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Vine, no siguis modest: 

TRAMO 20, S.A. 
Carrer del Camp, 86, can tonada Bisbe Sivilla 
(entre Muntaner i Mandri) 
Teléfon 212 80 08 
08022 BARCELONA 

Uns quants dies abans de comprar el nou 
REANULT21 repeteix-te 

»No siguis modest, no siguis modest..." 

EN MOTORITZACIÓ, NO SIGUIS MODEST. 

Tria entre cinc nivells de potencia: 
- GTD: 72 CV. - GTX i TXE: 120 CV. 
- TDX: 88 CV. - 2 1. Turbo: 175 CV. 
- GTS: 92 CV. 

EN ESTIL, NO SIGUIS MODEST. 
Assegura't que compres un cotxe ben dissenyat. 

Mira't bé la calandra, els grups optics integrats, el 
paraxocs envoltants o els embellidors de les rodes, 
dissenyats amb tot detall. 

Comfirmaras per qué teñen aquest aire agressiu 
i esportiu que, al primer cop d'ull.ja t'atrau. 

EN EQUIPAMENT I CONFORT, 
NO SIGUIS MODEST. 

Tu demana. Per aixó hi ha tres nivells 
d'equipament. Qualsevol d'ells, amb aire condicionat 

de sèrie, tapiceries d'autèntica categoria, disseny 
antireflector del tauler, alcavidres elèctrìcs a les 
portes del davant, panys centralitzats amb 
telecomandament, direcció assistida i llums antiboira. 

A més, naturalment, seients del davant amb 
regulació lumbar. recolzacaps regulables i cinturons 
de seguretat regulables d'altura. 

EN ELEGIR LA TEVA VERSIÓ, 
NO SIGUIS MODEST. 

Al capdavall, per 2.415.000 ptes.* aconsegueixes 
la versió més alta de la gamma: el TXE. Que afegeix 
a l'equipament de la resta de la gamma el sistema 
ABS incorporai de sèrie, ordinador de bord i llantes 
d'aliatge lleuger. Quan ens vinguis a veure, et 
completarem la llista de detalls i veuràs que no hi ha 
cap elecció millor. Modèstia a part. 

Nou Renault 21 
no siguis modest. 

* Preus a la Península i Balears. 



E S Q U Í 
C A M P I N G 
E S C A L A D A 

M E M B R E D E L G R E M Ì D ' A R T I C L E S D ' E S P O R T S 

CANUDA, 6 - 0 8 0 0 2 BARCELONA 
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LA MILLOR QUALITAT I EL MILLOR SERVEI 
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uixans 
Primeres marques en 
material per a la neu. 
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Esquís, 
f ixacions, 

bastons, botes 
i mun ta tge . 

Esquís Fischer, 
f ixacions Tyrolia, 

botes Caber , bastons 
i mun ta tge . 

Esquís Streule, 
f ixacions, 

Silvretta, ganivetes 
i mun ta tge . 

Esquís, f ixacions, 
botes, bastons 
Karhu o Fischer 

i mun ta tge . 
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Un Millenari dégradât 

Que ningú no s'espanti. Això no 

és cap atac ni cap desqualificació de 

la commemoració del millenari de la 

independencia política de Catalunya, 

la nostra pàtria, commemoració im

prescindible en qualse- voi nació 

normal que tingui un mínim de me

mòria i vulgui mantenir-la. La inten

d o del titol va per un altre cantó i, 

probablement, més a fons. 

Com a excursionistes catalans, 

aquesta celebració no ens fa pas 

oblidar la realitat actual del nostre 

país, sobretot pel que fa al món na

turai i a la seva conse rvado , que 

veiem, palpem i patim, si més no, 

cada setmana. Vet aquí, per la forca 

i l 'extensió de les realitats adverses 

al nostre patrimoni naturai - d e 

to t s - , no ens podem treure del cap 

els versos fináis del poema de Sal

vador Espriu «Assaig de càntic en 

el temple», que parlen «d 'aquesta 

nostra pobra, bruta, trista, dissorta-

da pàtria». 

Som una nació mi l lenàr ia i 

n ' h e m d 'estar orgullosos, però sen-

se estar-ne satisfets; amb la lucide-

sa i la humilitat de saber que ens 

falta molt per fer, per arribar, com 

diu el poeta, a aquells pai'sos de 

«nord enllà, on diuen que la gent és 

neta i noble, culta, rica, lliure, des-

vetllada i felicj». 

Parafrasejant Salvador Espriu, 

podríem dir que Catalunya és pobra 

perqué sóm pobres d 'aspiracions, 

perqué ens falta ambició de teñir un 

país net, ordenat, perqué moites ve-

gades només ens preocupem de fer 

diners, però el cost, el fem pagar al 

país amb degradació de tota mena. 

Catalunya és bruta perqué som 

bruts, l lencem deixalles de tota me

na, des de plastics i pots d 'a lumini , 

fins a résidus industriáis fortament 

tòxics, i no parlem de l 'escàndol de 

la central nuclear de Vandellòs, pe

ro també som bruts -mo l t més 

bru ts - , quan fem pressió perqué un 

projecte intéressant per a la natura 

no es porti a terme perqué ens pri

vará de fer un negoci, quan no 

complim, tot i saber-Íes, les normes 

que es dicten perqué la nostra terra 

sigui millor, quan els polítics no 

s 'hi maten o es venen. Catalunya és 

trista perqué l 'especulació, el des

interés, la brutícia i la burocracia 

inopérant i cara, no son mai engres

c a d o s . 

I encara, seguint el poeta, po

dríem dir que la nostra pàtria és 

dissortada, no solament pels atacs 

deis enemics de Sepharad, sino per

qué els pitjors enemics, els té a din-

tre seu. Es enemic de Catalunya qui 

no respecta el seu patrimoni natu

ral, per incuria, per interés econo

mie o de qualsevol mena; qui tenint 

responsabilitat en l 'ordenació i 

l 'administració del patrimoni natu

ral, no treballa amb la celeritat i 

Linteres que requereix la gestió de 

la natura; qui, estant obligat a fer 

respectar les normes, no les respec

ta o no les fa respectar, per por, per 

comoditat o per diners. 

El tema de reflexió és llarg; 

tanmateix , recomanar iem que eis 

nostres lectors l legissin l ' informe 

«Diagnosi sobre l 'estât de la Na

tura a Cata lunya», publicat al 

núm. 5 del Butlleti de la Lliga per 

a la Defensa del Patrimoni Natu

rai (DE.PA.NA), per a poder tenir 

un panorama resumit deis princi

páis problèmes plantejats entorn 

del patr imoni naturai de casa nos

tra. Potser, després de llegir-lo, 

les paraules que hem escrit més 

amunt no els semblaran tan dures. 

Finalment, demanaríem al govern 

de la Generalität de Catalunya que, 

tal com ha célébrât el Millenari - c e 

lebració en la quai ha participât el 

Centre Excursionista de Catalunya i 

a la qual aquest número de MUN-

TANYA també aporta el seu gra de 

sorra-, es preocupi de la gestió cor

recta i respectuosa del patrimoni na

tural de Catalunya, que és el nostre i 

el de tots. Per a nosaltres, excursio

nistes, una nació és una terra, una 

llengua i una voluntat de ser. El res

pecte per la nostra terra, per la natura 

és perfectament compatible amb 

l 'augment del nivell de benestar i és 

imprescindible per a elevar el nivell 

humà de tots. Que ningú no pugui 

dir: «Oh, que cansat estìc de la meva 

covarda, velia, tan salvatge terra, i 

com m'agradaria d'allunyar-me'n, 

nord enllà». 
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CARTA ALS SOCIS 

Amies i consocis: 

Un deis objectius que ens vàrem 

fixar, en assumir jo la presidencia del 

Centre Excursionista de Catalunya-

Club Alpi Cátala, era aconseguir el 

reingrés de la nostra entitat a la Unió 

Internacional d'Associacions Alpi

nes (UIAA). I això per dos motius. 

En primer Hoc perqué considerà-

vem que el Centre hi tenia un cert 

dret historie pel fet d 'haver figurât 

entre les entitats fundadores l 'any 

1932. Homes amb una amplia visió 

de projecció a l 'exterior, com Josep 

M- Guilera i Albert Oliveras, van 

treballar des d 'un primer moment 

perqué aquesta unió d 'enti tats alpi

nes fos una realitat. Després, la 

guerra civil (1936-39) i les conse-

qüéncies que se 'n derivaren van ta

llar la pertinença del Centre a la 

UIAA. 

El segon motiu era la convicció 

que el Centre podia i havia de formar 

part del màxim organisme interna

cional de carácter muntanyenc, pel 

seu historial i per la intensa vida acti

va actual en el pía esportiu, social i 

de contactes internacionals que han 

anat teixint una estreta relació amb 

els éléments rectors de les diverses 

entitats alpines i de la mateixa 

UIAA, que mes d 'un cop havia sol

licitât la nostra presencia en reunions 

de caire tècnic. Fins que ens va sem

blar que havia arribat el moment 

oportú per a demanar el nostre rein

grés. 

Teníem présent 1'anterior sol li

citud, de l 'any 1976, fracassada en 

els últims moments per motius di

versos, i vàrem procurar d 'evitar 

els possibles recels que la nostra 

petició pogués suscitar. Vàrem tro-

bar la comprensió correcta i el su-

port unànime de totes les entitats, 

amb les quals es va parlar prévia-

ment, així com de la Federación 

Española de Montañismo, a la qual 

férem arribar la nostra petició, ates 
que pel seu conducte ens havia de 

ser oberta la porta de la UIAA. 

El procès ja estava en marxa i 

pel setembre de l 'any passât el ma-

teix Fernando Muñoz, président de 

la Federación Española de Monta

ñismo, em comunicava, en plena 

muntanya, que la UIAA acceptava 

el nostre ingrés, que seria proposât 

en l 'Assemblea del proper any per 

a la seva aprovació. 

La UIAA ens va demanar infor

mado puntual del Centre, que fou 

diligentment cursada. 

N o quedava res mes a fer que es

perar. 

La data arribà. L 'Assemblea Ge

neral de la UIAA seria a l 'India, a 

Nova Delhi, del 28 al 30 de setem

bre. L 'ocas ió era prou important 

perqué el Centre hi fos présent, i, 

acompanyat d 'Enric Nosàs , marxà-

vem cap a l ' India el 29 de setem

bre. Encara una mica desorientats 

pel llarg viatge, el canvi d 'horari , 

etc., i amb continguda emoció , es-

peràvem, el dia trenta, a la tarda, la 

v o t a d o que ens havia d 'admetre a 

la UIAA. La nostra proposta d 'ad-

hesió fou presentada pel president 

de la UIAA, ST. Sganzini i accepta-

da per unanimitat. 

No vull acabar sense agrair pú-

blicament les paraules que el presi

dent de la Federación Española de 

Montañismo, Fernando Muñoz, di

rigí a l 'Assemblea per significar 

l 'acte de justicia que s 'acabava de 

fer amb el Centre Excursionista de 

Catalunya, l 'entitat degana de l 'es-

port cátala i espanyol i la més im-

portant del país en l 'àmbit mun

tanyenc. Per la meva part, amb pa

raules emocionades, vaig donar les 

gràcies i vaig expressar el meu de-

sig de continuar treballant, com des 

de la nostra fundació, per amor a la 

natura i en pro de l 'amistat entre els 

muntanyencs de tot el món. 

En la mateixa Assemblea varen 

ser admeses també l 'Associació de 

Muntanyencs de Hong-Kong i la 

Federación Colombiana de Monta

ña, a les quals adrecem des d 'aquí 

la nostra enhorabona. 

Em semblava que, com a presi

dent del Centre, us havia de donar 

una primera noticia del perqué i el 

com del nostre reingrés a la UIAA, 

del qual tots plegats ens hem de fe

licitar perqué implica un reconeixe-

ment internacional de la nostra 

entitat i, amb ella, del nostre país. 

Josep M- Sala i Albareda 

President del Centre Excursionista 

de Catalunya - Club Alpi Cátala 
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El grup de les amanites (II) 
Les amanites mortals 

Hilari Sanz ¡ Gonel 
del Grup d'Estudis Botanies «Ramon Pujol i Ahina» 

i de la Societat Catalana de Micologia 

En aquest article fem una descripció de
tallada de les tres amanites mortals que 
es fan a Catalunya: VAmanita phalloï
des, Y Amanita verna i Y Amanita virosa. 

AMANITA PHALLOÏDES 

(Vaili, ex Fr.) Secr. 

Noms populars: Cat.: farinera bor
da, farinot, pentinella borda. Eusk.: il-
kor. Cast.: oronja verde, cicuta verde, 
seta mortai. 

Aspecte general 

Bolet de caient elegant, esvelt i de 
formes regulars. Les sèves proporcions 
equilibrades fan que sigui utilitzat com a 
model en demostracions didactiques. El 
seu color délicat, generalment verd 
d'oliva al capell i blanc quasi pur al peu, 

1. Les amanites, en néixer, ho fan reco-
bertes per un vel blanc, gruixut i membra
nes que les envolta corn si fos una elosca, la 
quai cosa fa que tinguin tot l'aspecte d'un 
ou. Hi ha certes diferèneies en la forma 
d'aquests ous segons l'espècie d'amanita a 
que correspon. Cal conèixer aquestes for
mes per a evitar les confusions i prendre 
una amanita mortal per una de comestible. 

En VAmanita phalloides, la part més es-
treta de l'ou apunta cap amunt. En canvi, en 
Y Amanita caesarea (ou de reig), comestible 
excellent, la part més estreta de l'ou apunta 
cap avail. 

li confereixen una suavitat cromàtica 
que no fa pas pensar que, sota el seu as
pecte innocent i agradable, s'amagui el 
bolet mortal per excellència. Hom l'ha 
définit com la màquina més perfecta per 
a matar que té la naturalesa. L'A. pha
lloides generalment es troba aïllada o en 
petits grups dispersos en tota mena de 
boscos, perô principalment als de plani-
folis. És fàcil de localitzar pels seus tons 
clars que destaquen dels torrats i bruns 
de la fullaraca bruna que l'envolta. 

Capell 

De 6 a 13 cm (15) de diamètre. De 
color verd d'oliva, verd grogôs i fins i 
tôt blanc grogôs. 

Quan emergeix del substrat, ho fa 

En \ A m a n i t a p h a l l o i d e s , la part més 

estreta de Pou", apunta cap amunt. 

embolcallada peí vel general, blanc i 
gruixut, que li confereix tot l'aspecte i 
la forma d'un ou. 1 Quan, en créixer el 
bolet cap amunt i expandir-se simultá-
niament el barret, es trenca el vel gene
ral i el deixa sortir lliurement, llavors 
la seva forma esdevé hemisférica o 
ovoide per a restar definitivament estés 
o aplanat. 

Una característica distintiva de l'A-
manita phalloides és la presencia sobre 
el barret d'unes fibres sedoses fines, 
bruñes o negroses, que van radialment 
del centre a les vores, cosa que fa que 
el centre del barret, per la conjunció 
d'aquestes fibres, tingui una tonalitat 
més fosca. Aquestes fibres li donen un 
aspecte lluent i sedós en temps sec, i 
un xic viscos en temps humit. El marge 
és llis i regular. 

La cutícula o pela del barret és fácil-
ment separable i la carn subjacent del 
marge té una tonalitat verdosa. 

Carn 

Blanca, lleugerament verdosa sota 
la cutícula del marge. Té un gust dolc. 
Quan és jove no fa cap olor apreciable, 
en tot cas una de lleugera que recorda 
la de roses marcides. En envellir, 
aquesta olor es torna desagradable i 
nauseabunda. 

Lamines 

Blanques, amb una esfumadura ver
dosa vers el marge del barret; atapeí-
des, lliures, ventrudes o arrodonides 

En \ A m a n i t a c a e s a r e a (ou de reig), 

la part més estreta apunta cap avail. 
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cap al peu, perô atenuades vers el mar
ge; irregulars, que s'alternen amb algu-
nes laminetes o lamèllules truncades 
quasi a escaire vers el peu. Les lamines 
reaccionen en contacte amb l'àcid sul
furic tenyint-se de color violât. 

Esporada 

Blanca en massa. Molt abundant. Es 
formada per espores [lises, ovoides. 
plurigutulades, que es tenyeixen de 
blau en contacte amb reactius iodats 
(espores amiloides). Aquesta reaccio 
es correspon amb el marge His del bar
ret. 

Peu 

Blanquinôs, lleugerament recorre-
gut per franges en ziga-zaga com la 
pell d'una serp, per esfumadures d'un 
color groc verdôs pàllid i generalment 
cobert de petits flocs llanosos poc évi
dents. Es esvelt, ait (5-11 cm), ciltn-
dric, atenuat a la part superior, en-
gruixit a la base per un bulb volumi-
nos. El peu es pie quan el bolet és jove 
i buit en els exemplars veils. Présenta 
un gran anell membranes que penja del 
terç superior del peu, blanc, lleugera
ment estriat, sovint menjat pels 111— 
macs. Una gran volva membranosa, en 
forma de cassoleta, persistent, lobula-
da, blanca amb esfumadures verdoses 
al seu interior, envolta amplament el 
bulb esponjos del peu. En la majoria 
dels casos resta enterrada profunda-
ment al soi i, per tant, no és visible. 

Habitat 

Es pot trobar en tota mena de boscos, 
preferentment als de planifolis i espe-
cialment a les rouredes. No és gaire 
abundant a les pinèdes i avetoses. Apa-
reix a final d'estiu fins al novembre. 

Comestibilitat 

Mortal en la major part de les into-
xicacions. Es el bolet mes metzinôs 
que es coneix. El retard a manifestar-se 
els efectes dels toxics (mes de quatre 
hores) fa que tots els antîdots i tracta-
ments siguin gairebé inûtils, ja que en 
aquest temps, les toxines ja s'han es-
campat per tot l'organisme. 

Barret verd grogós o verd olivad 
Fibres radiais fines, 

sedoses, de color 

bru o negre 

Lamines blanques, 

atapeïdes, fines. 

Espores blanques 

Peu esvelt, cilindric, 

fàcilment separable 

del barret 
Peu zonal de fines franges 

groc d'oliva pàl-lid en ziga-zaga, 

com la pell de serp 

Volva membranosa, blanca, 

lobulada, que envolta 

amplament la base del peu. 

Generalment es troba soterrada 

r1.S/V)¿ 

L"'ou" de l'Amanita 

phalloides 

Amanita phalloïdes 

AMANITA VERNA 

(Bull, ex Fr.) Pers. ex Vitt. 

Noms populars: Cat.: cogomassa. 
Eusk.: hilzaile goiztiar. Cast.: cicuta 
bianca. 

Aspecte general 

Es un bolet semblant a VAmanita 
phalloides, amb la sola diferencia gene
ral que és totalment blanc o pàllidament 

esgrogueit. La seva aparició primerenca 
pel mes d'abril o maig li ha donat el 
qualificatiu de verna (primavera). Pot 
trobar-se'n també algun exemplar esca-
dusser a l'estiu i a la tardor. 

2. S'anomenen espores plurigutulades 
quan en el seu interior es troben unes gotes 
microscopiques de substancia oliosa. 
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És considerada com una subspècie de 
Y Amonita phalloïdes, amb identiques 
propietats toxiques d'efecte retardât i 
decididament mortal. Un exemplar és 
suficient per a matar una persona. 

És un bolet proporcionat, esvelt, de 
cama 1 larga, recta i d'aspecte agrada
ble i innocent. Afortunadament és un 
bolet poc fréquent ais nostres boscos i 
podría ser qualificat de rar. S'ha de te
nir la seguretat d'haver collit el bolet 
sencer, ja que no veure la volva per ha-

ver-la deixat soterrada en collir-lo fa 
difícil la seva diferenciado amb altres 
especies comestibles que presenten 
unes formes i un color similars. 

Capell 

De 6 a 10 cm de diamètre, totalment 
blanc o groe pàllid, amb una lleugera 
esfumadura ocràcia al centre. En prin-
cipi campanulat, després hemisfèric i a 
la maduresa estés. Cutícula fàcilment 

Un grup d'Amanita phalloïdes, el bolet 

mortal per excelencia del nostre país. 

Foto: Hilari Sanz. 

separable, elàstica, brillant i setinada 
en temps sec. No conserva restes del 
vel general sobre el barret. El marge és 
prim, regular, mai ratllat o estriat. 

Carn 

Blanca, tova, no higròfana. Olor 
nulla o indeterminada en els exem
plars joves, repellent i nauseabunda 
en envellir. Sabor dolç. 

Lamines 

Son blanques, atapeídes, estretes, 
que s'arrodoneixen cap al peu, no ate-
nuades al marge. Están intercalades 
amb laminetes o laméllules brusca-
ment truncades vers el peu. 

Esporada 

L'esporada és blanca en massa. Les 
espores son ovoides, apiculades i ami-
loides, és a dir, viren a blavoses amb 
els reactius iodats. Aquesta reacció es 
correspon amb el marge no estriat del 
barret. 

Peu 

El peu és esvelt, allargassat, quasi 
recte, blanc, fortament bulbos a la ba
se. Estriat pel damunt de l'aneli i fari
nés o pruí'nós per sota, però sense floes 
0 pinzellets fibrosos. 

Com passa en totes les amanites, la 
cama se separa fàcilment del barret, ja 
que es tracta de bolets heterogenis. Tot 
ell es mante bastant soterrat, cosa que 
fa que a primer cop d'ull no es pugui 
avaluar la veritable mida d'aquesta 
amanita. La volva, per tant, tampoc no 
és visible. 

La cama és guarnida d'un aneli api-
cal, blanc, penjant, membranes, estriat 
1 persistent, aixi com també d'una vol
va blanca, membranosa, persistent, al
ta, que depassa el bulb i s'estreny pel 
seu damunt. Està molt soterrada. 
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ESTUDiS I RECERQUES 

Marge His 

Aneli prim, estriat 

Zona Misa, sense I'aspecte 

cotonós de la resta del peu 

Barret estes, blanc, amb una 

esfumadura lleugerament 

ocràcia al centre 

Peu cilindric, blanc, 

cotonós o pruïnos 

Volva membranosa, embeinant, 

blanquinosa 

Amanita verna 

Habitat 

Com ja hem dit abans, és sortosa-
ment poc freqiient, quasi rara en valo-
raciô global, encara que pot ser abun-
dosa en alguns indrets determinats. Es 
troba als boscos de planifolis, alzines i 
castanyers, i és poc o gens freqiient als 
boscos de conifères. Prefereix els sois 
calcaris. 

Comestibilitat 

Es una amanita mortal com la seva 
companya, VA. phalloïdes. La tardança 
en la manifestacio dels sfmptomes de 
l'enverinament, passades quatre hores 
o mes després d'haver-la ingerida, fa 
gairebé inûtils tots els tractaments. 

Com que la volva esta molt soterra-
da, en collir el bolet, sovint es trenca el 
peu per la base i resta la volva a terra. 
Llavors, mancant aquest élément d'i-
dentificacio tan important, es pot con
fondre fàcilment amb altres bolets 
semblants, comestibles, i provocar un 
greu enverinament. 

AMANITA VIROSA 

(Fries) Berillon 

Noms populars: Cat.: farinera pu-
dent, farinot virés. Eusk.: hilzaile kon-
kordum. Cast.: amanita maloliente. 

Aspecte gênerai 

És un bolet totalment blanc, un xic 
irregular a consequència del peu lleu
gerament sinuôs i el barret caigut cap a 
un costat, com si el peu no pogués sos-
tenir-lo. El marge del barret présenta 
discrets penjolls, que son les restes del 
vel parcial que hi han quedat adheri-
des. 

La base del peu és embolcallada per 
una volva desigual i fragmentada. 

És un bolet poc freqiient, extrema-
ment tôxic, amb sfmptomes i conse-
qtiències semblants als de l'A. pha
lloïdes i VA. verna. 

Barret 

Hemigloboso-cônic quan és jove, 
després campanulat i mamellonat, for
ma que ja conservant definitivament. 

Mesura de 7 a 10 cm de diamètre, irre
gular, amb el marge llis, rarament revo-
lut, apendiculat i cotonós per conservar 
adherides restes del vel parcial. 

Totalment blanc o amb una ténue 
esfumadura rosada al centre. Viscos en 
temps humit i setinat en temps sec. La 
cutícula és fàcilment separable i reac
ciona en un groe intens amb solució de 
potassa cáustica. El capell gairebé 

sempre es presenta caigut cap a un cos
tat, com si el peu no pogués suportar el 
seu pes. 

Carn 

És tova, blanca, d'olor tenue, desa
gradable, i sabor caustic. Vira instantá-
niament al color groe viu sota Facció 
de la sosa cáustica. 
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Lamines 

Son blanques, lliures, molt juntes, 
alternant-se amb laminetes que s'apri-
men progressivament sense truncar-se 
bruscament com ho fan en l'A. phalloï
des i l'A. verna. 

i 

Esporada 

Blanca. Espores blanques, globulo-
ses, amiloides. Recordern que el marge 
del barret no és estriat. 

Peu 

Prim, bastant llarg i sinuós, blanc, 
amb la superficie generalment coberta 
de feixos fibrosos com petits pinzells 
amb la punta cap amunt. Se separa fà-
cilment del barret. En principi pie, des
prés medullós i finalment buit. Pre
senta un aneli blanc, prim, cotones, so-
vint esquinçat i incomplet. La volva és 
ampia, membranosa, gruixuda i embei-
nant, blanca. Sovint és esquinçada i 
profundament ensorrada. 

Habitat 

Sols silicis. Llocs humits deis hoscos 
mixtos de roures i faigs. Té preferencia 
per les cotes altes. Es una espècie afor-
tunadament rara, però abundant als llocs 
on creix. 

( D U R stlllilil.il 

Extrêmement toxica. Mortal com 
l'A. phalloïdes i l'A. verna i amb uns 
símptomes idèntics. 
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La llosa sepulcral del 
comte Guifré Borrell 

Mn. Joaquim Trias 
rector de Sant Pau del Camp 

Parlament pronunciat el dia 29 de juny de 1989, en lacte d'inaugurado 
de les obres de restaurado de la llosa sepulcral del comte Guifré Borrell. 

És una satisfaccio per a mi de poder 
participar en aquest acte, amb el qual 
pretenem recuperar, ni que sigui mo-
destament, la memòria del segon com
te de Barcelona, Guifré Borrell, tan 
vinculat a Sant Pau del Camp. L'oca-
sió ve delenninada per la dignificació i 
l'adequada collocació de la seva Uosa 
sépulcral. Intentare resumir breument 
la història d'aquesta Uosa. 

Va ser l'any 1596 quan, en obrir 
una rasa en un indret indeterminat del 
monestir, casualment es va trobar el 
bloc de pedra que avui centra la nostra 
atenció. El bloc tenia, i té, una inscrip-
ció romana en una de les cares, i una 
altra inscripció, la comtal, a l'altra ca
ra. S'hi va trobar, també, una urna de 
vidre que contenia unes cendres. L'ur
na, per ignorància, va ser malmesa, i el 
seu contingut -presumiblement les res
tes del comte Guifré Borrell-, escam-
pat. 

Desxifrada que fou la inscripció ro
mànica, els experts de l'època arriben 
a la conclusió que es tracta de la Uosa 
sépulcral i de les cendres de Guifré 
Borrell, el segon comte de Barcelona, 
fili de Guifré el Pilós i oncle de Borrell 
II, de qui celebrem el millenari. El 
comte havia estât enterrât a Sant Pau 
del Camp l'any 911. Segurament la pe
dra formava part d'un senzill mauso-
leu. Molts historiadors dedueixen que 
el monestir de Sant Pau, extramurs de 
la ciutat, devia haver estât fundat o es-
pecialment protegit pel comte Guifré 
Borrell abans de la seva mort. 

A la mateixa centuria, el 6 de juliol 
de 985 -per tant, fará d'aixó 1004 anys 
d'aquí a pocs dies-, el monestir i tot el 
que contenia, així com la ciutat de Bar
celona i la seva rodalia, varen ser com-
pletament destrui'ts per la incursió 
devastadora del cabdill musulmá al-
Mansur. Amb aquesta total destrucció 
es perden molts deis testimonis i de la 

documentaciô que feien referència al 
segon comte de Barcelona, i, en conse-
qiiència, la seva memôria queda cada 
vegada mes desdibuixada i gairebé 
perduda. 

A partir d'aquest casual retrobament 
del segle xvi a que feia referència, el 
bloc de marbre comença un recorregut 
una mica atzarôs per dins dels lfmits del 
nostre monestir. Una de les primeres no-
tt'cies sobre la «pedra de marbre» és la 
que es pot llegir en el famés llibre Cons
titutions y altres drets de Cathalunya, 
compilats per ordre del rei Felip IV. El 
llibre fou estampât a Barcelona l'any 
1704. El preàmbul, quan parla de la ge-
nealogia dels comtes de Barcelona, diu: 
«Wifredo terç, fill segon de dit Comte 
Grifopelos fonc lo sise Comte, com 
consta en una scriptura gravada en una 
pedra de marbre que esta davant la porta 

La llosa sepulcral del comte Guifré 

Borrell, amb la inscripció romànica. 

Foto: Hilari Sanz i Josep Nuet. 

M U N T A N Y A 229 



de la Esglesia de Sant Pau de Barcelona, 
y servex per cavalcador, y no régna sino 
fins en lany DCCCC.xiiij. que mori sens 
filis». 

Segons diu el canonge Barraquer en 
eis seus estudis sobre les cases religiö
ses de Catalunya, la lapida fou traslla-
dada i col-locada, l'any 1618, al costat 
de la paret exterior de la porta nord de 
l'església. A proposa d'aquesta situa
d o de la pedra, és interessant el que 
diu el P. Villanueva en el seu llibre 
Viaje literario a las iglesias de Espa
ña, publicat el 1851 : 

«Puesto ya aquí, quise leer de nuevo 
el letrero del sepulcro del Conde Wi-
fredo III [?], aunque ya publicado tan
tas veces por nuestros historiadores». 

I a continuació hi ha la transcripció 
de la lápida tal com la llegim avui. I el 
mateix P. Villanueva afegeix: 

«Hállase esta piedra fuera de la igle
sia, al lado de la puerta colateral, bas
tante maltratada, y expuesta a que 
acaben con su letrero los muchachos. 
Por lo mismo oí con gusto la resolu
ción que se va a tomar de entrarla en la 
iglesia, de orden del muy ilustre señor 
Don Fray Jaime de Lianza i de Valls, 
[...] Prior de este colegio. Porque cole
gio es ahora este monasterio...» 

Aquesta resolució de protegir la llo
sa sepulcral de qué parlava el P. Villa-
nueva va ser portada a terme Fany 
1815. L'abat Parrella la va fer instal lar 
a l'interior de l'església, en un indret 
que desconeixem. No devieu pas tenir 
la pretensió que fos definitiu el nou 
emplaçament perqué, quinze anys des-
prés, el 1830, la pedra va ser encastada 
en el buit d'una finestra per a poder-ne 
Uegir comodament les dues inscrip-
cions, la romana i la románica. Pero 
tampoc no va ser aquest el seu lloc de
finitiu. Poe temps després, el bloc fou 
partit peí mig i les dues parts foren en-
castades en un mur de l'església, de tal 
manera que les dues inscripcions que-
dessin a la vista amb un mateix cop 
d'ull. Exactament es tracta de la banda 
lateral de l'arc que hi ha enfront de 
l'absidiola que actualment és capella 
del Santíssim. 

I en aquest indret, dones, hi ha ha-
gut les dues lapides fins al dia 3 de de-
sembre de 1986, data en qué les 
traguérem i les dipositàrem provisio-
nalment en el terra de la galería del 

claustre, on han romàs fins al 15 de 
juny, fa avui exactament quinze dies. 
Naturalment, després d'aquest itinerari 
tan accidentât, no tenim pas la preten
sió que el lloc que ara ocupen, a la Sala 
Capitular, sigui per sempre. 

Des del primer moment de la nieva 
responsabilitat a Sant Pau del Camp, 
ara fa deu anys, em va neguitejar la si
tuado de marginado en qué es trobava 
la lápida comtal: el lloc era de difícil 
accès i fose, la col-locació de les pe
drés, força matussera; quan algú dema-
nava de veure-les, senties una certa 
vergonya i demanaves disculpes per la 
seva situació. Ens trobàvem en greu 
desavantatge en relació amb els altres 

llocs comtals (Ripoll, Poblet, Santes 
Creus, Pedralbes, la catedral de Barce
lona...). Un document tan important en 
relació amb la historia comtal, encara 
que no rellevant artísticament, merei-
xia un altre tractament. I així va anar 

El claustre, unie en el seu estil, format per 

arcades polilobades, de tradició moresca, 

i el cani panar de Sant Pau del Camp, 

segons un dibuix a la pluma de Jordi Solà. 
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prenent forya la idea de buscar-li un 
Hoc més adequat. 

L'any 1985, sol-licito al Sr. Jordi 
Bonet i Armengol, arquitecte, un pro-
jecte global de restauració i millores 
per a Sant Pau del Camp. El projecte 
és presentai l'any següent a la Direcció 
del Patrimoni Artistic de la Generalitat 
per a la seva aprovació; aprovació que 
s'obté el juliol del 1986. Entre les 
obres projectades i aprovades, s'hi tro-
ba la que avui ens ha convocai. Priori-
tats, atenció a altres obres més urgents 
i, com sempre, l'escassetat de recursos 
han anat retardant la desitjada dignifi
cado. 

La celebració enguany del Millena
ri de Catalunya semblava marcar-nos 
el moment oportú per a ter justicia a la 
memòria del fundador-protector de 
Sant Pau del Camp, el comte Guifré II, 

O Borrell 1, i col-locar la lápida sepul
cral d'una manera adient. Així, dones, 
vam visitar, fa gairebé dos anys, el 
President del Parlament de Catalunya, 
l'Honorable Senyor Miquel Coll i 
Alentorn, que, bon coneixedor com és 
de la historia medieval, va acollir amb 
molt d'interés la proposta i va sugge-
rir-nos la conveniencia de donar-ne la 
iniciativa a la Generalitat. Així ho fé-
rem. I poc després, repetírem formal-
ment la proposta a la Comissió del 
Mil lenari. Per les raons que siguin, les 
institucions del país no han pogut o no 
han cregut convenient fer-se-la seva, 
aquesta iniciativa, i tirar-la endavant. 
Es una constatado. I expresso el meu 
desencís. Jo havia cregut, potser equi-
vocadament, que la primera institució 
de Catalunya hauria hagut de teñir una 
presencia més activa en aquesta recu-

Conjunt de la llosa sepulcral del comte 

Guifré Borrell, en el seu emplaqament 

actual, un cop restaurada. 

Foto: Hilari Sanz ijosep Nuet. 

peració de la nostra memoria histórica. 
No ha estat així. 

Es en aqüestes circumstàncies que 
el senyor Jordi Bonet, estretament vin-
culat al Centre Excursionista de Cata
lunya, parla amb la junta directiva 
d'aquesta entitat de la possible colla-
boració. Immediatament fan seva la 
proposta i ofereixen la seva illusiona-
da ajuda. 

I per qué el Centre Excursionista de 
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Façana de l'església barcelonina 

de Sant Pau del Camp. 

Foto: Hilari Sanz i Josep Nuet. 

Catalunya ha volgut fer-se-la seva, 
aquesta proposta? Es una historia que 
arrenca deis inicis de l'entitat. Pels 
volts de l'any 1870 Sant Pau del Camp 
corre el rise de desaparèixer. Les insti-
tucions publiques i governamentals de 
l'època es desentenen de la seva res-
tauració i dignifteació. El claustre i les 
dependències serveixen de caserna; i el 
Ministeri de la Guerra, que des de la 
desamortització n'era el titular, té el 
propòsit de vendre-s'ho tot. Fins hi ha 
el projecte d'enderrocar l'església, que 
ja servia com a parroquia, i de cons-
truir-ne una de més gran. 

Es llavors quan el Centre Excursio
nista de Catalunya, tot just acabat de 
fundar, conjuntament amb altres perso-
nalitats de la cultura, entre les quais 
Víctor Balaguer, emprèn la campanya 
per a salvar Sant Pau i evitar-ne la de
finitiva pèrdua. El nostre monument, 
gracies a aquesta lucida i oportuna in-
tervenció, no correrà la trista sort de 
tants altres edificis medievals que per 
aquells mateixos anys varen ser ender-
rocats i que avui ocuparien primeris-
sims llocs en el catàleg de monuments 
de la ciutat. I acaba la campanya en fa
vor de Sant Pau amb la declarado ofi
cial de monument nacional el dia 18 de 
juliol de 1879. Tot seguit comença el 
llarg recorregut de restaurado amb les 
doloroses interrupcions de la Setmana 
Tràgica i de la Guerra Civil. 

Cree que aquest acte que ens ha 
convocai ens dona ara l'oportunitat 
d'oferir un modest però sincer home-
natge de reconeixement i agraïment a 
la institució que és el Centre Excursio
nista de Catalunya, i ais homes que la 
regien fa més de cent anys, gracies a 
tots els quais, avui podem sentir-nos 
orgullosos de l'unie conjunt romànic 
que resta a la ciutat de Barcelona. 

Aquesta entitat, que continua viva i 
mante els mateixos propòsits deis seus 
fundadors, la junta directiva i els seus 

associats, heu volgut participar eficac-
ment en aquest senzill homenatge a la 
memoria del segon comte de Barcelo
na com a prava de fidelitat a la trajee -
tória que els vostres antecessors van 
marcar: l'amor al nostre país. Catalu
nya, i, com diu l'acta fundacional, «es
tudiar les riqueses de la nostra térra 
sota els diferents aspectes científic, ar-
tístic i literari» i fer que «els estudis 
portats a cap fins aleshores [...] obei's-
sin en endavant a un pía fix, inspirant-
se en les profitoses i nobles idees del 
catalanisme». 

No és el meu proposit d'estendre'm 
ara en els mérits del Centre Excursio
nista de Catalunya, prou coneguts i di
vulgáis, sobretot a proposit del seu 
centenari, celebrat el 1976. Pero sí que 
em plau de reiterar aquest públic reco
neixement, que faig cordialment en 
primera persona, pero que estic segur 
que, en alio que és substancial, inter
preta el sentir deis feligresos de Sant 
Pau del Camp i de moltes altres perso
nes i associacions de la barriada del 
Raval, així com de l'Església de Bar
celona, de molts ciutadans i de Cata
lunya. Així, dones, Centre Excursio

nista de Catalunya, moltes gracies per 
la inestimable i histórica aportado i 
per la vostra présent collaboració! 

En aquest capítol d'agra'íments, he 
de fer una mencio especial a l'arquitec-
te Jordi Bonet i Armengol, que tant 
d'interès i tanta dedicado esmerça en 
el millorament i la restaurado de Sant 
Pau i que ha facilitât la celebració 
d'aquest acte. I no vull passar per alt, 
en aquesta línia d'atenció directa a 
l'edifici, els professionals, contractista 
i paletes, que sovint han de fer feines 
molt dures i poc gratifteants, però sen
sé les quais res de tot això no seria pos
sible. 

Igualment agraeixo la presencia de 
la Societat Coral La Barcarola, que 
amb la seva intervenció musical ha 
contribui't assenyaladament al to festiu 
de l'acte. Agraïment que faig extensiu 
a totes les altres societats i entitats del 
barri del Raval, que, si bé no hi han in-
tervingut directament, prou que han 
manifestât el seu suport i la seva excel
lent voluntat. I ja per acabar, gracies a 
tots els feligresos i amies de Sant Pau 
del Camp que heu volgut honrar aquest 
acte amb la vostra presencia. 
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Tres aspectes del 
Millenari de Catalunya 

Josep Maria Garrut 

Dintre deis actes que amb motiu del 
Millenari de Catalunya, se celebraren 
en el Centre, foren pronunciades tres 
conferencies a carree de tres illustres 
historiadors de la Catalunya medieval. 

El dijous 18 de maig se celebra la 
primera de les tres conferencies pro-
gramades, a carree del doctor Manuel 
Mundo i Marcet, director de la Biblio
teca de Catalunya. Després d'unes pa-
raules de salutació del président del 
Centre, Josep M a Sala, fou présentât 
pel qui ho és de la secció de Ciències i 
Arts, Josep M a Garrut, i tractà d'a-
questa commemoració tan important i 
decisiva sota el títol Qué passava a 
Catalunya ara fa mil anys. 

El conferenciant inicia el seu parla-
ment amb un elogi del Centre, que qua
lifica de «redreçador cultural del país» i 
també «d'università! lliure avant la let
tre», per a abordar tot seguit el tema 
proposât, les raons del millenari, trac
tant d'apropar-se mes a la veritat históri
ca, que ha anat aprofundint el sentiment 
de nació, de poble unit. 

Fa dos-cents anys aproximadament, 
a Europa va estendre's el costum de les 
commemoracions de fets ocorreguts. 
fets importants i que en moites oca-
sions han provocat el canvi de rumb 
d'un poble. 

La independencia política de Cata
lunya fou certa del segle X al xvni, 
amb plenitud primer i amb una pèrdua 
total de la sobirania després. Es un fet 
que no té una data precisa, però n'hi ha 
una en que tots els historiadors serio-

sos estan d'acord: és la de l'any 988. 
Abans hi hagué la ràtzia d'Alman-

sor amb la presa de Barcelona, el 985. 
que provoca un desequilibri en una 
gran part del territori, en el temps de 
Borrell II. Lotari moria un any després; 
mai, però, no envia cap reforç per a de-
fensar els comtats catalans, la quai co
sa motiva un distanciament dels 
comtes davant del poder franc. Quan 
mes tard Borrell torna a demanar ajut, 
no rep mes que silenci; tot això com
porta un trencament del vassallatge 
que hi ha hagut fins aquestes dates i un 
començ de la solució dels problèmes 
amb els propis recursos. Tanmateix, 
els comtes, refermant la seva vincula-
ció al Papa, s'esforcen per assegurar la 
seva incipient independèneia. Cal ob-
servar que no hi ha cap altre pais a Eu
ropa amb tantes butlles pontiffeies 
entre els segles X i XI, cosa que ens in
dica un reconeixement de la personali
tà! del nostre pais. 

El conferenciant s'estengué en 
l'elogi del treball fet per Ramon 
d'Abadal, i afirmà que es poden apor
tar encara mes documents que no cone-
gué el gran historiador medieval. 

Al començament del segle XI ja es 
parla de catalans i del règne de Barce
lona, i la llengua parlada als comtats ja 
és la catalana, fet reconegut tant pels 
àrabs com pels francs. El conjunt dels 
petits comtats que després sera Cata-
lunya s'estructura a l'entorn del comtat 
de Barcelona, que gaudeix d'un presti
gi creixent. Els mateixos monjos de di-

ferents monestirs de Paris, Orleans i 
Soissons, entre alîres, consideraven els 
del Canigó com a monjos de Barcelo
na. La idea del restabliment de l'arque-
bisbat de Tarragona, l'antiga metròpo
li, era un leit motiv dels comtes i dels 
eclesiàstics catalans, i del mateix abat 
Oliba. nou bisbe de Vie. 

Els comtes d'Urgell cobraven tri
buts dels règnes musulmans establerts 
prop de la seva frontera, com eis de 
Barcelona ho feien dels règnes de tai-
fes de Tortosa. 

El gest d'insubordinació fet pel 
comte Borrell és prou eloquent per a 
confirmar la ruptura i el començ d'un 
carni emprès separadament i en pie do
mini de la Personalität, i, en conse-
qiiència, de la independèneia, perqué 
avui no regategem la commemoració 
del Millenari. 

I si Castella celebra la independencia 
de Lieo el 970 sense protestes ni atacs i 
el mateix Gorbatxov commemora els 
mil anys del cristianisme a Russia, per 
què no ho pot fer Catalunya i per que la 
hipercrítica ho regateja o ho ataca? 

Es lucid i oportú celebrar-lo tot es
pérant trobar un nou i fructífer equili
bri en aquesta propera Europa de les 
Nacions. 

Aquestes foren les paraules del doc
tor Manuel Mundo que posaren fi a la 
seva dissertació, la primera d'aquelles 
amb les quals el Centre contribuía a la 
commemoració del Millenari de Cata
lunya. 

El dimarts 23 de maig, se celebra la 
segona conferencia dedicada al Mille
nari de Catalunya, en aquesta ocasió a 
carree del Dr. Frederic Udina i Marto-
rell, director honorari de l'Arxiu de la 
Corona d'Aragó, igualment presentat 
pel président de la secció de Ciències i 
Arts del Centre. 

El títol i, dones, el contingut d'a-
questa dissertació fou El segle del mil
lenari, amb l'exposició de tot un 
procès historie del quai som hereus di
rectes. 

Després de dedicar una salutació al 
Centre, com a institució capdavantera 
de les lletres i de la historia de Cata
lunya, va formular la pregunta seguenti 
com és que el concepte d'autoritat pú
blica i de tot el que se'n deriva, va in
formar els comtats catalans durant eis 
segles ix i X? 
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Cal cercar una tradició mes antiga i 

establir una comparado entre el sistema 
de govern deis comtats catalans i el 
d'altres punts mes o menys llunyans, 
per a comprendre la situado que afavorí 
la independencia d'aquests i la seva ac
tuado lliure d'influències foranes. 

Les líhies de força que determina
ren, d'un cap a l'altre de l'Espanya 
cristiana, el que s'ha anomenat «la teo
ria deis poders» foren la supeditació 
ais encarregats de mantenir la pau i 
l'ordre public, i, en contrapartida, asse-
gurar els drets de cadaseli. 

Els comtes podien haver estât supe-
ditats al rei franc, però en aquesta èpo
ca ja n'havien prescindit. Actuaven se-
gons el seu criteri i la seva convenien
cia; per exemple, en els judiéis. Però 
passem al concepte de reconquesta, to-
talment viu en aquest segle i un fet ca
pital per a la subsistencia deis mateixos 
comtats en la diferenciació entre la so-
cietat catalana i la carolingia. 

Cal pensar en la nécessitât de la re
poblado, en aquest cas del Vallès i del 
Maresme, així com del Berguedà, la 
plana de Vie o de Besalú, on és potser 
mes clara aquesta qiiestió. En ocupar 
els sarraïns el territori, el temps i les 
dificultáis que sorgien provocaren un 
èxode de la població en direcció al 
nord i a les régions mes muntanyoses. 
Es produí el fenomen que després será 
a la inversa: el de la repoblació de la 
zona pirinenca en détriment de la plana 
i de les voreres marines. 

Així mateix sorgiren problèmes de 
caire militar, en particular de Borrell II, 
comte de Barcelona i d'Urgell, obligat a 
mantenir una frontera amb els sarraïns i 
aguantar la Marca (per això era mar
qués). Aqüestes conteses que es repetien 
per la situació de país ocupat per un po
blé invasor, provocaren a vegades per
dues valuoses, com succeí amb Guiffré 
el Pelos, víctima de la guerra que hi ha-
gué l'any 897 a Begues. 

Per ais nostres comtes era molt mes 
important aquesta tasca de reconquesta 
que no el lligam amb els reis francs, 
que també tenien els seus problèmes i 
deis quals Catalunya quedava molt 
allunyada. Les trapes tranques ja ha-
vien près part en la conquesta de Giro-
na i de Barcelona en el segle anterior; 
no feren mai mes acte de presencia a 
les terres catalanes. 

Algunes dades concretes ens poden 
illustrar aquesta època. Així el 906, en 
un concili de Barcelona, després de re
cordar i esmentar «l'espasa bàrbara in-
vasora», s'afirma que el Senyor es 
compadí d'aquesta terra perqué fos 
conquerida -diu el document-, recupe
rada. Afegeix: «tot el territori de Bar
celona va èsser recuperat i el va 
posseir». Aquest recuperar és molt im-
portant, ja que ens remarca la necessi
tai que hi havia de tornar ais antics 
propietaris unes terres que els pertan-
gueren i que en aquell moment ja no 
eren seves. Quan s'instaura el bisbat de 
Roda d'Isàvena, referint-se a aquesta 
seu, el document diu: «fins la recupe
rado de Lleida», ja que pròpiament el 
bisbat pertanyia a la capital del Segre. 

A vegades era primer l'ocupació 
que la recuperado, pel fet que es trac-
tava de terres de ningú, que primer 
s'ocupaven i després, per via pactista o 
per via guerrera, es recuperaven. Altres 
vegades eren territoris que es perdien 
per incursions sarrai'nes i exigien una 
altra incursió mes o menys cruenta per 
a recuperar-la. Així succeeix amb la 
ciutat d'Olèrdola, al Penedès, que és 
recuperada l'any 978. Segons el Cartu
lari de Sant Cugat, conservai avui a 
l'Arxiu de la Corona d'Aragó, els llocs 
de Cervello, Vallirana i altres punts 
van ser totalment dominats. Uns quants 
anys després, el comte Sunyer hagué 
de resistir una escomesa deis musul-
mans -era el 9 3 5 - que van atacar País i 
que després, per terra, baixaren vers el 
sud per Ma^anet i Barcelona, i arriba
ren en aquesta incursió a Castellví de 
la Marca, que fins aquells dies era 
igualment ocupada. 

La Catalunya del segle X es mou en 
tres vessants: el feu deis carolingis, el 
califat de Cordova i el papat de Roma. 
Deis carolingis, varen quedar-ne lliu-
res; amb el califat, pel seu poder, hi ha-
gueren de restar units i, també amb 
Roma, que en certa manera facilitava 
la possibilitat de mantenir allunyats els 
carolingis. 

També hi ha un intent de separació 
de la metròpoli de Narbona per part 
deis bisbes deis comtats catalans. Tar
ragona estava en mans deis musulmans 
i els bisbats catalans depenien de Nar
bona; és a dir, que durant la fi del segle 
IX i tot el x, hi ha diverses temptatives 

de separació deis bisbats catalans de 
l'arquebisbat de Narbona i uns quants 
intents de crear-ne un tercer en algún 
punt deis bisbats comtals. 

Aquests intents fracassen, però el 
Papa concedeix el 971 unes butlles no-
menant el bisbe Ató de Vie arquebisbe 
de les diócesis de Barcelona, Girona, 
Urgell i Elna. Entretant, el comte Bor
rell II signa una carta de franquicia el 
974, cosa que voi dir que substitueix el 
rei franc. Hi ha, però, uns enfronta-
ments amb Cordova que provoquen la 
ràtzia d'Almansor, que pels volts del 
juliol del 985 es presenta davant de 
Barcelona i va prendre possessió de la 
ciutat, la qual cosa fou una autèntica 
catàstrofe amb conseqiiències molt 
greus, mentre el comte Borrell, que de 
fet actuava com a rei, salvava la vida 
fugint vers Manresa. 

Existeix una carta que demostra la 
situació entre el comte Borrell i el rei 
franc, en la qual ja es veu que els lli-
gams son ja molt febles i están a punt 
de trencar-se, carta que ha donat Hoc a 
veure ciar i a justificar el Millenari, o 
sigui, la independencia de Catalunya 
enfront del món carolingi. 

El Dr. Frédéric Udina posa punt fi
nal parlant de dues manifestacions 
concretes: la llengua i el nom. La pri
mera, filia d'una parla comuna, que co-
mençà la cristallització vers els segles 
IV i V. Pel que fa al nom, és un proble
ma no fácil de determinar. Apareix pri
mer el nom de Goti o hispani, o també 
terra deis gods, o igualment la Marca 
Hispánica, o simplement hispània o 
hispans, els seus habitants. Finalment 
apareix el nom Catalunya al final del 
segle XI o començ del xn. També Cá
talo o catalàunic, que aniran evolucio-
nant, prenent eos i definint-se. 

Aquesta ha estât, en sintesi, la reali-
tat d'aquell segle en qué es produí la 
independencia de Catalunya, el mille-
nari de la qual commemorem enguany. 

La tercera i última de les conferen
cies fou a carree de l'historiador Josep 
M a Ainaud de Lasarte, actualment regi-
dor-president del districte segon de la 
nostra ciutat, el parlament del qual tin
gué per títol El perqué del Millenari. 
Igualment présentât pel président de la 
secció de Ciències i Arts del Centre, 
desenvolupà els conceptes tot defen-
sant la voluntat que ha presidit aquesta 
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commemoració i justificant-ne el per 
que, com indica l'enunciat de la confe
rencia. 

No és qiiestió de parlar de dates ni 
dades erudites, sino de fer una reflexió 
sobre eis nostres orígens i projectar un 
futur, que és el véritable sentit de les 
commemoracions. Així presentem la 
noticia -que és purament historia- deis 
mil anys d'existència de la nació cata
lana, i plantegem la qiiestió en tres 
punts: el primer és per qué celebrem, el 
segon és que celebrem, i el tercer, com 
celebrem aquest millenari. 

Cal dir que el Parlament va aprovar 
la proposició de celebrar aquests mil 
anys i, per aquest motiu, tenim obliga
d o de portar-ho a bon terme. I fou per 
unanimitat, cosa que no és pas fré
quent, ja que en eis Parlaments sempre 
hi ha dissensions en tota proposta. 

Tots eis qui han estudiat eis fets 
passats són partidaris de ter una parada 
en el carni de la historia per reflexio
nar. Deia Vicens Vives: «Ai dels po-
bles que en eis moments decisius de la 
seva historia no s'aturen un moment a 
reflexionar d'on venen, examinar on es 
troben i construir el seu futur.» I si en 
el proper 1992 hem d'integrar-nos en 
la Comunitat Europea, tenim el deure 
de plantejar-nos aquests tres punts 
alludits. Això ens convida a pensar 
quina mena de pais hem fet durant 
aquests mil anys, i sobretot, quins pro-
jectes tenim per al segon millennari, a 
puntd'ingressar-hi. 

Que celebrem amb el Millenari? Ja 
sabem que Catalunya existia abans 
d'aquest millennari, però el que cele
brem és la independencia de fet dels 
comtats catalans. Va ser aquell 988 
que s'inicià aquest estât que permet 
desplegar la Personalität propia d'un 
país, d'aquest país que és el nostre. Ca
talunya, a partir d'aquesta data, deixa 
de pagar un tribut i comença a resoldre 
eis problèmes per ella mateixa. Havia 
estât tributària per partida doble: dels 
musulmans de Cordova perqué no ens 
ataquessin, i dels francs perqué en cas 
que vingués l'atac ens defensessin. 

Quan Almansor atacà Barcelona i, 
assaltant el portal del Regomir, entra i 
destruí la ciutat, comprovaren que pa
gar tribut no servia de res: si en el mo
ment més perillos i decisiu no 
comparegué ni un sol franc a defensar-

los, era debades pagar i calia, dones, 
trencar aqüestes relacions; i així co
mença el carni de la seva independen
cia. 

Si ara ens preguntessin si Catalunya 
és un país independent, diríem que no, 
que ara paguem també un tribut com 
en temps dels reis francs, un a l'Estat 
espanyol i un altre a Estrasburg. 

Es un fet que a partir d'aquesta data 
del 988 no hi ha cap document que tes-
tifiqui que paguem vassallatge ni al ca
lifa de Cordova ni ais reis francs. 
Finalment ens giràrem envers Roma. 

Hi ha qui diu que no hi havia cons-
ciència de país o de llengua; certament, 
però hi havia una subconsciencia, al-
menys igual a la de qualsevol pais de 
l'Europa del seu temps i, pel que fa a 
la llengua, l'abat Oliba, per exemple, 
començava els seus sermons amb la 
frase de «O Pàtria nostra!». 

Evidentment que en el segle X es 
parlava un cátala que no era el de Fa-
bra, però era ja un véritable fruit de la 
gestació i evolució del llatí, el Uatí vul
gar, que esdevingué una altra llengua, 
com totes les llengües germanes del 
món romànic. Amb els orígens i els ré
sultats que siguin, les llengües sempre 
són el fruit de centenars d'anys, mai 
una improvisado résultat d'un décret 
aplicat en poques jornades. Igualment, 
el nom de Catalunya ara fa mil anys no 
cirvulava, però s'anava perfilant i, a 
рос a рос, anà conformant-se i concre-
tant-se en el que ha estât i és. 

El Millenari és un nom que queda 
bé, que ens identifica; vol dir una dig-
nitat, vol dir l'antiguitat d'un poble, 
que hi ha uns antécédents llunyans que 
sempre ennobleixen. En conclusió, que 
comprovem la certesa de la indepen
dencia dels comtats catalans. 

Aquest monument a la imbecillitat 
humana que és la línia de frontera en
tre l'Estat francés i l'espanyol, i, sobre
tot, la carretera que porta a Llivia no 
existien, i tan català era Ripoll com 
Cuixà, Perpinyà com Girona; eren 
exactament iguals. I aquella frontera 
que fa mil anys no hi era deixarà 
d'existir el dia que s'integri a Europa i 
sera, si més no, espiritualment i sense 
línia de partió, tan Catalunya la del 
nord, avui de Franca, com la del sud; 
de la mateixa manera que no hi ha dues 
Cerdanyes, sino només una. 

Aquest és el sentit i el resultai 
d'aques'ta commemoració i per això 
s'ha portat a terme, a bon port. I encara 
ens preguntaran: per qué es fan, aqües
tes commemoracions? Sí, les fem per 
retrobar-nos nosaltres mateixos. Els 
pobles que no coneixen la propia histo
ria están condemnats a repetir-la, i tot 
poble té moltes pagines que més val no 
repetir mai més. Cal, dones, recordar 
per a no repetir. Aquest és el gran mo
ment de reflexió, de sentir-nos optimis
tas, i cal repetir-ho per a no deixar 
dormir la memoria col-lectiva del país. 
I que quan mirem endarrera ho fem 
amb la voluntat de mirar endavant. Mi
rar només endarrera és perillos, cal 
també mirar endavant per a saber el 
que cal fer. 

Catalunya és un país petit, però que 
ha fet una aportado a la cultura de la 
humanitat i l'ha feta en el món d'a
questa cultura. Això ens obre les pers
pectives del demà i del segon millen
ni, i el que ara celebrem pot servir-nos 
per a teñir una continuació que arren-
qui d'aquest que hem commemorat i 
projecti aquest altre que ve. 

Que aquesta reflexió ens serveixi 
per a fer d'aquest pais que hem tingut 
en herencia, un país millor, i el Mille
nari haurà servit per a pensar-hi, per a 
identificar-nos i per a fer que les gene-
racions futures assoleixin les esperan
ces que nosaltres hi hem posat. 

Aqüestes paraules, com les ante
riore, foren molt aplaudides, i el cicle 
historie i la justificació del Millenari 
queda ben present a tots els socis i 
amies del Centre que ompliren total-
ment la nostra sala d'actes. 
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MILLENVM. 
Historia i art 

de l'Església catalana 

L'exposició que amb el nom de Mil-
lenum s'ha ofert els mesos de maig, 
juny i juliol d'enguany, en el mare ex
cepcional deis edificis de la Pia Almoi-
na i del Palau Reial Major de Barcelo
na, és una fita important dels actes com-
memoratius del millenari de la indepen
dencia política de Catalunya. Ha consis-
tit en una aportació de la més alta cate
goria, per part de l'Església catalana en 
el seu conjunt, que el Centre Excursio
nista de Catalunya, sempre present en 
qualsevol manifestado en favor del 
país, ha volgut valorar degudament. 

La conscienciació del que l'Església 
ha aportat en la formado, el desenvo-
lupament i la continuítat de Catalunya 
durant aquests mil anys podia fer-se de 
di verses maneres. Però la millor mane
ra de fer-ho era amb una exposició que 
fes visibles unes constants que, essent 
patrimoni cultural d'un poblé, presen-
tessin la continuítat d'una mateixa fe 
en el context dels grans canvis experi
mentáis, corresponents ais moviments 
culturáis i de l'evolució de les idees a 
través dels segles, pel fet de manifestar 
la realitat cultural catalana en obres 
d'una qualitat artística excepcional. I 
més encara ates que la presencia dels 
fidels -artistes i donants- ha estat con
tinuada i ha anat augmentant, tot con-
servant-lo, malgrat les deficiéncies 
humanes, un patrimoni excepcional. 

Des dels primers segles del cristia-
nisme, la comunitat de fe en Jesucrist 
que habitava el que s'anomenaria Ca
talunya, participa en un projecte comú, 

Jordi Bonet ¡ Armengol 
Comissari de l'exposició MILLENVM 

que fidels i jerarquía sentirien com a 
propi i que s'aniria desplegant i adap
tant a les diferents vicissituds histori
ques. Era, per tant, raonable que al 
llarg dels darrers cent anys, les grans 
figures de l'episcopat cátala es mani-
festessincollectivament en la sevares-
ponsabilitat de pastors, com fa ben poc 
palesava la publicado Arrels cristianes 
de Catalunya, amb anterioritat a la de-
cisió unánime del Parlament de cele
brar el Millenari. 

El patrimoni cultural de l'Església 
de Catalunya s'ha transmés de genera
d o en generació i ha augmentât, acom-
panyant joies i penalitats -del baptisme 
a les exèquies- dels habitants de po-
bles i ciutats de Catalunya a través de 
les parrôquies, que han estat el nexe 
d'aquesta vida en comú. 

Per aixô, la iniciativa de fer l'expo-
sició fou acollida amb entusiasme per 
la Comissió Executiva del Millenari i 
rebé el suport incondicional de prélats, 
de museus i arxius diocesans, de capí-
tols catedralicis, de parrôquies, d'insti-
tucions, d'ordes religiosos i de parti-
culars. El résultat son els gairebé cent 
cinquanta mil visitants que han con
templât el patrimoni de l'Església, que 
aquesta ha ofert a tothom, perqué és de 
tots, sense separar-lo de la fundó reli
giosa que l'originà, i que teñen encara 
tots aquests béns culturáis. 

A partir dels espais de la Pia Almoi-
na, edifici récupérât per a obrir-lo com 
a museu diocesà, del Saló de Para-
ments del Palau Reial Major -el Ti-

nell- i de la Capella Reial de Santa 
Ágata, s'han exhibit documents impor-
tantíssims i una representació de les 
arts plástiques, en especial pintura i es
cultura, i de totes les especialitats d'or-
febreria, sedes i tapissos, esmalts i 
miniatures, etc., tot plegat acompanyat 
d'un fons musical corresponent a cada 
época. 

Amb l'exposició d'aquestes obres, 
s'ha pensat oferir no únicament la con
templado i l'estudi inherent a la funció 
social de difusió d'aquests béns cultu
ráis, que teñen un origen religiós diri-
git a una catequesi de la fe i que 
destaquen per llur bellesa, sino també 
per mostrar-hi la veritat histórica. Així, 
el visitant de Millenum, creient o no, 
haurá pogut augmentar els seus senti-
ments de respecte, de convivencia, de 
fraternitat i d'amor a Catalunya, amb 
l'ajuda del que amb Millenum s'ha 
volgut presentar. 

L'exposició es presentava cronoló-
gicament i amb el máxim de varietat 
de peces que l'espai i les condicions de 
seguretat exigien. Calia fer present que 
el cristianisme, a Catalunya, ja existí 
durant les dominacions romana i visi
goda, i que amb el pas de 1'Islam, tot i 
ser curt, el fet de la dominació carolín-
gia plantejá una realitat concreta, que 
aboca ara fa mil anys a la consecució 
d'una independencia eclesiástica i po
lítica que fou beneída peí Sant Pare i 
1'Emperador. 

Els documents -butlles pontifícies, 
actes de consagració de catedrals, tes-
taments sacramentáis, etc.- son els tes-
timonis d'aquesta voluntat d'indepen-
déncia. Unes peces de gran valor artís-
tic -des dels Beatus d'Urgell i Girona, 
a missals, llibres miniaturats, etc.- ex
pliquen, amb els grans monuments ro-
mánics, la florida d'una societat que va 
desplegar-se amb el suport dels monjos 
de sant Benet i a la qual la gran figura 
del bisbe-abat Oliba dona tota una in
fluencia en el món d'aquell temps. 

Els grans frontals -el davallament 
d'Erill (presentat complet)-, les pintu-
res muráis de Polinyá, amb els temes 
de l'Apocalipsi, teixits i escultures, la 
majestat de Caldes de Montbui, les 
marededéus de Sant Cugat i de Giro
na... son l'expressió d'una gran florida 
artística en tots els ámbits, paral-lela a 
l'expansió cap a les Ules i les terres va-
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Fragment del retaule de la Verge i Sant 

Jordi de Lluis Borrassà, pintat el 

1390-1400 al tremp d'où sobre fusta. 

Pertany a l'església del convent de Sant 

Francesc de Vilafranca del Penedès. 

Coberta del missal de Sant Ruf, de coure 

daurat i argentat amb esmalts champlevé. 

Es una peça molt intéressant del segle 

XII, possiblement catalana, que es guarda 

a l'Arxiu Capitular de Tortosa. 

Frontal de Sant Marti de Tours, de 

l'església parroquial de Sant Martí de 

Puigbó (Ripollés). Pintat al tremp sobre 

fusta a la segona meitat del segle XII, 

avui es troba al Museu Episcopal de Vic. 
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La imatge gòtica de la Mare de Déu de la 

Mercè ( vers 1361). Talla policromada 

atribuida a Pere Moragues, que presideix 

l'església de la Mercè de Barcelona. 

lencianes, que la unió amb Aragó po

tenciaría. 

Les taules del retaule de Santa 

Úrsula de Mallorca evoquen la con

questa de Jaume I. 

El sarcòfag de Santa Maria de Cer

vello, llibres, orfebrería i escultures 

que culminaren amb la imatge de la 

Mare de Déu de la Mercè i la custodia 

Imatge de Sant Josep amb el nen Jesús, 

de Pau Costa. Escultura policromada del 

Corpus de Sang, pintura a Poli (262 x 404 retaule major de l'església de Santa 

cm) d'Antoni Estrudi i Bros, de l'any M a r i a d'Arenys de Mar (1706-1711). 

1907. Museu d'Ari de Sabadell. 
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de Barcelona, amb la cadira del rei 
Marti'. L'humerai de Ripoll, el Sant 
Carlemany de Girona, les marededéus 
del Blau i de Fillols de Lleida, el sé
pulcre de Sant Narct's de Girona, eis 
missals de Tortosa i Tarragona, i les 
claus de volta de Sogorb i el Sant Crist 
de Perpinyà, feien memoria dels grans 
monestirs de Pöblet i de Santés Creus, 
i de la implantaciö dels ordes mendi-
cants, dominics, franciscans, trinitaris 
i, sobretot, Forde ben català de la Mer-
cè, per a la redempciô de captius. 

Amb el marc del Tinell s'obria la Vi
sio gênerai de tota l'exposicio, amb un 
video evocador de tota la histöria de Ca-
talunya, intensament unida a l'Església. 

Sota les grans arcades del salö, po-
dfem admirar eis grans retaules dels 
grans mestres Martorell, Borrassà, Ser
ra Huguet..., amb moites peces restau-
rades; la visiö compléta del gran 
retaule de santa Clara i Sant Francesc 
de Vie, que pintà Borrassà, i que feia 
gairebé eine segles que no s'havia vist 
muntat; el Sant Jordi de Pere Nicard. 
de Mallorca, i el de Borrassà, de Vila-
franca. Les marededéus de Santés 
Creus i de Vallbona, l'Anunciaciö de 
Vie, el frontal brodât florenti de Man-
resa i el del Mestre Sadurnî, de la ca-
pella de Sant Jordi del Palau de la 
Generalität, les taules de Vitraller, etc. 

Destacava una gran vitrina amb les 
peces d'orfebreria mes importants: les 
grans creus de Vilabertran, de Vie i de 
Santa Eulalia, les custödies d'Eivissa i 

Talla revestida de full de plata i 

policromada que representa sant Joan 

Baptista (vers 1300). Pertany a Vesglésia 

de Santa Maña d'Arties (Valí d'Aran). 

del Pi, portapaus, calzes, pixis i osten-
soris; els reliquiaris de Sant Pere de 
Reus i de Santa Coloma; les urnes de 
Sant Cugat i de Sant Bernât Calbó, la 
gran obra mestra de Matons, un dels 
joiells mes importants d'Europa. 

Mostres del Renaixement, que, ma-
lauradament, coincidi amb les grans 
crisis del segle xv, que Catalunya no 
aconsegui de superar: la pesta, el cisma 
d'Occident, el canvi dinastie. El rotilo 
de Poblet, que tancava la mort prema
tura de Marti el Jove, n'era un éloquent 
testimoni. 

La presèneia de Montserrat, amb 
sant Ignasi, també sant Francesc de 
Borja i sant Pere Claver, el desvetlla-
ment del barroc i la figura d'eclesiàs-
tics com Pau Claris, a la Guerra dels 
Segadors; el drap mortuori de Poblet i 
els documents que després de la desfe-
ta del 1714, imposaven el francès i el 
castella sobre el pais vençut. 

A la Capella Reial de Santa Agata, 
s'exhibien algunes mostres pertanyents 
a l'època dels inicis de recobrament 
del segle xvin, que floririen amb la 
Renaixença. i on les figures de Balmes. 

Verdaguer, Torras i Bages s'aparellen 
amb els grans noms de l'art universal: 
Gaudí, Picasso, Sert i Dalí. 

També hi son presents la Mengua i la 
música: Maragall, en l'original del 
«Cant Espiritual», i Mompou, en els 
«Improperis». 

Una ambientació musical, des del 
«Llibre Vermell» a Brudieu i Cererols 
-Leseóla de Montserrat- i la renovado 
del cant del poblé en la liturgia, Rodo-
reda, Millet i Casáis, acompanyava la 
visita, aportant també a Millenum 
aquesta altra manifestació artística que 
és la música. 

Cal remarcar que, superats els cent 
mil visitants, fou necessari allargar 
l'exposició el mes de juliol, i que a les 
visites esmentades, per a escolars i 
grups, hi acudí una nodrida representa
d o de socis del Centre Excursionista 
de Catalunya el diumenge 11 de juny. 

En la nostra entitat, ja des dels seus 
inicis, l'interés peí coneixement i la 
conservació del patrimoni cultural i per 
fer-se instrument d'amor a Catalunya 
s'aparellá al desig de recorrer i conéi-
xer valls i muntanyes, masies i pobles, 
restes arqueológiques, castells, esglé-
sies i monuments. 

L'excursionisme ha estat també, en 
aquests darrers cent anys, un element 
que ha contribuit fortament a la recu
perado de les nostres arrels, com l'Es
glésia, encara que en un altre pía. 

Son diverses les generacions que 
s'hi han esforcat i s'han identificat en 
una mateixa vocació patriótica. 

Millenum ha estat una manifestació 
molt important que valia la pena que 
quedes reflectida en les pagines de 
MtJNTANYA, perqué en bona part, en el 
batee d'uns mateixos ideáis, ens retro-
bávem en l'esforc de ser fidels conti
nuador d'un projecte comú. 

(Les fotografíes d'aquest article han 
estat cedides gentilment peí comissa-
riat de i exposició.) 

Custodia d'argent i àgates de Vesglésia 

parroquial de la Bisbal d'Empordà, obra 

d'Alfons Serrahima (1951). 
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Si em permeteu l'expressió, us diré 
que Guatemala és un país en technico
lor. Entre els seus habitants hi ha el 
nombre mes alt d'indis autòctons de 
tota l'America Llatina: son un 45% de 
la població, que continúen vivint els 
seus costums pre-colombins, ja que, 
per sort, la nostra civilització no ha 
aconseguit de canviar-los. 

Serveixi d'exemple la ciutat de Chi-
chicastenango i el seu mercat de cada 
dijous i cada diumenge, on acudeixen 
de tot arreu a vendre, comprar o can-
viar els seus productes i la seva artesa
nía, ponxos, brodats, mantells, masca
res i mil i un objectes, que, barrejats 
entre la gent guarnida amb els seus 
vestits multicolors, donen com a résul
tat una explosió de colorit molt difícil 
de superar en altres paí'sos de la matei-
xa América. 

Chichicastenango és una ciutat si
tuada a 145 km de la capital, Guatema
la, i la seva visita és una experiencia 
que qualsevol viatger que estimi l'art 
no Hauria de perdre's mai: passejar per 
aquest mercat situât ais peus de l'es-
glésia de Sant Tomàs, on uns homes en 
uns pots de llauna de conserves plens 
de brases cremen encens per demanar 
favors o per donar gracies pels rebuts, 
en una barreja de ritus pagans i religio
sos (a fe que no se sap pas a qui diri-
geixen les pregàries), li farà pensar 
com és possible que puguin haver 
guardat fins avui aquesta religiositat 
tan primitiva, que raneja la idolatria. 
Però és cert, l'indi és profundament re-

Guatemala 
en color 

Ramon Pinto 

ligios i creient, encara que tingui un 
garbuix i no s'hagi parat mai a pensar 
exactament el valor del que fa о resa. 

Podria explicar-vos algun fenomen 
com el de Maximón. Qui és?, un sant?, 
un idol? El cas és que es tracta d'una 
espècie de ninot de mida natural que es 
venera a Santiago de Atitlán, ais peus 
del Нас del mateix nom, format per un 
manyoc de mocadors de colorins que 
son oferts pel poblé, una carota de fus
ta, un barret i unes sabates, el qual és 
tret en processò el dimecres sant pels 
carrers del poblé i resta exposat a la 
veneració dins d'una capella feta a 
l'efecte al costat de la parroquia de 
Santiago fins al divendres, durant la 
qual exposició rep ofrenes i oracions 

deis fidels per a ser novament guardat 
el dissabte fins l'any que ve. Veieu 
com sí que és possible? 

Aproftto l'avinentesa per a dir-vos 
que la visita a Guatemala, si és que us 
decidiu a anar-hi, cal fer-la durant la 
setmana santa, ja que totes les ciutats i 
pobles la celebren amb gran fervor i 
pompa, i les processons que s'hi fan 
son d'allé mes Iluïdes. Unes grans i be
lles catites de flors i de serradures de 
colors donen fons ais passos portats 
pels homes vestits segons la confraria a 
qué pertanyen. Precisament a la ciutat 
d'Antigua o Santiago de los Caballe
ros, que és la primitiva capital guate-
malenca, s'hi celebren cada dijous i 
cada divendres sant processons que du
ren tot el dia, i els habitants, vestits de 
romans, segueixen el Crist jacent o 
Sant Pere, que duu un gall dissecat al 
tabernacle. 

Creieu que no ho exagero, pero us 
dic que el que es pot veure aquí és irre
petible. I, ja que parlem de Santiago de 
los Caballeros, us diré que és una ciu
tat que fou arrasada per un terratrémol 
procèdent del volca que la presideix, el 
volca del Agua, que va llançar fang, 
foc i destrucció sobre la ciutat el 1773, 

El volca Atitlán ais peus del Нас del 
mateix nom. 
Foto: Ramon Pinto. 
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però a pesar d'aquesta desgracia con
serva encara un especial encant amb el 
seu estil colonial autèntic, tant, que és 
considerada trésor nacional. Façanes. 
convents, esglésies i carrers del mes 
pur estil espanyol a l'època de la colo-
nització, seu de la primera università! 
centramericana, niu de pintors i escul-
tors, ciutat barroca per excellència. 
que guarda amb orgull el seu origen 
hispànic, és aquest el marc on es poden 
reviure temps passats, sempre acom-
panyat per la visió dels vestits deis ciu-
tadans, plens de colorit. 

He parlât ja de Santiago de Atitlán i 
del seu llac. És una altra visita que se
ria llastimós de perdre's. Es considérât 
pels nadius com el Пас mes bonic del 
món i el seu origen és naturalment vol
canic. Té com a teló de fons tres mag
nifies volcans de con perfecte, el 
Tolimán, 1'Atitlán i el San Pedro, de 
3.000 metres d'altitud cada un, que a la 
sortida del sol es reflecteixen en el llac, 
el qual té també una profunditat excep
cional, 450 metres, tot i que, curiosa
mene el nivell de la seva superficie 
varia segons les pluges, perqué l'últi-
ma erupció va tapar el torrent per on 
desguassava. 

Guatemala capital és una gran me
tròpoli a 1.500 metres d'altitud, de 
concepció molt moderna, distribuida 
en districtes, cadascun d'ells amb feso-
mia propia. La principal avinguda és la 
de la Reforma, on es troben tots els 
bancs, ambaixades, agencies de viatges 
i hotels; mai no us hi sentireu angunio-
sament encaixonats, ja que no hi ha 
edificis alts que tapin l'atmosfera tan 
lluminosa que envolta la ciutat, situada 
en un altiplà voltat de barrancs pro-
funds que li donen un encant especial, 
com d'irrealitat. 

Visiteu-hi la catedral, barreja d'estil 
neoclàssic, on hi ha la imatge més anti-
ga del país, portada el 1524 des d'Es-
panya pel capellà de Pedro de Alva-
rado, que el va acompanyar durant tota 
la conquesta. També cal veure-hi la 
plaça d'armes, el palau del govern, 
molt ampullós, amb una decoració in
terior molt bonica de mosaics i reixes... 
En fi, no és una cosa molt important, 
però val la pena. 

A Guatemala hi ha restes arqueolò-
giques d'un interés indubtable, entre 
les quais destaca Tikal, un gran centre 

de la cultura maia, situat prop de la 
frontera amb Mèxic, a la península de 
Yucatán. Al beli mig d'una espessa zo
na tropical hi ha una extraordinària 
aglomerado de ruines de temples i pa-
laus d'una arquitectura excepcional, 
que impressiona per la seva grandiosi-
tat, testimoni d'una civilització desapa-
reguda per causes que encara son 
desconegudes. 

El descobriment de Tikal es produí 
l'any 1848 i tot seguit s'hi va organit-
zar una expedició internacional, que 
excava i netejá de branques i arrels els 

L'impressionarli temple de les mascares. 
Foto: Ramon Pinto. 

monuments que fins llavors eren ta-
pats. S'hi va investigar l'extensio, que 
comprèn 16 km d'edificacions reli
giöses i de palaus reials, jocs de pilota, 
acropolis, etc., sense perö haver trobat 
les cases on podia haver viscut el pö
ble, possiblement perquè foren cons-
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Colorista catifa de flores per a la 

processò de divendres sant. 

Foto: Ramon Piato. 

trui'des amb materials més pobres i, per 
tant, de no tanta durada com aquests 
monuments de pedra que, un cop nets. 
se'ns presenten amb la seva majestat 
imposant. 

Recordo ara el tempie numero u o 
gran tempie del Jaguar, situat a l'ano-
menada plafa major, designat aixf pel 
fet de tenir un gran jaguar esculpit a la 
llinda de la porta d'entrada a la cambra 
cerimonial, amb eis seus cinquanta-dos 
metres d'altura, i la seva escala vertigi
nosa que permet pujar al cim de la pi
ràmide, una escala on cai agafar-se a 
una corda per no caure... Es un clar 
exemple de les edificacions religiöses 
maies, que ens omplen d'admiració per 
la seva grandiositat i pel misteri que 
les envolta, perquè, què se'n sap, dels 
maies? Gairebé res, suposicions i proti. 
El cas és que el que aqui es pot veure 
és molt més del que la imaginació poi 
assolir. Un passeig per Tikal per a veu-
re-hi una civilització de dos mil anys 
d'antiguitat, amb unes construccions la 
finalitat exacta de les quals encara no 
s'ha arribat a comprendre, sera una ex-
periència inoblidable. 

Eis maies edificaren només ciutats 
religiöses i residències reials; això és 
una mostra de la importància que do-
naren als seus deus i sacerdots. La seva 
història se'ns presenta deslligada del 
món antic. Fora d'aquestes mostres 
monumentals no tenim res més; és un 
pöble que va desaparèixer del tot sense 
deixar-nos cronologies de reis que pu-
guem comparar amb el que coneixem 
de les altres cultures, i el que eis ar-
queòlegs ens n'han explicat no són al
tra cosa que pures suposicions, que 
deixen de tenir validesa amb una gran 
celeritat perquè noves teories surten a 
la palestra tot anullant el que fins ara 
crèiem com a veritats. 

En realitat, Tikal no és més que una 
continuació de la zona arqueològica de 
la penfnsula mexicana de Yucatän, 
amb eis seus centres d'interès de Chi-
chen-Itza, Tulum, Mérida, Teotihua-

càn, e tà , però aquf, a Guatemala, ad-
quireix una altra dimensió molt més 
espectacular per la selva tropical que 
l'envolta i per l'aura de misteri que 
acompanya cada un dels monuments. 
A més, no ha estat explotat multitudi-
nàriament pel turisme i, aixi no dis-
trauran pas la vostra atenció grans 

masses de visitants; per aixo, podren 
passejar quasi sois entre les pedrés que 
un dia veieren una gran activitat al seu 
voltant i que avui dormen el secret de 
segles de la seva existencia. 

La visita a Guatemala i la seva gent 
és una experiencia que no es pot obli-
dar. 
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Serra de Miralies i 
Queralt (Anoia) 

Narcís Rucabado i Franquesa 

Itinerari Altitud aproxim. Temps 

Ca l'Escolà (Santa Maria de Miralles) 
Església velia de Santa Maria de Miralles 
Cim del castell de Miralles 
Coli de l'Aliò 
Sot del Cògul 
Coli del Bord de Termes 
Grony de Miralles 

Per a pujar a 1'Águila Grossa des del coli del Bord 
de Termes necessitarem 
La distancia a recórrer entre ca l'Escolà i el Grony és d'uns 5 km 

550 m 
15' 

662 m 10' 
642 m 10* 
680 m 35' 
800 m 12' 
870 m 12' 

12' 

luards occidentals de la Marca Hispá
nica, que va pertànyer a les cases de 
Cervello i Cardona. 

Magnific panorama des del castell 
sobre les valls de la riera de Carme, 
amb Montserrat com a teló de fons. 

El Grony de Miralles és un vértex 
de 870 metres que mereix la nostra re-
comanació, atesa la magnífica i dilata
da vista que es contempla des del cim. 
El mateix pot dir-se de 1'Águila Gros
sa. 

L'excursió pot allargar-se, si inte
ressa, cap al castell de Queralt i Bell-
prat, o també cap al castell i santuari 
de la Mare de Déu de la Roqueta i Sant 
Martí de Tous. 

Tot el recorregut transcorre per ter-
reny boscat de pi blanc i pinassa i, si 
programem l'excursió a la primavera, 
podrem admirar també les clapisses de 
narcisos florits i altres flors boscanes. 
Els afeccionats als fòssils podran gau-
dir amb l'estudi de coráis fossilitzats i 
nummulits, en el veritable jaciment 
que trobem als vessants del castell. 

APROXIMACIO 

A 13 km d'Igualada per la carretera 
B-213 (Igualada - Valls). Les combina-
cions per al desplacament en servei pu
blic d'autobusos no son possibles si es 
vol programar l'excursió per a una sola 
jornada. En aquest cas, cal utilitzar au
tocar o vehicle propi. 

El punt de sortida és ca l'Escola 
(Santa Maria de Miralles), petit nucí i 
de cases, amb bar, a peu de carretera, 
amb espai per a aparcament. 

INTERÉS DE L'EXCURSIÓ 

Excursió recomanable que ens si
tuara en eis terrenys que a fináis del se
gle XI formaven l'extrem a garbí de la 
marca deis comtats de Barcelona i ens 
permetrá admirar l'església románica 
de Santa Maria de Miralles, del segle 

XII, situada al peu dels enderrocs del 
castell del sesie X. un dels antics ba-

La silueta del castell de Miralles es retalla 

contra el cel dar, mentre el sol comenqa a 

sortir darrera la muntanya de Montserrat. 

Foto: Narcis Rucabado. 
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DESCRIPCIÓ DE 

L'ITINERARI 

Sortirti enfront de ca l'Escolà per 

una pista que puja suaument en direc-

ció W fins a l'església i el castell. Per 

darrera el castell, agafarem un carni 

que en direcció N, tirant a NW, conti

nua fins al coli de l'Aliò per a enllaçar 

amb el GR 7-2, que seguirem sempre 

cap a l 'W fins al coli del Bord de Ter

mes. En aquest coli agafarem una pista 

en direcció SE, que suaument puja a un 

altre coli (ruines d'una casa). Uns pe

tits senderons ens menaran l'un al 

Grony i l'altre a l'Agulla. 

Des del Grony de Miralles es disfruta 
d'una extensa vista. A primer terme veiem 
l'Agulla Grossa i tota la serra de Miralles, 
amb el puig de la Farriola i Igualada a 
¡'esquerra. Tanca Thoritzó el massis 
de la Fembra Morta i la muntanya de 
Montserrat. 
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Cerro Torre (Argentina). 
Petita crònica d'una 

ascensió ràpida 

Vicenç Sánchez 

Sabia que Toni Torà i Joan Jover, 
dos companys, socis del Centre, que co-
nec ja fa bastant temps, havien marxat 
per intentar l'ascensió al Cerro Torre 
per la via Maestri d'una manera molt rà
pida, i després m'arriba la noticia que 
han coronat amb exit el seu objectiu. 

Aquesta singular muntanya de 3.128 
metres, situada a l'Argentina, a l'he-
misferi austral, és un objectiu per als 
alpinistes que cerquen la dificultat no 
tan sols en l'escalada pròpiament dita, 
sino també en l'envergadura i les con-
dicions en què es porta a terme, i es 
aqui, en el Cerro Torre i altres muntan-
yes similars per les seves caracteristi-
ques, on aquest conjunt de situacions i 
sensacions es donen, no pel fet de ser 
muntanyes d'una gran altitud; però si 
per les condicions bastant extremes de 
Tentoni i sobretot climatològiques, 
juntament amb una alta dificultat. 

Em trobo amb en Joan i li demano 
que m'expliqui una mica de detalls de 
l'ascensió i per què no en fa un escrit 
explicatiu i divulgatiu, perquè crec que 
una escalada aixi bé ho mereix, i més 
quan avui dia per qualsevol cosa més 
insignificant es fa tant de bombo i 
sempre es dona més importància al que 
es fa fora de casa nostra, sigui pels mo
dus o pels interessos que sigui. Però 
com que el conec una mica i sé que no 
ho farà, li demano quatre fotos i, xe-
rrant una estona un dia, m'explica al-
guns detalls de com va anar perquè jo 
mateix pugui escriure aquesta petita 
crònica. 

Per què, aquesta via? 
Escalar en aquesta zona és fer un al

pinisme salvatge pel terreny inhôspit i 
per les mateixes condicions de l'esca
lada. 

La via Maestri va ser oberta per 
l'italià Maestri l'any 1971 en técnica 
himalaiana i aprofitant dos périodes de 
temps que corresponen a dos estius 
australs, o sigui, la nostra tardor-hi-
vern. També és coneguda com a via 
del compressor, ja que es va utilitzar 
un apare 11 d'aquesta mena per a obrir i 
equipar la via. 

Es una via rápida si es tenen uns 
quants dies seguits de bon temps, que 
és tota una sort, perquè la mitjana de 
dies bons en aquesta muntanya és de 
dos o tres el mes. Esta catalogada amb 
una dificultat d'ED en el seu conjunt i 
arriba fins al VI i A-2 en roca i a una 
inclinado de vuitanta graus en el gel. 
La via esta totalment equipada, tant en 
assegurances com en reunions, pero en 
cas de mal temps, tôt pot quedar cobert 
de neu o gel, segons les condicions. 

Com va ser, Vascensió? 
Entre que vam sortir de Barcelona i 

vam tornar-hi, vam estar vint dies, 
quan normalment els grups estan dos 
mesos, entre els viatges, esperar el bon 
temps, fer l'ascensió i tornar. 

Nosaltres vam estar deu dies espé
rant el bon temps i no vam fer cap acli
matado previa ni transport de material. 

Vam fer l'escalada en quatre dies 
(del 8 a 1*11 de novembre) des del 
campament base i tornar. Aixô normal

ment es fa en una setmana, si bé crec 
que el record esta en unes vint-i-quatre 
hores des de l'anomenat Hombro al 
cim i tornar a aquest. 

El primer dia vam pujar des del 
camp base fins a l'Hombro, uns dos 
mil metres de desnivell, que fem en 
tretze hores entre l'aproximacio i uns 
quatre-cents metres d'escalada des de 
la rimaia. El segon dia pugem fins a les 
torres de gel. El tercer dia pugem fins 
al cim i comencem el descens, en rap
pel fins a la cova de gel. El quart dia 
baixem des d'aci fins al camp base, en 
rappel i caminant. 

Vam coincidir amb alguns grups. 
D'unes quinze persones, aproximada-
ment, només quatre vam pujar al cim 
en aquelles dates: dos americans i no
saltres. La majoria de la gent hi va des 
del novembre al gêner, que correspon a 
l'estiu austral en aquella zona. 

Quin material portàveu? 
Pel que fa al d'escalada, dues cordes 

de 50 m i 8,8 mm, quinze o vint ba
gues exprés, un joc de tascons, très o 
quatre friends, un joc de piolets per 
cordada, grampons, jummars, dos pi
tons de gel i botes. 

De roba, un vestit interior de seda, 
uns pantalons de pitet enconxats, foire 
polar i cangur de gore-tex. Tota aques-
ta roba, la vam portar posada pràctica-
ment durant tota l'escalada. 

Cal dir que, com es podia esperar de 
les condicions climatiques de la zona, 
vam tenir vents forts i fred, cosa que 
feia que la temperatura baixés a més de 
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YES DEL MÓN 

Escalant eis pendents de glaç, sota el 

bastió del cim del Cerro Torre, al tercer 

dia d'escalada. Foto: Joan Jover. 

vint graus sota zéro. El quart dia ens va 
canviar el temps per a empitjorar. 

Quina técnica vau utilitzar? 
La majoria de gent installa un cam-

pament base i després munta un dipôsit 
de material entre aquest campament i 
el començament de l'escalada, i poste -
riorment van pujant cap al cim amb tot 
el material. 

Nosaltres pujàvem escalant tot fent 
una progressió continuada, és a dir, en 
técnica alpina, que consisteix a anar 
pujant progressivament sense tornar a 
baix i tornar a pujar. 

Evidentment, érem conscients que. 
per a poder fer aixô, havíem d'anar 
molt lleugers de pes, per aixô només 
portàvem el material d'escalar. un 
menjar molt escás, en el qual el mes 
consistent eren tres farinetes, i no 
dúiem material de bivac ni fogó. 

/ el descens? 
Tothom sap prou bé que a vegades 

els grans descensos molt llargs poden 
ser tan complicáis com les mateixes as
censions. Aquí ho és bastant, perqué 
quasi tots els 1.300 m de desnivell es 
fan en rappel, ja que gairebé no es des-
grimpa res. El problema mes normal és 
que amb tants rappels poden sorgir 
complicacions amb les cordes, i no 
se'n porten de recanvi. 

D'altra banda, no hi ha cap via d'es-
capada ni cap lloc per on es pugui 
abandonar, no tan sois en el descens si
no en tota l'ascensió, per aixô rúnica 
manera de sortir és fer el descens en 
rappel. 

Com que els canvis de temps son 
molt ràpids, son molt difícils de pre-
veure i, per tant, també és difícil el mo
ment de decidir una retirada, perqué 
sempre és tenir el risc del descens en 
condicions adverses. 

Els rappels están tots muntats, ja 
que es fan a les reunions de pujada. 

Per qué aquesta estrategia? 
Tant en Toni com jo ja ens vam 

plantejar abans de sortir que no volíem 
estar quasi dos mesos, que és la mitja-
na normal de temps que utilitza la gent 
per a anar a algún objectiu d'aquests. 
Així és que ja vam anar-hi amb la idea 
de fer un tipus d'escalada ràpida, tot i 
que érem conscients del que comporta-
va: anar molt ben entrenats, escalar de 
pressa i portar el pes minim per a gua-
nyar en aquesta rapidesa. 

Plantejat així, només necessitàvem 
tres o quatre dies de bon temps per a 
fer l'escalada de la manera que he des-
crit i tornar. Vam esperar a tenir 
aquests dies de bo i aprofitar una única 
oportunitat. 

Quan vam arribar alla, ens vam que
dar una mica sorpresos en veure que 
tothom anava amb una idea d'ascensió 
mes pesada i llarga, però nosaltres vam 
considerar millor la idea que portàvem. 

Si vols fer-ho de l'altra manera né
cessites mes dies per a fer l'escalada i, 
per tant, un période de temps bo mes 
llarg, i trobar aixô en aquesta zona sí 
que és un rise molt alt; per això la gent 

perd molts dies per culpa del clima. 
Perö la veritat es que es coneixen molt 
poques ascensions ressenyades utilit-
zant l'estrategia que nosaltres vam uti
litzar. 

RESSENYA TECNICA 

Aproximaciâ: de l'hostatge fins al 
camp base о camp Maestri, 3 h. D'aquf 
a la rimaia, 5 о 6 hores de morrena, gè
lera i neu. 

Ascensiâ: fins a l'Hombro, 4 о 5 ho
res per terreny mixt de IV-V/50" (400 
m de desnivell). Part superior, vint-i-
vuit llargs de IV a VI/80" en gel i arti-
ficial, 19 hores (900 m de desnivell). 

Descens: vint-i-sis rappels, 10 hores 
des del cim fins a l'Hombro; sis rap
pels i desgrimpar fins a la gèlera. 

Aquesta ascensio, feta per Toni To-
rà i Joan Jover, ambdôs membres del 
CEC, del 8 a 1*11 de novembre de 
1988, és la primera catalana i la segona 
de Г Estât espanyol. 
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Dues excursions 
amb esquís 

Francese Xavier Gregori i Pons 

Aqüestes excursions amb esquís van 
destinades principalment a tots aquells 
practicants que aprecien les ascensions 
plaents i que fugen d'innecessáries 
complicacions técniques. Aquests re-
correguts están un xic allunyats deis 
grans nuclis muntanyosos, pero, aixó 
sí, dins Tarea de la seva influencia. 
Aquesta situació, mig lluny, mig a 
prop, els afavoreix des de diverses 
perspectives. Una d'elles pot ser la so
litud (si hom la busca, és ciar). Una al-
tra podria ser Textens panorama de qué 
s'acostuma a gaudir des d'aquests mo
destos indrets, ja que peí fet d'estar en-
retirats de les carenes principáis, son 
les millors talaies de tot el que els en-
volta. 

Com a dificultat especial, només cal 
esmentar la possibilitat que la capa de 
neu no sigui tan bona com seria desit-
jable. 

Després de llegir-ne les descrip-
cions, algú podrá opinar que son itine-
raris un xic rebuscats. Pero, traient-hi 
el re, ens queda la paraula buscats; i 
precisament ho han estat, amb Tafany 
de donar alternatives a les clássiques, 
que ja comencen a estar un xic concor-
regudes. 

MONTARENYO, 2.593 m 
(valí de Cardos, Pallars Sobirá) 

No ens confonguem en llegir aquest 
nom, ja que de primer antuvi molts de 
vosaltres pensareu que ja Theu fet o, si 
mes no, allá on s'escau. Dic aixo per
qué hi ha un Montareny de 2.618 m, 

Les bordes de Boldis enmig 
d'un paisatge nevat. 

Foto: F. Xavier Gregori. 

El poblet de Boldis de Dalt 
( o Sobirà), pujant al Montarenyo. 
Foto: F. Xavier Gregori. 
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Per la carena oest del pie de la Gelada. 

Al fons, la vali de Llauset. 

Foto: F. Xavier Gregori. 

que cai situar a la ratlla fronterera i al 
qual s'accedeix des de les bordes de 
Noarre. L'altre Montarenyo (el nostre, 
en aquest cas), que, de tan poc relle-
vant que és des d'una perspectiva oro
gràfica, no ha merescut l'apellatiu tue, 
ni turonet, ni cap, ni res que s'hi as
sembli, cai anar-lo a cercar al capda-
munt d'una gran carena que es dibuixa 
en linies generals de S a N i que separa 
la vali de Cardós de la vali Ferrera. Si-
tuem-nos, doncs, al poble de Lladorre, 
a la vali de Cardós (1.052 m), on entra-
rem després de creuar el riu. Una car-
retera sense asfaltar (de moment), 
recentment eixamplada, ens puja per la 

valí del torrent de Sant Miquel, fins al 
poblet de Boldis Jussà (1.303 m) i, 
amb un sinuós trajéete, a l'enlairat 
Boldis Sobirà (1.480 m). 

A la mateixa entrada del poblet, 
arrenca una pista forestal que s'enfila 
valenta per l'obaga de les carenes del 
roc Bataller i el Tudela Sud. Tornem, 
doncs, a l'inici de la pista, on podrem 
deixar el vehicle o fins i tôt mes enda-
vant, alla on es bifurca i duu a les bor
des de Boldis. Deixeu aquest ramal i 
creueu tôt seguit un pont ben ferm so
bre el torrent de Sant Miquel. La pista 
continua dibuixant-se sota la neu; 
aprofiteu-ne el traçât i resseguiu-la poc 
tros fins que s'allunya definitivament 
de la direcció E, que nosaltres hem de 
seguir. 

El terreny es presenta llis i planer 
mentre anem guanyant altura orientant 
els nostres esquís vers el N. Cal creuar 
un torrentet que ens ve per la dreta i, 
en un flanqueig ascendent, arribem a 
l'indret on s'ajunten dos torrents molt 

ràpids; preneu el de la dreta i remun-
teu-lo tot fins a uns plans amb una ca
bana magnífica i ben conservada. 
Excellent Hoc per a fer un mos. 

Reprenem la marxa per un terreny 
ondulât vers el N, guanyant en una 
suau remuntada el llom que es desprèn 
del pic de Clot Roig, i entrem als plans 
que conformen el Hoc anomenat clot 
Roig. Davant nostre, cap al N, tenim 
l'últim obstacle en forma de vessant 
que sembla defensar l'accès al replà 
superior, al quai arribarem després de 
dibuixar una sinuosa traça tot cercant-
hi el millor pas. 

Un cop dalt descobrim, amb tota la 
seva desèrtica perspectiva, els plans de 
Boldis (2.500 m). No cal dir que si ens 
enganxés la boira en aquest indret, ho 
passariem molt negre. La resta de l'iti
nerari (NE) és una venadera passejada 
fins a aconseguir la fita mig desfeta 
que ens assenyala el cim del Montare
nyo, a 2.593 m. Magnifie mirador de 
l'imposant massis del Monteixo. 
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Iniciem el descens pel mateix Hoc, 
tot dérivant suaument al SSE, de cara 
al pic de Clot Roig, que podrem acon
seguir amb facilitât. Cal continuar el 
descens vers la fondalada de clot Roig, 
baixar-hi per un curt però redreçat ves-
sant i creuar tot l'ondulât pia en direc-
ció SW fins que s'acaba i dona accès a 
un acanalat torrent (el que hem deixat 
a mà esquerra quan pujàvem). Al cap-
davall retrobarem les traces de pujada, 
que seguirem a l'inrevés fins a entrar a 
l'arraulit Boldt's de Dalt. 

Com podreu comprovar el cro
quis, el traçât del recorregut pren una 
capriciosa forma de numero vuit un xic 
dalinià, que es justifica pel fet d'anar 
trobant de baixada els trams de mes 
pendent, però, això si, molt francs tots. 

Horari: de 4 h. 30 min. a 6 h. 
Desnivell: 1.113 m. 
Epoca aconsellada: de desembre a 

mig abril (l'I de maig del 1989 tota la 
carena era bianca com un mató). 

Material: grampons per si de cas. 
Orientació del descens: SW. 

PIC DE LA CELADA, 2.452 m 
(Ribagorca) 

Aquest cim, molts de vosaltres l'heu 
vist segurament mes d'un cop, perqué 
sortint de la foradada de Viella (boca 
S) i a l'altura del pont del riu Salen-
ques, sempre hi ha algú que pregunta: 
«I aquell cim blanc d'allá a l'esquerra, 
quin és?» Dones és la serra de Cardet 
amb el seu punt culminant, el pie de la 
Gelada. 

Ara bé, com s'hi ha d'anar? Desvieu-
vos, de la carretera general cap al poblé 
de Senet. A la vista de les primeres ca
ses, agafeu una carretereta que s'enfila 
fins a arribar a una casa de colónies 
d'estiu (l'Estel), on la carretera pren un 
marcat caire de pista forestal. Resse-
guiu-la fins que la neu us barrí el pas. 

Els refugis forestáis assenyalats en 
el croquis s'indiquen únicament a títol 
d'orientació, ja que el precari estat en 
qué es troben no els fa aconsellables 
per a pernoctar-hi. Del primer abeura-
dor al segon, amb esquís, es pot fer una 
drecera molt bona; així com estalviar-
se el llarg revolt que duu al segon refu-
gi forestal (1.799 m). Des d'aquest 
indret no es veu encara el cim, pero sí 

que es dibuixa l'ampli port de la Gela
da vers el SE. Arribáis al port conti-
nueu cap al S, alternant lloms i collets 
fins a arribar sota la pala que porta al 
cim. Excellent mirador que s'estén so
bre Falta valí de la Noguera Ribagor-
cana i tota la ribera de Tort. Vers les 
pistes d'esquí Taüll-Boí (SE) podrem 
reconéixer l'alterosa silueta de la pica 
de Cerbi. 

A la baixada podeu triar entre fer el 
mateix recorregut al revés o aprontar 
les altres opcions que ens pugui brin
dar la quantitat i l'estat de la neu. Cal, 
pero, fer atenció a la darrera pala sota 
el cim, ja que amb neus aplacades peí 
vent es poden produir allaus de placa. 

Horari: depén molt d'on ens deixi 
arribar la neu dipositava a la carretera. 
Sortint de la casa de colonies (l'Estel), 
hi podem posar tranquil-lament de 5 a 
7 h. entre anar i tornar. 

Desnivell: des de l'Estel, uns 1.130 
metres. 

Material: grampons per si de cas. 
Orientació del descens: N. 
Época aconsellada: aquest cim s'ha 

fet fins i tot al mes de novembre amb 
les primeres neus de la temporada i es 
pot apurar fins ben avan?ada la prima
vera, aprofitant la seva privilegiada 
orientació N i l'avinentesa de la pista 
forestal, que ens pot deixar arribar for-
ca amunt. 
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Els bugaders 
de cendra 

Dins del món excursionista hi ha, 
certament, un acusat esperii immobilis-
ta, que ens duu a mirar amb mais ulls 
les novetats antropogèniques introdui-
des en el paisatge, car sovint els canvis 
són sempre per a empitjorar. Alhora, 
però, si que sembla que ens interessa el 
vessant prétérit de l'ocupació humana 
de la muntanya, i davant d'un castell 
rui'nós, un mas abandonat o un pont 
medieval ens delectem evocant i re
créant la vida d'antany. 

Malauradament, els vestigis del nos
tre món passât, aquella masia, aquella 
ermita, s'ensorren inéluctablement i, 
així com el cicle de la matèria en un 
ecosistema és tancat pels descompone-
dors, en la nostra societat, un excursio-
nisme mal entés, entre altres raons. 
catalitza aquest procès destructiu amb 
un mesellisme escruixidor. 

Per aquest motiu és especialment ré
confortant trobar-te una masia habita
da, en la solitud de la muntanya, 
després d'hores de caminar. Aleshores, 
conversar amb el pages, fili del terrer, 
és un plaer i una font d'informació 
sempre fresca i sorprenent. 

En aquest sentit, vaig tenir la sort, a 
mitjan marc d'aquest any, de passar tot 

La masia del Bellit, al cor de la Calma. 

Foto: Joan López. 
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un dia, bellíssim i d'una transparencia 
perfecta, amb en Ramón Vallbona i 
Baucells, pagés montsenyenc. En Ra
món va néixer a principis de l'any 
1916 i, malgrat haver canviat de casa 
diversos cops, mai no s'ha mogut del 
massís de la Calma. Els primers anys 
de la seva vida transcorregueren a Pi-
camena, mas de les rodalies d'Aigua-
freda. A continuació, es traslladá a la 
Castanyera, del municipi del Brull; i 
quan tingué vint-i-tres anys se n'aná a 
viure al Bellit, on s'está actualment. 
Com us podeu imaginar, en Ramón és 
una de les persones que mes es coneix 

aquest racó del Montseny i, malgrat els 
seus setanta-tres anys. conserva el cap 
claríssim i un sentit de l'humor i una 
Metra menuda admirables. 

UN MAS: EL BELLIT 

El Bellit és una masia grandiosa; 
probablement una de les més grans de 
la Calma. Es troba ajaçada, entre prats, 
en el cantell occidental d'aquest alti-
plà, a una altitud de 1.060 m. Des 
d'aquesta talaia, la vista és magnifica i 
s'enfonsa, sensé entrebancs, fins a la 
blavosa serralada pirinenca. Molts son 
els aspectes intéressants que ofereixen 
aquesta pairalia i els seus voltants, tais 
com una isolada i descomunal alzina, 
les ruines de l'ermita romànica de Sant 
Nicolau, les sépultures del Fossar dels 
Moros o les enigmàtiques restes de les 
Cases Velles. En aquesta ocasió, però, 
voldria centrar-me en un objecte que 
forma part, com deia més amunt, 
d'aquell conjunt d'éléments evocadors 
d'una forma de vida ja perduda: el bu-
gader de cendra. 

ELS BUGADERS DE CENDRA 

Aquesta mena de safareigs eren es-
culpits en pedra i generalment tenien 
forma de vas o copa sensé peu. Les mi-



Bugader de cendra del Belili. 

Foto: Joan López. 

des eren variables, però podien assolir. 
corti en el cas del bugader del Bellit, 
un mètre d'alt per un altre de diamètre 
i uns deu centimètres de gruix. Es des-
tacable el fet que el récipient era tallat 
d'una sola peça. 

L'aspecte del bugader era franca-
ment tose, neolîtic; i com a tota sofisti-
cacio presentava tan sols un petit forât 
de desguàs o bonera prop de la base. 
La zona immediatament al voltant de 
la boca externa de la bonera era qua-
drejada fins a fer-la sobresortir de la 
resta de la superfìcie del récipient. Fi-
nalment, el bugader era installât sobre 
un pedestal per a deixar prou espai sota 
l'orifici de desguàs. 

Contràriament al que hom podria 
pensar, el bugader no s'usava pas per a 
rentar la roba bruta, sino per a Manque -
jar-la. Aixi, doncs, la roba era rentada 
prèviament abans de fer la bugada, en-
cara que també es confiava en aquest 
segon procès per a acabar d'aconseguir 
el toc de netedat desitjat. L'element 
clau de l'operació d'emblanquiment. 
és a dir, la substància équivalent al Ilei -
xiu, tan corrent avui dia com inexistent 
aleshores, era aquella que caracteritzà 
aquest tipus de bugaders: la cendra. 
Cai aclarir abans que el lleixiu s'obte-
nia per dissolució o rentat de les cen
dres amb aigua calenta, com tot seguit 
veurem. El fet que fos necessària l'ai
gua calenta en abundància obligava a 
collocar el bugader vora la llar de foc, 
sovint encaixat en un entrant o esmot-
xadura de la paret fet a propòsit. En al-
tres ocasions, era installât en un annex 
de la casa, però llavors calia habilitar-
hi un Hoc per a fer la fogaina. Ambdós 
casos són observables al Bellit, però el 
bugader exterior. que és el reproduit a 
la fotografia, és singularment atractiu 
per les sèves dimensions. 

El procès que se seguia per a passar 
la bugada era el seguent. Mentre s'es-
calfava a la fogaina l'aigua de la calde
ra, s'omplia el bugader de roba. A 
continuació, es cobria amb un drap o 

cendrer i s'hi afegia cendra a sobre, re-
fredada i netejada de pois. Un cop en-
Uestits aquests preparatius, el bugader 
restava a punt per a rebre l'aigua, la 
quai, finalment. s'hi abocava quan 
arrencava el bull. 

Després d'escolar-se a través de tot 
el gruix de roba, l'aigua, ja freda, es 
recollia en rajar per la bonera i es re-
tornava a la caldera per tal de tornar-la 
a escalfar. 

Aquest procès s'anava repetint suc-
cessivament fins que l'aigua ja sortia 
calenta per l'eixidor. Aleshores. la bu
gada es donava per acabada. 

L'aigua. després de tantes passades, 
esdevenia blanca i llepissosa, amb cer
tes propietats détergents, motiu pel 
quai era aprofitada com a sabó. Aquest 
sabó tan peculiar s'usava posterior-

ment per a rentar tota mena d'estris i 
objectes, especialment la vaixella. Te
nia un inconvénient, tanmateix, i era la 
seva causticitat. La companya d'en Ra
mon m'ho explicava aixi: «.../ al final, 
les mans et quedaven faines». 

Avui dia, l'elaboració industriai del 
lleixiu ha arraconat i deixat en desûs 
els tradicionals bugaders de cendra. 
Quantes coses ha menât a l'oblit 
l'avenç tecnologie! Els pous de glaç, 
les carboneres, els forns de calç i de 
pega, etc., formaven part d'un sistema 
de vida ja éclipsât, rùstie si voleu, però 
enginyós i subtilment intégrât al medi 
naturai. 

Caldria que nosaltres no arraconés-
sim en la memòria aquests petits élé
ments integradors del paisatge humà 
de la muntanya. 
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Els esports motontzats a 
la muntanya 

• 

Miquel Rafa i Fornieles 

Des que els esports amb motor, i 
mes concretament el motorisme, es van 
començar a popularitzar al nostre país, 
les relacions entre excursionistes i mo
toristes s'han caracteritzat per una con
vivencia difícil, plena d'aspres anecdo
tes i situacions tibants. Ben segur que 
molts dels qui anem a peu per la mun
tanya podem recordar alguna experien
cia desagradable per causa d'alguna 
actitud poc cívica o de comportaments 
inadéquats de persones generalment 
poc respectuoses amb el medi natural, 
propis d'una mentalitat urbana i gens 
habituada al camp i a la natura. De ve-
gades alguns enfurismats passejants 
tampoc no han estât a l'altura de les 
circumstàncies i, deixant-se dur per la 
passio, han fet objecte de les seves pe-
drades el desconsiderat motorista que 
ha estât a punt d'atropellar-los... 

També és cert que hi ha excepcions 
i que no tots els qui van a cavali d'una 
moto han de ser per força els «inva
sore» de les muntanyes. sino que tam
bé n'hi ha que són conscients de fins a 
on cal arribar i a on no s'ha de fer. o de 
com cal comportar-se davant d'un ra
mât, d'una propietat privada o d'uns 
excursionistes que gaudeixen de la 
tranquillitat del bosc o del cant d'un 
ocell. 

Malgrat tot, l'impacte de la circula-
d é d'un vehicle a motor en la natura és 
un fet objectiu i real, i que es pot resu
mir en dos grans aspectes. 

Primerament, l'efecte erosiu sobre 
el sòl, la vegetado i els camins, que lô-

gicament és mes important a mesura 
que el pendent és mes fort i la freqiien-
tacié mes gran. Aquests efectes son 
molt mes greus del que pot semblar en 
un pais com el nostre, de caractéristi
ques mediterrànies, i que esta sotmès a 
un règim de pluges irregular i torren
cial, i on a molts indrets la capa de soi 
i la coberta vegetal són molt escasses i 
fràgils. Així, dones, una derrapada o 
marca a terra provocada pels pneuma
tics es pot convertir, després d'unes 
pluges, en un gran sole de difícil recu
perado natural. Aixô és valid per a tots 
els pneumatics, incloent-hi els mal 
anomenats «écologies». Aquest aug
ment de l'erosió és especialment nociu 
a les capçaleres de les valls i rius, és a 
dir, a les zones de muntanya de pen
dent mes o menys acusat i que solen 
ser les zones on mes es practica el mo
torisme. El problema de l'erosió, i 
l'augment progressiu de la desertitza-
ció que comporta, és un deis mes preo-
cupants -si no el primer- a la conca 
mediterrània, com han posât de mani
fest les darreres reunions i els darrers 
congressos d'experts (per exemple, 
aquesta primavera en la reunió de Mi
nistres de Medi Ambient de la CEE ce
lebrada a Extremadura). 

L'altre gran bloc de conseqiiències 
negatives és el que fa referencia a les 
molèsties a la fauna, sobretot d'aque-
lles especies que viuen en llocs apar
táis i que són de carácter espantadís i 
antropófob. Els mes afectats són els 
vertebrats grossos, com ara l'isard, la 

perdiu blanca i els rapinyaires. La fúgi
da que se sol provocar pot ser especial
ment delicada en l'época de reproduc-
ció, quan té lloc la incubado i les cries 
encara són massa joves. Es coneixen 
molts casos d'abandonament de postes 
i nius o de bestiar estimbat (isards, 
ovelles) en una fúgida. Aqüestes mo
lèsties són mes grans quan se circula 
fora de pistes i per llocs apartats. En ai
xô, també hi intervenen de vegades 
grups de persones a peu que van per la 
muntanya codant en excès o amb ra
dios a tôt drap... 

Un altre efecte, de menor extensió 
pero igualment nociu, és provocat con
cretament peí trial quan es practica a la 
llera de rius i torrents. A mes d'alterar i 
remoure el fons, és fácil que es pro-
dueixin fugues d'oli o carburant, i que 
resultin contaminats els rierols que, si-
tuats en llocs poc accessibles, están 
mes nets del que sol ser habitual. Evi
demment, el triai no és, per aquest mo-
tiu, el gran contaminador deis rius; 
desgraciadament, hi ha moites altres 
causes d'un abast molt mes gran, pero 
no per aixô deixa de produir uns efec
tes, i uns efectes que tindrien una solu-
ció ben fácil. 

El fet és que aqüestes practiques 
s'han anat generalitzant en molts in
drets de les nostres muntanyes, i que 
les polémiques anaven creixent fins al 
punt que no semblava gens fácil tro-
bar-hi un final ciar. 

UNA MICA D'HISTORIA 

La celebració deis «6 dies interna-
cionals d'Enduro» a la Cerdanya, a fi
nals de l'estiu de 1985, on el traçât 
deis circuits afectava el Pare Natural 
del Cadí-Moixeró, va significar el punt 
culminant d'aquella espiral que enfron-
tava els excursionistes i amants de la 
natura per un costat, i els motoristes 
per l'altre, i al mateix temps es posava 
de manifest la nécessitât de regular 
aqüestes activitats, de manera que fos-
sin compatibles amb la preservació de 
la natura. 

A partir d'aleshores es van iniciar 
una série de reunions entre totes les 
parts; difícils al començament, quan ni 
la Federació d'Entitats Excursionistes 
ni els grups écologistes mes radicáis 
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volien acceptar un principi de negocia
do, que van dur a tenne, entre altres, 
DE.PA.N A i el CEC. Es va començar a 
elaborar un esborrany de normativa, 
que va entrar, però, en una fase d'es-
tancament per les fortes pressions de la 
indùstria automobilistica i deis afeccio-
nats. A principi de 1987, el Comité de 
Natura de la FEEC va elaborar un do
cument amb les bases per a una correc
ta regulació, al qual donaven suport 
mes d'un centenar d'entitats civiques, 
culturáis i científiques del país. 

El prat destruü i aixaragallat per efecte 

del pas de les molos a la valí de Noucreus 

de Nuria. Foto: J. Nuet Radia (9/1987). 

El juliol de 1987 sorti un décret de 
regulacié de les competicions motorit-
zades en el medi natural, del tot insufi-
cient, ja que no controlava l'activitat 
lliure no competitiva, que és la mes es-
tesa i la d'un control mes diffcil. Es créa 
una Comissiö Assessora, de la quai for-
maven part les diferents federacions 
(automobilisme, motorisme i excursio-
nisme), eis ajuntaments, DE.PA.NA i 
l'administraciö; aquesta comissiö no va 
funcionar mai, ja que es réuni només 
dues vegades sensé résultats positius, 
perô va servir per a posar de manifest 
les tesis conservacionistes, defensades 
per DE.PA.NA i la FEEC. 

Finalment, i vista l'évident nécessi
tât d'establir una normativa gênerai, la 
Generalität aprovà un nou décret 
(59/1989, de 13 de marc) que régula 
tant les competicions com les activitats 
lliures de tots eis esports motoritzats 
que es practiquin en el medi natural. 

QLTNA ES LA NORMATIVA 
DE REGULACIÓ? 

Amb l'objectiu de donar a conèixer 
als excursionistes quines són les prin-
cipals normes vigents pel que fa a la 
circulació motoritzada en el medi rural. 
exposarem, de forma resumida, els 
punts concrets del decret. Per a més in-
formació, consulteu el text legai, publi-
catal DOGC 1.129 del 10.4.89. 

La normativa s'aplica a la circulació 
lliure i a les competicions de qualsevol 
vehicle de motor (motocicletes de mo
tocross, Enduro o tot terreny i trial, au-
tomòbils convencionals, 4x4 o d'auto-
cross, motoneus i qualsevol altre in-
vent que circuii dotat d'un motor). 

Per a les competicions, les federa
cions han d'elaborar anualment un ca
lendari dels circuits i de les proves 
previstes, que estarà sotmès a l'aprova-
ció de la Direcció General del Medi 
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Natural, prèvia supervisió de la Comis-
sió Assessora. 

Als espais naturals protegits no és 
permesa la circulació camp a través ni 
fora de carreteres o pistes habilitades 
per al pas d'un automòbil. És a dir, que 
si per un carni no hi pot passar, per es-
tret, un automòbil, tampóc no ho podrà 
ter una moto. Tampoc no es poden ter 
competicions dins aqüestes àrees. 

Els espais naturals protegits són: 
Espais naturals de protecció espe

cial: Pare Nacional d'Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, Pares Naturals 
de Cadi-Moixeró, Zona Volcánica de 
la Garrotxa, Massis de l'Albera, Ai-
guamolls de l'Empordà, Montseny, 
Corredor-Montnegre, Montserrat, Sant 
Lloren? del Munt, Garraf i Delta de 
l'Ebre. 

Reserves Naturals: (Delta del Llo-
bregat, Font Groga, Bosc de Bonabé, 
Les Bordes, Mas de Melons, Bosc de 
Poblet, etc.). 

Reserves Nacionals de Caya: Alt 
Pallars-Aran, La Cerdanya, Cadi, Fre-
ser-Setcases i Ports de Beseit (totes 
aqüestes zones eren fins ara zones tra-
dicionals de la practica del motorisme, 
sobretot Freser-Setcases). 

Espais inclosos al Pia d'Espais d'In-
terès Natural (PEIN). Hi ha una llarga 
Mista de 197 indrets, que sera aprova-
da, segons fonts oficiáis, el desembre 
d'enguany. Inclou les dues categories 
anteriors i tot plegat compren, aproxi-
madament, el 18% del país. 1 

En tota la resta de terrenys forestáis 
(és a dir, zones que no són ni urbanes 
ni agrícoles), no es pot anar camp a 
través. D'aquesta manera, el camp a 
través només es pot fer en àrees urba
nes margináis o terrenys urbanitzables, 
i camps de conreu abandonáis o sense 
sembrar (sempre que no sigui en zones 
d'interés natural). 

En casos especiáis de conservado, 
prevenció d'incendis, etc., es podran 
prohibir temporalment el pas de vehi-
cles per pistes i camins. Per contra, les 
normes anteriors no s'aplicaran quan 
sigui necessària la circulació per a re-
alitzar servéis públics, activitats agro-
pecuàries i forestáis. 

Hi ha una Comissió Assessora en 
matèria de circulació motoritzada en el 
medi rural, formada per representants 
de les federacions (motociclisme, auto-

mobilisme, entitats excursionistes), Di-
reccions Generáis (Medi Natural, Medi 
Ambient i Esport), Federació i Asso-
ciació de Municipis de Catalunya i la 
Institució Catalana d'História Natural. 
Sorprèn l'exclusió d'algun représen
tant de les associacions de defensa de 
la natura, com ara, per exemple, 
DE.PA.NA, que formava part de l'an-
terior comissió. Per a qualsevol consul
ta, denuncia, etc., els excursionistes 
ens podem adreçar, dones, a la FEEC. 

INFRACCIONSISANCIONS 

Aquí, malauradament, les coses ja no 
són gens clares, ja que és évident que 
perqué es compleixin correctament totes 
aqüestes normes, convé que estiguin 
ben tipificades, i que els mateixos moto
ristes i automobilistes siguin els primers 
a conèixer-les. En qualsevol cas, si ob-
serveu l'incompliment d'aquesta nor
mativa, cal que presenteu la denuncia 
com mes aviat millor a la patrulla de 
guardes forestáis, guardia civil o direc-
tament als Servéis Territorials del Medi 
Natural del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca. 

NOTÍCIES BREUS 
a cura de Miquel Rafa 

Corren mais temps per al Pare Nacional 
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 
l'unie d'aquesta categoría a Catalunya. De 
fet, intemacionalment no ha estât reconegut 
mai com a tal, peí fet que en el seu interior 
es realitzen aprofitaments hidroelèctrics, 
una actuació considerada inacceptable en 
un pare nacional, i mes tractant-se d'un 
com aquest, on h¡ ha el sistema lacustre 
mes important del Pirineu. Per aixô no fi
gura a la 1 lista de pares nacionals del món 
de la Unió Internacional per a la Conserva-
ció de la Natura (UICN). 

Ara, la nova llei estatal de Conservación 
de los Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres ja no col-loca aquest espai 
a la Uista oficial deis pares nacionals de 
l'Estat, per la qual cosa, deixarà de rebre 

els tons destinais a la seva conservació per 
part de l'ICONA. Això ha estât degut al fet 
que el Parlament de Catalunya va aprovar 
l'any passât la Ìlei de Reclassificació del 
Pare Nacional d'Aigüestortes, adoptant-lo 
com a tal segons la legislació catalana 
d'Espais Naturals. D'aquesta manera es vo
ua posar fi a un conflicte de competencies, 
que havia arribat a la curiosa situació d'ha-
ver-hi dos directors, dos cossos de guardes, 
dos pressupostos diferents, etc. 

Val a dir, però, que en aquest traspàs el 
qui va sortir perjudicat va ser el mateix 
parc, ja que eis esforços economics i en 
niitjans de TICONA eren força superiors 
als de l'administraeió catalana, de només 
quatre milions l'any 88. Fins i tot tenia en 
estudi una ampliació que allargarla els li
mits del parc fins a la frontera francesa, 
agafant la mata de Valencia i l'alta vali de 
Montgarri, les zones més ben conservades 
del Pallars. Amb la reclassificació es va 
crear una àrea o cinturò periferie de protec
ció al voltant del pare, amb mesures caute-
lars per a evitar una degradació forta al 
mateix limit. Però això no ha agradat gens 
als municipis dels voltants, que teñen els 
ulls posats en projectes de desenvolupa-
ment turistic en aqüestes àrees. Per aquest 
motiu han iniciat una campanya per a reta
llar aquesta zona perifèrica, i fins i tot van 
impulsar una proposta parlamentària que 
no va prosperar. 

Per acabar-ho d'arreglar, el Patronat de 
Protecció del pare, amb representació dels 
municipis i dels altres organismes o entitats 
interessades (per cert, el CEC no hi és, tot i 
tenir-hi un refugi a dins i un altre al seu li
mit), que s'havia d'haver creat ja el mes de 
juny del 88, no ho ha estât encara, quan 
precisament és més necessari que mai. Es
peren) que no es tardi gaire a fer-ho, ja que 
és el millor i unie fòrum de débat per a par
lar del futur d'aquesta poc afortunada joia 
del nostre Pirineu. 

1. Tenint en compie l'interès d'aquest 
Pia, un cop estigui aprovat, intentarem ex-
plicar-lo detalladament en un proper nume
ro de MUNTANYA. 

2. Seccions Territorials del Medi Natu
rai: Barcelona 08028, Sabino de Arana, 22, 
(93) 330 65 00. Girona 17001, Sant Fran
cese, 29, (972) 20 09 87. Lleida 25004, 
Camp de Mart, 35, (973) 24 66 50. Tarrago
na 43002, Avinguda Catalunya, 50, (977) 
21 78 78. 

256 MUNTANYA 



Les fonts Wallace 

París, Barcelona i Sant Sebastià son 
tres ciutats europees que, salvant les 
distancies, teñen tanmateix unes quan-
tes facetes en comú. 

Un deis aspectes que les agermanen 
és, sens dubte, l'existència d'eleva-
cions topogràfiques des d'on es domi
na tota la ciutat. Ben poques ciutats hi 
ha al món que tinguin una talaia com el 
Montmartre parisene, el Tibidabo i el 
Montjuíc barcelonins o el mont Urgull 
i l'Igueldo de Sant Sebastià. 

Curiosament. també coincideixen en 
una cosa: en totes aqüestes elevacions 
hi ha el Sagrat Cor o un funicular, un 
pare d'atraccions o un castell. Sant Se
bastià i Barcelona teñen mar, teñen 
platja, teñen port. París té un port flu
vial, gràcies a un Sena navegable amb 
les seves grans barcasses. Sant Sebas
tià té el riu Urumea. Barcelona té - o 
millor, va teñir- el seu riuet, avui co-
bert: la famosa Rambla, paraula àrab 
que significa «torrent». 

Les semblances no s'acaben pas 
aquí. Aqüestes tres aglomeracions ur-
banes reberen un gran impuls aproxi-
madament al mateix temps -fa mes 
d'un segle-, amb l'aplicació deis plans 
d'urbanisme o eixample de tres perso-
natges: Haussmann, Cerda i Cortázar, 
que van donar, respectivament, a les 
tres ciutats el segell de l'època o l'at
mosfera particular que, certament, fa 
que cadascuna recordi vagament les al
tre s. 

Cap al 1850 un anglès, Sir Richard 
Wallace, viatger infatigable, milionari i 

Ramon Canals i Guilera 

filantrop, s'agradà de París i s'hi queda 
a viure. Una de les seves obsessions 
eren les fonts publiques. Per aixó va 
encarregar a Charles Le Bourg que li 
esculpís un model de font, que consistí 
en un pedestal amb quatre nimfes que 
aguantaven una cúpula amb els bracos 
enlaire. A l'aigua, que queia vertical-
ment del centre de la cúpula, s'hi arri-
bava un xic incômodament utilitzant 
un got metàl-lic ben poc higiènic fer-
mat amb una cadena. Els gossos i els 
ocells ho tenien mes fácil amb un petit 
abeurador. 

D'aquest model de font, Sir Richard 
Wallace en va fer fondre en ferro un 
centenar, que el 1872 regala a la ciutat 
de París. La desidia de tots, pero, va 
anar fent minvar aquesta quantitat, que 
avui dia ha quedat reduïda a ben po
ques: només quatre. 

La Barcelona de 1888 va tenir la 
sort de rebre una dotzena d'aquestes 
fonts, perô, malauradament, només en 
queden dues a la Rambla, una altra a la 
cruílla de la Gran Via amb el passeig 
de Gracia i una altra ais jardins parti-
culars de la Societat d'Aigües de Bar
celona. 

Sant Sebastià va resultar també afa-
vorida en el repartiment de Sir Wallace 
i aconseguí d'instal lar al passeig de la 
Concha i a la Zurrióla, com a mínim. 
un pareil d'aquestes fonts, de les quals. 
el 1932, Dionisio de Azcue, en el seu 
llibre Mi pueblo, ayer, diu que ja no 
existien. El que no diu aquest autor és 
que es tractés de fonts Wallace. 

Hem d'indicar, pero, que Dionisio 
de Azcue segurament comet un error 
d'apreciació quan indica que aqüestes 
fonts eren formades per una cúpula 
sostinguda per tres figures, perqué en 
realitat les nimfes son quatre. Aqüestes 
obres, amb la humitat propia i l'am-
bient salí de la Concha, devien estar 
sempre rovellades i suposem que van 
ser traslladades a un nou emplacament 
mes arrecerat: el passeig de Franca de 
Sant Sebastiá, on n'hi ha tres encara 
actualment, sense que hi ragi aigua, 
com a escultures en una zona enjardi
nada. 

Altres ciutats del món teñen també 
fonts Wallace: n'hi ha una a Rotter
dam, dues a Lisburn (Ulster), una a II-
fracombe (Anglaterra), a Grandy (Ca
nadá), a Recite (Brasil) i a Maputo, 
abans anomenada Louren^o Marques 
(Mocambic). També en té una la Wa
llace Collection, de Londres. 

Seria interessant que algún viatger 
curios fes un inventari mes extens 
d'aquestes fonts, si fos possible, i es 
pogués veure, així, fins on va arribar 
la filantropía de Sir Richard Wallace, 
al qual volem retre homenatge des 
d'aquí. 
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Un Hoc més a recordar: 
Ansabere 

Joan Cervello i Vila 

Relleix cgrgcter ist ìc 

" \ T rovess ia 

Desplom 

Diedre 

B a v a r e s e 

A la Silvia, per conviure 

amb un món tan (liferent 

com és la muntanya. 

/ abans que la neu deixi 

el forts de les valls, 

jo estate impacient 

perqué sabré 

que una nova vida 

contenga. 

J.E. Farreny 

Un dijous més, al raconet habitual, 
torna a ser el dia de trabada per aquella 
gent que, sortint del ritme rutinari de la 
ciutat, busca la seva satisfacció perso
nal convertint la muntanya en el desig 
escollit. 

Les prediccions del temps son bones 
(així ho diuen) i les ganes d'anar al Pi-
rineu no minven. Pensem; hi ha pro
postes; no queda decidit... Pero, amb 
un bon feix de papers, el dissabte sor-
tim en direcció a Lleida. Discussions, 
converses, propostes... Finalment, una 
zona ha semblat teñir més interés 
aquest cop: Ansabere! 

Deixem el cotxe al final de la pista 
que surt del poblé de Lescún, al pont 
Lamary. Després de caminar una hora, 
arribem a les cabanes d'Ansabere. 
Cent metres més amunt, una espessa 
boira no ens deixa gaudir del paisatge 
que ens ofereix aquest racé tan maco 
del Pirineu. Decidim, dones, de que
dar-nos tota la tarda fent pánxing. 

L'AGULLA PETITA D'ANSABERE 

Són les set del matf. Tot just el sol 
retoma els colors de la vali, perduts a 
la nit. Esmorzem i, acompanyats d'un 
dia excellent, comencem a pujar per 
un carni que poc després es convertirà 
en un pedregar calcari que no deixa-
rem fins a peu de via. 

Sobre nostre, un esperò s'aixeca 
gairebé a frec de la perfecció: és l'es
però sud de l'agulla petita d'Ansabere. 
Ens ho fem a palletes i... Comedo . Els 
tres primers llargs de corda no són difi-
cils, però és fàcil perdre's i la roca és 
mediocre. Els propers llargs, guanyant 
de cop la verticalitat i molts cops supe-
rant-la, donen l'ambient i l'elegància a 
l'esperò. Dos-cents metres més amunt, 
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un curt flanqueig trenca la perpendicu
lar de la via. Reunió. A baix, l'estim-
ball és impressionant. 

L'escalada, aèria però segura, és un 
xic entretinguda pels nombrosos pas-
sos d'artificial que hi ha, amb algunes 
sortides en lliure. 

Recupero. Puja en Joan fins a on 
sóc jo, i continua sense pensar-s'hi gai-
re. Ens queden tres tirades fins al cim, 
on podrem gaudir d'una roca excel
lent. El company arriba a la reunió; el 
llarg de corda és sostingut i principal-

ment en lliure. Ara tenim dues op-
cions: flanquejar a l'esquerra, per on 
va la via Bellefon, o bé continuar recte 
per la directa Erik Boileau, que acaba 
just al cim. Bé, em sembla que prendre 
la primera opció seria com deixar les 
postres en un dinar de Nadal. Conti
nuo, dones, per l'itinerari més atraient. 
Una tirada assenyalada pels spits exis-
tents em porta, sense cap pèrdua, a 
trenta metres del cim. 

Finalment en Joan fa el darrer llarg 
fins dalt. Envoltats per un paisatge di-

Visió aèria del paisatge que envolta 

la via de l'esperò sud de Vagitila petita 

d'Ansabere, des del flanqueig de la meitat 

de la via. Foto: Joan Cervello. 

ferent a l'habituai per a nosaltres, des 
de l'agulla petita podem observar tôt el 
cire d'Anie-Ansabere, amb la cara 
nord de l'agulla gran a primer terme. 

Ansabere..., un Hoc més a recordar. 

DESCENS 

Desgrimpem una trentena de mètres 
en direcció nord, fins a la installació 
d'un rappel un xic amagada. Després, 
flanquegem cap a l'esquerra per uns 
relleixos estrets i pedregosos perô fà-
cils, que ens condueixen sota de la 
bretxa entre el pic d'Ansabere i l'agu
lla gran. Remuntem aquesta águila per 
una xemeneia-canal (uns quaranta mè
tres de II). Continuem peí vessant sud, 
fins al coll de Petretxema, per a baixar 
cap a les cabanes d'Ansabere. 

DADES D'INTERÈS 

Pernoctació: cal portar sac de dor
mir i estora. La cabana d'Ansabere té 
cabuda per a unes deu persones, amb 
possibilitat de fer foc. 

Aproximado a les agulles: de les 
cabanes d'Ansabere a peu de via, 1 h. 

Nom de la via: «Spigolo sud» de 
l'agulla petita d'Ansabere. 

Horari: de 6 a 8 hores. 
Material: un joc de tascons i força 

cintes exprés (via equipada, menys els 
tres primers llargs). 

Desnivell: 300 m, aproximadament. 
Dificultat: MD+. 
Primera ascensió: Despiau, Luquet, 

Boisson, Bellefon, 1967; més tard Erik 
Boileau faria la sortida directa. 

Ascensió feta per Joan Campanya i 
Joan Cervelló, del CEC, el 25 d'octu-
brede 1988. 

Aquesta zona té moites possibilitats, 
tant a l'estiu amb excursions i escala-
des, com a l'hivern amb ascensions i 
travesses d'esquí de muntanya. 
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VIES D'ESCALADA 

SERRAT D'ODÈN (paret de Canalda) 

• Via «Somni pirata» (200 m, ED inf.), 
I a ase.: 22-X-89, per Manolo Vilchez, Josep Vila i A. Bailan. 

VILANOVA DE MEIÀ (roca dels Arcs) 

• Via «Fase terminal» (225 m, ED sup.). 
I a ase.: 2-VJJ-89, per Juli Solera, 
Ramon Artigas i Josep Escofet. 

SERRAT D'ODÈN (paret de Canalda) 

• Via «Funció Delta» (200 m, MD sup.), 
I a ase.: l-X-89, per Joan Marcelo i Josep M" Cases. 

VILANOVA DE MEIÀ (roca dels Ares) 

• Via «¿A dónde vas Vicente?» ( 135 m, MD sup.), 
I s ase: 4-VI-89, per Albert Campo 
i Emilio Ortega. 
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SERRA DE CADÌ (roca de l'Ordiguer) 

© Via «Berta» (350 m, MD), I a ase.: 9-VII 83, per Jordi Lalueza i Jaume Matas. 
© Via «Anglada-Cerdà» (350 m, MD), l s asa: 6-VI-65, per J. Manuel Anglada i J. Cerdà. 
© Via «Cerdà-Pokorski» (350 m, ED), l 8 asa: 12-X-59, per J. Cerdà i Heinz Pokorski. 
© Via «Stravaganza» (350 m, ED inf.), P asa: 9-VII-89, per Armand Ballart i Manolo Vilchez. 
© Via «Sánchez-Gali» (350 m, MD sup.), I a asa: 6-IX-71, per Josep Sánchez i Ramon Gali. 
© Via «Nitus» (300 m, MD), I a asa: 17-VÜ-83, per J. Musachs i M. Casas. 
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Dibuix d e J o s e p M- N u e t Mar l i 

La junta directiva del 

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 

desitja a tots els seus socis i amics un 

Bon Nadal i un Felig 1990. 

CRONICA 
DEL 

CENTRE 

EX.FA.VE.PRO. 

El curs passat va teñir lloc 

l'excursió 160 del grup de 

l'EX.FA.VE.PRO. La sortida 

va ser al monestir de Sant Pere 

de Casserres, lloc on precisa-

ment s'havia fet la primera sor

tida l'any 1971. Els presents a 

l'excursió d'aquest any i que 

també van ser assistents d'a-

quella primera i ja tan llunyana 

sortida eren els matrimonis Pu-

yol i Maciá. En un senzill re

cord d'aquell fet, Caries Maciá 

va adrecar un breu parlament 

ais assistents, recordant que la 

iniciativa d'organitzar unes ex

cursions amb ve- hieles propis, 

tendent a reunir en un acte so

cial del Centre el que fins ales-

hores només eren sortides 

a'illades, inconegudes i sense 

cap transcendencia social, ha-

via sortit del matrimoni Puyol, 

molt principalment de l'Angeli

na (e.p.d.), iniciativa a la qual 

es va unir la collaboració del 

matrimoni Macia. 

També va fer esment que, 

com totes les coses que volen 

ser importants, eis comença-

ments van ser difícils, però que 

la voluntat i la tenacitat al llarg 

d'anys van acabar obtenint 

l'exit que és de tots ben cone-

gut, un exit que ha continuât en 

els darrers anys sota el guiatge 

d'en Jaume Puyol i la Nuria 

Martí. Finalment, va acabar de-

sitjant a tots els assistents, tan 

fidels al grup, que per molts 

anys poguessin continuar recur

rent els camins i les muntanyes 

que tant estimem. 

EXIT DE LA PRIMERA 
EXPEDICIÓ FEMENINA 
AL CHO OYU (8.201 m) 

noi». 

expedició 
Femenina 

8000 m . 
V E S S A N T T I B E T 8 9 

L'èxit ha coronat la primera 

expedido femenina catalana i 

de tôt Testât espanyol a un cim 

de mes de vuit mil mètres. 

L'objectiu d'aquesta expedido 

era el cim del Cho Oyu, de 

8.201 mètres, situât al massis 

de l'Himàlaia, a la frontera en

tre el Nepal i el Tibet, actual-

ment ocupat per la Xina. 

Les alpinistes Magda Nos i 

Ménica Verge, consôcies nos-

tres, feren el cim el dia 19 de 

setembre. 

Uns quants dies després van 

poder ser felicitades personal-

ment pel president del Centre, 

Josep M ä Sala, a Katmandu, 

amb el qual van coincidir. 

Les dues expedicionäries 

van arribar a Barcelona el dia 4 

d'octubre i foren rebudes a 

Taeroport per un nombrós grup 

d'amics. En aquest grup, cal 

destacar-hi la presencia de Mar

ta Ferrussola, esposa del presi

dent de la Generalität de 

Catalunya, com a padrina de 

l'expedició, d'alts carrees es-

portius de Catalunya i de molts 

consocis del Centre, entre els 

quals hi havia una bona repre

sentado de la junta directiva. 

No cal dir que les felicitem 

cordialment pel seu exit i que es-

perem poder oferir, des d'aques-

tes planes de MUNTANYA, un 

bon reportatge de la seva expe

dido. 

J.N.B. 

EL XIII PREMI PIUS 
FONT I QUER DE 
FOTOGRAFIA BOTÀNICA 

El passat dia 18 d'octubre se 

celebra a la sala d'actes del 

Centre la concessió del XIII 

Premi Pius Font i Quer de foto

grafia botànica, organitzat en-

guany per primera vegada per 

la Secció de Geografia i Cièn-

eies Naturals. El premi, que es 

concedía a la millor col.leccio 

de diapositives en color de flors 

dels estatges alpi i subalpí del 

Pirineu, fou guanyat per Joa-

quim Ferràndiz, que ja havia 

guanyat el premi en l'edició an

terior. 

Al premi d'enguany, hi han 

estât presentades vint-i-quatre 

col.leccions de deu diapositives 

cada una, que foren projectades 

en el mateix acte. 

La concessió del premi coin

cidía amb l'obertura del curs del 

Grup d'Estudis Botànics Ramon 

Pujol i Alsina, grup que, com re

cordaran els nostres lectors, es 

forma 1'octubre de 1986, i con

grega un bon nombre d'amants 

de la natura que porten a terme 

un seguit d'excursions i d'altres 

activitats relacionades amb la 

botànica. 

J.N.B. 
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CRÒNICA 

DEL MÓN 

EXCURSIONISTA 

CENTENARI DEL 
NAIXEMENT DE 
MOSSÈN BATLLE 

Entre els actes celebrats per 
a commemorar el centenari del 
naixement del qui fou soci del 
Centre i motor i guia deis Mi-
nyons de Muntanya, mossèn 
Batlle, cal destacar el que tin
gué Hoc durant els passats dies 
23, 24 i 25 de juny a la valí 
Ferrera. 

El 23 al vespre fou enees el 
tradicional foc de Sant Joan al 
cim de la pica d'Estats, que 
amb els seus 3.143 m és el mes 
alt de Catalunya, i Tenderne, 
dia de Sant Joan, tingué Hoc 
una recollida de deixalles tot al 
llarg de la valí que porta a la Pi
ca per nombrosos grups d'es-
coltes i d'antics escoltes. Fou 
una acciò ben planejada que 
compta amb Tajuda d'un heli-
còpter per a retirar la gran 
quantitat de porquería recollida 
i situada prop de Testany supe
rior d'Estats. També foren col-
locats uns grossos indicadors 
de fusta, ben afermats a terra, 
senyalitzant el carni a la Pica. 
Tant de bo no s'hagi de repetir 
aquesta acciò, perqué la cura 
deis excursionistes a no embru-
tar la natura sigui una cosa nor
mal i efectiva. 

El dia 25, i al pía de Boet, 
on s'havia installât el campa
mene tingué Hoc una celebració 
eucaristica amb nombrosa as-
sistència. 

El Centre estigué représentât 
en aquests actes pel président, 

acompanyat d'altres membres 
de la junta directiva. 

La nostra felicitació ais an-
tics escoltes, per aquesta bona 
obra feta amb motiu de festejar 
Taniversari del naixement de 
Mn. Batlle. 

J.M.S.A. 

EXCURSIÓ AMB EL 
PRESIDENT DE LA 
GENERALITÄT DE 
CATALUNYA 

El passât dia 9 de setembre, 
un grup de socis del Centre 
amb el seu président acompa-
nyà el President de la Generali
tät de Catalunya, M.H. Sr. Jordi 
Pujol, i la seva esposa, Marta 
Ferrussola, en l'excursió que 
feren a les fonts del riu Segre. 

Una nombrosa comitiva sorti 
de Niiria i, pel coli de Finestre-
lles, anà fins al naixement del riu 
Segre, ja en terres de la Catalu
nya Nord. Alli, després d'un di
nar de motxilla, en una senzilla 
cerimònia, es colloca una petita 
placa commemorativa d'aquest 
acte en una gran pila de pedres 
aixecada pels as- sistents, placa 
que indicava el naixement d'un 
riu totalment català, que en el 
seu llarg curs fertilitza i dona vi
da a tantes terres, la majoria ter
res de Lleida. 

Un nombrós grup lleidatà, 
del quai havia sortit la idea 
d'aquest homenatge al riu Se
gre, fou présent en l'excursió 
portant moites senyeres, que 
voleiaven sota un cel gris i em-
boirat. 

Alguns alcaldes de les viles 
ceretanes franceses volgueren 
sumar-se a l'acte i pujaren des 
del fons del cire de la Culassa. 
El batlle de Lio pronuncia un 
bell parlament de germanor en 
català, contestât amb un de ben 
planer i entenedor del President 
de la Generalität de Catalunya. 

Acabats eis Parlaments i 
després de cantar "Eis Sega-
dors", la majoria dels assistents 
baixaren cap al cire de la Culas
sa i Lio, i el grup del Centre 
tomà cap a Nuria. 

J.M.S.A. 

LLIBRES 

IMAPES 

COSTABONA 

Ll. Birba i X. Coll. Ed. Alpi-
na. Granollers, 1989. Guia ad-
junta al mapa: 28 pàgs. 

Fa très anys que l'Editorial 
Alpina publicà Tûltima ediciô 
d'aquest mapa. Creiem, per 
tant, que la reediciô que acaba 
d'aparèixer obeeix mes aviat a 
criteris éditorials (reaprovisio-
naments, per exemple) que no 
pas a necessitats d'actualitza-
ciô, ja que les variacions que hi 
ha hagut de 1986 fins ara han 
estât escasses, llevat d'alguns 
détails, ben significatius tanma-
teix. 

Sobre aquest respecte hem 
observât que alguns camins i, 
fins i tôt, alguna pista de mun
tanya, han estât remodelats da-
munt el mapa: el camf de 
Rocabruna al coll de Vernedell, 
el de Fabert a Espinabell, la 
pista d'Espinauga, la de Freixe-
net de Camprodon, etc. D'altres 
camins, avui en desûs, s'ha ré
duit el gruix del traç o bé s'ha 
escurçat fins a deixar-lo al lfmit 
actual. El mateix podem dir 
dels nuclis habitats, on s'ha 
ampliat el nombre d'edifica-
cions. 

Amb tôt, el dia que s'obri la 
nova carretera d'Oix a Beget 
sera el moment de pensar en 
una reediciô del mapa, no tant 
per la nova carretera, que en el 
mapa deurà ocupar una part ben 
minsa, com pel possible impac
te que la nova via pot produir 
en el sector. Tôt i aixi, els véi-

nats -avui seria millor dir-ne 
despoblats- de Santa Maria de 
Bolós i de Sant Valenti de Sa-
larsa és dubtós que en puguin 
resultar directament i decisiva-
ment afavorits, llevat d'haver-
ne trencat un xic més Ti-
solament endemie dins la co-
marca. 

D. Aloy 

RASOS DE PEGUERA -
SERRA DEN SU A 

Xavier Coll i N. Llopis Lia-
dò. Ed. Alpina. Granollers, 
1989. Guia adjunta al mapa: 32 
pàgs. 

La darrera primavera, T Edi
torial Alpina va reeditar un al
tre full cartografie d'un sector 
de forca interés. Es tracta deis 
rasos de Peguera, amb la seva 
petita estació d'esquí (telesquís 
de les Soques, de la Creu, de la 
Gleva i de Canals, a més d'un 
telesquí per a la mainada, ano-
menat Jardí d'Infants). Pel ca
rácter més aviat modest de les 
altituds (el Pedro, 2.067 m, els 
rasos de Baix, 2.056 m, i els 
Rasets, 1.920 m), creiem que 
les installacions de Tindret co-
breixen les necessitats d'un 
dels sectors pioners de Tesqui a 
Catalunya. 

Pel que fa a la serra d'Ensija, 
no cal recordar que té la impor
tancia suficient per a justificar 
Tedició d'un mapa. Amb el redi
gi muntanyenc Delgado Ubeda, 
a pocs minuts del cim, el cap 
Llitzet (2.327 m), i la majestuosa 
Roca Gran de Ferrús o paret de 
la Gallina Pelada, és el nexe en
tre els Rasos i la regió del Pedra-
forca. 

Respecte a les comunica-
cions d'aquesta zona, s'han 
anat normalitzant els enllacos 
entre els vessants del Llobregat 
i del Cardener: de Cercs i Sant 
Cornei i de Fígols a la valí 
d'Ora, pel coll de la Creu de 
Fumanya i l'antic hostal de la 
Font del Pi (que Uunyana ens 
sembla aquella travessia del Ti-
bidado a Andorra, a peu, publi
cada el 1927, i feta per dos 
excursionistes de Sabadell, i 
que passava per aquell hostal, 
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proper a la casa del Ferrús...!). 
O la travessa de Vallcebre a 
l'Espà, per la carretera de Sal
des a Gósol, etc. 

Aquest és, en resum, un sec
tor que, com tants altres, convé 
tenir sempre com més actualit-
zat millor. Aixi ho ha entés la 
gent, millor dit, els < amies 
d'Editorial Alpina. 

D. Aloy 

LA NATURA I L'HOME A 
LES MUNTANYES DE 
PRADES 

Ll. Casassas, J. Poblet, J. 
Pujadas, J.M. Mestres, R.M. 
Masalles, X. Llimona, F. Mateu 
i J. Felip Sánchez. Centre d'Es-
tudis de la Conca de Barbera. 
Montblanc, 1988, 116 págs. 
Illustrat amb dibuixos, fotogra
fíes en color i mapes (Mono-
grafies, III). 

El Centre d'Estudis de la 
Conca de Barbera ens té acos-
tumats a monografies de quali-
tat per a plaer deis excur-
sionistes. L'any 1983 editaven 
una Bibliografía histórico-geo-
gráfica de la Conca de Barbe
ra, i l'any 1986 La Conca de 
Barbera 1890-1939. Ara, La 
natura i l'home a les Munta-
nyes de Prades és la que pot 
despertar-nos més interés, per
qué reuneix tot alió que neces-
sita saber un bon muntanyenc 
disposat a caminar per les Mun-
tanyes de Prades. Sempre ha 
estat molt més recomanable ca
minar per indrets deis quals co-
neixes d'antuvi el relleu, el 
paisatge vegetal, la fauna, i fins 
i tot la historia, malgrat que si
guí esquemática. A tots ens 
plau teñir a l'abast un llibre que 
ens ajudi a millorar els coneixe-
ments que tenim, quasi sempre 
elementáis, i agrai'm que ens fa-
cilitin la informado que ens cal 
per a confeccionar l'itinerari 
projectat. Aquest llibre té la 
qualitat d'introduir-nos docu-
mentadament i per especialistes 
en el món vegetal, geológic, 
geográfic, etc., amb delectanca. 
Amb el llibre a la má hom no 
troba tan allunyades aquelles 

rouredes, aquells vessants de 
castanyers, els carrascars, ni les 
brolles o les pinèdes, aixî com 
tampoc els gresos, les pissarres, 
els pòrfirs, les argiles, etc. 

El llibre és estructurat en sis 
capftols, que abasten des d'una 
aproximació a la geografia fiu
mana fins a una reivindicació 
raonada de declaració de parc 
naturai. Tot el llibre posa de 
manifest la devoció dels autors 
envers aquestes muntanyes, co
sa que els hem d'agrair, i ho 
fem ara amb aquesta ressenya i 
més endavant, si s'escau, pré
sentant el treball a la nostra en-
titat. A la biblioteca hi ha un 
exemplar a disposició dels so-
cis. 

M.M. 

COM H AU RIEN D'ÉSSER 
ELS GOIGS 

Francese de P. Ribas i Pon
ti. Ed. Gogistes Tarragonins. 
1988, 20 pàgs. Opuscle illus
trât amb facsimils de quatre 
goigs. 

Per gentilesa dels Gogistes 
Tarragonins ha fet entrada a la 
nostra biblioteca un opuscle de 
força interès per a tots aquells 
excursionistes interessats a ob
tenir una bona cultura gogista. 
Diguem que és un promptuari 
indispensable per a tenir una 
idea clara del que són els goigs 
dins la literatura poètica catala
na i, no cal dir-ho, de com hau-
rien d'ésser, segons el Dr. 
Ribas, que fou président dels 
Amies dels Goigs de Barcelo
na. Sembla que a desgrat de la 
remarcable millora assolida en 
diversos aspectes, encara avui 
els goigs podrien millorar-se si 
hom en procurés una realització 
més acurada. 

D'aquest «manual» es des-
prèn que els goigs tenen unes 
règles que no es poden eludir, 
pel que fa al nom o tîtol, la fes
ta, el llenguatge, l'extensió, el 
ritme, la mètrica, la rima, la 
musica, les estrofes, els gravats, 
el dibuix, els ornaments, el co-
rondell, l'orla, l'oració, el peu 
d'impremta, la grandària, el pa-
per, la tinta, la impressió, la fe-

somia tipogràfica, els facsimils, 
les fotocòpies, els tiratges com-
memoratius, etc. 

Una vegada llegit aquest hu-
mil treball, simple i entenedor, 
tots els excursionistes de casa 
nostra valoraran molt més 
aquelles edicions de goigs que 
respectin el criteri prédicat pel 
Dr. Ribas, o sigui, editats pul-
crament, amb el llenguatge dé
purât, la versificado correcta, 
sempre amb el gravât correspo-
nent i musicats per a poder-los 
cantar, perqué aquest és el seu 
objecte. 

M.M. 

L'OURS ET LES BREBIS 

Etienne Lamazou. Ed. Se-
ghers. París, 1988. 

Són les memôries d'un pas
tor transhumant dels Pirineus 
Occidentals a la Gironda. Amb 
un estil senzill i planer, Lama
zou ens fa reviure uns temps 
passats, no gaire lluny en anys, 
perô sí en la manera de viure. 
De quan era petit, en el seu po
blé d'Aydius, en una valí tribu
taria de la d'Aspe, sensé car
retera ni electricitat, als temps 
actuáis, amb carretera, llum i 
televisió. De quan l'ofici de 
pastor, a la muntanya a l'estiu i 
a les planes de la Gironda a 
l'hivem, era una cosa viva, als 
temps actuáis, en qué es fa difí
cil trabar qui vulgui fer-ne, tot i 
les millores en les condicions 
de vida. 

Amb un punt de nostalgia, 
pero sense amargor, les pagines 
del llibre ens informen de la vi
da a muntanya i de les llargues 
jornades de camí per a arribar 
als seus llocs d'hivernada. Vet 
aquí unes pagines que quasi 
són ja historia. 

J.M.S.A. 

ELSSECRETS 
DEL BONSAI 

José Berruezo. Versiô cata-
lana: Antoni Moll. Edicions 
ELFOS. Barcelona, 1989, 64 
pàgs. ill. (Miniatures Sélectes). 

La collecció «Miniatures 
Sélectes», dedicada preferent-
ment a questions de botánica 
popular i de la quai s'han co-
mentat altres títols en aquesta 
secció, ens presenta ara la dar-
rera novetat: el bonsai. 

La paraula, que etimolôgica-
ment significa «arbre plantât en 
una safata» i correntment s'in
terpréta com a arbre nan, és 
prou coneguda actualment entre 
el gran public perqué desperti 
interès. D'una manera práctica, 
completada amb illustracions 
molt belles i adequades, el lli-
bret ens introdueix en el conei-
xement, la técnica i el cultiu 
d'aquests arbres i en breus ca-
pítols explica el que són, com 
es conreen, com es planten, es-
tils i formes, boscos en bonsai, 
esperit, etc. Constitueix una 
manera de divulgar aquesta es-
pecialitat i fer-ne, a la vegada, 
un objecte apte per a un régal 
ben délicat. 

J. Bordons 

BIBLIOGRAFIA 
CATALANA RECENT 
DTNTERÈS 
EXCURSIONISTA 

El pía de Barcelona. Cons-
titució i caractéristiques fisi-
ques. Miquel Sanz Parera. 
Amelia Romero. Barcelona, 
1988. 138 pàgs. (Coneguem 
Catalunya, 25). 

Recull de llegendes del 
Camp de Tarragona. A cura de 
Jordi Tous i Vallbé. Dibuixos 
d'Antoni Latre. Ed. el Mèdol. 
Tarragona 1989. 166 pàg. il. 
(L'agulla, 1). 

El rondallari caíala. Pau 
Bertrán i Bros. Estudi prelimi
nar de Josep M. Pujol. Ilustra-
cions de Joan Vila. Ed. Alta 
Fulla. Barcelona 1989. LX + 
284 pàgs. il. (Arxiu del folklore 
català, 2). 

Onomasticon Cataloniae, I. 
Toponimia antiga de les liles 
Balears. Joan Coromines i J. 
Mascará. Curial/la Caixa. Bar
celona, 1989. 316 pàgs. 
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