quants anys massa 
tard. Les grans gestes de Catalunya 

-com moltíssimes altres coses-, ens 
han arribat sempre exageradament 
retardades... Ja abans de la incivil 
guerra (1936), alpinistes catalans - i com 
a résultat d'un gran festival célébrât al 
Palau de la Musica Catalana, en 
homenatge a les expedicions angleses a 
l'Everest- havien estât convidats a anar 
a l'Himàlaia... 

Molts dels nostres muntanyencs 
moriren lluny de les muntanyes... 

Després d'aquella guerra... 
L'excursionisme català fou sotmès -com 
moites altres coses- a la vergonyosa 
prohibido de tota mena d'activitats. La 
«Federación Española de Montañismo» 
passa a supervisar, prohibir i dirigir els 
nostres actes i projectes... 
L'excursionisme cátala i els seus homes 
passaren a formar part del «montañismo 
español», i ens convertírem en 
«montañeros»... Haviem perdut el nostre 
nom, la nostra personalitat i la nostra 
identitat... 

Per a mi, dones, la gran victoria, sobre 

l'Everest no ha estât ben bé l'arribada a 
dalt del cim. Per a mi hi ha una altra 
Victoria -materialitzada en aquella 
bandera i en la gran consequència que 
trec d'aquest fet. Per un cantò, la gran 
catalanitat i esperit dels qui l'han duta a 
terme, i de com l'hi han portât. I per 
l'altre cantò, també, aquesta bandera a 
dalt del cim, el récitât d'un poema en 
llengua catalana, i el cant de Els 
segadors, en senyal de Victoria. No és ja 
ben positiu i significatiu? I, fins i tot, no 
és el més senzill exponent de com és 
l'anima del poble català? 

El fet, en eli, és també tot un exemple 
per a altres tipus de federacions i 
d'esportistes que, encara avui, semblen 
sentir-se orgullosos d'exhibir uniformes, 
escuts i banderes aliènes a llur pròpia 
nacionalitat... En això, els excursionistes 
hem estât sempre un cas a part! 

El fet de l'Everest és el primer - i 
unie- gran signe, en la història moderna 
de Catalunya i a nivell mundial, en que 
gent del nostre pais i la bandera 
catalana es manifesten obertament al 
vent del món. 

Als homes -«a tots els homes»- de 
l'Everest, els hem d'agrair que 
l'excursionisme hagui estât l'esport que 
ha tingut l'honor de recomençar aquesta 
retroballa de la nostra cobejada identitat 
com a poble i com a collectivitat. 

Si «hem fet cim», potser que no sigui 
això la cosa més important... 

Allò que compta, reaiment, es el carni 
recorregut. I, molt especialment, la 
dignitat amb que ha estât fet aquest 
carni i aquest cim! 

«El carni al cim és 
com el carni vers un mateix. 

una marxa en solitari» 
(Alessandro Gogna) 
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EVEREST '85: 
EQUIP I MATERIAL 

Pujant pets séracs que porten a dalt del coll. 

Xavier Pérez i Gil 

Aquesta ha estât una tasca que he 
anat desenvolupant a cada una de les 
expedicions on he participât, potser, en 
part, per la meva vinculació professional, 
dins el camp de l'esport. 

Considero que l'Everest no és el Hoc 

més apropiat per a fer experiències amb 
materials. Per tant, la major part 
d'aquests havia estât provada a diferents 
activitats abans de ser utilitzada en la 
nostra expedició. Les dues darreres 
expedicions a l'Everest ens han servit 

Desenterrant les tendes colgades per la neu al camp IV, a 8 450 m. Al fons, el dm. (Foto: Expedició «Caixa 
de Barcelona a /Everest») 
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per a fer un estudi exhaustiu dels 
comportaments en condicions extremes 
de cada tipus de material. Hem anat a 
buscar, en tots els articles, la seguretat, 
la confortabilitat i la lleugeresa. 

Gracies a lajuda principal de la Caixa 
de Barcelona vam poder tirar endavant 
el nostre objectiu, però no podem 
oblidar la collaboració de les firmes que 
hi han participât, fent-nos condicions 
especiáis. 

Considero que, per arribar a trobar el 
punt òptim de cada article, és necessari 
el treball de conjunt entre el fabricant i 
els alpinistes: això és allò que hem fet 
en cada projecte on hem participât 
directament. 

Amb l'Everest'85, no hem volgut fer 
diferencies de material entre els xerpes i 
els expedicionaris. Tant en la qualitat 
corn en els colors, hem anat a buscar 
una unificació; això ha facilitât la 
utilització, als camps d'alçada sobretot, 
de les peces d'abric, sense cap tipus de 
discriminació, évitant així desplaçaments 
inútils del material d'un camp a l'altre, 
guanyant temps i estalviant esforços. 

Equip personal 

L'època escollida per a la nostra 
aventura va ser l'estiu. Tenia uns 
avantatges comparada amb els altres 
intents: les temperatures eren molt mes 
suaus, així com el vent (encara que les 
nevades son mes intenses i continues, 
degut al monsó, present en aquesta 
època). Vam decidir el disseny d'unes 
peces calentes, confortables i, és ciar, 
de gran lleugeresa. Un conjunt de 
samarreta i leotard de polipropilé (que 
ens va facilitar la firma GRIFONE). Son 
robes d'un gran poder térmic i exemptes 
totalment d'electricitat estàtica, que 
donen una sensació de gran confort al 
eos; la confecció va ser especialment 
dissenyada per a la nostra expedició. 
D'aquest mateix material portàvem els 
guants interiors, que van donar un gran 
résultat, i també els passamuntanyes. 
Per damunt, anavem provéi'ts d'un vestii 
complet de foire polar amb doble pel, 
fabricat per la mateixa empresa. I, 
protegint aquesta segona capa, 
portàvem un paravent de «newtex». 

Com a capa final, anàvem équipais de 
material de ploma, fabricat per 
ROC-NEIGE. Per a mi, aquest material 
encara no ha trobat substitució, perqué 
és molt calent, lleuger i dúctil. El disseny 
d'aquest material de ploma va ser molt 
senzill: el material anti-duvet era del 
gramatge mes prim de «newtex» i només 
portavem dues butxaques grans a la 
part inferior; la caputxa era gran i 
proveída d'un tapaboques. Als peus, 
portàvem mitjons de pes mitjà, de fibra 
calenta, i els portegíem a la nit amb 
peücs de ploma. Les mans eren 
protegides per uns guants fins de 

Reunió en piena installació de les cordes fixes. (Foto: Expedició «Caixa de Barcelona a /Everest») 

«grifone», que eren molt calents i ens 
donaven facilitât de maniobra. A grans 
alcades, a més, portavem manoples de 
«tinsulate» de la firma ISARD, o les de 
foire polar «grifone-polipropilène». 

Durant la nit estavem protegits per 
sacs de plomes ROC-NEIGE, amb 
cobertura de «newtex» lleuger, que van 
donar un excelent résultat; quan es 
mullaven, a la matinada, per la 
condensació de les tendes, aguantaven 
molt bé la torta humitat. El terra de les 
tendes quedava totalment recobert per 
les planxes de cèlula tancada, de gran 
lleugeresa i aillament. 

Les botes han sofert un dels canvis 
més grans, dins del material de 
muntanya. Fins fa poc, utilitzavem les 
botes dobles de GALIBIER, de peli; 
actualment han estât reemplaçades per 
material plastic. Les vam aconseguir 
directament de la firma KOFLACH, 
d'Austria, encara que avui són moites 

les empreses que es dediquen en 
aquest tipus de fabricaciô. Pel nostre 
cas, ja teniem experièneia amb el model 
ULTRA, pel seu model de boti 
d'alvéolite, que és molt calent i lleuger, i 
fàcil d'assecar amb l'ajuda del fogonet 
de buta; perô també portàvem un segon 
boti de pell i «thinsulate», perô, aquest, 
pràcticament no el vam utilitzar. 

Com a protecciô exterior de la bota 
portàvem uns sobrebotes, fabricats per 
la casa ARTIACH, que ens deixaven la 
sola al descobert; aixô era un avantatge 
a l'hora de calçar-nos els grampons 
automatics, perô es va tornar en contra 
nostra per sobre els 7.500 m. A partir 
d'aquesta alçada, vam trobar molt a 
faltar els paraneus integrals; aquests 
paraneus de sola descoberta anaven 
folrats per una fina capa de «thinsulate». 

A l'alta muntanya és molt important la 
protecciô contra el fred, perô no podem 
oblidar mai els nostres ulls: la casa 
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Selecció del material que tarem servir en el muntatge dels camps d'alcada. (Foto: Expedició «Caixa de 
Barcelona a l'Everest») 

Amb I'ajuda d'esquis, travessem el plato que ens 

porta al peu del coll Nord. (Foto: Expediciö «Caixa de 

Barcelona a l'Everest») 

CEBE, representada per l'empresa «Esqui 
i Muntanya», ens va facilitar les ulleres 
d'alta muntanya molt lleugeres i de gran 
protecció; també anavem proveì'ts 
d'ulleres de tempesta antibaf CEBE, que 
utilitzàvem com a protecció contra el 
vent. 

En la nostra estada la campament de 
base i en els desplaçaments als camps 
I, II, III, a 6.500 m, vam utilitzar un lleuger 
calçat esportiu facilitât per la firma 
KARHU; dels dos models que portàvem, 
el «Sincron» va ser el que va donar millor 
résultat. 

Per a tots nosaltres, sortir de matinada 
es feia molt pesat. Això, si portes un 
bon llum frontal es torna agradable. 
Portar un bon llum, als terrenys on 
podem trobar esquerdes o trams 
délicats, és vital per evitar ensurts o 
caigudes. Aquests llums frontals van ser 
de la marca PETZL, distribuits per 
«Vertical»; les piles alcalines van ser 
facilitades per la casa TXIMIST, aixi com 
un bon nombre de llanternes de petaca 
per al campament de base i 
complementàries del llum frontal. 

Els campaments d'alçada estaven 
coordinats per mitjà dels ràdio-telèfons. 
És necessari establir uns horaris per fer 
aquestes trucades. La firma PULSAR 
ens va facilitar els rellotges per 
sincronitzar els horaris a l'hora de parlar 
amb els diferents campaments. Aquests 
rellotges van donar un résultat excellent, 
tot i ser sotmesos a una feixuga tasca, a 
causa del fred i la humitat. 

Material d'escalada 

L'ascensió a l'Everest per aquella 
vessant no requereix una gran quantitat 
de material d'escalada, a diferència 
d'altres itineraris; va ser necessària la 
installació de cordes fixes, per superar 

el coll Nord i per equipar el primer i 
segon escalô. Per fer tôt aquest 
muntatge utilitzavem cordes de 7 mm, 
estàtiques, fabricades per la casa 
ROCA, amb el material facilitât per la 
SEDA DE BARCELONA, aixi com els 
talabarts i les cordes de seguretat de 9 
mm. 

Per fer l'ancoratge d'aquestes cordes 
fixes utilitzàvem àncores de neu i 
cargols de gel, i també estaques 
d'alumini de diferents mides. Tôt aquest 
material va ser fabricat per la firma 
FADERS. 

A partir del camp III va ser necessari 
lus de piolets convencionals de 65 cm 
de mitjana, i també martells-piolets que 
ens anàvem alternant entre nosaltres; tôt 
aixô era material d'aci, fabricat per 
FADERS; també tots els mosquetons de 
zicral van ser fabricats per la mateixa 
firma. Aquest material va donar un 
excel lent résultat. 

Els grampons, vam decidir de 
pcuar-los automàtics, per la facilitât de 
muntatge; eren fabricats per STUBAI; 
entre el grampô i la bota portàvem unes 
soles de goma anomenades d'anti-neu, 
que eviten que s'hi facin pans amb les 
neus enganxoses. 

Per desplaçar-nos pel platô que 
separava el campament III del peu de la 
paret del coll Nord, vam utilitzar esquis 
curts, especials per a muntanya, de la 
firma KASTLE, model «Firn», que tenien 
una gran facilitât de gir i molta 
lleugeresa; les fixacions de muntanya, 
facilitades per PETZL, feien un conjunt 
lleuger i de molta seguretat. Les pells 
eren de la casa COLLTEX. 

Conclusions 

Aconseguir de fer realitat aquest 
somni (el de guanyar el cim mes ait del 
mon) ha estât la compensaciô mes 
important per l'esforç realitzat amb la 
preparaciô de la nostra Everest-85. 

Tots sabem la dura tasca que 
représenta muntar una expediciô; el 
nombre de caps de setmana sensé sortir 
a la muntanya, sacrificats darrera la 
preparaciô del material, l'alimentaciô, la 
farmaciola, l'embalatge, etc. . Van caldre 
molts mesos per a posar a punt tots 
aquests détails. 

Només els moments passats alla, a la 
Muntanya, anant d'un camp a l'altre, 
guanyant alçada dia a dia, lluitant amb 
totes les nostres forces, la trobada amb 
els xerpes, els amies fets en anteriors 
expedicions..., totes aquestes vivències 
son les que et donen ànims, et fan 
oblidar aquelles tasques d'organitzaciô, i 
t'estimulen per començar a pensar en 
nous objectius. 

Pòster: 
L'Everest desde el Tibet. (Foto: Expedició Caixa de 
Barcelona a l'Everest.) 
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MUNTANVA 



RAPIU-TSE 
(6.840 m), 

AMB ESQUÍS 

El 28 d'agost, els catalans hem arribat 
a dalt del sostre del mon. 

La nostra tasca a l'Everest s'ha 
acabat. 

Des del campament III, sota el 
Txang-Tsé, hem progressât moites 
vegades, aquests darrers mesos, per 
una morrena, fins entrar a la glacera, on, 
per un recorregut planer i amb esquís 
ais peus, arribem sota la paret del 
Txang-La, el famós coli Nord de 
l'Everest. 

Ara ens plantegem uns altres 
objectius. Des de la porta de la tenda 
veiem el Rapiu-La, el coll on neix l'aresta 

Jordi Canals Miguel Sánchez 

NE de l'Everest, aquella que a 
l'Expedició anomenen l'aresta de 
Boardman i Tasker, en honor deis grans 
alpinistes britànics desapareguts allí, 
l'any 1982. Aquesta primavera hi ha 
tornai un altre expedició británica sense 
aconseguir-hi tampoc el cim. 

Aquesta aresta té un desnivell d'uns 
2.600 m, i la màxima dificultat tècnica 
rau a les torres, entre 8.300 i 8.400 m. 
Després continua per la ruta xinesa que 
prove de l'esperò Nord. És la darrera 
aresta verge (en part) de l'Everest, i és 
d'una duresa molt elevada. 

Avui, 30 d'agost, amb les primeres 

Hums del matí, entrem a la glacera 
oriental de Rongbuck, esquís ais peus, 
amb un destí diferent a aquell que ens 
ha polaritzat els darrers dos mesos i 
mig. Aquesta vegada, l'objectiu és el 
Rapiu-Tsé, l'altre cim que forma el coll 
del Rapiu-La. 

El fred és intens, la neu és pols, i, a 
2.500 m. per sobre nostre, els raigs del 
sol tenyeixen d'or la pirámide final de 
l'Everest. A poc a poc, anem entrant en 
calor i notem com els esquís llisquen 
molt bé per la plañera glacera, no massa 
esquerdada. Tot i així, anem encordats: 
ja hem passat masses coses en aquests 
darrers mesos, i volem deixar-ne molt 
poques a l'atzar. 

Avancem rápids, quasi com al Pirineu, 
encara que som a uns 6.300 m. Per una 
banda, la suavitat que donen uns esquís 
en marxar sobre la neu; pero, sobretot, 
l'aclimatació produida pels 75 dies que 
ja portem al Tibet, fa que ens trobem 
molt bé. 

Ara el sol ja peta en el coll Nord. Com 
ens resulta familiar, malgrat veure'l amb 
una perspectiva diferent! Davant nostre, 
el Rapiu-La s'illumina i, aviat, la glacera 
s'ompla de brillants punts de Hum, 
produíts en incidir els raigs sobre els 
cristalls que sobresurten mes de la 
superficie encara fosca de la neu. 
Aquest fenomen (que té Hoc sovint 
sobre aqüestes glaceres planes, on la 
primera Hum incideix amb un angle molt 
agut sobre la neu) ens omple 
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d'admiració i d'ànim per la seva bellesa, 
i té la virtut, de fer-nos parar a 
admirar-lo dia darrera dia. Avui no ha 
estât l'excepció. 

Reprenem la marxa, un xic apressats. 
Volem arribar al Rapiu-La abans que el 
sol hagi ascendit prou per animar a 
pujar-hi els nóvols monsònics que s'han 
amagat als fons de la vali de Kama, a 
l'altra banda del coli, temorencs del fred 
que ha fet durant la nit. No els veiem, 
però sabem que, cada dia de bon 
temps, comencen a sortir pel Rapiu-La: 
de primer, un nóvol aïllat, més valent; 
després, un altre i un altre, fins a 
tapar-ho tot. Aleshores sempre comença 
a nevar. 

Hem deixat enrera la part plana de la 
glacera, i comencem a enlairar-nos per 
una suau i llarga pujada, mentre tenim 
davant nostre el Rapiu-Tsé i, a la nostra 
dreta, unes estribacions de l'aresta NE, 

que semblen dir-nos: «Veniu! Per aquí 
arribareu al cim més alt del móni» 
Coneixem ja massa les veritats i les 
mentides d'aquestes muntanyes (si és 
que aqüestes paraules subjectives es 
poden aplicar a unes coses tan 
objectives), perqué fem cas d'aquests 
cants de sirena. 

Tornem a mirar l'aresta, no fos cas 
que, ofesa per la nostra preferencia cap 
al seu veí, ens envií una allau aprofitant 
la neu que la nit li ha ofrenat i l'energia 
que li dona el sol. 

La pujada és més llarga d'aliò que 
semblava, i anem estudiant l'itinerari més 
logie i segur d'ascensió al cim. Ja anem 
arribant al coli i, davant nostre, es fa 
cada vegada més visible una gran 
muntanya. Sabem quina és, l'hem vista 
des de dalt de l'aresta NE, a 8.600 m, 
però en pronunciem el nom amb un 
respecte quasi religiös: el Makalú, la 

cinquena muntanya del món (8.481 m). 
Arribem al coli, sense adornar-nos-en, 
hiptonitzats per la majestuosa mola que 
sembla flotar sobre un mar de núvols. 
Pensem en el company Jordi Camprubí, 
que hi va fer la primera i única (pel 
moment) ascensió nacional, l'any 1976. 

Els nostres ulls van girant cap a l'O, i 
veiem la cadena deis Lhotse amb les 
seves vertiginoses cares Nord que s'hi 
distingeixen ben individualitzades, el 
Lhotse Sar, el Lhotse Central, el Lhotse 
Principal, i, ¡Iluminada pel sol, la cara 
Est de l'Everest. Davant nostre mateix, 
un impressionant esperó de neu sembla 
baixar del propi cim. És un deis quatre 
espérons principáis de la cara Est, 
només soleada per la via americana de 
l'expedició de Morrisey, de l'any 1983. 

Sota nostre, hi ha la capçalera de la 
vali de Kama. El dia sembla magnifie, 
però ja veiem arribar un petit núvol. 

Ens quedem una bona estona 
admirant el panorama. Coincidim que és 
l'espectacle de muntanyes més 
impressionant i magnifie que mai hàgim 
vist Ho aprofitarem per menjar quelcom 

-Ah ! Però, no portaves tú el menjar? 
-No! Tú tampoc no has agafat res? 
Bé, la conversa ens sona, a tots dos 

corn a coneguda; i els résultats també 
ens són ben familiars. No és la primera 
vegada que això ens passa. 

Des del coli, anem cap al cim, del 
qual ens separen ja menys de 400 m. El 
pendis va fent-se més pronunciat a poc 
a poc, i ens anem enlairant, de primer 
en traça directa, i després en àmplies 
ziga-zagues, évitant les poques 
esquerdes que el monsó hi ha deixat. Hi 
ha uns 15 cm de neu en pois sobre la 
neu dura, i arriba un moment en que la 
inclinació de l'aresta es fa massa forta 
per continuar avançant-hi amb esquís als 
peus. Ens els treiem, i dubtem uns 
moments. Aquí, a l'Himalàia, hi ha una 
regla no escrita, però d'indubtable ressò 
psicologie: «Si hi ha neu, grampons als 
peus». Malgrat dur els grampons de 
calçat ràpid, no ens els posem, i 
continuem a punta de bota. 

Perfecte! la bota entra un pareli de 
dits a la neu dura; i això, unit als 15 cm 
de neu en pois, dona prou suport per 
anar pujant còmodament. 

Ara l'aresta ha arribat ja a la seva 
màxima inclinació: les seves vessants 
cauen, al nord-oest, cap al plateau entre 
el Rapiu-Tsé i la cota 6.390 m, i, al 
sud-est, sobre la vali de Kama, mil 
vuit-cents metres més avall. 

Sobre nostre, el cim ja sha cobert de 
núvols; però, darrera de nosaltres, el 
Rapiu-La i l'aresta NE están encara 
assolellats. 

Anem pujant, a poc a poc, obrint 
traça sense massa dificultat, ja entre els 
núvols. I notem que el pendent es va 
suavitzant. Ens traiem els esquís de 
darrera la motxilla i ens els posem als 
peus. Avancem amb suavitat, i sabem 
que, ara, el cim ha de ser a prop. Entre 
boires veiem l'aresta Oest del Rapiu-La, 
que conflueix amb la nostra molt a prop 
de nosaltres. Ara tot s'embolica, i ja amb 
prou feines veiem un canvi de pendent 
al davant nostre, que sembla ser el cim. 
Quan som a punt d'arribar-hi, se sent la 

Una neu en pois de gran qualità! va facilitar énormément el descens. (Foto: Expedició «Caixa de Barcelona a 
I Everest») 

Arribada al coli de Ftapiu-La Al fons. la ma/estuosa cara Est de / Everest (Foto Expedició «Caixa de 
Barcelona a / Everest») 
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S7 coli del Raplu-La: al fons, el Makalu (8 463 m). (Foto: Expedició «Caixa de Barcelona a l'Everest»). 



Progressant per la plana glacera oriental de Rongbuk; al tons, el Raplu-tse (6.840 m). (Foto: Expedició «Caixa 
de Barcelona a l'Everest»). 

A dalt del cim. (Foto: Expedido «Caixa de Barcelona a l'Everest»). 

M l MANYA 

veu d'alerta d'en Miquel: «Compte amb 
la cornisa!» Ens aturem, i esperem que 
s'aclareixi una mica per continuar. 

Ara s'aclareix! Ja som al cim! Cinc 
metres davant nostre, un metre i mig a 
la dreta, les comises cauen verticalment 
moltíssims metres (massa!) sobre de la 
valí de Kama. Ens ve a la memòria la 
fotografia de les petjades de Herman 
Bull que es perden per una cornisa del 
Txogo-Lisa. 

Fem les fotos corresponents, i ens 
preparem amb timidesa per a la baixada. 

Les botes de muntanya no estimulen 
massa la confianca per baixar esquiant 
des d'un cim de 6.800 m! I, encara 
menys, si, per evitar congelacions, les 
portes un número i mig mes grans. 

Comencem el descens. Hi ha neus on 
no cal saber esquiar! La neu en pois 
cedeix, flonja, a la menor indicació de 
les nostres cames. I les godiles, les 
parades i les fotos entre la boira es van 
succeint. 

Arribem a la part dreta de l'aresta. 
Uns metres sota nostre, l'aresta sembla 
precipitar-se sobre la valí de Kama. En 
Miquel s'hi dirigeix amb una ràpida 
successió de girs, i hi desapareix en el 
canvi de pendent. Baixo darrera seu, i 
tot va sortint bé en aquesta neu de 
somni. El pendent va minvant, i arribem 
al coli de Rapiu-La. 

El meravellós paisatge que hem vist el 
matí ha desaparegut entre eis núvols, i 
ens afanyem a baixar abans que 
aquests envaeixin la plana glacera que 
ens cal travessar. Baixem els suaus 
pendents occidentals del coll i arribem ja 
al tros pia de la qlacera. Deixem la 
talonera i, sota el sol del miqdia, llisquem 
per sobre la neu, ja transformada però 
no gens pesada. Al cap d'un période de 
temps, més curt del que esperàvem, 
arribem a la morrena de sota el camp III. 

Ens girem, contents, i ja no veiem el 
Rapiu-La. Fa molta calor, però aviat 
nevará! Duren poc les traces sobre la 
neu de l'Himalàia, però els seus cims 
petgen fort damunt la vida de l'home. 

FITXA TÈCNICA: 

Itinerari: Recorregut glacial amb 
pendents màxims de 40° a la regió 
de l'Everest per la vessant 
tibetana. Glacera Oriental de 
Rongbuk (6.300 m) - Rapiu-La 
(6.470 m.) - Rapiu Tsé (6.840 m). 

Material: Esquís Kastle Firn 
Extrem. - Fixació Petzl 
«Expedition», extremadament 
lleugeres (menys d'un quilo, la 
parella). - Bastons regulables 
(Bert). - Pells adhesives Coll-Tex. -
Botes plastiques Koflach «Ultra 
Extrem». 

Ascensió realitzada el 30 d'agost 
de 1985 per Jordi Canals i Miquel 
Sánchez, membres de l'Expedició 
Caixa de Barcelona a l'Everest. 

(El Rapiu-Tsé és la muntanya més 
alta que ha estât baixada amb 
esquís des del cim per alpinistes 
catalans). 
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PAISATGE 
VEGETAL AMB 4 
NOMENCLATURA 7^ : 
POPULAR CRISTIANA I 

Modest Montlleó i Espasa fi 

if 

i, 
Pheophrastus Bombastus 

Hohenheim, anomenat Paracelsus, o 
Paracels, (1493-1591). Metge i 
alquimista suis, ens va deixar dit que 
els prats i els turons son farmàcies a 
l'aire lliure. Els infants, durant la seva 
edat escolar comencen a conèixer la 
varietat del paisatge vegetai de la mà 
deis professors. Els mestres procuren 
portar-los a la plena naturalesa i els 
fan conèixer el règne vegetal, un dels 
tres que constituexen la Natura, nexe 
d'unie- entre els éssers vius i el món 
inanimai mineral. Per això, de vegades 
són els arbres i els matolls de les 
mateixes escoles el motiu d'estudi, i 
d'altres, per ampliar la cultura, els de la 
pròpia naturalesa: per això 
promocionen les sortides a muntanya. 

Mes tard, els pares i els avis, potser 
aquests encara millor, els fan 
explicacions d'aquelles herbes que, 
ells ho saben, teñen propietats 
medicináis i d'aquelles altres, 
aromatiques, que l'àvia fa servir per a 
cuinar, preparar amanides etc. Així, a 
poc a poc, l'adolescent es familiaritza 
amb el món vegetal i la seva 
nomenclatura popular, i s'interessa 
també per la seva classificació: plantes 
remeieres, mengívoles, aromatiques, 
ornamentáis, exotiques, etc. 

Avui, però, creiem que cal 
intensificar el coneixement del nom 
popular de les plantes que s h a vingut 
conservant per fradicio i que ha estât 
un, diguem-ne, guiatge útil per a 
identificar-les. 

La varietat de noms populars és 
extradordinària. Dépendra de la 
contrada on sigui collida perqué tingui 
un nom o un altre. A les mateixes 
terres catalanes, podem comprovar 
corn el baladre, també hi es conegut 
corn a herba santa, vidalba, bressol 
de Maria, etc. 

Quan hom entra en contacte amb els 
llibres i el formularis actuáis 
especialitzats és quan descobreix que la 
nomenclatura tendeix a oblidar els noms 
considerats massa «vulgars». Aquest 

recull, doncs, és una petita mostra de 
fidelitat a la identitat popular de les 
herbes, dins d'una vessant de 
nomenclatura religiosa molt antiga, 
possiblement fruit d'algun guariment 
miraculós, i de la pietat popular. 

Estem segurs que aquest recull no és 
exhaustiu. No tenim aquesta pretensió. 
Però esperem que serveixi per animar a 
classificar els éssers del règne vegetai 
partint del nom posât pel poble i per 
Murs variants génériques. 

Ens cal conservar al légat d'una 
cultura enamorada de la Naturalesa 
(encara que el nom vulgar sigui poc 
especific), de la mateixa manera que ens 
agrada conservar els renoms i malnoms 
de la gent i les cases dels pobles, i tots 
aquells noms que el poble ha donat als 
turons, xaragalls, camins, fonts, boscos, 
cingleres, etc. 
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GLOSSARI 

ALLELUIA Oxalis corniculata 
ANGELETS Centaurea cyanus 
ANGÈLICA Angelica archangelica 
ARBRE DE JUDES Cercis siliquastrum 
ARBRE DEL PARADIS Elaeagnus angustifolia 
ARBRE SANT Melia azedarach 
ARBRE DE SANT JOSEP Vitex agnus-castus 
ARRACADES DE LA MARE DE DÉU Paronychia argentea 
ASSOTS DE CRIST Amaranthus caudatus 

BARBA DE CAPUTXI Usnea barbata Hoff 
BARBA D'ERMITÀ Nigella damascena 
BARBA DE FRARE Tragopogón pratensis 
BLAT DEL DIABLE Echinaria capitata 
BLAT DE SANT JOAN Hordeum marinum 
BOIX DE LA MARE DE DÉU Rhododendron ferrugineum 
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BONETS DE CAPELLÀ Aquilegia vulgaris 
BOTJA DE SANT JOAN Santolina chamaecypariscus 
BOTONS DE FRARE Ventaurea scabiosa 
BRESSOL DE MARIA Clematis vitalba 

CABELL DE DÉU NOSTRE SENYOR Cuscuta epithymun Murray 
CABELL DE LA MARE DE DÉU Cuscuta S.P. pi. 
CABELLERA D'ÀNGEL Cuscuta S.P. pi. 
CAMISOLA DE LA MARE DE DÉU Convolvulus arvensis 
CAMPANETA DE LA MARE DE DÉU Calystegia sepium 
CANTAMISSA Dorycnium hirsutum 
CANYA DE ROSARIS Canna indica 
CAPELLANS Lepidium draba 
CAPUTXÍ Papaver rhoeas 
CAPUTXÍ MORAT Orchis morio 
CARD DEL DIMONI Onopordon illyricum 
CARD MARIA Silybum marianum 
CARD SANT Cnicus benedictus 
CARXOFA DE SANT JOAN Centaurea conifera 
CIRERER DE BETLEM Ruscus aculeatus 
CIRERES DE SANTA LLÚCIA Prunus mahaleb 
CIRERETES DE LA MARE DE DÉU Crataegus monogyna Jacq. 
CLAUS DE NOSTRE SENYOR Muscari comosum 
CLAVELL DE SANT ISIDRE Dianthus seguieri 
COIXÍ DE MONJA Erinacea antyllis 
COIXINET DE MONJA Astragalus balearicus 
COL DEL DIABLE Pastinaca lucida 
CORONA DE CRIST Trifolium stellatum 
CREUS DE SANT ANTONI Tribulus Terrestris 

DIDALETS DE LA MARE DE DÉU (flor) Lonicera implexa 
DIDALERA DE SANT JERONI Digitalis lutea 
DITETS DE LA MARE DE DÉU (poncella) Lonicera implexa 
DITS DE FRARE Orobanche latisquama B. 

ENCIAMET DE LA MARE DE DÉU Samolus valerandi 
ENCIAMENT DE CAPUTXf Lepidium sativum 
ERMITA Nigella damascena 
ESCARDOT DE NOSTRA SENYORA Silybum marianum G. 
ESPINA DE CRIST Paliurus spina-Christi 

FALDES DE LA MARE DE DÉU Convolvulus arvensis 
FALS PEU DE CRIST Teucrium chamaedrys 
FLOR DE SANT DÍDAC Ranunculus acer 
FLOR DE SANT JOAN Anemone alpina 
FLOR DE SANTA LLÚCIA Helichrysum stoechas 
FLOR DE LA MARE DE DÉU Unum suffruicosum 
FLOR DE MONJA Cistus libanotis 
FLOR DE LA PASSIO Passiflora caerulea 
FLOR DE SANT PATLLARI Trollius europaeus 
FLOR DE SANT PERE Hyrericum perforatum 
FLOR DE SANT SEBASTIÀ Sempervivum arboreum 
FIGUERA DE CRISTIÀ Ficus carica 
FIGUERA DEL DIABLE Ricinus communis 
FIGUERA D'INFERN Datura stramonium 
FRARE CUGOT Arisarum vulgare 
FRARE D'ESTEPA Cytinus hypocistis 
FRARE DE LES FAVERES Orobanche crenata 
FRARE DEL ROMANÍ Orobanche latisquama 
FRARES Lepidium draba 
FRARET Arisarum simorrhinum 
FULLES DE LA MARE DE DÉU Pulmonaria officinalis 
FULLES DE SANTA MARIA Rumex S.P. pi. 

GARROFER DEL DIABLE Anagyris foetida 
GUANTS DE LA MARE DE DÉU Aquilegia liliaga 
GUANTS DE NOSTRA SENYORA Digitalis purpurea 

Ram de sant Isidre 
Caltha palustris 
(Dibuix: R. Pujol) 

Boix de la Mare de Déu 
Rhododendron ferrugineum 
(Dibuix: R. Pujol) 
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HERBA DE LA BEATA MARIA Polygonatum odoratum D. 
HERBA DELS CANONGES Valerianella eriocarpa 
HERBA DE LA CREU Paris quadrifolia 
HERBA DEL DIABLE Pastinca lucida 
HERBA FE Trifolium incarnatum 
HERBA DEL FRARE Orobanche crenata 
HERBA DEL FRARE VELLOSA Eufhorbia characias 
HERBA DE LA MARE DE DÉU Hyoscyamus albus 
HERBA DE MONTSERRAT Thymelaea pincturia 
HERBA DEL MOS DEL DIABLE Succisa pratensis 
HERBA DE NOÈ Hermaria hirsuta 
HERBA DE LA PASSIO DE CRIST Passiflora caerulea 
HERBA DE SANT ALBERT Sisymbrium officinale 
HERBA DE SANT ANTONI Stachys recta 
HERBA DE SANT BENET Geum 'urbanum 
HERBA DE SANT CRISTÒFOL Actea spinata 
HERBA DE SANT DOMÈNEC . Centaurium maritimum 
HERBA DE SANT FELIP Isatis tinctoria 
HERBA DE SANT GERARD Aegopodium podograria 
HERBA DE SANT GUILLEM Agrimonia eupatoria 
HERBA DE SANT JAUME Senecio jacobaea 
HERBA DE SANT JOAN Hypericum perforatum 
HERBA DE SANT JOB . Clematis flammula 
HERBA DE SANT JORDI Centranthus ruber 
HERBA DE SANT LLORENQ Astragalus monspessulanus 
HERBA DE SANT MARCAL Tanacetum vulgare 
HERBA DE SANT PAU Primula officinalis Scop. 
HERBA DE SANT PELEGRi Satachys lanata 
HERBA DE SANT PERE Parietaria officinalis 
HERBA DE SANT PONQ Mentha pulegium 
HERBA DE SANT ROBERT Geranium robertianum 
HERBA DE SANT ROC Pulicaria dysenterica 
HERBA DE SANT SEGIMON Saxifraga vayredana 
HERBA DEL SANT SEPULCRE Artemisia campestris 
HERBA SANTA Thapsia villosa 
HERBA DE SANTA BÀRBARA Barbarea vulgaris 
HERBA DE SANTA CATERINA Impatiens noli-tangere 
HERBA DE SANTA LLÙCIA Biscutella laevigata 
HERBA DE SANTA MARiA Hyoscyamus niger 
HERBA DE SANTA MARGARIDA Centaurium umbellatum 
HERBA DE SANTA PAULA Centaurium barrelieri 
HERBA DE SANTA QUITÈRIA Mercurialis tomentosa 
HERBA DE SANTA SOFIA Descurainia sophia 
HERBA DE LA TR IN IT AT Viola tricolor 
HERBA DE LA VERGE Rumex acetosa 
HEURA DEL DIABLE Smilax asperà 

LLÀGRIMES DE JOB Coix lacryma-jobi 
LLÀGRIMES DE SANT JOSEP Ornithogalum arabicum 
LLÀGRIMES DE MARIA Polygonatum officinale 
LLÀGRIMES DE SALAMÓ Convallaria majalis 
LLAGUES DE CRIST Tropaeolum majus 
LLANCA DE CRIST Ophioglossum vulgatum 
LLENGUA DE FRARE Arisarum vulgare 
LLET DE MARIA Pulmonaria officinalis 
LLET DE LA VERGE Polygala vulgaris 
LLIRI DE SANT ANTONI Lilium candidum 
LLIRI DE SANT BRU Anthehcum liliago 
LLIRI FRANCISCÀ Iris susiana 
LLIRI DE SANT JOAN Gladiolus illyricus 
LLIRI DE LA MARE DE DÉU Convallaria majalis 
LLIRI DE NADAL Narcissus tazetta 
LLIRI DE SANTA CRISTINA Pancratium maritimun 
LLORER DE SANT ANTONI Epilobium angustifolium 

MÀ DE CRIST Potentina alchemilloides 
MÀ DE MARIA Potentina reptans 

Guants de Nostra Senyora 
Digitalis purpurea L. 
(Dibuix: R. Pujol) 

Herba de sant Pau 
Primula officinalis 
(Dibuix: R Pujol) 
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Fior de sant Palliar! 
Trollius europaeus 
(Dibuix: R. Pujol) 

MÀ DE SANTA MARIA Leonurus cardiaca 
MANETES DE LA MARE DE DÉU . Lonicera xylosteum 
MANTELL DE LA MARE DE DÉU Petasites fragrans 
MATELL DE LA VERGE Fagonia eretica 
MANTELLET DE LA VERGE Petasites frograns 
MATÓ DE MONJA Viburnum opulus 
MENTA DE SANTA MARIA Tanacetum balsamita 
MONGETA DE GENOLL DE CRIST Phaseolus vulgaris 
MONGETA DEL RECTOR Phaseolus vulgaris 
MONGETES NEGRES DEL FRARE Phaseolus vulgaris 
MONJA Papaver rhoeas 
MORER DE SANT JOAN Morus nigra 
MOSSEGADA DEL DIABLE Succisa pratensis 

OLIVERA DEL PARADÌS Elaeagnus angustifolia 
ORELLA D'ABAT Umbilicus rupestris 
ORELLA DE JUDES Aricularia auncula-Judas 
ORELLA DE MONJO Cotyledon umbilicus-veneris 
OU DEL DIABLE Phallus impudicus 

PARADiSIA Paradisia liliastrum 
PERES DE MARIA Sorbus aria 
PÈSOL DE CAPUTXf Pisum sativum 
PET DEL DIABLE Lycoperdon S.P. PI. 
PEUCRIST Potentina alchemilloides 
PEU DE CRIST Potentina reptans 
PEUETS DE NOSTRE SENYOR Fumaria officinalis 
PLOMA DE SANTA TERESA Epiphylum speciosum 
POMETES DEL DIABLE Cotoneaster pyracantha 
POMETES DE LA MARE DE DÉU Crataegus monogyna 
PINYA DE SANT JOAN Centaurea conifera 

RAÌ'M DE SANT PERE Ribes uva-crispa 
RAÌM DE SANT SALVI Phytolaca americana 
RAM DE SANT ISIDRE Caltha palustns 
RAM DE SANT PERE Crataegus monogyna Jacq. 
RAM DE TOTS SANTS Chrysanthenum S.P. 
RAMELL DE SANT PONC .' Helichrysum angustifolium 
RAPA DE FRARE Arisarum vulgare 
ROSA DE JERICÓ Anastatica hierochontica • 
ROSA DE LA MARE DE DÉU Paeonia humilis 
ROSA DE NADAL Helleborus niger 

SABATETES DEL BON JESUS Ophrys speculum 
SABATETES DE LA MARE DE DÉU Antirrhimum majus 
SABATONS DE LA MARE DE DÉU Hypecoum grandiflorum 
SANG DE JESUCRIST Rumex acetosella 
SANTJOANS Verbascum lychnitis 
SEGELL DE NOSTRA DONA Tamus communis 
SEGELL DE SALOMÓ Polyganatum officinale 

TOMAQUERA DEL DIMONI Solanum lycopersicum 
TRÈVOL DE SANTA MARIA Melilotus alba 
TÙNICA DE CRIST Datura fastuosa 

ULLS DE LINFANT JESUS Myosotis S.P. 
UNGLES DEL DIABLE Rhagadiolus stellatus 
UNGLETA DE LA MARE DE DÉU Trifolium procumbens 

VARA DE JESSÈ Polianthes tuberosa 
VARA DE SANT JOSEP Solicago virgaureal 
VIOLA DE LA MARE DE DÉU Viola tricolor. 
VIOLA DE SANT PERE Cyclamen balearicum 
VIOLER DE SANT JOSEP Primula viscosa 
VIOLETA DE LA MARE DE DÉU Viola odorata 

XINEL LES DE LA MARE DE DÉU Briza maxima 
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Amb motiu de la presentaci , el dia 27 
de juny, del llibre «Ivars d'Urgell i l'antic 
estany», original del professor Josep 
Rublo i Cabeceran, que va despertar un 
viu inférés per l'afer de la dessecació 
(per décret) de tan important estany, 
vam pensar, atrets també per la lectura 
del documentât llibre, de desplaçar-nos 
fins el mateix Hoc on, fa quaranta anys, 
hom havia gaudit de la bellesa d'una 
llacuna viva amb la seva fauna i flora 
opulent, per comprovar in situ l'errar 
ecologie del desguàs. Aquest viatge ens 
va proporcionar, al mateix temps, de 
poder escoltar la veu dels vilatans dels 
pobles de l'entorn i principalment de 
Vilasana i Ivars d'Urgell. 

Corn que la nostra entitat sempre s'ha 
distingit per la conservació de la 
naturalesa i per la denùncia dels estralls 
arquitectònics, monumentals o écologies, 
ens ha semblât que, amb aquestes 
notes, advertiem (si més no als 
excursionistes) de l'afer de l'estany i 
podiem despertar una collectiva 
refutació i engendrar l'afany de la 
possible recuperaci a curt o llarg 
termini. 

LOCALITZACIÓ 

El desaparegut estany d'Ivars d'Urgell 
era a 220 m sobre el nivell de la mar, a 
41° 41 ' lat. N i a o° 57' long. E (meridie 
de Greenwich), en una extensa plana del 
baix Urgell entre les viles d'Ivars d'Urgell 
i Vilasana (abans Utxafava) que es 
troben a uns dos quilòmetres d'on era 
l'estany, pel S, N i E respectivament, i a 
6 Km de Mollerusa S. Era l'estancament 
d'aigùes més gran de I Urgell i uns dels 
exemplars més orientais de llacuna 
endorreica, de terra àrida, salina i 
guixenca que hi havia a la nostra 
peninsula. 

FORMA DE L'ESTANY I 
NATURALESA DEL SEU SÒL 

L'estany d'Ivars era d'una extensió de 
2.400 m de llargada per uns 800 m 
d'amplada; o sigui, très vegades més 
llarg que ample, i més gran que el de 
Banyoles. La forma de la conca 
presentava un petit desnivell molt suau, 
cosa que li condicionà molta extensió i 
poca profunditat: l'altura màxima que 
havien asolit el nivell de les aiguës fou 
de quatre mètres. 

El fons es trobava recobert d'una 
densa vegetació, de llim i sorra, i en 
bona part constituït per fang compacte 
molt fi i de color gris clar. 

Per les crescudes, ja sigui per les 
pluges o per les connexions del Canal 
d'Urgell, quedaven inundades unes 
terres de carritxal del quai avui encara 
en queden petits testimonis. La 
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L'estany d'Ivars. any 1906. (Instituto Amatller de Arte Hispânico) 
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superficie és podria apreciar en unes 
135 Hes. 

L'AIGUA 

L'aigua de l'estany d'Ivars no fou mai 
transparent del tot. La llum no arribava a 
penetrar-hi prou per veure les imatges 
del seu fons. El color que generalment 
tenien les seves aigües era d'un verd 
formós, a causa de la reflexió de la llum 
sobre una catifa de vegetació. Les 
aigües de l'estany afavorien el regatge 
de més d'un miler d'hectàrees, 
corresponents als pobles d'EI Poal, 
Bellvís, Linyola, Els Ares, Térmens i 
Vilanova de la Barca. 

Antigament (o sigui, abans de l'any 
1861, data de l'entrada a l'estany de les 
aigües del Canal d'Urgell i de 
convertir-lo en regulador del mateix), 
l'estany es quedava molt reduì't l'estiu, 
es dividia i tot en dos, i també quedava 
sense una gota d'aigua si la calor 
provocava una evaporació estimada en 
uns 2.000 m 3 diaris. Si això passava, 
comercialitzaven la sal que quedava 
dipositada sobre el sòl ressec. Amb 
l'alimentació del Canal d'Urgell, l'estany 
sempre es va trobar cobert d'aigua, 
independentment de les pluges i de la 
font d'aigua salada que hi menava. En 
no faltar-hi mai l'aigua, l'estany va 
comengar a tenir una vida propia i a 
desenvolupar-s'hi la flora i fauna. 

Des del punt de vista biologie, l'antic 
estany endorreic era més interessant, 
segons l'opinió dels biòlegs; però quan 

quedava sense aigua, feia molta tristesa De la vegetació, destacarem la bova, 
de veure'l, malgrat que, de la sal, se la sarga, i les varietats de canya, senili, 
n'obtingués un bon profit. canyavera, canya-xiula, entre altres. 

LA VIDA DESAPAREGUDA DE 
L'ESTANY 

Havien viscut a l'estany abundants 
ocells, peixos i plantes; entre els 
primers, podriem destacar: l'ànec de 
superficie dit coll verd (Anas 
platyrhynchos), fréquent als Països 
Catalans; lànec de bec vermeil (Nette 
rufina), ànec cabussador i que hom 
troba a llacunes salabroses; l'ànec 
cullerot (Anas clypeata), que el 
distingeix el gran bec eixamplat en 
forma de cullerot; l'ànec gavatx (Aythya 
ferma), cabussador de cap bru i pit 
blanc; l'ànec nègre (Malanitta nigra), 
que nia als països nôrdics i ve a 
hivernar al nostre pais; l'ànec xiulador 
(Anas penelope), de color castany i que, 
quan vola, émet un xiulet agut; l'ànec 
americà (Anas americana), de color 
rosat i cap blanc; l'ànec xocolater 
(Aythya nyroca), de color bru i ventre 
blanc, que nia al sud de la peninsula 
ibèrica; la fotja (Fulica atra), ocell d'uns 
50 cm, amb el cap i coll nègres i la 
resta de color de la pissara, cornu als 
Països catalans; l'oca vulgar (Anser 
anser), prôpia dels aiguamolls, amb el 
bec ataronjat i les potes de color rosa; 
el bernât pescaire (Ardea cinerea), gran 
ocell de més de 90 cm, camallarg, de 
bec groguenc, que viu generalment als 
prats inundats (és un ocell de pas); la 
cigonya blanca (Ciconia ciconia), 
blanca, amb détails nègres a les aies, i 
bec i potes vermelles; la polla d'aigua 
(Gallinula chloropus), ocell d'uns 33 cm, 
negrenc, amb el bec roig i les potes 
verdes, que habita als canyars i és 
comû als Països Catalans; la gavina 
vulgar (Larus ridibundus), au d'uns 40 
cm, amb el dors i aies d'un color gris 
clar, el cap castany i el bec i les potes 
de color carmi; el martinet blanc 
(Egretta garzetta), ocell d'uns 55 cm, 
blanc amb el bec i les potes nègres i 
els dits grocs, que s'alimenta de peixos; 
anguila (Anguilla anguilla), peix de pell 

gruixuda i llefiscosa, d'activitat nocturna, 
que era el peix més abundôs i més 
pescat a l'antic estany d'Ivars; el barb 
cornu (Barbus barbus), que es distingeix 
per les dues barbes sensorials que li 
pengen de la boca; hi era molt abundant 
i motiu de pesca, principalment els caps 
de setmana; la tenca (Tinca tinca), peix 
d'uns 35 a 50 cm de la llargada, 
recobert d'una pell gruixuda, viscosa i 
escatosa, l'habitat del quai son les 
aiguës de fons fangosos i vegetacio 
abundant; la llùdria (Lutra-lutra), mamifer 
adaptât al medi fluvial, que fa els 
amagatalls a les riberes cobertes de 
vegetacio. 

L'ESTANY LLOC D'ESPLAI 

L'estany d'Ivars era el Hoc ideal dels 
pobles de l'entorn per esplaiar-s'hi 
tranquil-lament. Sovint s'hi retrobaven 
families que hi passaven el dia, uns per 
pescar, altres per caçar, passejar-se 
amb barca, nedar, dinar, menjar-s'hi la 
mona per Pasqua, fer xerinola, festejar, 
fer les paus, suavitzar relacions, 
celebrar-hi qualsevol esdeveniment, 
fontades, etc. Els darrers anys, l'estany, 
comptava fins i lot amb una petita platja 
artificial, que fou una joia pels banyistes. 
De l'estany dominen els bons records i 
les hores de félicitât, encara que, quan 
hom hi pensa, ho fa amb melangia. 
Totes les persones de menys de 40 
anys que no el conegueren, son els que 
més el reivindiquen. Els qui varen tenir 
la sort de gaudir-lo, l'enyoren. 

LA DESSECACIÓ 

El primer intent de dessecacié fou 
l'any 1919, per mitjà d'una empresa de 
Barcelona denominada SAMYO 
(Sociedad Anónima de Materiales y 
Obras). Una forta oposició per part del 
Sindicat de Regants d'Urgell, municipis, 
sindicats de pagesos i l'opinió general 
va evitar-ho. L'any 1945, quan aquests 
organismes no podien aixecar la veu, fou 
possible l'assecament i la pérdua de 
1.100.000 m 3 d'aigua, així com la pérdua 
de acció reguladora del Canal d'Urgell, 
que era prou important. 

Tant en el primer intent com en el 
segon, els qui desitjaven la dessecació 
esgrimien el problema sanitari del 
paludisme, que mai no hi fou una 
afecció important. Segons una enquesta 
feta, entre els anys 1910-1919 es 
produïren, a la villa d'lvars d'Urgell, 290 
defuncions de les quals ni una sola 
d'elles va ser a causa del paludisme. 

El B.O.P. de l'onze de desembre de 
1945, va publicar l'anunci de la 
dessecació a carree de LYTSA 
(Locomoción y Transportes S.A), que 
portaria a terme el desguàs i sanejament 
de l'estany. Uns mesos després, es va 
procedir a l'expropiació de les terres 
inundades. L'obra de dessecament 
comptava amb una aportado estatal de 
l'ordre del 70 %. L'empresa LYTSA era 
ben conscient que el seu treball no era 
ben visl, i, fins i tôt els mateixos 
promotors, davant l'angoixa general, 
pensaren més d'una vegada de deixar 
sense efecte la dessecació; perô tôt 
estava massa avançât, constituida i tôt 
l'empresa que explotarla els terrenys 
assecats: SYEASA (Saneamientos y 
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Explotaciones Agrícolas S.A.). Sembla 
ser que els batlles d'lvars d'Urgell i 
Vilasana d'aquella época no actuaren 
com a defensors de l'estany com ho 
desitjava la majoria deis veíns. L'actitud 
passiva davant els fets es devia, 
segurament, a causes relacionades amb 
la fidelitat a la política de l'época i a les 
influents persones que promocionaren el 
dessecament. Els qui, de fet, protestaren 
sense éxit, foren els batlles de Linyola, 
El Poal, Bellvís, Vilanova de la Barca, i 
també la Comunitat de Regants. Tots 
ells afirmaven que, per l'interés general 
de la producció agrícola, no podien 
admetre el desguás. 

COLOFO 

La dessecació de l'estany d'lvars 
d'Urgell es va dur a terme, ja fa 40 
anys, amb l'afavoriment de les 
circunstancies historiques prou 
conegudes i, no cal pas dir-ho, d'una 
forma no gens democràtica: sense 
respectar els interessos generáis de la 
comarca ni els del mateix estany com a 
obra de la naturalesa, amb la seva 
propia vida. 

LA CLOTADA DE L'ESTANY, AVUI 

Les terres presenten problèmes de 

salmitat i no son prou rendibles com 
s'esperava, i com ho havien anunciat els 
promotors. Algunes finques han canviat 
de propietari fins i tot quatre vegades en 
aquests anys. Els nous propietaris 
procuren, de forma molt treballosa, que 
la térra rendeixi. Aqüestes terres 
produeixen blat de moro, userda i, en 
mes petita escala, fruita (pomes, peres). 
No obstant les despeses son superiors, 
moltes anyades, ais beneficis. El valor 
de les finques és desmesurat, per 
rao de la inversió feta. Segurament que 
els promotors no pensaren mai que fos 
necessari invertir tants diners perqué 
aqüestes terres comencessin a donar el 
migrat rendiment actual. Cal només 
pensar en el desequilibri que hi-ha 
actualment entre el preu de cost, el de 
producció y el de venda, a mes del 
factor climátic, que també hi juga! 

ÉS POSSIBLE REOMPLIR 
L'ESTANY, AVUI? 

Son moltes les persones que voldrien 
l'estany amb aquell antic paisatge, 
mosquits i tot inclosos; però cal tenir en 
compte els aspectes positius i negatius 
del possible reompliment. Encara que, si 
es pogués fer, seria una conquesta 
positiva. 

No podria portar-se a terme sense 

indemnitzar els actuáis propietaris, sense 
sanejar les aigües que l'omplirien, sense 
tractar amb la Comunitat de Regants de 
la comarca d'Urgell i sense que la gent 
fos ben conscient que les aigües de 
l'estany d'lvars d'Urgell s'haurien de 
mantenir sempre ben netes. Caldria, des 
d'un bon principí, que el nou estany 
tingues el tráete de pare natural protegit. 
Seria necessari millorar les 
comunicacions entre els pobles de 
l'entorn i, finalment, solament un 
organisme com la Generalitat de 
Catalunya podria portar a bon terme 
aquest restabliment. Segons el periódic 
barceloní «El Correo Catalán» (5-IV-1981), 
la Generalitat té en estudi la protecció 
de 93 paratges; entre ells, l'estany 
d'lvars d'Urgell. 

Potser DEPANA podria portar-hi a 
terme una acció reivindicadora, si 
pensem amb els éxits obtinguts ais 
aiguamolls de l'Empordá, i al delta de 
l'Ebre. Desitjaríem que l'estany tornes al 
seu estat natural, i que hi tornes millorat. 
Tornar a teñir l'estany seria una victoria 
de la defensa de la naturalesa i del seu 
equilibri ecológic. La pau i la serenor de 
les aigües verdes (...com palla nova, 
color de pruna Claudia, i de mar 
encalmada» com deia el poeta), hem de 
fer-ho realitat. 

Hem escoltat veus d'homes i dones 
d'lvars d'Urgell i de Vilasana, i tots volen 
l'estany. Allí no han claudicat mai: 
solament necessiten un suport efectiu. 
Ells son conscients que s'hi va profanar 
una bellesa natural única, aglutinadora 
d'amistats, d'hores de lleure 
encisadores, de contemplació d'albades i 
capvespres. 

Amb l'assecament de l'estany, Ivars 
d'Urgell va perdre la seva personalitat. 
Avui, en no tenir-lo, és un poblé mes de 
Catalunya. L'estany hi era patrimoni 
nacional. La seva dessecació fou pitjor 
que un error: fou un crim. 

Fem possible entre tots, el retorn de 
l'estany a la Naturalesa! 
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LA CREU 
TRENCADA 

Antoni M. Casas 

La carretera és grisa, estreta ¡ sinuosa 
com un escurcó. Som a les envistes de 
Capafonts. Les seves casetes, blanques 
i rosses, s'arrapen peí tossal, igual que 
un ramat d'ovelles. Poblé i tossal son el 
centre d'una amplia fondalada voltada 
de muntanyam. Un muntanyam alteros 
aspriu, encinglerat. Capafonts i els seus 
voltants teñen una bellesa ferrenya, 
ruda, una mica gitana. Es fácil 
d'imaginar la vileta com una bailarina de 

Plànol de la nostra caminada a la Creu Trencada 

flamenc sobre l'empostissat verd de la valí. 
A cinc minuts del poblé, abans de 

travessar el Brugent, a mà esquerra 
s'enfila un sender jai, xacrat i ángulos. 
Unes pinzellades descolorides, grogues i 
vermelles, revelen que és un camí 
d'excursionistes. Mena a La Foradada i 
ais Motllats. Nosaltres, amb la motxilla a 
l'esquena, texans i xiruques, ja hi estem 
grimpant. 

Pobre sender costerut de La 

Foradada! L'aigua i els temporals se li 
han cruspit la terra, i hi han deixat, mal 
rosegáis, els ossos del pedruscall. La 
talla de pins, amb l'escampadissa del 
ramatge, li han acabat de complicar 
l'existéncia. Els excursionistes es veuen 
obligats a fer equilibris per poder 
avancar. 

Superat el primer difícil pendent, el 
camí s'aplana, el terra amoixa l'aspror, i 
els tres mosqueters, - en Caries, en Joan 
i el cronista- poden ablanir el primer 
esbufec de la tongada. 

Enfront, s'alcen els penyals gegantins 
que haurem de salvar amb un camí de 
grau. Son les muntanyes abalmades que 
apuntalen l'altiplá deis Motllats. 
Sobresurt el cim de Penya Roja, a 
1.025 m. d'altura; un gali de cresta 
aixecada, tot autoritari, sobre una llocada 
de turons. 

Portem vint-i-cinc minuts de camí. Per 
entre una vegetació esclarissada, clareja 
un ullat de llum. És La Foradada de 
Capafonts. El nostre sender afronta i 
travessa el forat en grau d'espadat. Vet 
aquí un sorprenent fenomen d'erosió de 
la pedra calcaría. El forat és ampie com 
una portalada de catedral. Des de l'altre 
costat, La Foradada és un mare barroc 
que enquadra la part baixa de la valí de 
Capafonts, per allí on el Brugent s'escola 
cap el congost de Les Fous. L'arcada és 
prima i clivellada, i hom es pregunta 
com és possible que romangui ferma, a 
despit de temporals i turbonades. 

El sender es va estirant pel flanc de la 
muntanya. És un camí-mirador de la valí 
capafontina. Els cingles formen diversos 
pisos, corcats d'esplugues. A baix, a la 
Llòdriga, diríeu que el Brugent ha sabut 
escollir, per a bressol del seu naixement, 
la naturalesa mes tendrá i captivadora. 
Capfonts es va empetitint com un 
pessebre. A la llunyania.'la serra 
vermella de l'Abellera ensenya la taca 
blanca de Termita. 

Ara, el sender s'oblida del panorama i 
s'endinsa, coster amunt, per una 
boixeda amb tot de retombs. Travessa el 
Puntal del Colomer, suau repetjó, i 
aconsegueix una altura de vora els mil 
metres, gairebé al nivell deis Motllats. El 
desnivell que hem superat, des que hem 
deixat la carretera, és de 260 metres. 

El sender planeja, ara, entre el cingle 
allargassat de l'Escudelleta i el torrent 
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de la Plxera, que desguassa vora la 
Llòdriga. Passem per la zona anomenada 
dels Glaciars. Quan, l'hivern, hi baixa 
aigua i bufa un vent fort, el liquid que es 
despenja per la cascada és aixecat i 
polvoritzat, i forma una broma de vapor 
corn un fumerol blanc. Mes d'una 
vegada, algun turisme que transitava pel 
coli de Prades ha cregut veure en la 
broma un incendi incipient, i ha acudit, 
tot esverat, a Capafonts per fer tocar les 
campanes a foc. Tanmateix, les 
campanes han restât mudes. Elles ja 
saben aquest fenomen. 

Lespadat de l'Escudelleta forma un 
seguit de balmes: deu en total. Hi ha 
signes inequivocs d'haver estât 
habitades (potser per primitius, o 
medievals) per carboners i per pastors. 
Hi ha una balma on, per un racé, dirieu 
que la pedra plora. És la font de 
l'Escudelleta. El fil d'aigua es recull en 
un bassiol de la mida d'un platet. 

Portem mes d'una hora de carni, i 
aquesta font de l'Escudelleta convida, 
amablement, a un plàcid descans. Una 
parella de mallerengues voleteja entorn 
de la balma. Deuen tenir el niu prop de 
la font. Que bé que hi escauen, en 
aquest paratge, les estrofes enceses del 
salmista: 

«Heu estes el cel corn una vela, 
Senyor. 

De les fonts en feu brollar torrents 
que s'escolen entre les muntanyes: 
Els animais ferèstecs s'hi abeuren, 
les bestioles hi apaguen la set; 
a les sèves ribes nien els ocells, 
que refilen entre les branques...» 

Després de l'Escudelleta, es troba la 
Cova del Grèvol. És una espluga 
pregona i bella, la mes reeixida del 
cingle. Consta d'una doble cavitat, en 
una de les quais creix l'arbre que li ha 
donat el nom. Havia estât aixopluc de 
bestiar fins que, cap a la década dels 
quaranta, s'extingi la ramaderia dels 
Motllats. 

El barrane de la Pixera, en aquesta 
altura del nostre carni, és, tan sois una 
breu sinuositat. Hi comença - o hi 
acaba- el carni carreter que anem 
seguint. El cingle de l'Escudelleta es fon 
entre l'alzinar: som a l'altiplà dels 
Motllats. 

La impressió primera és la de 
trobar-nos en un pais nou, singular i 
estrany, on qualsevulla cosa ens pot 
sorprendre. El clima de l'altura no 
permet el desenvolupament pie de la 
flora, que s'ha d'acontentar amb clapes 
d'alzines rodones i menudes, boixedes 
esponeroses, savines i càdecs, i un 
herbessar picat de timo, de sajolida i de 
boixerola. Avancem com exploradors 
d'una pellicula d'aventures. 

«Bufa!» ja estem implicats en un primer 
tràngol. Perpendicularment al carni, molt 
a prop nostre, travessa un animalot que 
recorda un gos llop, però que no és ni 

gos, ni llop. El morrò punxagut i la cua 
estarrufada revelen una guineu. En 
veure'ns, en comptes de posar-se a 
córrer, com solen fer els animais, s'atura; 
no sembla immutar-se gens ni mica. Els 
immutats som nosaltres: el cor ens fa 
una sotragada, de paura o de recel. 
L'animal ens resulta una mena 
d'extraterrestre que vingués a contorbar 
la nostra pau. La béstia ens mira de fit a 
fit, com estranyat de la presència dels 
très personatges en un món que és més 

d'ella que no pas nostre Finalment, com 
si s'ho hagués estât pensant, decideix 
de prosseguir el seu carni, ni més de 
pressa ni més a poc a poc de com ho 
estava fent. 

L'aparició de la guineu ha posât un 
color nou a la nostra caminada. Ara 
imaginem animais i feres arreu: senglars 
amagats per l'altiplà, genetes, teixons, 
musteles, fagines... De fet, els Motllats 
és un indret llarg de caca, preferit dels 
escopetaires de Capafonts. 
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Les alzines emmarquen bucólicamenl la Creu Trencada 

«Ondia!» Una caseta groga i de 
xemeneia alta, corn de joguina, apareix 
vora del carni. Un nou impacte a la 
nostra sensibilitat. Procurant controlar la 
nostra imaginado, pensem només en 
una casa de sopluig deis talladors de 
pins. Tanmateix, la joguina respira un 
aire de misteri. 

El carni, ample, es bifurca. Avancem 
per la dreta. L'herbessar es un eixam de 
papallones d'ales façades. 

Uns lladrucs llunyans comencen a 
perturbar la pau de l'altiplà. «Es tractarà, 
potser, de gossos salvatges i famolencs, 
d'aquells capaços d'atacar, corn llops, 
ramats sencers i fer-ne destrossa?» Els 
lladrucs son cada vegada mes vius. El 
carni fa giravolts: puja per un repetjó. 
Ara, el soroll de gossos s'apaivaga fins a 
fer-se un silenci total. A un cop de 
pedra del carni distinguim un xalet de 
formes vistoses. Davant del xalet 
s'aixeca un obelisc de faisó egipcia. Per 
sobre la tapia baixa, que voreja 
l'edificació, treuen el cap, un, dos, tres 
gossos. Ens clissen, encuriosits. «Però, 
per qué ara no borden?». 

Un soroll de motor. Pel caminal de la 
dreta s'atansa un turisme i es para al 
nostre davant. El conductor, que ja no 
es jove, porta un casquet caqui, i 
nosaltres el confonem amb un 
treballador d'ICONA. però, no: es el 
senyor Martí, l'amo del xalet i deis 
gossos 

-Som excursionistes, de Valls, que 
hem pujat per la Foradada... 

-Jo, pujo cada dia des de Reus, ara 
que m'he jubilât. Pel meu gust, prou 
m'hi quedaría, aqui, a passar-hi bones 
temporades; però ni a mi, ni encara 
menys a la meva esposa, ens fa massa 
peça, a la nostra edat, la soledat de 
l'indret. 

El senyor Martí ha esdevingut el 
nostre amie i el nostre guía deis 
Motiláis. Ara ens acompanya a la Font 
Nova. Passem per davant de dos, tres 

La Creu Nova, teta de metralla soldada 
en el centre sentimental deis Motiláis 

xalets (encara en construcciö): és una 
mena d'urbanitzaciö incipient. L'absència 
d'arbres döna al paratge ondulât un 
color garriguenc, sorrut, melangiös, d'una 
finissima sensibilitat. 

Els Motllats és un Hoc mes aviat escàs 
d'aigua. La Font Nova és ubicada al 
centre de la zona, al peu del tossal de 
la Xanda. Ha estât la font dels pastors i 
dels camperols que conreaven aquestes 
cornes. A la Font Nova, hi apaguem la 
sed i hi omplim es cantimplores. 

Però el centre sentimental, romàntic i 
espiritual dels Motllats és, sensé cap 
mena de dubte, la Creu Trencada. És la 
fita de la nostra excursió d'avui. Mig 
quart de carni, des de la Font Nova, cap 
a la banda de La Febró. Ja ens hi estem 
encaminant. 

En atansar-nos-hi, descobrim una creu 
ferma, de notables proporcions, 
transparent, ben original, aixecada sobre 
un pilé d'obra. 

-La creu que veieu -ens explica el 
senyor Mart i - no es pròpiament la Creu 
Trencada. Aquesta és una creu nova, 
plantada al costat de la Trencada. 

I, ja arribats, ens ensenya la base o el 
pedestal de l'antiga creu, que les 
bardisses volen dissimular. El Senyor 
Marti prossegueix: 

-Per aquest indret passava el carni ral 
que anava de Reus a Prades. Algun 
accident historié, potser la mort d'un 
traginaire, motiva que s'hi aixequés una 
creu commemorativa, segurament de 
pedra. Però aquesta creu, amb els anys, 
s'esberlà. D'aqui, el nom de la Creu 
Trencada. 

- A la calma del Motllars -continua el 
Senyor Mart i - vingué, alguns anys, un 
régiment de soldats a fer-hi pràctiques 
militars. A terra hi resta molta metralla. 
Aleshores, jo em vaig entretenir a 
recollir-ne i soldar-la, i hi vaig muntar la 
creu que esteu veient. 

Ens hi trobem bé, a la Creu Trecada. 
Les alzines disperses fan un marc gentil 
i bucòlic a la Creu. Hi ha un pessebre, 
curiosament entaforat dins allò que fou 
un dipòsit de moto. Es veuen cintes i 
pasquins del pas de les «tot-terreny». 
L'indret és una cruïlla de camins: cap a 
La Mussara i Reus; Mont-ral, pel pia de 
Llauradó; a Prades, frec a frec del 
Picorondan; i, naturalment, cap a 
Capafonts. El nostre guia ens informa 
que, per a la tornada, tenim dos 
itineraris mes directes que el de 
l'Escudelleta: podem arribar a Capafonts 
pel Pont de Goi i la Llòdriga, o pel 
Barrane de la Llenguaeixuta i la Ninota. 

És el moment d'acomidar-nos del 
senyor Marti. Heus aci un home de la 
Ratura i de l'aire lliure, avesat a les 
remors boscanes i al cant dels ocells. Ja 
el perdem de vista entre les alzines, en 
direcció al xalet dels cans i de l'obelisc. 
El seu record perdurare en els nostres 
cors. 

Hem plantat la taula a l'ombra de la 
Creu i de les alzines. De les motxilles 
van sortint els entrepans, la botifarra, el 
formatge, el vi negre i la fruita. Eis 
nostres Mavis entonen una canco: 

«Oh Pare Déu, que alimenteu 
els animals i ocells del bosc. 
Beneì'u aquesta taula, 
els nostres cants i eis nostres cors.» 
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CRÒNICA EXCURSIONISTA 

MONTSERRAT (Miranda de S.Antoni - Nord) 

Via «Fredi-Armand» 1a asc: 23 agost 1985 
120 m ED° A3 per: Fredi Parera i A. Bailan 

MONTSERRAT (La Plantado. La Presidenta) 

Via «El tiempo se acaba» 1.a ase: 15 gener 1984 

110 m MD+ per: Salvlo Oliva i Manuel Pérez 

MONTSERRAT (Sant Antoni. La Desgraciada) 

Via «Pasos de Otoño» I a ase: 1 octubre 1985 
110 m ED~ per: Manuel Pérez «Lete» 

MONTSERRAT (El Montgrós) 

Via «Verdaguer-Amigó» 1.a ase: 6 octubre 1985 
200 m ED~~ A, per: Anna Amigó, J. Verdaguer i 

J.Lluís Moreno 
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MONTSERRAT (Paret NO d'Agulles) 

Via «Verdaguer-Sasot» 
180 m ED~ A, 

1.a asc; 29 novembre 1985 
per: Jordi Verdaguer i Josep 
Lluis Sasot 

MONTSERRAT (Agulles. La Foradada) 

Via «Quimeta Tudons» 
50 m MD° A? 

1B asc: 25 novembre 1985 
per: Jaume Ganges i Albert 
Ibàhez 

MONTSEC (Roca Regina) 
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Wa «Arkalis» 
350 m MD+ A2 

2) Via «Thon 
370 m MD+ A0 

1.a asc: tardor 1985 
per: Jesus Gâlvez i Félix de 
Pablos 
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ESPELEOLOGÍA 

Miquel Bosch i Serra 

Massís Central 
• El S.C. Seine, gracies al 

transport per helicopter d'una 
tona de material, ha pogut 
assolir la sala terminal de la 
Torca del Trave a -1.256 m, 
on l'aigua es perd sota una 
platja de petits còdols. La 
ressurgència es troba a 
3,5 Km de distancia i a 
340 m de desnivell. El 
recorregut total de la cavitat 
és de 2.685 m. 

Immediatament després, 
l'equip francés va explorar la 
Torca de la Laureola, fins a 
-830 (topog. fins a -780 m). 

• El GES del CMB ha 
avançât fins a -852 m a la 
Torca del Jou de Cerredo. 
Alla, els ha deturat un caos 
de blocs en una gran sala. 
També s'hi han explorât 
altres vies laterals; una 
d'elles arriba fins a -730 m i 
continua. 

• A la Sima de la Torre 
de Altaiz - Sima de Jou de 
Lloroza, la A.S. Charentaise 
ha davallat 25 m mes fins a 
una obstrucció estalagmítica, 
a la cota -608 m. 

Massís Oriental 
• La Torca T. 173 ha estât 

explorada per la L.U.S.S. fins 
a -817 m. L'any anterior, ells 
mateixos assoliren -500 m a 
través de méandres i pous 
molt estrets. Des d'allí fins al 
sifé terminal, la cavitat 
esdevé mes fácil i còmoda. 

MONTES CANTÁBRICOS 

• El S.C. París ha 
explorât 3.565 m de galeries 
noves al Sistema 
Cueto-Coventosa-Cubera, en 
dos campaments interiors: 
un, durant el Nadal de l'any 
1984, i l'altre, el passât mes 
d'agost. Amb això, el 
recorregut total passa a ser 
de 28.708 m. 

• A la Red del Hoyo 
Grande, el S.C. Chablis i el 
S.C. Dijon han superat les 
estretors finals a -435 m, i 
han avançât fins a -471 m, 
on s'han aturat, mancats de 
temps, en un llaminador de 
50 cm d'alçada i d'uns 50 m 
d'amplada. El recorregut total 
s'eleva a 15.300 m. La unió 
amb la propera Cueva de la 
Hasa (4.550 m) no s'ha 
pogut fer. 

• El S.T.D. de Madrid ha 
reemprès l'exploració de la 

Torca de los Corrales del 
Trillo (també coneguda com 
a Sima de la Peña del Trillo), 
i h¡ ha aprofundit fins a 
-440 m, amb 1,5 Km de 
recorregut. 

• Durant els anys 1983 a 
1985, el Sistema Garma 
Ciega-Gellagua ha estât 
retopografiat per un interclub 
francés. La cota del sifó 
terminal seria -825 m i la de 
la ressurgència de Las 
Fuentes, -835 m, sempre 
respecte a la boca superior. 

• La Torca de Azpilicueta 
ha esta connectada al 
sistema Coterón-Reñada pels 
anglesos de la M.U.S.S. El 
recorregut total s'éleva a 
19.349 m, i el desnivell 
assoleix -305 m en el sifó de 
La Peñada. Parallelament, 
han continuât les 
exploracions a les Cuevas de 
la Uzueca (15.845 m), Cueva 
de Riaño (4.265 m), Cueva 
de Llueva (3.776 m, mes 
1.000 m explorais) i a la 
Torca del Mostajo (4.839 m, 
mes 200 explorats). 

• A la Red del Silencio, 
els grups S.C.M. J.C. Rodez, 
Alpina (Millan) i G.A.E.S. 
(Bilbao) han explorât 1.300 m 
de noves galeries. El 
desenvolupament topografiat 
assoleix 44.600 m, mentre 
que l'explorât és d'uns 
47 Km. La fondària resta la 
mateixa: -460 m. 

La Torca del Regato, 
capçalera de l'afluent 
subterrani del Pasodoble, ha 
estât explorada fins a un 
sifó, a -405 m, amb un 
recorregut total de 1.077 m. 

• El G.E. Edelweis ha 
acabat l'exploració del 
sistema CM.G. - CM. 20 
- CM. 25, amb 6 Km de 
recorregut i un punt baix a 
-400 m. 

• A mitjan agost, el 
G.E.E. realitzà l'enllaç entre 
el Ojo del Río Guareña i la 
resta del complex, i porta el 
recorregut total d aquest a 
88 Km. 

Els primers dies de 
setembre, un important 
esforç logístic, a carree del 
mateix grup, del S.T.D. del 
G.E. Alavés i del G.E. 
Esparta (Baracaldo), fracassa 
en voler forçar els sifons 
terminais de la Galería del 
Aburrimiento (Ojo Guareña) i 
La Torcona. Ambdós es 
mostraren impracticables al 

cap de 100 i 150 m 
respectivament. La mes que 
possible unió hauria portât el 
sistema fins ais 92 Km de 
recorregut. 

• En un campament d'11 
dies, 13 espeleòlegs del 
G.E.A. i del G.E.E. 
topografiaren 6 Km de noves 
galeries a la SI.44 (Sierra 
Salvada Vizcaya). El 
recorregut topografiat és de 
24 Km; però, l'explorât, pot 
arribar ais 26 Km. La 
fondària màxima és de 
-219 m. 

• Resta a confirmar 
l'exploració de dos avenes, 
de 300 i 500 m de fondària, 
pel grup Alona Mendi E.T. en 
una depressió situada per 
damunt de Arechavaleta. 

PIRINEUS 
• A la zona del Mont 

Perdut, el G.S. Pyrénées hi 
continua les exploracions. 
Aquest n'és Testât actual: 
Sima del Marboré (-401 
m/4.744 m); Cueva del Fraile 
- Sima de la Tartracina 
(-415 m/4.506 m) i Sima 
de los Caballeros (-380 
m/1.010 m). 

• El G.E.G. ha explorât 
les galeries noves del C.9 (o 
Avene Badalona) fins a un 
sifó terminal de bones 
dimensions i millor aspecte, a 
-830 m de fondària. 

CANARIES 

• Els bussadors del 
S.T.D. han continuât 
l'exploració del Túnel 
Atlàntida, on han assolit els 
1.570 m de distancia i la 
cota -60 m. Per a efectuar 
part de la descompressió en 
sec, utilitzaren una campanya 
especialment dissenyada i 
construida per ells mateixos. 
Aquesta exploració será 
objecte d'un programa de 
T.V.E. 

«ISLANDIA: VIATGE AL 
CENTRE DE LA TERRA», 
EL MILLOR FILM 
ESPANYOL 
D'ESPELEOLOGIA 

La peTlícula «Islàndia: 
viatge al centre de la Terra» 
de la nostra consocia 
Montserrat Ubach, ha 
obtingut el «Premi a la millor 
realització espanyola» en el 
Festival Internacional de 
Cinema Espeleològic que, 

En aquest número, per fi 
podem oferir un resum, 
malauradament imcomplet 
- pe ro força intéressant i 
representat iu- de les 
darreres exploracions fetes 
a l'Estat espanyol, amb 
especial referencia a les 
campanyes de l'estiu del 
1985. 

PICOS DE EUROPA 

Massís Occidental 
• A la zona de Jultayu, 

els anglesos de le l'O.U.C.C. 
hi han explorât una tercera 
entrada, anomenada Pozu 
dos Caracoles, al Pozu del 
Xitu. Les altres dues son el 
mateix pozu i el Pozu La 
Crista, enllaçat el sistema 
l'any 1984. El desnivell total 
resta el mateix: -1.148 m. 

El Pozu F.20, explorât fins 
a -382, és molt possible que 
formi part del sistema Pozu 
Jorcada Blanca- Pozu Las 
Perdices (-590). Molt a prop 
d'allí, en el Pozu Conjurtao 
(F.30), descobert l'any 1980 i 
redescobert aquest estiu, 
han arribat fins a -452 m. 
Ambdues cavitats continúen. 

• Els grups lleonesos 
«Matallana» i «La Robla» han 
explorât, prop de Caín, un 
nou avene d'uns 500 m de 
fondària. La cavitat inclou un 
pou d'uns 100 m i un gran 
pou intern de 305 m de 
profunditat. 

• A la Sierra de Beza, el 
S.C. Aude ha perllongat el 
Pozo Toneyo fins a -485 m 
en un gran caos. El 
recorregut és de 2.800 m. 
També ha explorât el Pozo 
Las Palomares, fins a una 
estretor a -300 m i els 
Sumideros de Toneyo, fins a 
-230/2.800 m. 

• El Pozo de Cuetalbo ha 
estât explorât per la YUCPC 
i la SEII fins a un sifó a 
-650 m. Una altra via ha 
estât explorada, fins a 
-634 m, a la capçalera d'un 
pou que encara no ha estât 
davallat. 

També han explorât B10 
fins a -300 m, i d'altres 
cavitats menors: gairebé 
totes continúen. 
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des de 1981, organitza 
l'Espeleo Club de Gracia, a 
Barcelona. 

En aquesta quarta edició 
del Festival, hi han participât 
mes de 30 films, en 16 mm i 
Super/8, procedents 
d'Espanya, Franca, Bélgica, 
Txecoslovàquia, Italia, Suïssa, 
Portugal i Gran Bretanya. 

«Elusive Depths of México», 
de 16 mm, del realitzador 
angles Sid Pérou, ha 
merescut el gran Premi del 
Festival. 

«Islàndia: viatge al centre 
de la Terra» és una pellícula 
en super/8, filmada durant la 
campanya espeleolôgica que 
Toni Nubiola, autor de les 
imatges, i la realitzadora, 
Montserrat Ubach, van portar 
a terme a Islàndia. 

El guió del film fuig del 
reportatge convencional i es 
basa en la novella de Jules 
Verne, «Viatge al centre de la 
Terra». Tôt recollint les 
excellències d'un pais tan 
espectacular com Islàndia, i 
també els fenômens 
vulcano-espeleolôgics i 
subglacials explorais durant 
la campanya, s'hi segueix el 
mateix recorregut que el dels 
protagonistes de la novella: 
des de Reikjavik fins al cráter 
del volca «Snaefells». Segons 
la fantástica imaginado de 
Jules Vernes, és en aquest 
cráter on s'obre el cami que 
mena al centre de la Terra. 

Aquesta pellícula acaba 
també de ser guardonada en 
el «VII Certamen de Cinema 
Amateur de Vilafranca del 
Penedés». 

«Islàndia: viatge al centre 
de la Terra» ha passât a 
formar part del dossier de 
pellicules i muntatges 
audiovisuals que Montserrat 
Ubach ve présentant, 
principalment, a entitats 
excursionistes i d'arreu de 
Catalunya. Els ¡nteressats en 
una projecció poden 
posar-s'hi en relació al 
teléfon 218 44 28. 

Poc abans de tancar 
l'edició d'aquest número, ens 
hem assabentat que la 
pellícula ha tornat a ser 
guardonada; aquest cop amb 
la 1 3 Medalla del «XXVIII 
Certamen de Films Amateurs 
d'Excursions i Reportatges» 
organitzat per la secció de 
cinema del Centre. Felicitats 
a la seva realitzadora. 

ACTES 

ÉS OBERT ALS 
ESTRANGERS EL PAS 
FRONTERER DE 
KHUNJERAB 

L'Ambaixada del Pakistan 
a Madrid ens informa que, a 
partir del proper dia 1 de 
maig de 1986, quedarà obert 
als estrangers el pas de 
Khunjerab, que permet el 
transit per carretera entre la 
Xina I el Pakistan. 

Els estrangers que desitgin 
viatjar a través d'aquest pas, 
hauran d'obtenir un visât. 
Aquesta condicio, l'hauran de 
complir també els sûbdits 
d'aquells països que tinguin 
acords d'exempció de visât 
amb el Pakistan i amb la 
Xina. 

La nota afegeix que 
l'autopista del Karakorum, 
d'uns 800 Km de longitud, 
passa per les agrestes 
serralades de l'Himàlaia, 
l'Hindukush, el Karakorum i 
Pamir, foca el territori xinès a 
Khunjerab, a una alçada de 
4.795 mètres sobre el nivell 
del mar. Aquesta autopista 
ha reobert el cami que 
exploraren el pelegri xinés, 
Fa Hsien, el segle XI, i Marco 
Polo, el segle XIII. 

Durant anys, viatjar per la 
Xina, seguint les empremtes 
de Marco Polo, ha estât un 
somni, tant d'aventurers com 
de comerciants. Aquest 
sentiment va quedar 
demostrat entre els 
estrangers participants a les 
Convencions de Turisme 
celebrades al Pakistan, 
durant els óltims quatre 
anys. S'esperà que l'obertura 
del pas als estrangers ajudi 
a promocionar el turisme. 

El govern del Pakistan està 
prenent les mesures 
necessàries per tal de 
simplificar les formalitats 
frontereres, pel que es 
refereix a la immigració 
(passaports, visats, duanes, 
certificats mèdics, etc.), i 
estableix un Hoc de control 
combinat a Sust. Aquest Hoc 
disposare de serveis mèdics 
que facilitare el govern del 
Pakistan als estrangers en 
transit entre aquest pais i la 
Xina També ha previst 
mesures per a incrementar 

les places d'allotjament i els 
mitjans de transport per 
l'autopista del Karakorum, 
per a una major comoditat 
dels viatgers. 

Assemblea del CAF 

Els nostres Président i 
Tresorer, Josep M.a Sala i 
Josep Abril, van assistir, 
invitats pel Club Alpi 
Francès, a l'assemblea 
general d'aquesta entitat, 
que es va celebrar a Pau 
(Franca) els dies 25 i 26 de 
gêner, en la quai entre altres 
ternes, s'hi va elegir nou 
président del CAF per un 
période de très anys. La 
persona escollida, fou el Sr. 
F. Henrion, a qui desitgem el 
millor encert en la seva 
gestió. 

També hi assistiren 
représentants de l'Aragó, del 
Pais Base i de Suïssa. 
Després de l'Assemblea, tots 
foren convidats a visitar 
l'estació francesa d'esqui de 
Gou rette. 

EL PRIORAT DE LA 
CARTOIXA D'ESCALADEI 

El 14 de gêner es va 
presentar, a la sala d'actes 
del CENTRE, aquest nou 
llibre que ve a sumar-se als 
titols que fan referència a la 
comarca del Priorat. Aquesta 
obra fou presentada, alhora, 
per la Fundació d'Història i 
Art Roger de Belfort i per la 
nostra Entitat. 

Obrï l'acte el nostre 
président, Josep M. a Sala i 
Albareda, qui cedi la paraula 
al consoci i bibliotecari, 
Modest Monlleó, el quai 
presenta els dos autors del 
llibre: el professor Pere 
Anguera i el jurista M. 
Aragonès i Virgili. De l'obra, 
de la que féu un breu resum, 
n'esmentà com a parts 
complementàries les 
fotografies degudes a Ramon 
Quadrada, aixi com les 
illustracions de Laura Pinet i 
la poesia de Joan Ferreter. 

Foren els autors qui es van 
estendre mes en détails de 
la realització i del contingut 
del llibre, que ve a ser una 
sintesi històrica i econòmica 
del Priorat d'Escaladei, la 
importància del quai fou 
d'una dimensió fan 
abassegadora que arribà a 

donar nom a la comarca. 
El nostre consoci, Josep 

Iglésies, que havia prologat 
el llibre, hi intervingué a 
cont inuaci amb un 
documentât resum geografie 
i demografie de la comarca. 
Finalment, Josep M. a Sala va 
cloure l'acte amb unes 
encertades paraules amb 
què agrai als autors 
l'aportació d'aquest nou llibre 
per a l'enriquiment de la 
bibliografia catalana i, al 
capdavall, a favor del nostre 
excursionisme. 

D. Aloy 

50 è ANIVERSARI DEL 
CLUB MUNTANYENC 
MOLLET 

Amb motiu del seu 50 è 

aniversari, el Club 
Muntanyenc Mollet va portar 
un piolet al cim del 
Bastiments, el mes de juny 
de l'any passât. 

Ens complau de reproduir 
la fotografia commemorativa 
de l'acte, i felicitem l'entitat 
germana per haver assolit 
aquest aniversari, tot 
desitjant-li molts èxits en el 
futur. 

DEL MEU SARRÓ 

Amb aquest 
encapçalament, tan familiar a 
casa nostra, tinguérem, a la 
Sala d'Exposicions, del 17 al 
28 de febrer, una collecció 
d'aquarel les de l'artista 
Ramon Pujol i Alsina, les 
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quals, a més del seu valor 
artístic indiscutible, ens 
aporten documentado 
pictórica de contrades 
catalanes ben variades com 
Espot, Joanetes, Llerona, 
Susqueda, Matadepera, 
Dosrius, El Far, Santuari de 
la Salut, Palau Sator, Sant 
Julia de Cabrera, Marganell, 
Costa Brava, etc. 

L'obra del consoci Pujol, 
excursionista sensible i 
observador, és d'una gran 
torga plàstica i espontània, 
cada cop més depurada; 
podríem dir que el seu 
«llenguatge» és més directe, 
la seva expressió sintetizada 
més eloqüent, i tota l'obra, 
en conjunt, d'una 
meravellosa bellesa 
cromàtica, harmónica, 
lumínica i ambiental. 

L'exposició fou molt 
visitada, i els comentaris 
sempre eren elogiosos. 
Endavant, amie! Esperarem, 
amatents, la teva nova i 
periódica aportació artística. 
Ens tens enllaminits. 

M.M. 

EXPOSICIÓ 
D'ESCULTURES DE 
CARME CAMPÀS 

Del 2 al 15 de febrer, a la 
Sala d'Exposicions del 
Centre es va poder admirar 
una mostra de l'art escultòric 
de l'artista Carme Campàs, 
de Vallgorguina, composta 
de 50 obres treballades amb 
fang, terra cuita, ceràmica, 
material refractari, gres, etc., 
figures i plats; tot un ventali 
artistic representatiu del món 
exòtic, religiös, de la pagesia, 
del ballet, o costumari, 
interprétât amb pulcritud, 
amor, Sensibil i tät artisitca i 
dignitat professional. 

Carme Campàs havia 
exposât amb anterioritat a 
Mataró, Arbucies, Sant Hilari 
Sacalm, Llinars del Vallès, 
Sant Celoni, Arenys de Mar i 
Vie. 

Ens congratulem d'haver 
tingut el goig de tenir a casa 
nostra, durant uns dies, 
l'obra de Carme Campàs, i 
felicitem al promotor 
d'aquesta quinzena artistica, 
el consoci Jaume Vives i 
Mateu. 

BIBLIOGRAFIA 

ELS MASOS DE SANT 
JOAN DE LES ABADESSES 

ELS MASOS DE SANT 
JOAN DE LES 
ABADESSES: 
Dibuixos de JOSEP 
SURROCA. Textos de 
JORDI MONÉS. Format 
24 x 23 cm. Relligat en 
tela. CANELLES Editors. 
Sant Joan de les 
Abadesses. 

Es tracta d'un llibre 
magnificament editat, i cai 
felicitar el maquetista per 
l'encert a escollir la 
tipografia, pels espais blancs 
reservats, marges i 
disposició, i repartiment 
general de l'obra. És un llibre 
que entra pels ulls i que us 
incita tot seguit a la lectura 
d'aquesta originai monografia 
dels masos de Sant Joan de 
les Abadesses, i encara més 
a assaborir amb delectanga 
la contemplació dels 
dibuixos, de cada un dels 
masos ressenyats. El llibre 
s'inicia amb un pròleg de 
mossén Antoni Pladevall qui, 
amb el seu mestratge 
habitual, ens fa un bon 
resum d'aliò que és el 
treball, i ens remarca de 
forma especial el fet notable 
que, els autors, que són gent 
de marina, s'han sentit atrets 
per un racó privilegiat del 
nostre Pirineu. 

Recomanem de llegir amb 
atenció aquest pròleg, puix 
situa el lector, i l'esperona a 
girar fulls amb avidesa, per a 
ben conèixer l'obra dels bons 
amies Monés i Surroca. En la 
presentaci que ells ens fan, 
s'hi fa ben pales que ha 
estat un treball fet amb molt 
d'amor, i de gran sensibilitat 
pel paisatge i el món pages 
que els motivaren per a dur 
a bon terme (superant 
dificultats, que sempre n'hi 

ha) el bell exemplar que 
tenim a les mans. En el 
capítol de regraciaments, ens 
plau constatar-hi que l'Estudi 
de la Masia, del Centre 
Excursionista de Catalunya, 
hi figura ben destacadament. 

A la «Introducció», els 
autors ens expliquen el 
propósit i l'abast de la seva 
obra, de la planificació i 
estructura, per tal de 
poder-ne fer una lectura ben 
eficient. 

En la narració histórica, 
se'ns dona una informació 
completíssima del période 
medieval (des de la fundació 
del monestir de Sant Joan, 
any 887, fins a finals del s. 
XV). Venen després les 
dades historiques sobre 
l'edat moderna (a partir deis 
fogatges de 1497 fins a 
1787) i augmenta linteres 
informatiu amb els grafios III i 
IV: el primer, que ens mostra 
l'evolució de la població de 
Sant Joan de les Abadesses 
en el période 1497-1787; i el 
segon, en la comparació deis 
noms deis masos, des del 
capbreu de 1397 fins ais 
nostres dies. És 
particularment intéressant la 
informació que se'ns dona 
del molí de l'Abadia, i deis 
seus plets i questions. Per a 
la gent de Sant Joan de les 
Abadesses, era obligatori 
moldre el gra al molí de 
l'Abadia, i els qui ho feien en 
molins de fora vila eren 
considérais infractors i, com 
a tais, sancionáis. 

Al capítol on se'ns parla 
de l'època contemporània, la 
informació es un relat de 
l'evolució demográfica de 
Sant Joan de les Abadesses, 
des de principis del s. XIX 
fins als nostres dies. 

Aquesta informació ve 
completada per una colla de 
grafios (del V al XIII), on ens 
és possible d'estudiar 
l'evolució de la població, 
conèixer el nombre 
d'habitants, els masos en 
actiu, els problèmes 
d'escolaritat i 
d'analfabetisme, i força 
dades socio-économiques 
(especialment intéressants 
els gràfics XI, XII i XIII, que 
són fets amb dades del 
1980). Vers la fí del capítol, i 
a ¡apartar 3.4, s'hi fan uns 
comentaris de tipus 
arquitectónic sobre els 

masos dels ss. XVI i XVII. 
S'hi acompanya un dibuix 
que mostra els éléments de 
la construccié i la distribucio 
dels espais constitutius del 
mas. Acaba el capftol amb 
una relacié de la vida i dels 
costums en el mon pages de 
Sant Joan de les Abadesses. 

Tot seguit hi ha la llista 
dels masos, dels quais ja es 
coneixia l'existència a finals 
del s. XVIII. La segueix una 
altra llista amb el nom de 
tots els masos que figuraven 
en el plànol de Sant Joan, 
de! 1899. 

Finalment, entrem a la part 
més important del llibre, els 
158 dibuixos dels masos de 
Sant Joan. Comença pels 
masos situats a la zona est, 
entre el Ter/Riera de 
Malatosca; zona nord; zona 
sud, riu Ter/riu Arsamala; i, 
finalment, la zona est. És 
véritablement extraordinari el 
treball fet per l'amie Surroca, 
i cal felicitar-lo per haver 
reeixit tan bé en una feina 
tan compromesa. L'amor a 
la terra ha estat allô que 
ha fet possible que el 
professionalisme d'en 
Surroca assolis la cota de la 
perfeccio. 

Dels textos d'en Jordi 
Monés cal remarcar-ne la 
Seriosität, fruit d'un estudi 
conscient i aprofundit. Aquest 
treball sera, ja per sempre, 
un llibre de consulta, no sols 
pels amies de les masies, 
sinö també per tots els qui 
s'interessen pels problèmes 
socio-economics de la nostra 
pagesia. 

Hi ha quatre masos: can 
Barraca, La Serra de Cadell, 
el Moli de Malatosca i el 
Cavilar que, per durs 
caractéristiques especials, 
van acompanyats del dibuix 
de la planta corresponent. 

El llibre acaba amb un 
vocabulari de mots no massa 
corrents, la llista bibliogràfica, 
i un magnifie mapa, que jo 
qualificaria de filigrana, ja 
que hi ha reproduits en 
miniatura els dibuixos de tots 
els masos, situats cadascun 
al seu Hoc corresponent. 

Insisteixo a remarcar la 
categoria d'aquest llibre. El 
crée imprescindible per a 
tots els qui s'interessen no 
sols per la tipologia dels 
diversos masos, sinö també 
pel tipus de vida que hi 
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mena la nostra gent del mon 
rural (en aquest cas, el de la 
bella raconada pirinenca de 
Sant Joan de les 
Abadesses). 

RAMON PUJOL i ALSINA 
(Octubre de 1985) 

GARROTXA 
COMANEGRA - BESTRACÀ 
- BASSEGODA - EL MONT. 
Editorial Alpina, 1985. 

Ens ha arrlbat la darrera 
edició posada al dia del 
mapa d'aquesta comarca tan 
intéressant per ais 
excursionistes. 

D'antuvi, l'extraordinària 
quantitat de topònims 
expressa la dedicació i el 
professionalisme dels editors, 
la qual cosa és més d'agrair 
tenint en compte que, pel 
que fa a l'Alta Garrotxa, els 
mapes existents, tot i el seu 
mèrit, els trobem incomplets 
o, almenys, poc definits. 

En aquesta acurada edició 
s'ha ampliat el sector nord, 
on les referències trenquen 
la unitat del full cartografie i 
se sobrepassen els limits 
convencionals del mapa, a 
benefici d'una major 
informació. Tot i aixi, creiem 
que caldria ampliar una mica 
més aquesta part nord, a fi 
d'incloure-hi tota la capçalera 
de la Muga amb el popular 
hostal del seu nom, en el 
límit fronterer, ja que ara com 
ara aquest hostal continua 
essent fita obligada en les 
travessades per aquell 
sector. 

Resulta de gran interés la 
regió volcánica d'Olot, que 
envolta la població, on el 
lector es perd entre la 
profusió toponímica i 
l'abundància de senders i 
corriols que ¡Ilustren el 
mapa. A la guia cartogràfica, 
el capítol dedicat a 
l'espeleologia insereix un 
catàleg de 114 avenes i 
coves i és, junt ais itineraris 
d'excursions, el complément 
adéquat que fa més 
estimable aquest mapa de la 
Garrotxa, emmarcat entre 
Beget i Albanyà, Ridaura i 
Besalú, el Puigsacalm i 
Banyoles. 

PUIGSACALM - BELLMUNT 
MILANY - LLANCERS -

mm 
^LM P U I G S A C A 

B E L L M U N T 
MILANY - LLANCERS - CABRERA 

TORELLO - VI DR A - FALGARS 

CABRERA - TORELLO -
VIDRÀ - FALGARS. 
Editorial Alpina, 1985. 

Aquest full, que inclou 
també les serres de Curull, 
de Santa Magdalena de 
Cambrils i el cingle d'Aiats, 
ens consta que ha estât i és 
un dels més utilitzats per 
afeccionats a la muntanya, 
tant per la seva proximitat a 
Barcelona com per les 
comunicacions, en especial 
des que es va obrir la 
carretera de la collada de 
Bracons. 

Per la mateixa raó, en 
canvi, els refugis ubicats en 
el sector no són massa 
frequentats com a tais, o 
sigui com a suport (tal com 
solen ser-ho els refugis 
pròpiament pirinencs), atesa 
la proximitat de nuclis de 
població i l'extraordinària 
facilitât de desplaçament de 
que avui es disposa. Força 
gent de les veines 
poblacions solen frequentar 
aquesta contrada, àdhuc en 
un pia d'excursió matinal (al 
santuari de Bellmunt i al 
mateix Puigsacalm). 

Ja en els anys 1950, 

Ramón Vinyeta, amb les 
sèves monografies «Bellmunt» 
i «Puigsacalm» va fer 
conèixer aqüestes boniques 
serres, i ara Editorial Alpina 
continua posant els mapes al 
dia per a ús dels 
excursionistes. 

GRAN BARCELONA. 
COLLSEROLA - TIBIDABO. 
Ed. Alpina, 1984. 

Un dels mapes més 
susceptibles d'esser refets 
continuament és el plànol de 
l'anomenada Gran Barcelona, 
a causa del continuat 
creixement de vials i 
urbanitzacions dins l'area 
metropolitana (Sant Feliu de 
Llobregat, Molins de Rei, El 
Papiol, Rubi, Cerdanyola i 
Sant Cugat). 

Aquest és un mapa, 
l'actualitat màxima del qual 
s'hauria de fixar entre 1-2 
anys. Amb tot, la densitat de 
població i els canvis són 
tants que ha arribat el punt 
en què, al mapa de l'Alpina, 
solament s'assenyalen els 
vials més importants i 
significatius, a fi d'evitar un 

immens enfarfec que seria 
imposible d'assimilar a 
primera vista (l'obra), si bé 
molt completa, aleshores 
seria, com a minim, poc 
práctica). Llevat en el cas 
que es réduis l'escala a 
1:20.000, o menys (l'actual 
edició és a l'escala 1:25.000), 
la quai cosa òbviament 
reduïria l'àmbit de la zona 
estudiada. 

Amb tot, els itineraris 
descrits a la guia continúen 
essent vàlids, aixi com les 
dades de poblament, que 
s'hi han actualitzat, les notes 
historiques -sempre vàlides-
i altres dades i 
caractéristiques de l'obra. 

ANDORRA I SECTORS 
FRONTERERS: 
ENGORGS - PUIGPEDRÓS 
- ESTANYS DE LA PERA. 
Ed. Alpina, 1984. 

El mapa andorra és, per 
als excursionistes, una de les 
versions més reeïxides i 
potser de més sortida 
d'aquesta Editorial. La 
primera edició que Alpina féu 
del país andorra comprenia 
sois la Valira d'Ordino 
seguida del Baix Valira, ja 
que es preveía que altres 
fulls s'anessin acoblant fins a 
formar el mapa de conjunt 
del Principat. 

Més tard es va creure més 
interessant publicar aquest 
mapa en un sol full, menys 
ampliat però de més utilitat 
turística i excursionista. Les 
pistes, els refugis, les 
cabanes, eis centres d'esquí 
i els terrenys de camping hi 
són actualitzats amb claredat 
i precisió, com ho són les 
Parròquies en qué són 
dividides les Valls, els 
itineraris a peu i els turístics. 

A part, tant les estacions 
com eis itineraris d'esquí 
teñen un tractament que fan 
el mapa summament 
entenedor i pràctic. És un 
encert la colaborado que 
defineix el contorn del país 
andorra, ja que amb un 
simple cop d'ull se'n facilita 
la comprensió als interessats 
que solen accedir a Andorra 
per camins de muntanya, ja 
sigui des de Franca, com 
des de la Cerdanya o des 
del mateix Pallars (Valí 
Ferrera). 
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MONTARDO 
COMA LO FORNO - VALL 
DE BOÍ - COLOMERS-
BESIBERRI - AIGÜES 
TORTES 

La nova edició del full 
Montardo és un pas mes 
envers la consecució d'un 
perfeccionament cada 
vegada mes sever. A les 
acurades dades deis 
accidents, les alcades, les 
bordes i els refugis, s'hi 
afegeix un perfilat relleu 
d'aquells massisos escarpats 
i mes abruptes. La distinció 
cromática entre estany i 
glacera o congesta, demostra 
un nou avenç en aquest 
sentit de la perfecció tan ben 
conreada per Editorial Alpina, 
gracies a la seva dilatada 
experiencia. 

Al mapa hi ha, délimitât, el 
pare nacional d'Aigües Tortes 
i de la valí de Sant Maurici, i 
s'hi destaca amb vivesa la 
situació deis refugis d'Estany 
Llong, Ventosa i Calvell, 
Besiberri, La Restanca, 
Colomers i Saboredo. També 
és un encert la descripció de 
sis itineraris d'esquí de 
muntanya. Son aquests: 
- al Montardo (2.826 m), 
- al pic de Llucià (2.776 m), 
- a la Punta Alta (3.014 m), 
- al Besiberri sud (3.030 m), 
- al pic de Contraig (2.957 m) 
- i al Subenuix (2.949. m). 

SIERRA DE GREDOS 
ALMANZOR - CINCO 
LAGUNAS - CIRCO DE 
GREDOS - GALAYOS -
PUERTO DEL PICO 

Una altra publicació 
d'aquesta editorial és el 
mapa de la serra de Gredos, 
del sistema centrai ibèric. 
Aquest massis, que compren 
nou serres secundàries, es 
subdivideix en tres sectors. 
El full publicat compren la 
part central, amb els circs de 
Gredos i Cinco Lagunas 
dominais pel pic Almanzor 
(2.592 m), cim culminant del 
massis, la Galana (2.568 m), 
el Ameal de Pablo (2.505 m), 
l'enigmàtic Cuerno de 
Almanzor i altres cims 
propers ais 2.500 m. 

L'escalador pot gaudir, en 
el sector de los Galayos, de 
les vies Diedro Malagón (MD) 
(Torreón), Gerardo-Rafa (MD*) 
(torre Amezúa), Gran Diedro 
(MD a E D ) (Punta M. a 

Luisa), Mayayo-del Pozo (MD 
a EXD) (Aguja Negra). També 
hi troba el grup de los Tres 
Hermanitos (amb diversitat 
de vies), el Risco Moreno, el 
Perro que Fuma (MD"), etc. 

LA RIBAGORÇA 
MULLERES - BESIBERRI -
GELADA -
EMBASSAMENTS DE 
LLAUSET I BASERCA 

En aquest full, edició 1984 
d'Editorial Alpina, que 
compren l'accès a la Valí 
d'Aran per a la foradada o 
túnel de Vielha, hi son 
consignats tots els refugis, 
abrics i cabanes, utilitzables 
o no, inclosos en el sector. 
Entre ells els refugis de 
Besiberri (FEEC), Molieres 
(FEEC), Pere Borés (CEC) 
(no utilitzable, en vies de 
nova construcció), el refugi 
d'Estany Fer, utilitzats pels 
empleats de la companyia 
d'electricitat, el refugi forestal 
de la Valí de Barruera, el 
xalet-refugi d'ICONA, arran 
del riu Noguera, i el 
própiament dit Hospital de 
Vielha, pertanyent al municipi 
arañes de Vielha. Quant a 
les cabanes, les de Pleta 
Nova, de la Font Blanca i les 
bordes de Lestui, Llauset i 
Busia (les darreres en el 
terme de Bono). 

Els objectius muntanyecs 
corresponen al grup deis 
«3.000»: Besiberri Nord 
(3.014 m), Sud (3.030 m), 
Coma lo Forno (3.033 m) i 
pic Passet (3.002 m), a la 
vessant oriental de la 
Ribagorçana. 

A l'occidental, s'hi 
destaquen el Molieres 
(3.010 m), els Vallhiverna 
(3.067 m, 3.062 m), i els 
estrebats de la Maladeta: 
Tempestats (3.390 m), 
Margalida (3.241 m) i Russell 
(3.207 m). 

Sensé assolir unes cotes 
tan altes, son notables el 
Feixant o pic de la Tallada 
(2.955 m) i el Gerbosa 
(2.808 m), peí darrer sector. 
Per l'anterior, la Punta 
Senyalada o pic de la Torreta 
(2.951 m), el Tue Comtessa 
(2.760 m) i, a la partió deis 
termes d'Arties i Vielha, el 
Tue de Sarraera (2.632 m). 

Cal destacar, d'aquest 
mapa, la corresponent 
adequació i actualització de 
les pistes de muntanya. 

CERDANYA 
PUIGPEDRÓS - CARLIT -
EINA - PUIGMAL 

La sorpresa cartográfica 
que Editorial Alpina ens 
oferia l'any 1985 fou la 
Cerdanya. La foradada que 
travessa el Moixeró 
(l'anomenat túnel del Cadí) 
ha actualitzat ferotgement 
aquella comarca, la qual 
cosa fa del tot necessari 
disposar en el mercat d'un 
mapa modern, rigores, 
entenedor i capaç de 
subministrar al lector el 
màxim d'informació. 

Avancem-nos a dir que, en 
línies generáis, aixô s'ha 
aconseguit quasi del tot, 
encara que també ens dona 
algún error de transcripció, 
en el nom o lalçada 
(d'escassa importancia, 
tanmateix). Quant a la 
situació deis cims, caldria 
esmenar la del pie del Boc o 
Mal Ase que, en rigor, 
restará fora de l'àmbit del full 
considérât (a l'E). 

Tant al mapa com a la 
guia annexa, s'han 
documentât els refugis, 
hôtels i les estacions d'esquí. 
També les mes orientais 
d'Andorra i les de Catalunya 
Nord: Porta, Pimorent, Els 
Angles, Font-romeu, Pyrénées 
2000, Puigmal-Er, Elna i Sant 
Pere deis Forçats. Per cert, 
creiem que la denominació 
correcta és la que consta en 
el mapa, i no pas la de «San 
Pedro», com dona la guia, ja 
que aleshores no hauríem 
avançât gens respecte a la 
forma afrancesada de 
Saint-Pierre-des-Forcats. 

Cal remarcar la inclusió del 
Carlit i del Puigperic, peí fet 
d'ésser mes aviat escassa la 
cartografía sobre aquest 
darrer massís, llevat deis 
mapes adjunts a la collecció 
de Guies del Centre (guia 
CERDANYA, del matrimoni 
Jolis). 

RONCESVALLES - EL 
RONCAL - VALCARLOS 
Aquest full d'Editorial Alpina 
(ed. 1984) que situem a 
l'oest del full Ansó-Hecho, 
correspon al Pirineu navarrès 
que, si bé és modest 
d'alçades, és bell de 
contrastos i de lluminositat. 

Les valls del Roncal i de 
Belagua (aquesta fora de 
l'àmbit del full), la del riu 

Salazar, la d'Aézcoa/Irati, la 
de Valcarlos o Luzaide (al N 
de Roncesvalles, com un 
apèndix endinsat a la 
vessant de Franca), ofereixen 
indrets dignes de ser 
reconeguts. 

L'estranya configuració 
fronterera ofereix algún punt 
de curiositat, com el deis rius 
limítrofs, Urro i Urbeltza 
(deprés Irati), que uneixen 
llurs cabals a l'embassament 
d'lrabeta. Orogràficament, 
l'alçada superior correspon al 
pie Ori o Orly, a 2.017 m, al 
sector nord-oriental del full. 

El mapa, acurat com és 
preceptiu, resulta idoni per a 
l'excursionisme de muntanya, 
i també per al turisme, que 
té com a principal motivació 
la visita a la collegiata de 
Roncesvalles (s. XII-XIII). En 
l'aspecte esportiu, a la guia 
s'assenyalen algunes zones 
per practicar-hi l'escalada i 
Tesqui de muntanya. 

PICA D'ESTATS -
MONTROIG 
VALL FERRERA - VALL DE 
CARDOS 

Heus ací una nova 
publicació, d'Editorial Alpina 
(1985), del mapa que 
engloba les valls mes 
représentatives del Pallars 
Sobirà: Ferrera i Cardos. 
L'actualització i la 
modernització del full el fan 
no solament intelligible sino, 
a mes, digne de figurar en 
una exposicíó cartogràfica. 

Fa alguns anys, 
l'excursionista només 
disposava de la monografia 
«Vali Ferrera», de Ramon de 
Semir i de Arquer, autor 
també del mapa actual de 
referencia, mentre que, 
d'altra banda, no es 
disposava pràcticament de 
cap mapa mínimament 
acceptable de la Ribera de 
Cardos. Avui, aquest buit 
s'ha resolt amb encert, en 
reunir en un sol full ambdues 
comarcades. 

No cal repetir ara allô que 
hem anat comentant en 
números anteriors, sobre els 
avantages de disposar d'una 
cartografia tan depurada i 
amb profusió de détails, 
accidents i altres. És ben 
reconfortant de comparar 
aquests mapes d'avui i els 
refugis actuáis (Montfort de 
Baiau, Baborte i Mont ,oig) 
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amb els primitius, en qué 
solament podia comptar-se 
amb el refugi lliure de 
Vallferrera, obert el 1935. 

La guia adjur.a al mapa es 
desglossa en iuneraris 
turístics, per fer en cotxe, 
d'altres per fer a peu, i ' 
ascensions própiament dites. 
No hi manquen tampoc 
algunes travessies i itineraris 
d'ascensions amb esquís, 
descrits per Joan Coll. 

D. Aloy 

I POR LOS 

| PICOS DE EUROPA * 

| M O N O G R A F Í A ' 

í № I 
POR LOS PICOS DE 
EUROPA. DESDE 1881 A 
1924. Monografía por el 
Conde de Saint-Saud. 
Recopilación de textos e 
introducción de Luc Maury. 
Traducción, prólogo, 
capítulo final y notas de 
José Antonio Odriozola 
Calvo. Ayalga ediciones. 
Salinas, Asturias. 1985 

El comte, senyor Aymar 
d'Arlot de Saint-Saud, fou un 
gran viatger i muntanyenc 
empedernit. Explorador 
(perqué alió que féu en el 
seu temps tenia bastant 
d'explorar), recorregué els 
Pirineus de cap a cap i, de 
resultes d'un viatge a la 
costa del Cantabrio, el 1881, 
va entreveure els Picos de 
Europa. Se'n sentí fortament 
atret i decidí d'explorar-los i 
fer-los conéixer. Els anys 
1891, 1892 i 1893, i els 1906, 
1907 i 1908 hi realitzá 
diverses campanyes: explora 
els tres massissos de los 
Picos, puja ais principáis cims 
i topografía aquella intrincada 
orografía. El 1924, 
acompanyat de dues filies, 
torna a Picos i, recordant 

anys passats, els recorre de 
nou i puja a algún deis seus 
cims. 

Resultat de totes aqüestes 
excursions i treballs fou una 
monografía, publicada en 
francés el 1922 i reeditada el 
1937, acompanyada de 
mapes: els primers que son 
una mica detallats sobre 
aquelles muntanyes. 

La versió ara publicada és 
la mes completa deis treballs 
de Saint-Saud, i n'ha tingut 
cura el bon muntanyenc, 
ex-president de la Federación 
Española de Montañismo, 
enamorat de Picos, d'on és 
oriünd, José Antonio 
Odriozola. 

És una obra d'agradable 
lectura; no debades a fináis 
de segle passat, la zona de 
Picos de Europa era de les 
de mes difícil accés 
d'Espanya i fornia notes d'un 
accentuat pintoresquisme, 
alhora que, com a bon 
muntanyenc, Saint-Saud era 
un enamorat de la natura i en 
sabia descriure els bons 
moments, així com les 
peripécies i les dificultats de 
les diferents ascensions. 

La traducció publicada ara 
ve enriquida amb un próleg i 
nombrases notes que detallen 
i aclareixen punts del text 
original, així com amb un 
capítol dedicat a la 
cartografía que son aportació 
propia del senyor Odriozola. 

Nombrases fotografíes de 
l'época ¡Ilustren el text, i 
acompanya aquest llibre una 
carpeta amb els mapes sobre 
Picos de Europa, publicats de 
resultes deis treballs de 
Saint-Saud. 

Cal felicitar el senyor 
Odriozola per haver-nos fet 
conéixer aquesta obra de 
Saint-Saud d'una manera tan 
pulcra i detallada, i cal 
recordar (de passada) que el 
comte de Saint-Saud fou soci 
corresponsal a Franga del 
Centre Excursionista de 
Catalunya, i que publica en el 
nostre Butlletí diversos 
treballs, alguns d'ells 
referents a Picos de Europa. 

VICTOR HUGO AUX 
PYRÉNÉES, OU LA 
RANDONNÉE D'UN POÈTE. 
Editions Randonnées 
Pyrénéennes. Saint Girons 
1985. 

Petit volum éditât per 
Randonnées Pyrénéennes, en 
homenatge a Victor Hugo, 
que escrivi unes inspirades 
pagines parlant de Cauterets 
i Gavarnie, de resuites d'un 
ràpid viatge d'uns quinze 
dies als Pirineus, durant 
l'agost de 1843. 

El présent llibret, molt ben 
éditât, reprodueix aquells 
textos i el poema «Dieu, les 
voix du seuil», també de 
Victor Hugo, escrit dotze 
anys després i inspirât en les 
visions dels grandiosos 
paisatges de Gavarnie, que el 
poeta guardava en la seva 
memôria d'una manera 
inesborrable. 

HISTORIA DE LA VALL DE 
MERANGES per Salvador 
Galceràn Vigué i Josep 
Solé Sagarra. Edita 
Ajuntament de Meranges. 
Ripoll 1985 

En un volum de 242 
pagines, se'ns dona noticia 
completa del poblé de 
Meranges en particular i de la 
seva vail en general. 

Escrit d'una manera senzilla 
i sense pretensions d'estil, els 
autors ens parlen dels 
aspectes físics de la vail, amb 
la flora i fauna, per passar 
seguidament a parlar més 
detalladament del poble 
própiament dit: de la seva 
historia i privilegis antics i 
moderns, i de molts aspectes 
corn la demografia, o un cens 
de les cases actuals i de les 
families de la valí, costums 
populars, supersticions, fonts 
de riquesa i el turisme actual. 

Saludem l'aparició d'aquest 
volum, escrit per persones 

que suposem molt vinculades 
al poble, ja que ve a enriquir 
la bibliografía de temes 
comarcáis. 

J.M. Sala i Albareda. Gener 
1986 

D'ACI D A L L A 

TORROELLA DE 
MONTGRÍ. Sha fet un 
curset d'Història de 
Catalunya, des de la 
prehistoria al segle XVIII, que 
ha tingut una bona acollida. 
El coordinador dels Servéis 
Territoríals de Cultura, Joan 
Saqués, lliurà a tots els 
assistents un diploma 
commemoratíu o de 
participació. Al mateix temps, 
s'hi va inaugurar una 
exposíció, «Els oficis i les 
seves eines», que és una 
mostra retrospectiva de vells 
oficis, alguns desapareguts i 
d'altres a punt de 
desaparéixer. 

OGASSA. Uns arqueólegs 
de la Diputació de Girona 
están estudiant les vuit 
tombes descobertes al costat 
mateix de Termita de Sant 
Martí de Surroca. Segons 
sembla, formen part d'un 
cementiri medieval. El 
descobriment s'ha fet gracies 
a les obres d'ampliacíó d'una 
carretera forestal vers la 
serra Cavallera. 

GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ. En aquesta 
població va tenir Hoc la 
presentació del llibre El 
Castel! de Guardiola, originai 
de mossèn Enric Bartrina. 
L'acte s'inicià amb una 
projecció audiovisual que 
glossa els moments més 
importants de la historia del 
castell. Seguidament, feren 
ús de la paraula Ramon 
Viladés, président de 
T«Àmbit», Jordi Puntas, 
director de «L'Eroi», i l'autor 
del llibre, entre d'altres 
personalitats. Finalitzà l'acte 
cultural amb Tactuació de la 
Coral Joventut Sardanista de 
Puig-reig. 

PALAFRUGELL. Els 
industriáis del ram de les 
comarques de La Selva i Baix 
Empordà i els Ajuntaments 
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de Cassa i Palafrugell, han 
tingut l'encert de recopilar la 
historia de la industria surera 
en un calendari, des de 
principis de segle fins a 
1986. Les fotografíes van 
acompanyades d'explicacions 
que resulten ser una eina de 
divulgació lingüística de mots 
i frases caractéristiques en el 
sector, des de la recollida 
del suro fins a la seva 
comercialització. 

SÚRIA. Aquesta vila va 
celebrar el centenari del «Vot 
del Poblé» a Sant Sebastià 
amb un seguit d'actes 
religiosos i culturáis, ais 
quals van assistir Miquel Coli 
i Alentorn i Antoni Pladevall. 
Una exposició titulada «Súria, 
50 anys en imatges», i la 
proclamació de la Pubilla, a 
mes de gegants, trabucaires, 
teatre, missa, processò, etc., 
donaren a la diada un relleu 
digne d'un centenari. 

RAJADELL. Després de mes 
de vuit anys d'obres, amb un 
acte religiös fou inaugurada 
la restaurado de la parroquia 
de Rajadell, dedicada a sant 
Iscle i a santa Victoria. Les 
obres han estât executades 
gracies a les generöses 
aportacions économiques 
dels veïns. Es va repartir el 
tipie «panellet», com és 
tradicional a la vila, i hi 
hagué el ball de la coca i de 
bastons. 

OIX. «V edició de les 24 
hores a muntanya», 
organitzada pel Centre 
Excursionista d'Olot. Itinerari 
amb sis étapes continuades, 
que va enllaçar Sant Feliu de 
Pallerols amb Oix. Hi 
participaren 174 persones. La 
sortida fou a les dues de la 
tarda del dissabte, 25 de 
gêner, i l'arribada a Oix, 
entre les dues i les tres de 
la tarda del diumenge. Tots 
van coincidir a dir que, 
caminar de nit, amb Huna, 
fou meravellós. 

CASTELLÒ D'EMPÚRIES. 
S'han editat dos-cents mil 
tríptícs amb eis aiguamolls 
de l'Empordà, cinquanta mil 
dels quals son en cátala. 
Aquest fulletó fa conéixer la 
riquesa del pare natural dels 
aiguamolls: la fauna 
(principalment ocells, 

invertebrats, peixos, amfibis, 
réptils i mamífers) i la 
important vegetació. Aquest 
values document de 
divulgació ha estât éditât pel 
departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat catalana, 
conjuntament amb el de 
Comerç, Consum i Turisme. 

BERGA. Albert Montero, 
un jove de trenta anys 
résident en aquesta localitat 
berguedana des que hi va 
fer el servei militar, va 
realitzar a peu, fot sol, la 
travessa de Port-Bou a 
Fuenterrabia, en 54 dies; o 
sigui, una transpirenaica 
integral, en solitari. Diu que 
ara es troba en forma per 
anar a l'Everest o al Poi Sud, 
les sèves maximes debilitats. 
D'aquesta travessa, guarda 
moites diapositives que 
¡Ilustren la seva aventura 
hivernal: experiencia que 
s'ofereix a comunicar a qui li 
ho demani. 

VALLDAN, La. L'esglèsia 
de Sant Bartomeu de La 
Validan és objecte d'una 
reforma interior important, 
portada a terme pels veïns 
d'aquesta poblado del 
Berguedà, amb el suport del 
Bisbat de Solsona. Es tracta, 
dones, d'una obra 
comunitària i digne exemple 
d'un valor economie 
estimable. 

BAGÁ. Ha començat a 
distribuir-se un opuscle 
turistic i de guia urbana de 
Bagá, éditât per l'Ajuntament 
amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya, 
amb una tirada de vint mil 
exemplars. Dos anys de 
treball reeixits que ens fan 
conéixer, en dotze pagines, 
un resum de la historia de 
Bagà, els monuments mes 
importants, les testes i 
tradicions, els itineraris 
gastronòmics, etc., tot eli 
illustrât amb fotografíes i el 
plànol del terme municipal. 

CALAF. Des del 1624 que, 
a Calaf, els dies 4 i 5 de 
febrer se celebren les testes 
de santa Calamanda, verge i 
mártir, filia i patrona de la 
vila; testes que mai no han 

estât interrompudes. A mes 
de les festes religiöses 
(missa, lletanies, goigs, 
processó, etc.), enguany ni 
hagué un recital de danses 
per l'Esbart Manresà, una 
audició de sardanes i un 
concert a la Unió Calafina. 

BALSARENY. Durant la 
Festa dels Traginers, 
celebrada el dia dos de 
febrer, tradició que aplega 
una munió de gent de totes 
les contrades a l'ombra del 
seu castell, a mes de la gran 
cavalcada de traginers, i de 
les exhibícions dels esbarts 
dansaires i folkloriques, 
coincidint amb la diada ha 
aparegut un opuscle del 
Castell de Balsareny, original 
del prestigios estudios Xavier 
Sitjes. 

RIBES DE FRESSER. El 
dia 14 de febrer hi fou 
présentât el llibre Esports de 
neu a Catalunya, de 
Margarida Cardona i Lluis 
Dupré, amb assiténcia dels 
autors. Va presidir l'acte el 
senyor alcalde de la vila i 
altres personalitats. La 
presentació del llibre va anar 
a carree del senyor Lluis 
Puntís, ex-president del 
Centre Excursionista de 
Catalunya. 

BASCARA 
Aquest any ha tingut lloc 

la segonda edició del Mercat 
del Tortell, amb una gran 
participado popular. Aquesta 
festa es va recuperar l'any 
passât, després que s'havia 
interromput fa uns quinze 
anys. Aquesta tradició data 
del 1263, quan s'atorgà a la 
feudal vila de Bascara el dret 
de tenir sis dies festius. 
Celebrem que s'hagi 
récupérât aquesta tradició 
llaminera. 

MANRESA 
Organitzat pel Centre 

Excursionista Montserrat, de 
Manresa, va tenir lloc, a la 
Sala d'Actes del Conservatori 
de Música, un audiovisual de 
l'ascensió de la cara sud de 
l'Annapurna, per dos 
alpinistes, Nils Bohigas i 
Enric Lucas, els mateixos 
que conqueriren l'Everest. 
Elis estigueren présents a la 

vetllada i comentaren com 
assoliren l'Annapurna, i per 
qué batejaren la nova ruta 
oberta, amb el nom de «Via 
dels catalans». 

Aquesta mateixa entitat, 
per mitjá de quatre dels seus 
menbres destacáis de la 
Secció d'Espeleologia, han 
aconsseguit arribar al fons 
de la cavitat mes profunda 
que fins ara es coneix, 
l'anomenada «Jean Bernand», 
a Franca, de 1.455 m de 
profunditat. 

BERGA 

Un grup de berguedans 
promou la creació del Pare 
Nacional dels Paísos 
Catalans a la finca del Pía de 
Campllong, de 110 hes., 
projecte que ha estat 
proposat a l'Ajuntament de 
Berga pel Congrés 
Internacional de la Llengua 
Catalana. Moltes entitats i 
personalitats de la vida 
cultural catalana voldrien que 
aquesta iniciativa és portes a 
terme, i no cal dir que la 
nostra entitat troba molt 
encertada la ubicació i 
l'estratégia del lloc, en 
trobar-s'hi el «Pi de les Tres 
Branques», simbol de la 
nació catalana. 

CARDONA 
Es troben molt avancades 

les obres de restauració del 
claustre gótic, del segle XIII, 
que és davant de la 
Collegiata de Sant Vicenc. 
En restaurar-la ara fa uns 40 
anys, es va deixar el claustre 
sense coberta i estava molt 
deteriorat, amb perill 
d'ensorrar-se en qualsevol 
moment a causa de l'erosió, 
de la pluja i la mala qualitat 
de la pedra. 

SALLENT 

El diumenge dia 9 de marg 
van ser presentáis 
públicament, a Sallent, els 
Goigs de Santa Magdalena 
de Bell lloc, església 
románica del segle XI, que 
va ensorrar-se en el decurs 
del segle XV, a causa d'un 
terratrémol. Era una de les 
poques esglésies de la 
contrada que no tenia goigs, 
un buit que ja ha quedat 
cobert. 

M.M. 
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Desde la Peña de Otal la Serra de Tendenera pel vessant Sud (Foto: F Xavier Gregor!) 



XALETS I REFUGIS DE M UNTAN YA DEL CENTRE EXCURSIONISTA 
DE CATALUNYA I DEL CLUB ALPIN FRANCAIS 

m 

L ' a c o r d d e r e c i p r o c i t a t e n t r e e l C e n t r e E x c u r s i o n i s t a d e C a t a l u n y a i el C l u b A l p i n F rança i s , c o n 

t e m p l a l ' a p l i c a c i ó d e les t a r i f e s d e S O C I , pe r a t o t s a q u e l l s m e m b r e s d ' u n a i a l t r a e n t i t a t . 

Pe r a g a u d i r de l p r e u d e la t a r i f a d e S o c i de l C.A.F., ca l p r e s e n t a r e l C A R N E T v i g e n t de l C e n t r e , 

a i s g u a r d e s d e l s x a l e t s i r e f u g i s . D e m a n e u s e m p r e e l s t í q u e t s d e p e r n o c t a c i ó , a i s g u a r d e s . 

XALETS-REFUGIS, CAF 

REFUGI DE BAYSSELANCE (CAF de BORDEAUX). 
Alt. 2.650 m. Regió: Vignemale, Gavarnie. 70 Hits. Obert tot 

l'any Guarda! des del primer de ¡uliol fins a l'octubre. Des de 

Gavarnie (Barratge d'Ossoue) 3 h. 30 min. 

REFUGI DE HOLLÉ (CAF de LOURDES). Alt. 1.500 m 
Regió: Gavarnie. Guardat i obert tot l'any a excepció del mes 

de novembre. 50 Hits. Accès: per la carretera de Bujaruelo, 

3 km després de Gavarnie. 

REFUGI DEL SERRAOETS (CAF de TARBES). Alt 
2.580 m. Regió: Gavarnie, Breche de Roland. 80 Hits. Obert 

tot l'any, guardat del primer de juliol a l'octubre. Accès des del 

final de la carretera de Bujaruelo 1 h. 30 min. 

REFUGI DE TUOUEROUYE (CAF de BORDEAUX). Alt 
2.666 m. Regió: Mont Perdut, Gavarnie. Obert tot l'any. En 

mal estât. Cal portar se el material per dormir i fer-se el rnen 

jar. Accès: des del Barratge de les Gloriettes (poblé de Gèdre, 

carretera a Gavarnie) 3 h. 30 min. 

REFUGI DE CAMPANA (CAF de BAGNERES de Bl-
GORRE). Alt. 2.220 m. Regió: Reserva Natural de Nèouvielle. 

25 Hits. Obert tot l'any. Guardat del juliol a l'octubre. Accès: 

des de la carretera de La Mongie 3 h. (el camí surt 3 km 

abans d'arribar a l'estació d'esquí) 

REFUGI DE POMBIE (CAF de PAU). Alt. 2.031 m. Re 
gió: Pie d'Ossau. 50 Hits. Obert des del primer de juliol a f i 

nals d'octubre i els caps de setmana des de Pasqua. A l'hi-

vern hi ha 18 Hits disponibles. 

REFUGI D ARREMOULIT (CAF de PAU). Alt 2 3 0 5 m 

Regió: Arriel, Pallas. 30 Hits. Obert tot l'any. Guardat des del 

primer de juliol al final d'octubre. Per a mes informado cal di

rigir se al CAF de Pau, 5, rue René Fournets -64000 PAU. 

REFUGI DE LARRIBET (CAF de LOURDES). Alt 2.070 

m. Regió: Balaïtous, Frondellas 15 Hits. Obert tot l'any. Guar

dat els caps de setmana des de Pasqua i tot l'any a partir del 

primer de juliol fins a final d'octubre. Des d'ARRENS 2 h. 30 

min. 

REFUGI DE LES OULETTES (CAF de LOURDES). Alt 
2.150 m. Regió: Vignemale. 80 Hits. Obert tot l'any. Guardat 

des de primer de juliol fins a l'octubre. Oes del Pont d'Espa

gne 3 h. 

REFUGI DE VENASQUE (CAF, PIRINEUS CEN
TRAIS). Alt. 2.232 m. Regió de Luchon. Tel. (61) 62 89 25. 

Obert sensé Guarda. 12 places, Hiteres i llar de foc. Accès 

amb automôbil en direcetó a l'Hospice de France just a la In 

furcacio de la carretera, 4 hores de camí. 

REFUGI DEL PORTILLON (CAF, PIRINEUS CEN-
TRALS). Alt. 2.570 m. Al Hac d'Oô, regió d'Oo. Guarda: 

Mme. Dorche, tel. (59) 30 45 16 a Pau. Guardat del 1 . " de 

juliol al 15 de setembre. i alguns caps de setmana de prima

vera i tardor. 45 places estiu i hivern. estufes i Hiteres. 

Accès amb automôbil fins a les granges d'Astau. 3 hores de 

camí. 

REFUGI DEL MAUPAS (CAF, PIRINEUS CEN-
TRALS). Alt. 2.450 m. Regió de Castillon de Larboust. Guar

da: Mr. Tristan Bane. Tel. (61)162 89 25), tel. al Refugi 

(61) (79 16 07). Guardat del 1 ' de juliol al 15 de setembre. 

25 places. Accès amb automôbil fins a la Central Eléctrica. 

4 hores de camí. 

REFUGI D'ESPINGO (CAF, PIRINEUS CENTRALS). 
Alt. 1.967 m. Regió de Luchon. Tel. (61) (62 89 25). Guarda: 

Mr. Eugène Rives, tel. (61) (79 12 40) a Oo. Guardat els 

caps de setmana de maig a octubre i de juny a 30 de setem

bre una part oberta permanentment. Tel. del Refugi: 

(61) (79 20 01). 70-80 places. Restaurant i Hiteres. 20 pla

ces a I hivern Accès amb automôbil, fins a les granges d'As

tau. 2 hores de cami. 

XALETS-REFUGIS, CENTRE 
XALET DE LA MOLINA 

Situado A la Molina a 1.570 m d'altitud i a 10 km d'Alp. 

El xalet es troba en un lloc immíllorable de la Molina per la 

seva panorámica sobre el bosc, la valí i la serralada que provè 

del cim del Puigmal. 

Accès: Amb automôbil per la carretera NI-152, fins a la 

collada de Toses i d'aquí per la carretera que porta a Alp. 

També s'hi pot arribar amb ferrocarril, linia de Barcelona a 

Puigcerdà. 

Excursions: El xalet, a Testar situât a la comarca de la 

Cerdanya, és una exellent base d'excursions de tota mena 

corn poden ser: la Valí de Nuria, les serres del Montera i 

Cad!, la Cerdanya francesa r a l'hivern és punt estratègic per 

la seva proximitat a totes les estacions d'esquí de la zona. 

Ais seus voltants, es troben abundants prats amb tota la 

flora alpina autóctona de la zona i frondosos boscos on a la 

tardor és fácil trobar bolets. Per a mes informado consultar 

les guies del CENTRE, «PIRINEU ORIENTAL» i «CERDANYA». 

Servéis: Xalet obert tot l'any, 150 places amb habitacions 

de dos Hits amb dutxa, habitacions amb Hiteres, no cal sac de 

dormir. També disposa de dormitori general amb sac de dor

mir, amb dutxes i servéis. Servei de restaurant. 

Guarda: Sr. Antoni Barnadas. 

XALET JULI SOLER I SANTALÓ 

Si tuado: Es troba al poblé de Salardu, a la Vall ri Aran, a 

1.268 m d'altitud. 

Accès: Amb automôbil per la carretera C-412 de Viella al 

port de la Bonaigua. 

Excursions: El xalet és una excellent base per a excur

sions a la Vall d Ai an i les valls veines. Consultar la guia del 

CENTRE «PALLARS-ARAN». 

Servéis: Xalet obert tot l'any, 105 places amb habitacions 

de dos Hits amb dutxa, habitacions amb Hiteres, no cal sac de 

dormir. També disposa de dormitori general, amb sac de dor

mir, amb dutxes i servéis gênerais. Servei de restaurant. 

Guarda: Joaquim Perea. 

XALET DE LA BASSETA 
Situado: A Sant Joan de l'Eri-i nou a la divisoria de les 

comarques de l'Ait Urgell i el Palláis, a 1.700 m d'altitud i a 

30 km del poblé de Castellbó. 

Accès: Amb automôbil per la carretera C-1313 , agafant 

el trencall a l'aéroport de la Seu d'Urgell i continuant fins a 

Castellbó. D'aquí arrenca una pista en bon estât fins al xalet. 

Servéis: Obert tot l'any amb habitacions de líderes amb 

dutxa. Dormitori general amb sac de dormir. Servei de restau

rant. 

Excursions: Pels frondosos boscos que l'envolten aseen 

sions al Tossa de l'Orri i a la Valí de Santa Magdalena. Per a 

mes informado consultar la guía del CENTRE, «PALLARS-ALT 

URGELL» 

Guarda: Josep Pratginestós. 

XALET D'ULL DE TER 
Situació: Es troba en el cercle d'UH de Ter a la capcalera 

del riu Ter, a 2.220 m d'altitud i a 15 km del poblé de Setca-

ses. 

Accés: A peu, 30 minuts des de la carretera que des de 

Setcases porta a Testado d'esquí Vallter. 

Excursions: A Nuria, címs de Bastiments, Bassíbers, Cris 

tahona i Canigó. Per a mes informació consultar la guia del 

CENTRE «PIRINEU ORIENTAL». 

Servéis: Disposa de 75 places distribuirles en habitacions 

amb lliteres de vuit places, equipat amb flassades, cal portar 

sac de dormir, té installació eléctrica, sanitaris i dutxes. Ser

vei de restaurant. Obert del primer de juny al 30 de setembre. 

Resta de l'any, obert els caps de setmana. 

XALET JOAN VENTOSA I CALVELL 
Situació: Es troba sobre l'estany Negre de Boi. a la vall 

del riu Tor, a sota les Agulles de Travessany, a 2.220 m d'al

cada i a 10 km del Balneari de Caldes de Boi. 

Accés: A peu des de la presa de l'estany de Cavallers, fins 

a la presa amb automòbil per la carretera d'Erill la Vali al Bal

neari de Caldes de Boi. Des de la presa hi ha dues hores, pas 

sant per la pietà de riu Malo, llastres de la Morta fins al xa

let. 

Excursions: Ais cims de Beciberri, Contraig, Punta Alta i 

molts d'altres. Per a mes informació consulteu la guia del 

CENTRE, «PALLARS-ARAN». 

Servéis: Dormitori general de 80 places, equipat amb flas

sades, cal portar sac de dormir. Servei de restaurant. Sanitari 

i dutxes Obert des del 23-6-84 al 30 de setembre. Resta de 

l'any possibilitat els caps de setmana. 

Guarda: Miquel Sánchez. 

XALET DE LA RENCLUSA 
Situació: A la vali del riu Essera en el desguàs de la gele

rà de la Maladeta, 2.140 m d'alcada i a 25 km del poblé de 

Benasc. 

Accés: A peu des del Pia d'Estan. Amb trenta minuts d'au-

tomòbil es pot anar des de Benasc fins a l'Hospital, i d'aquí a 

l'esmentat Pia per pista forestal. 

Excursions: Ascensions a tots els cims de la Maladeta i 

al mateix Aneto. Per a mes informació consulteu la guia del 

CENTRE, «POSETS-MALADETA». 

Servéis: Disposa d'habitacions amb lliteres i dormitori ge

neral. Cal portar sac de dormir. Servei de restaurant. Obert 

des del 23-6-84 al 30 de setembre. Resta de l'any, possibili

tat els caps de setmana. 

Guarda: Antonio Lafont. 

XALET D AMITGES 
Situació: Estany d'Amitges a la vali de Sant Maurici, a 

2.380 m d'alcada, a 15 km d'Espo!. 

Accés: Amb automòbil d'Espot a l'estany de Sant Maurici, 

i a peu per pista forestal (1 h. 30 m.), o bé amb vehicles tot 

terreny. 

Excursions: Ascensions i escalades a les Agulles i Pie 

d'Amitges, Pie de Basiero, Pie de Ratera, etc. 

Servéis: Dormitori general de 80 places equipat amb flas

sades. Cal portar sac de dormir. Servei de restaurant. Sanita

ris i dutxes. 

INAUGURACI!): 23-9-84. 

REFUGI JOSEP M.' BLANC 
Situació: A l'Esíany Tort de Peguera, a la vali del riu Pegue

ra, a 4 hores de carni del poblé d'Espo! i a 2.350 m d'alcada. 

Accés: A peu des del poblé d'Espo! o amb vehicle tot te

rreny per la pista forestal que surt de la carretera de Sant 

Maurici. 

Excursions: Ascensions ais cims de Peguera i Monastero. 

Per a mes informació consulteu la guia del CENTRE, «PA

LLARS-ARAN». 

Servéis: Dormitori general. Cal portar sac de dormir. Ser

vei de restaurant. Obert des de 23-6-84 al 30 de setembre. 

REFUGI CIRÍAC BONET 
Situació: Poblé de Siurana. 

Accés: Amb automòbil per la pista que surt de Cornudella 

de Montsant. 

Excursions: A les serralades de Prades i del Montsant. 

Servéis: Disposa de dormitori general de 30 places, sani 

taris, aigua corrent. La clau es demana al guarda que viu al 

mateix poblé. 

Guarda: Sr. Rufino Roig. 



CATALANA DE 
FDTDCDMPGSICIDN, S.A. 

- Empresa líder, dedicada al servei del món editorial. 

- Alta tecnologia en mètodes de fotocomposició amb la ¡ncorporació dels nous mètodes de: 

* A U T O C O M P O S I C I Ó 

* A U T O C O R R E C C I Ó 

* T R A N S C O D I F I C A C I Ó D E T E X T O S P E L S I S T E M A « M E D I A C O M 4 0 0 0 » 

* T R A C T A M E N T D E T E X T O S A T R A V É S D E L S I S T E M A « M O D E M T E L E F Ò N I C » 

- Adquisició continua dels últims sistemes de fotocomposició présentais al mercat. 

- Personal altament qualificat en 

* Fotocomposició 

* Muntatges 

* Fotomecánica 

Oficines: S a r d e n y a . 2 2 1 - 2 2 3 . en tra i . 3.' 1. Teléf. 2 3 2 4 1 6 2 (3 línles). 0 8 0 1 3 - B A R C E L O N A 

Tallers: Conseil d e C e n t , 5 0 0 . 6 . a p lanta . Te lè fon 2 4 5 6 8 0 5 / 0 6 

La revista excursionista de mes tradició i de mes difusió de Catalunya. 

BUTLLETA 

MUNTANE 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATAEUNY\ 
Club Alpi Cátala 

c. Paradis, 10 Barcelona (2) 

Si encara nosou 
subscriptor de 
MUNTANYA. 
retalleu i envieu 
aquest butlletí 
i rebreu 
puntualment 
la revista al 
vostre domicili. 

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

Molts 
excursionistes 
no llegeixen 
MUNTANYA 
perqué no 
la coneixen. 



TOTS ELS ÀMBITS DE L'ESPELEOLOGIA 
AL TEU ABAST AMB 

speleon 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

ML)lNTíVIN\A LA PRIMERA REVISTA DE L'EXCURSIONISME CÁTALA 

r 
BUTLLETA 
DE 
SUBSCRIPCIO 

Tallar per on 
indiquen els punís 
i reomplir adequadament 
la butlleta 

Nom 

Carrer 

n.° pis Poblado D.P. 

Se subscriu a la revista MUNTANYA a partir de l'any amb la quota anual de pessetes 

Cobrament: per banc, segons autoritzaciô adjunta Signatura 

Data 

Banc l Caixa 

Carrer 

n.° Poblado D.P. 

Sr. Director 
Us preguem que fins a nova indicado, vulgueu fer efectiu el rebut anual de la revista MUMTANYA del Centre Excursionista 
de Catalunya-Club Alpi Cátale corresponent a la subscripció 

a nom de. 

que viu a . >Poblado .. 

a nom de. 

.amb carree al compte corrent o d'estalvi 

Signatura 





Adquiriu llibres del 
Centre Excursionista 
de Catalunya! 
Del nostre fons 
editorial, destaquem 
uns títols per la seva 
acurada presentació i 
el gran format. 
Podeu fer-vos - i fer 
ais amics- un bon 
regal! 
Ens referim a: 

ESPORTS DE NEU 
A 

CATALUNYA 
M . i [ ( ¡ ' i ' i ( l - i C i n l n i n i H o r n . 

I l i l i ' . D l i p H ? I C l i y . : 

ESPORTS DE NEU A CATALUNYA 

La historia del desenvolupament de 
Tesqui a Catalunya des del llunyà 1908, 
en qué la novella Secció d'Esports de 
Muntanya del Centre iniciava, ais Rasos 
de Peguera, les primeres practiques 
d'esquí, fins a la gran realitat d'avui dia. 
Profusament illustrât, és una historia 
documental i gráfica. 

Manuel Mateu i Ratera 

CLUB M.PI CATAl 

pUT VTNI 
CATALUNYA 

EVEREST-82 (El repte d'un somni) 

Primer intent d'assolir el cim de l'Everest 
en la historia de l'alpinisme català. 
Magnificament illustrât, ens dona una 
gran visió humana i paisatgística de les 
muntanyes del Nepal a la seva vessant 
de l'Everest. 

QUERALBS 

És un llibre on se'ns mostren tots els 
aspectes d'aquest historie poblé del 
Pirineu. 
Hi trobem reflectida la vibració solidaria 
deis véins i deis amics per homenatjar 
els companys i el poblé que els aplega. 


