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EDITORIAL 

Mes que una insignia, 
un símbol 

Les entitats actuen prenent com a base uns costums, unes tradi-
cions i també unes actituds determinades. Arran d'un fet molt lam-
entable -el robatori de les insfgnies que s'havien de lliurar als nos-
tres consocis amb motiu de la seva vinculació al Centre durant vint
i-cine, cinquanta i setanta-cinc anys, ocorregut el dia de la nostra 
festa social-, vam poder constatar que, per damunt de tot, els socis 
del Centre actuen per la fidelitat i l'estima a uns principis i a uns 
ideals. La primera reacció, de sorpresa i d'impotència davant aquell 
fet tan desagradable, va donar pas a uns moments d'alta emotivitat 
quan, un per un, tots els socis guardonats van fer palès amb el seu 
comportament i el seu suport que, per damunt de l'acte material de 
recollir una insfgnia, hi ha quelcom de més profund, que és el senti-
ment de pertànyer a un collectiu, sentiment que ningù ni cap cir-
cumstància no pot ofegar. 

La insfgnia, doncs, no és més que la concreció material del reco-
neixement a la vinculació que dèiem abans. Però el veritable re-
coneixement és sentir-se membre d'un collectiu humà que des de fa 
120 anys treballa amb orgull en la consecució dels seus objectius, i 
que demostra la seva fortalesa i el seu caràcter en situacions dificils, 
on es posa a prova realment la seva solidesa. 

La causa que va conduir algù a fer desaparèixer les insfgnies i la 
persona o persones que van actuar en aquest fet reprovable, podien 
pretendre diferents objectius, però, si el que buscaven era erosionar 
la imatge i la unitat del nostre collectiu social, ben segur que van 
aconseguir el contrari del que pretenien. 

Unes noves insfgnies estan ja en mans dels consocis guardonats, 
que van demostrar amb el seu testimoni la veritable forca i el verita
ble sentir de l'entitat. Enhorabona. 
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Excursionisme i 
consciència nacional 

valenciana als primers 
anys seixanta 

Xavier Ferré i Trill 

Es sabut que al llarg deis anys sei

xanta eis valencians van viure un procès 

de consciència de país centrada en la 

vindicació lingüística. L'act ivi tat cul

tural - l a consciència p r i m e r a - fou ar

t iculada en una activitat política (a 

través del Partit Socialista Valencia) . 

Pero aquesta presa de coneixement de 

la llengua, del territori, de la cultura o 

histeria valenciana no és possible de 

tenir-la présent sense l 'activitat deis 

centres excursionistes. Es així que, per 

exemple, a redós d'aqüestes institucions 

t ingué lloc una c o n c e n t r a d o (aplecs, 

conferencies) a fi d ' ana r estenent un 

tipus de realitat no gens difosa pels cen

tres oficiáis estatals al llarg del fran

quisme. Sota el franquisme, dones , i 

durant eis primers anys seixanta, aquests 

centres excursionistes del País Valencia 

t ingueren una funció de socialització, 

d 'ex tens ió a cercles determináis - e i s 

socis i ass i s ten ts - d ' una visió de país 

molt diferenciada - o p o s a d a - del tópic 

fácil p rov inc ia ; del töpic folklöric i 

deformador. En aqüestes notes que 

segueixen volem palesar aquesta funció 

de cohesió nacional (de ve r t eb rado) del 

territori a través d 'uns casos concrets de 

centres excursionistes valencians al 

voltant de l 'organització d 'unes con-

centracions culturáis i poli t iques: eis 

aplecs. 

Es ben coneguda la importancia del 

territori - d e la identitat ter r i tor ia l - en la 

presa de consciència nacional. Saber 

quina és la historia, la Personalität de 

cada comarca, de cada ciutat rellevant, 

és cabdal per a tenir una visió exacta i 

directa de la propia comunitat nacional . 

D 'a l t ra banda, un deis é léments consti

t u é e s d ' una nació és l 'extensió territo

rial. Cal , dones , que els connacionals 

que habiten una comunitat nacional de

terminada tinguin una relació amb el 

seu entorn, amb unes caractérist iques 

socials i historiques que caracteritzen 

cada indret. 

En aquest article veurem com es 

transmet aquesta consciència territorial 

-tradu'fda en la reivindicació po l í t i ca - a 

través de la tasca de cobertura deis cen

tres excursionistes: a través de les seves 

revistes i a través de les xerrades que 

vehiculaven per donar a conèixer les 

problémat iques mes directes deis pri-

mers anys seixanta (entre 1960-1963) al 

País Valencia. Quest ions com la psi

cología col-lectiva, quest ions l inguisti

ques i socials, restaven emmarcades en 

algunes de les activitats deis centres de 

l 'Alcoià , Castel ló, Ontinyent i Bo-

cairent. 

EL CENTRE EXCURSIONISTA 
D'ALCOI 

L'activitat a remarcar a la primeria de 

la década deis seixanta és l 'organització 

del II Aplec de la Joventut del País Va

lencia. Cal emmarcar aquesta cele

b r a d o (al darrer d iumenge d 'octubre) 

en el context de nacionali tzació política 

valenciana a partir de l 'activitat deis na-

cionalistes de la ciutat de Valencia en 

relació amb sectors polítics activistes 

de determinades comarques valencia-

nes. L 'Alcoià , tant per la seva carac-

terització industriai (industria del paper 

i textil) com per la seva personalitat na

cional (ús de la llengua, révoltes socials 

anarquistes a la fi del segle dinovè) , 

acompanyava la recepció d 'act ivi tats 

culturáis amb un ciar sentit de país. 

D 'a l t ra banda, en el Centre Excurs io

nista (Centre Excursionista d 'Alco i , 

fundat el 3 d 'oc tubre de 1950) t ingué 

lloc un renovel lament generacional que 

serví per a dinamitzar la vida de l ' asso-

ciació. En concret , la Secció de Cultura 

Valenciana endegà cursos d 'aprenen-

tatge de la l lengua, i la revista de l 'enti-

tat, Mariola, introduí progressivament 

el valencia en les seves planes. Per tant, 

el Centre Excursionista d 'Alco i será un 

puntal a l 'hora d 'aglut inar activitats de 

tipus nacionalitari a fi d ' es tendre la 

consciència nacional . 

La celebració del II Aplec de la 

Joventut t ingué lloc el 15 d 'oc tubre de 

1961 amb l 'organi tzació conjunta de la 

Joventut del Rat Penat (nucli naciona

lista i activista que concentrava les 

seves activitats a redós de l 'entitat cen

tenaria Lo Rat Penat) i el Centre Excur

sionista d 'Alco i . Les activitats dûtes a 

terme foren sobretot de reconeixement 

de la historia de la ciutat i de les cele-

bracions populars (festes de moros i 

crist ians). 1 A cada Aplec s 'edi tava una 

«crida» on s 'exposaven els mot ius prin

cipáis de la t rabada. La d 'Alcoi deia 

així, entre altres coses: 

«[...] Alcoi, la valenciana ciutat, cen

tre industrial de gran prestigi, va a ser 

ara objecte de la nostra visita. El treball 

i la perseverancia son els atributs 

d 'aques t poblé que en un terreny acci

dentât ha sabut alçar i mantindre po-

tents manufactures, ferm bast iment 

1. Per al seguiment de l'Aplec, el set-
manari alcoià Ciutat (10 i 17 d'octubre de 
1961 ) assabentà deis actes de la jornada: as-
sistència a una missa a l'església de Sant 
Jordi. visita al Museu Arqueològic i al Casal 
Sant Jordi, on fou exhibit ais assistents un 
documental sobre els Moros i Cristians; 
posteriorment anaren fins al Preventori 
Mariola i a la tarda tingué Hoc una sessió de 
cinema valencia. L'assistència a l'acte fou 
d'unes dues-centes persones. 
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d 'una sòlida economia , poblé que amb 

l 'organització de les seves famoses 

festes de moros i cristians posa de relleu 

també un esperit d ' un ió i germanor ad

mirables. 

Treball i perseverancia, unió i ger

manor, magnif iques virtuts que els 

joves de les terres valencianes han de 

posseir, prenent exemple del poblé al-

coià. Admirant les imponents mun-

tanyes que encerclen Alcoi, els aprofi-

tats rius que volten la ciutat, la joventut 

podrá intercanviar idees sobre la possi

bilità! que la seva atracció estigui influ

enciada pel deler de practicar aqueixes 

virtuts i estrenyent mes i mes els 1 li— 

gams, fer patent el desig de contribuir a 

l 'enlairament de la nostra terra, aportant 

la nova saba al veli tronc, per acon

seguir el seu redreçament . Els joves de 

lo Rat Penat, esperem vore 'ns acom-

panyats en aquest dia per tots els altres 

joves que senten inquietuds espirituals i 

ansies de cultura. A m b els bracos oberts 

els acolliran germanivolament» . 

Els aplecs es consti tuïen en factor de 

dinamització territorial del nacionalis-

me - i no tan sois d 'aquest mov imen t - , 

de l 'extensió de la consciència de perti-

nença al llarg del país, i tot jus t prenent 

c o m a caps de brot indrets que simbòli-

cament prenien una entitat reivindica-

tiva: bé des d ' esdeven iments histories 

(nuclis culturáis i polítics a Xàtiva) o 

genèricament culturáis (Alcoi, Cas

tellò). Certament que aqüestes concen-

tracions civicoculturals - q u e airan de la 

segona meitat de la década deis anys 

seixanta endegaran una clara poli-

t i t zac ió -e ren iniciáis del valencianisme 

deis anys vint i trenta; però també és 

cert que en la conjuntura de la década 

que comentem ens t robem amb un nou 

corrent huma, uns nous activistes: uni-

versitaris i no universitaris que impul

sen l 'organi tzació d 'aques ts actes amb 

noves idéologies renovadores . Aquests 

aplecs serán alhora una baula d 'un ió 

amb els anteriors a la guerra; però al

hora factors de mobil i tzació en el mo-

saic d 'una altra època: la que re-

lacionava la lluita antidictatorial amb 

una transformació global del País Va

lencia (de l 'agrar isme a la industri-

alització). 

El Centre Excursionista d 'Alcoi 

donà cobertura al II Aplec nacionalista; 

però hem dit que el context requería una 

XII I ACAMPADA SOCIAL 

DE PENYAGOLOSA 

I O - 1 8 D ' A G O S T 

L'any 1968, el Centre Excursionista de 

Castellò se sumà a l'homenatge a 

Pompea Fabra. 

connexió a m b les ideologies que es 

donaven en aquella conjuntura. Aquest 

Centre Excursionista també hi t ingué 

un paper preponderant . En el moment 

d ' expans ió territorial del nacional isme 

cultural, la connexió entre la ciutat de 

Valencia i el rerepaís era bàsica. I es 

porta a terme jus tament per mitjà de 

conferencies fetes per uns universitaris 

q u e h a v i e n e n d e g a t u n a r e n o v a c i ó 

- a m b el mestratge de professors de la 

resta deis Paísos C a t a l a n s - del pano

rama universitari valencia dominai pel 

sindicat oficial del SEU (Sindicato 

Español Universi tario) . C o m a mostra 

esmentem algunes d 'aques tes conferen

cies al Centre Excursionista d 'Alcoi que 

indicaven quines eren les temàtiques 

que centrava una problemàtica cultural 

d 'a leshores entre els valencians. El de-

sembre de 1961, el Centre Excurs io

nista d 'Alcoi organitzà un c o l l o q u i so

bre el Futur deis pobles europeus, a 

carree del j ove universitari Joan-Fran-

cesc Mira (amb l 'assistència d 'unes 

cinquanta persones) ; el gener de 1962, 

Lluís Aracil , un altre integrant d 'aquel ls 

sectors renovadors de la Universität de 

Valencia, tractà del tema Complex d'In

feriorität deis valencians (amb l ' as 

sistència d ' una seixantena de persones) ; 

pel desembre de 1961, Josep Raga 

tractà del Futur economie europeu i, el 

mateix gener de 1962, Lluís Aracil de 

nou disserta sobre L'autoodi dels valen

cians. Finalment , Fabr i l de 1962, 

Joan -F rancesc Mira inaugura una al

tra activitat del Centre Excursionista 

d 'Alcoi , els cursets de llengua, a m b 

l 'assistència d 'unes vint-i-cinc per

sones. El Centre, dones, operará una 

progressiva valencianització a partir 

dels primers anys seixanta en coincidir 

a m b l ' en t rada de noves j oven tu t s que 

- s o t a Fempara de persones com Rafael 

Selles, encarregat de la Secció de Cul

tura Valenciana entre 1964 i 1 9 8 1 - di-

namitzaren la vida de l 'associació. 

Efectivament, al marge que el 1961-

1962 s 'endegués el I Curset de l lengua, 2 

el 1964 la Secció de Cultura endega el I 

Concurs Literari del Centre Excursio

nista d 'Alcoi i, el curs 1964-1965, s 'hi 

editen les Llicons elementáis de la 

Llengua del País Valencia, gramática 

de la l lengua amb una intenció ben 

clara: «ajudar els valencians que es 

troben amb dificultats en escriure, per 

tal que les puguen facilment resoldre. I 

encara ens hem fixat solament en les di

ficultats que es presenten mes corrent-

ment quan s 'escriu la N O S T R A L L E N 

G U A » . Entretant, el Centre Excursio

nista d 'Alcoi j a havia establert contactes 

a m b activistes culturáis de la Catalunya 

Nord, com Josep Deloncle , per concre

tar la seva pa r t i c ipado en Fencesa de 

les fogueres de Sant Joan, car «no 

podem deixar de fer - s e g o n s una carta 

del Centre Excursionista d 'Alcoi a 

Josep Deloncle del 23 de maig de 

2. El I Curs de Llengua del Centre Ex
cursionista d'Alcoi fou clausurat el dia 9 de 
juny de 1962 amb les següents conferen
cies: Els orígens i la historia de la nostra 
llengua, Geografía de la llengua catalana-
valenciana, La degenerado lingüística del 
País Valencia, Reeditáis indeclinables de la 
nostra llengua, Una interessant excursió 
per les nostes ierres. Les classes van ser a 
carree de Vicent Gras i Calatayud, un dels 
exponents de les noves lleves que impul
saren les activitats del Centre. El total d'as-
sistents fou de 23 alumnes (cf.: Manola 
[1962], s/d). 
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ESTUDIS I RECERQUES 

I 9 6 0 - el mateix que tots els nostres 

bons germans de la nostra dolca llen-

gua». Aquell any s 'esqueia el 75* a v 

versari de l 'edició del Canigó de 

Mossèn Cinto Verdaguer ; era, dones, 

una circumstància emblemàt ica per a 

agermanar les terres catalanes. I, d 'a l t ra 

banda, emprenia subscripeions amb re

vistes de caire va lenc ian is tacom Valen

cia Cultural (a partir del 18 d 'oc tubre 

de 1960) o Serra d'Or, o veia prohibit 

per part del Govern Civil d 'Alacant la 

p r e s e n t a d o del Club deis Novel-listes, 

prevista per al 24 d 'oc tubre de 1962. 

A m b el tema El ressorgir de la nostra 

novellistica actual, hi havien de pren

dre part Joan Fuster, Xavier (en el fu-

lletó «Javier») Benguerel i Joan Sales. 

Aqüestes activitats - a m b l 'edició de la 

revista Murióla (1962), que veié una 

progressiva introducció de l 'ús de la 

l lengua amb articles que difonien el 

paisatge valencia com La Safor i el seu 

significai, de Josep Mascarell i Gosp , 

novel-lista de G a n d i a - denoten un im-

puls de les activitats de l 'entitat amb 

vista a reforçar un missatge nacionalit-

zador d 'un deis centres excursionistes 

mes importants del País Valencia, réfè

rent fundacional deis d 'Alacant , Elx, 

Elda, Cocentaina, Crevillent, Ontinyent, 

Petrer o Castel lò. 

CENTRE EXCURSIONISTA DE 
CASTELLÒ 

Fundat el 18 de mare de 1955, la 

dinàmica valencianista del Centre Ex

cursionista de Castel lò també va estre-

tament Migada al llarg de la década deis 

anys seixanta a m b Forgani tzació d ' ac -

tivitats com el III Aplec de la Joventut 

del País Valencia, per bé que el 1958 

veié editada la seva revista L 'Estel, en

cara, però, sense notar-s 'hi una implan

t a d o de continguts de país. Efecti-

vament , tant l 'entrada en la institució de 

nous sectors de joves que incidiren en la 

tasca de país com la seva co l l aborac ió 

en Forgani tzació d 'activitats que im-

pulsarien una trajectòria de marcada va-

lencianització del Centre Excursionista 

de Castel lò, serán una mostra d 'aquest 

«canvi» en la vida de l 'excurs ionisme 

castel lonenc, en seguir la mateixa tra

jectòria que el nucli excursionista al-

coià. 

El Centre Excursionista d'Alcoi i la 

Joventut del Rat Penai, de Valencia, 

organizaren, a la ciutat d'Alcoi, elII 

Aplec de la Joventut del País Valencia. 

La sèrie de conferencies i c o l l o q u i s 

al si del Centre Excursionista de Cas

tellò al llarg de 1962 se sitúen al voltant 

de les temàtiques de precupació entre 

aquests sectors de joves que empren-

gueren un nou embat en la vida cultural 

(i política) de Castel lò. Entre febrer i 

j uny d 'aquel l any hi intervingueren es-

tudiants c o m Lluís Aracil (Complex 

d'inferioritat deis valencians i Pro

blématiques socials valencians, amb 20 

assistents), V. Miralles, el 3 de marc de 

1962, parla sobre el concepte de na-

cionalitat i de Països Catalans, amb 15 

assistents. El mes de juny d 'aquel l any 

s ' inaugura el I Curs de Llengua al Cen

tre; per aquella ocasió, Manuel Sanchis 

Guarner parla el dia 28 sobre L'expan-

sió medieval de la nostra llengua a les 

Escoles Pies, sota el vistiplau de la di

rectiva del Centre Excursionista de 

Castel lò. Arran de l 'organi tzació d 'a 

quest I Curs , l 'estiu del 1962 se n ' en -

dega un altre (continuât a lmenys els 

anys 1963-1965) a m b l 'edició d 'un fu-

lletó, Cursos de llengua valenciana, 

éditât pel Centre Excursionista de Cas

tellò (juny de 1962). Era una vindicació 

de la n é c e s s i t â t d ' a p r e n d r e la l l e n 

gua, c o m exposava en Fapar ta t « M o 

t ivado»: « C o m p o d e m v o r e - d e i a 

l 'autor del text, A v e l l i Flors, j o v e ac

tivista des deis sectors del seminari de 

Cas t e l l o - impassiblement el derrum-

bament d ' una cultura (de la qué la 

màxima expressió és la l lengua) que no 

és estranya, sino ben nostra? Això és un 

absurd del que és el principal res

ponsable la nostra g e n e r a d o . Es que 

pensem fer-ne una mòmia de museu? 

[„ . ]» . 3 Aquell plancó jove era un nexe i 

impuis de la tasca empresa abans de la 

guerra amb vista a la normalitat cultural 

(no hem d 'obl idar que fou a Castel lò on 

se signaren les Normes Ortogràfiques 

que prenien com a model la Gramát ica 

de Fabra). 

I c o m el cas alcoià, l 'activitat que 

concentra un pr imer esforç d ' expans ió 

del concepte de Pais Valencia viscut a 

través de les sèves comarques (un exem

ple d'espai viscut) fou Forgani tzació 

del III Aplec de la Joventut del País Va

lencia (21 d 'oc tubre de 1962) per part 

del Centre Excursionista de Castel lò i 

els j oves nacionalistes de la ciutat de 

Valencia. La Crida emfasitzava, c o m el 

cas d 'Alco i , les caractéristiques cultu

ráis pròpies valencianes, malgrat un 

procès d ' industr ial i tzació aleshores en 

fase de realització: 

«Castel lò, en altre temps, Seu de 

Fintelectualitat [sic] Valenciana, vos 

3. Segons la Memoria de l'any 1965 del 
Centre Excursionista de Castello, els cursos 
de llengua organitzats per aquesta entitat es 
van iniciar el curs 1962-1963. La mitjana 
d'assistents fins al curs 1965-1966 fou de 
18 alumnes, que arribaren a 21 el darrer curs 
esmentat. En total, els alumnes inscrits 
aleshores foren 39. D'altra banda, el mes de 
maig-juny de 1965 va aparèixer el primer 
nùmero de la segona etapa de l'òrgan del 
centre Excursionista de Castellò, L'Estel. 
Era una etapa d'innovació on la presencia 
del valencia - a causa de l'embranzida cul
tural promoguda pels cursos de llengua i 
d'activitats com els Aplecs- s'incrementà 
fins a la totalitat. En el primer numero hi 
havia editades unes Lliçons de Gramática o 
un article sobre Les nostres comarques, en
tre altres collaboracions. La tercera etapa 
de la revista es va iniciar el mes de maig de 
1969. i hi havia. entre altres noticies, la pre
sentado del programa de ràdio -iniciat 
aleshores- Nosaltres els valencians, ideat 
per Vicent Pitare. Aquesta era continuadora 
de l'etapa de renovació anterior. 
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acollirà a m b la seua tradicional hospi-

talitat en aquesta diada de Germanor . 

La Capital de les Comarques del Nord 

[sic] del País Valencia, comarques tan 

valencianes de l lengua i esperii , c o m 

són el Maestrat , Tinenca de Benifassà, 

la Plana, etc. és la que conserva més viu 

el l lenguatge i els cos tums. El procés 

d ' i n d u s t r i a l i z a d o , a m b l 'afluenca de 

gents foranes i l 'aparell burocràtic de 

tota capital de provincia no han pogut 

esborrar-li aquest carácter. 

Ensems que una estada agradosa, 

que us desi tgem de tot cor, voldriem 

que aquests contactes , fossen motiu per 

coneixer-nos millor i treballar pels nos-

tres ideáis en favor de la Terra i la res

t a u r a d o de la nostra Cultura». 

Aquesta Crida acabava esmentant la 

«solidaritat» «amb els nostres germans 

de Llengua i d 'His tor ia per tal d 'establ ir 

uns l l igams i unir en aqüestes hores 

d ' in tegració a escala supranacional allò 

que està més prop de nosal t res». 4 La 

práctica relacional d ' in tegració trobà 

una culminació el 1968 amb la XIII 

Acampada Social de Penyagolosa entre 

els dies 10 i 18 d 'agost . La Crida era 

prou eloqüent en aquest sentii de cons

truir una nació cultural unificada a par

tir del fet s imbòlic d 'una l lengua 

comuna i la tasca de Pompeu Fabra: 

«[...] En unificar-se la Llengua els 

catalano-parlants ens unificàvem tam

bé. [...] En Pompeu va demostrar que 

des de Fraga fins a Mao , des de Salses 

fins a Guardamar , per damunt de les 

imposicions administrat ives, tan cultu

ráis com pseudo-geogràf iques només hi 

havia que un sol poble, una sola l lengua 

i unes soles idees expressades per eixa 

Llengua: el Cátala del Principat, de les 

Ules, del País Valencia. 

Passejant-se pels Paísos Catalans, 

Pompeu Fabra va anar recollint el mate

rial de la seua obra. Una obra autènti-

cament creadora que tots van acceptar 

lliurement.. . N o podia esser d 'una altra 

manera, puix que era la Llengua de 

"Tots" i no la del "Principat" com al-

guns anomenats valencianistes - n o s a l 

tres p roposem batejar-los amb el nom 

de "més-que-va lenc ianis tes"- han vol-

gut vore». 

Les activitats del Centre Excursio

nista de Castel lò t ingueren a m b aquest 

tipus d 'ac tes una voluntat d 'af i rmació 

nacional, fet que es repetí sistemàti-

cament al llarg de tota la década deis 

anys seixanta: bé a m b els esmentats 

cursos de llengua, bé amb parades de 

llibres (organitzades per la Joventut del 

Centre Excursionista de Castellò, tal 

c o m es comenca a esmentar en les 

memòries a partir del 1966), bé a partir 

del suport del Centre Excursionista a la 

Campanya de les 20 .000 signatures per 

a introduir el valencia en la liturgia o 

Forgani tzació F l l d 'oc tubre de 1969 

d ' un recital de la caneó, protagonitzat 

per Raimon, conjuntament amb FAsso -

ciació d 'Es tudiants Caste l lonencs . 5 

També els excursionistes castel lonencs 

preñen part en la divulgació de la Gran 

Enciclopedia Catalana, «l 'enciclopedia 

deis Valencians», a m b centre d 'opera-

cions a la llibreria Tres i Quatre de 

Valencia. Era Fany 1970 (la campanya 

de subscripcions - u n e s dues mil al País 

V a l e n c i a - es comencà el 1969). És així 

que podem parlar d 'un nou impuls de la 

direcció del Centre - c o m a n d a i per 

aqüestes noves lleves de j o v e n t - a par

tir de la segona meitat deis anys sei

xanta, fet que portará, per exemple , a 

dir en la memor ia del curs 1969-1970 

que «fora del Centre Excursionista de 

Castel lò hi t robarem bem poc de Valen-

cianisme», en el sentit que es feia un es-

forg d 'ex tens ió d 'activitats al si de la 

societat: «hem d ' anar incorporant nova 

gent», més enllà de l 'organització deis 

cursos de llengua. (Així caldrà interpre

tar, en la iniciativa de noves empreses , 

aquells recitáis de caneó) . El Centre Ex

cursionista de Castel lò, dones , era un 

altre n u d i organi tzador d 'act ivi tats 

conscienciadores descentral i tzades més 

enllà de la ciutat de Valencia. La «taca 

d 'ol i» nacional i tzadora s 'anava este-

nent fins que arriba la prohibició del IV 

Aplec de Bocairent per pat i del Govern 

Civil de Valencia, per creure que rere 

seu hi havia la tasca de Joan Fuster. Era 

el darrer d iumenge d 'oc tubre de 1963. 

BOCAIRENT I ONTINYENT 

El IV Aplec de la Joventut del País 

Valencia havia de teñir Hoc a Bocairent 

el 27 d 'oc tubre de 1963, prohibit per 

Governació de Valencia, se celebra, 

després de la dispersió provocada per la 

guardia civil, a Gavarda. Era un senyal 

que les activitats deis Aplecs pren-

gueren una embranzida política, en 

co l l abo rac ió a m b els centres excur

sionistes que hem vist. El Centre Excur

sionista de Bocairent - p e r mitjà de la 

Joventut Católica d 'aques ta v i l a - pren-

gué part en aquesta iniciativa del IV 

Aplec . De fet, aquesta Joventut Ca

tólica, que era la que portava el póndol 

de Forgani tzació de tasques culturáis de 

signe valencianista (exposicions de lli

bres), intervenía en la revista del Centre 

«Patronato» de Bocairent (com ho féu 

en l 'ocasió de l 'organi tzació del II 

Aplec d 'Alcoi ) , Font Freda. La Crida 

de F Aplec fou escrita directament per 

Joan Fuster, i representava un ciar ex-

ponent d 'aques ta polit i tzació esmen

tada: 

« N o som i l l u s o s - d e i a l ' intel-lectual 

de S u e c a - ni uns romandes [...]. O bé 

els valencians recobrem el domini i 

Fes t ímul de les nostres énergies c o l l e c -

tives, o cada dia quedarem més diluíts i 

més enfangáis en la despersonali tzació i 

el provincianisme. Es una qüest ió de 

vida o mort , precisament , "com a 

poble". I el poble que som, ha de triar. 

Nosaltres j a hem triat: ni volem ni 

podem resignar-nos a l 'abúlia servil, a 

la tra'íció, a les renuncies oprobioses. I 

aspirem que els valencians, tots els va

lencians, trien alió que nosaltres hem 

triat: l 'opció de la dignitat i de la hon-

radesa [...]». 

4. Aquesta idea de retrobament nacional 
entre els diversos Paísos Catalans fou ini
ciada els anys quaranta per editors com 
Josep-Maria de Casacuberta, Xavier Casp o 
Miquel Adlert. Ais anys cinquanta els 
artífexs foren activistes com Joan Ballester, 
Enric Tàrrega, Josep Vanó, Ferran Sanchis 
Cardona o Maximilià Thous. Ais anys sei
xanta, amb aquests activistes agombolats 
per l'Obra del Diccionari, els joves nacio-
nalistes a redós del Partit Socialista Valen
cia (PSV) continuaren aqüestes relacions 
entre el Principat, Valencia, les Ules i el 
Rosselló. 

5. També el Centre Excursionista de 
Castello intervingué en el recital organitzat 
per l'Associació d'Estudiants Castellonencs 
del 24 de desembre de 1967, on prengueren 
part Maria Albero, Pau Riba i Francese Pi 
de la Serra. El curs 1967-1968, el Centre 
Excursionista de Castellò també estengué 
els cursos d'ensenyament de la llengua a la 
Casa de Cultura de la capital de la Plana. 
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ni. 

La prohibició del IV Aplec - a m b 

una assisténcia molt superior a les tres-

centes persones, initjana comuna d ' a s -

sisténcia a les concentracions an te r io r s -

féu escriure Joan Fuster d 'una manera 

prou plástica: ladran, luego cabal

gamos. Era una manera irónica de des

m u r e aquell progressiu avancament en 

l 'expansió territorial de la consciéncia 

nacional. A mes, cal pensar que el PSV, 

organització básica del nacional isme 

polític valencia ais anys seixanta, j a feia 

un període de temps que havia comencat 

la seva activitat (1960). Per tant, no es 

tractava de concentracions estrictament 

culturáis, ans que dessota de la cober

tura deis centres excursionistes existia 

una tasca de posar unes infraestructures 

polít iques de base. I, de fet, les con

ferencies que feien eis universitaris va-

lencianistes tenien un vessant de poli-

ti tzació explícita. Si bé la consciéncia 

lingüística era un punt de partenca, 

aquest fet no explicava totalment el fet 

nacional. Calia una organització política 

que endegués la seva orientació d 'al l i -

berament nacional. (Hem de pensar que 

una expansió cultural al rerepaís, im

pulsada en aquests centres excursio

nistes, venia cont inuada d ' una implan

t a d o política del nacional isme). I en 

aquest marc de dinamització naciona-

litária també cal inscriure algunes de les 

activitats del Centre Excursionista 

d 'Ont inyent , anomenat inicialment 

«Centro Excursionista Fontinyent» (fun-

dat l 'agost de 1955), per bé que en un 

sentit inicialment cultural a través del 

seu oigan Pon Ciar. Aquesta revista del 

centre es catalanitzá g r a d e s a les re-

lacions de sectors del Centre Excur

sionista d 'Ont inyent amb universitaris 

de la ciutat de Valencia, en concret amb 

Joan-Francesc Mira . 6 Les relacions amb 

aquests joves valencianistes - c o m en 

eis altres casos e s m e n t a t s - van ser en-

degades en el curs 1961 -1962, per Joan-

Francesc Mira (amb xerrades com la 

Responsabilitat social, a m b 12 assis-

tents), Vicent Alvarez (Estructures 

polítiques, amb 12 assistents). Vicent 

L. Montes (Concepte de nació), Lluís 

Aracil (Factors de diferenciado de les 

classes socials, amb 20 assistents, i 

Complex d'Inferiorität deis valencians, 

amb 60 assistents) i Eliseu Climent 

(Doctrines economiques, a m b 15 assis

tents). La seu del Centre fou, dones , 

Prop del coment del Desert de les 

Palmes, se celebra, l'any 1962, el III 

Aplec de la Joventut del País Valencia, 

organitzat pel Centre Excursionista de 

Castellò. Foto: Francese Olivé. 

protagonista d 'aques tes xerrades, fruit 

de les quais es va produir aquesta re-

lacio esmentada. La valencianitzaciô de 

Pou Clar es produira a partir del tercer 

numéro (setembre de 1961) i en el 

numéro 10, de marc de 1963, Joan-

Francesc Mira hi escrivi l 'article «La 

Cultura i la Vida», d 'or ientacio allibe-

radora per a una societat materialista. 

Eren les conseqùències de la irradiaciô 

d ' u n cert marxisme filosôfic i de cor -

rents existencialistes. T a m b é in te l l ec -

tuals com Joan Fuster hi van intervenir 

tractant d 'aspectes d 'his tôr ia de la cul

tura («Gaspar Guerau, d 'Ont inyent» , 

numéro 4-5 de Pou Clar). De tota 

manera, aquest centre estava mes 

prôxim a un valencianisme cultural que 

no pas politic. 

CONCLUSIO 

L'assoc iac ionisme valencia sota la 

dictadura franquista t ingué un exponent 

resistencial - i d ' e m b r a n z i d a - en Fac -

tivitat de determináis centres excurs io

nistes. Era una activitat que s 'havia de 

situar en un «quadre historie» de nou 

impuls nacionali tzador del País Valen

cia. Impuls que es volia descentrali-

zador i que , per aquesta rao, volia ar

ticular tota la nacionalitat a través d ' una 

dinámica comarcal . Aquesta extensió 

territorial del nacional isme cultural (i 

majorment polític) establia un eix de 

connexió entre la ciutat de Valencia i 

les zones mes dinámiques económi-

cament i que , d 'al t ra banda, servaven 

una personalitat cultural mes palesada. 

Per tant, tota aquesta activitat - q u e hem 

volgut concentrar en els Aplecs com a 

punt de r e u n i ó - era una via de construc-

ció nacional que no tenia res a veure 

amb el país «oficial», amarat de tópics i 

deformacions territorials (com la cam-

panya del Sureste). Per aquesta rao par

len! de construcció nacional, per oposi-

ció a la des-construcció estatal fran

quista. 1 en aquesta trajectória de -

comencar-de-nou aquests centres ex

cursionistes (sobretot les seves bases de 

joventut) aportaven una cobertura insti

tucional gens menyspreable . N o és 

d 'es t ranyar que Joan Fuster, en la Crida 

del IV Aplec de Bocairent, manifestés 

que «En el moment actual del País Va

lencia, els camps están ben definits: 

mes definits que mai... El futur, la 

llibertat i la just icia son els nostres ali-

ats». La tasca deis centres excurs ionis

tes valencians impulsaren aquella de

l im i t ado entre espanyolitat i conscién

cia nacional . 

Els Aplecs posteriors deis Paísos 

Catalans no es podrien entendre sense 

aquesta tasca previa - i igualment de-

limitatória... 

6. Pon Ciar era editada en el Centre Ex
cursionista a ciclostil amb un tiratge de 300 
exemplars, amb difusió majoritária entre els 
socis de l'entitat i tenia un model editorial 
pres de la revista Sena d'Or. Posteriorment 
a Pou Ciar, i fora de l'ámbit del Centre Ex
cursionista d'Ontinyent hom editava Es
cala, en castella. a fi d'arribar a d'altres 
capes socials. pero amb anieles de clara vo-
cació nacional, com el que Joan Fuster hi 
escriví, Convocatoria para una comarca 
(octubre de 1964). o en defensa d'aquest in-
tellectual arran del llibre El País Valen
ciano (número 1, febrer del 1963). Univer
sitaris nacionalistes hi publicaven composi-
cions literáries, com Alfons Cucó, Poemes 
per I 'última espera {número 1). Aquesta re
vista era redactada, entre altres, per Josep-
Angel Girones (entrevista, Ontinyent 17 de 
setembre de 1994). 
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VIDA DEL CENT 

Des de fajauns 
quants anys 

Cursa Tuc de Molieres - 1996 

Contemplant les darreres l lums d 'un 

d iumenge primaveral , veig com el sol 

es pon pel retrovisor de la furgoneta que 

h e m llogat c o m altres anys. Condueixo 

de retorn a casa i, al meu costat, els dos 

companys dormen t r anqu i l l ament i re-

laxats després de tôt l 'enrenou que ha 

représentât aquest cap de setmana - V 

Copa d 'Europa i XXII Copa Catalana 

d'esquf alpinisme. I mentre els quilôme-

tres es van succeint l 'un darrere l 'altre, 

tota una série de records ho fan per dins 

del meu cap, des de fa ja uns quants 

anys. 

El divendres al migdia i junt amb el 

meu company de fatigues d 'aques t any, 

en Rubèn, es tem a punt d 'arr ibar al coll 

de Molières . Avui la temperatura ha pu-

jat extraordinàriament i, amb l 'efecte de 

la neu, la calor és sufocant perquè no 

corre ni un aie d 'a i re en aquest vessant 

de la muntanya. A mesura que anem 

pujant, un fet e m sorprèn; sembla que hi 

ha una persona al cim, perô fa m o k a 

estona que esta immôbi l i, en arribar a 

dalt, la nostra sorpresa!: ens han posât 

una creu al cim. Després de tants anys, 

algû ha trencat la teva virginitat, esti-

mada muntanya, algû t ' ha clavat uns 

ferros hostils en forma de creu; per que, 

per a qui? , que sabras tu de la conducta 

Vicenç Sánchez 

humana. . . Però tu, c o m tota la natura, 

ets més fotta i un sol consol em queda: 

que, amb l 'ajuda del temps, aquesta 

obra i els seus autors hauran desa-

paregut i tu tornarás a captivar de nou 

amb la teva nova virginitat molts altres 

ulls, com has fet fins ara amb els meus. 

H e m sortir de la boca sud del túnel 

de Viella amb la finalitat de marcar els 

tres punts de dipòsit de material que 

l 'hel icòpter ha de deixar, l 'Escaleta, 

Barrancs i eis Aigualluts , i anar a dor

mir a l 'Hospital de Benasc per trabar

nos amb tot el grup de controls que ar

riben per aquest cantò. Act ens retrobem 

amb l 'Alfons i en Josep, que han estât 

des del dimarts pujant i baixant per tots 

eis itineraris possibles per reconèixer el 

terreny i veure com estaven totes les 

condicions. Ja cap al vespre van ar-

ribant tots els controls fins a sumar un 

total de 30 persones. Després de fer tota 

una valoració de les c i rcumstàncies , 

hem decidit pujar per la gelerà de Bar

rancs, fer l 'aresta de l 'Espatl la d 'Ane to , 

passar pel c im i el pas de M a h o m a i fer 

els descens per la gelerà fins ais Aigua

lluts per a tornar a remuntar per la valí 

d e l ' E s c a l e t a f ins al col i d ' A l f r e d ; 

cre iem que sera prou atractiu perquè els 

corredors gaudeixin del carácter alpi de 

tot aquest itinerari. 

Dissabte al mati, només llevar-me, 

vaig a fora i miro el cel. La previsió no és 

gaire bona i variable per al diumenge, fet 

que ens ha deixat en el pitjor estat en qué 

un es pot trabar: el dubte (podrem fer 

demà tot l ' i tinerari previst?). De mica 

en mica el nombrós grup es posa en 

marxa cap als Aigual luts . El cel està 

prou ciar i avango només amb un anhel: 

que l 'hel icòpter pugui volar des de 

Viella i c o l l o q u i tot el material previst 

als llocs marcats. Sé que en Lluís farà 

tots eis possibles perquè això es faci a 

pr imera hora per si el temps empitjora; 

si no, no vull pensar en les consequèn-

cies negatives que això comportaría , j a 

que no t indríem el material de bivac de 

tots els controls ni les banderes per a 

senyalitzar els itineraris. Però la primera 

jugada de tot aquest atractiu póquer 

contra el desti és nostra. Quasi arribant 

al pía deis Aigualluts sentim el carac-

terístic soroll del motor de l 'ocell 

mecànic de color groe deis Bombers de 

la Generali tät i seguidament observem 

com deixa el material previst i s 'enlaira 

Helicopter dels bombers de la 

Generalität deixant un dipòsit de 

material. Foto: Mayte Torrejón. 
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Control dalt del tue de Molieres. 

Foto: Mayte Torrejón. 

ràpidament. Això voi dir que els altres 

dos també estan dipositats i tots respirem 

t ranqui l l ament , de moment . 

Des d 'aci to thom es divideix per 

grups segons les funcions assignades, 

nosaltres dos pugem per la vali de l 'Es-

caleta ajudant a marcar aquest itinerari 

cap al coli d 'Alfred. Abans d 'arribar-hi , 

però, decidim pujar al coli de Molières 

per esperar el grup de controls que està 

marcant per l 'altra banda. Passada una 

estona, apareixen dues persones que 

vénen pujant de la vali del Nere i que 

passen pel coli d 'Alfred, van posant 

banderes amb una singular precisió, no 

podien èsser uns altres, dos mites de 

casa nostra sobre uns esquis s 'apropen 

a nosaltres. Són, evidentment , en Jac

ques Soulier i en Jordi Canals , que 

també han volgut co l l abo ra r amb 

nosaltres a guanyar aquesta partida al 

desti. Estic tranquil, t inc la certesa que 

ara el descens final per la vali del Nere 

està degudament marcat i ni la boira 

més densa no farà que cap corredor es 

perdi, c o m aixi ho vam podem com

provar nosaltres mateixos més tard, j a 

que vam haver de fer una part d 'aques t 

descens seguint les banderes que ells 

havien co l loca t , a causa de l 'empitjora-

ment del temps. 

Després d'intercanviar algunes parau-

les i a lguna broma fruit del peculiar sen-

tit de l ' humor d ' en Jordi , segueixen tots 

dos fìns al tue de Molières per marcar 

seguidament el descens des de dalt del 

c im a m b banderes de diferent color per 

a distingir, aixi, l ' i t inerari de la Copa 

Catalana. 

Una mica més tard, comencen a 

aparèixer els companys pel flanqueig fi

nal de la vali de Molières marcant també 

molt bé i amb moltes banderes tot 

aquest tram. Un cop tots jun ts i veient 

com per l 'altra banda j a van muntant el 

campament de l 'Escaleta i marquen el 

flanqueig cap al coli de Barrancs, 

iniciem el descens pel Nere. Al cap 

d 'una estona som a Viella a m b el Llufs 

i, després de valorar tota la informació 

que hem obtingut, fem la reunió infor

mativa a m b tots els corredors , que 

sumen al final una cinquantena d'equips 

entre les dues catégories. En Rubén i j o , 

guiats per la intuido, decidim no donar 

per acabada aquesta jo rnada i sopem 

ràpidament per pujar al refugi a la nit. 

La gentil Mireia s 'ofereix a portar-nos 

amb la furgoneta fins a la boca sud del 

túnel de Viella, pero quina seria la nos-

tra sorpresa en passar el túnel: plovia. 

Malgrat la momentàn ia decepció, de

cidim esperar una mica i veiem aparèixer 

algún estel, el cel es va trencant i sortim 

cap amunt enmig d 'una nit negra, sort 

de nou del bon traçât i de les moltes 

banderes que han posât els companys 

aquest mat í per senyalitzar tot aquest 

tram de bosc que cal pujar a peu per la 

forta fusió de la neu d 'aques ts darrers 

dies. 

M é s amunt , i j a per dins de la canal 

d ' accès que porta al refugi, comprovem 

que algú ha passât a peu enfonsant-se 

considérablement i ha destrossat la 

traça a m b esquís que s 'havia marcat 

degudament en aquest lloc un xic com

prantes . Una mica abans d 'arr ibar al re

fugi, els t robem en una tenda petita, j a 

que no havien trobat el refugi, anant 

c o m anaven una mica perduts , sense 

conèixer el terreny i de nit. De nou, la 

muntanya és el gran escenari on alguns 

han d ' interpretar el guió que ells 

mateixos han escrit d ' una manera 

equivocada. 

Arribein al refugi passada la mitja 

nit, davant la sorpresa deis nostres qua

tre companys i deis tres bombers que 

estan dormint en aquest indret, i després 

d 'es t i rar-nos com podem en el réduit 

espai que queda en aquest eau quasi 

cobert totalment per la neu, descansem 

una mica al final d 'aques ta llarga jor

nada. 

El neguit m ' impede ix dormir i, així, 

abans de les cinc obro la mitja porta que 

la gran quantitat de neu permet obrir 

només i miro instintivament el cel: está 

estelat cap al Molieres! Ràpidament i 

tan sois amb el temps necessari per a 

posar-nos les botes i els esquís , ens 

t robem de nou enmig de la nit remun-

tant els pendents on un vent fresquet del 

nord ha endurit la neu. Pero una mica 

més amunt: sorpresa, ha nevat! N o 

gaire, pero a partir d ' una certa cota, uns 

quatre dits o uns quants més , segons els 

indrets, han transformat la muntanya. 

Mai tan poca neu havia représentât tant: 

tota la traça feta el dia anterior s 'ha es-

borrat. i l ' hem d 'obr i r de nou. Així que 

ens afanyem per poder arribar al coll i al 

c im del Molieres abans que les rapides 

maquines humanes no es posin en 

moviment i ens atrapin. Intento comu

nicar per l ' emissora amb en Lluís i la 

resta de l 'organi tzació a la sortida de la 

cursa, pero no hi ha manera, fins que la 

veu deis bombers que dormen estratègi-

cament dalt del c im em respon. A partir 

d ' ac í totes les radios es posen en fun-

cionament i to thom és conscient de la 

realitat. El cel és prou ciar sobre nostre 

i la cursa s 'ha de fer tal com havíem 

previst, pero la traça s 'ha d 'obr i r de 

nou. Per aixó, més de quaranta persones 

es posen en moviment abans que els 

corredors . Cadascú com a individu té 
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les sèves mot ivacions ; co l l ec t ivament 

només un objectiu: la Cursa. De la sor-

tida a l 'arr ibada tot l ' i t inerari ha d 'es tar 

degudament senyalitzat, traçât, tots els 

controls al seu Hoc. D 'aques ta manera, 

tot un co l l ec t iu de gent es posa en 

marxa com una petita i perfecta comu-

nitat de formigues, on cadascú aporta el 

seu esforç i fa la seva funció dins 

d 'aques ta complexa estructura. N o co

bren cap sou, no obtindran per això 

fama ni gloria, però aquest cop hi son 

tots, perqué tot surti bé, perqué altres 

l 'obt inguin a m b el seu i l l imi ta t esforç. 

Son els de Lleida, els del Vendrel l , els 

d ' Igualada, els de Vilafranca, els del 

Pedra i els de Barcelona, la Mai te i en 

Jordi; que, amb la seva pesada i insepa

rable càmera de vídeo que puja amb ells 

a tot arreu, intenten captar en imatges 

tot això que passa. I darrere de tots ells, 

com el darrer punt dalt de tota aquesta 

pi ràmide humana , una persona que amb 

el seu estil «de poblé», com eli mateix 

diu, i com aquella peca de l 'engranatge 

senzilla però imprescindible perqué tota 

aquesta maquinar ia es posi en funciona-

ment, en Lluís Gómez , que ens empeny 

a tots nosaltres. 

Arr ibo dalt del Molieres i e m trobo 

amb els companys de Lleida. Per fi 

podem comunicar a la sortida que la 

traça fins ací dalt és oberta de nou. La 

sortida ha estât donada fa pocs minuts , 

ací dalt fa vent i mun tem aquest es-

tratégic control per on passaran els cor-

redors deis dos itineraris. U n a tènue 

Hum groguenca comença a tocar el c im 

de l 'Ane to i i l l u m i n a la gelerà de Bar-

rancs, on podem distingir els minúsculs 

puntets deis nostres companys fent la 

seva tasca, i a poc a poc els nostres ros-

tres son escalfats pels pr imers raigs de 

l lum; ens girem cap a l 'est i ve iem c o m 

el sol surt per damunt d 'un gran mar de 

núvols , con templem bocabadats i im-

mòbils tot aquest espectacle d ' una 

bellesa indescriptible que la natura ens 

ofereix... 

Un soroll trenca tot aquest encanten: 

és el petit hel icòpter d ' en Quico de 

Baqueira que porta un càmera de T V i, 

al seu costat, en Lluís , que ha volgut 

estar al nostre costat i a tot arreu, i quina 

millor manera que des de l 'aire, com un 

ocell, que observa i controla tot el que 

passa i veu que de moment la partida és 

nostra, tot es desenvolupa tal c o m 

Equips pujant al cim del tue de Molieres. 

Foto: Mayte Torrejón. 

estava previst, ranejant la perfecció i 

per això to thom vibra intensament a la 

seva manera, perqué tots els que som 

ací hi som perqué ho desi tgem. Absurda 

manera de viure la vida!, pensaran 

molts , però més absurd i penós és viure 

sense viure-la, sense vibrar o sentir res 

per quelcom o per algú. 

Una altra persona absent també és 

avui ací dalt a m b nosaltres, c o m havia 

desitjat. Ahir a la nit, mentre sopàvem, 

va sonar el telèfon a l 'hotel , era l 'Adolf, 

que no podia faltar a aquesta cita anual 

amb aquesta peculiar familia que for-

m e m tots plegats , i que per un fatal ca

paci del desti ha d 'es tar físicament a 

casa amb la cama enguixada. 

Després d ' una estona, quan j a han 

passat uns quants corredors de les dues 

categories, baixo al coli de Molieres , on 

resto una estona contemplant tot aquest 

xou, a banda i banda de muntanya, 

seguidament al coli d 'Alfred, on e m 

quedo amb els companys del control 

fíns que arribin els últ ims corredors, es-

gotant les seves darreres forces en 

aquesta llarga i feixuga pujada per la 

valí de 1'Escaleta, dins d 'aques t majes-

tuós decorat. 

«Superbe» és la paraula que recordo 

que e m va dir Volodia Shashahani , un 

altre singular personatge promotor 

d ' a ixò de fer una Copa d 'Eu ropa 

d 'esquí alpinisme, quan va baixar de 

l 'hel icòpter el segon any que l 'orga-

ni tzàvem, després d 'haver vist tot el re-

corregut traçât. Potser tan sois amb 

aquesta paraula es podrien resumir totes 

aqüestes sensacions que aquest racó del 

Pirineu, en les nostres circumstàncies , 

ens fa viure a tots els que som ací i que 

ell també va percebre en el seu moment . 

Per això suposo que m ' h a quedat enre-

gistrada com un record més en l 'arxiu 

de la meva memòria . 

Un cop recollit tot el control i 

després d 'acomiadar -nos deis tres 

bombers que han estât en aquest Hoc, 

iniciem el descens final per la vail del 

Nere recollint totes les banderes, que no 

son poques . Més avail ens t robem amb 

en Jordi , estratègicament situât al peu 

del seu petit cañó visual, filmant tota 

aquesta encisadora baixada i, j a tots 

jun ts , seguim baixant per aquesta gran 

vail fins que la neu ens ho permet. 

Al final els companys de l 'arr ibada 

ens esperen havent acabat t ambé la seva 

labor i ací entre ells una altra persona 

especial , aquest cop fent la seva tasca 

d ' una manera singular o inusual en eli, 

l l uny de l seu o r d i n a d o r , a m b u n a 

máquina d 'escr iure a sobre d ' una pedra, 

una persona que sense haver pujat grans 

altures, en té molta, com molt gran és el 

deute que tot aquest món de la com

petido a casa nostra té pendent amb eli 

i que sense la seva cont inuada labor 

durant molts anys, no seria tot el que 

avui dia és i representa; e m refereixo in-

discutiblement a en Jaume Farret. 

Abans d 'arr ibar m 'a tu ro i, mentre 

observo com eis meus companys 

apuren els darrers girs sobre els esquís , 

carregats de banderes pertot arreu, giro 

la vista enrere i veig c o m els núvols co-

breixen j a tots els c ims. Avui hem 

guanyat la partida, el desti ha posât 

aquest any tots els trumfos a les nostres 

mans , però perqué la muntanya ha vol

gut; ella és sempre la que domina el j oc 

i avui ens ha concedit aquest privilegi 

d 'esser una mica feliços dins del seu 

món, fent allò que realment ens agrada i 

desi tgem. 

N o sé si el proper any tornará a pas

sar el mateix, no sé ni si tornaré a estar 

enmig d 'aques t magic món, per això 

des d 'ací , gracies a tots per tot, per fer 

que el Molieres no sigui un simple nom 

d ' u n a muntanya, des de fa ja uns quants 

anys. 
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De Bausen al Portilló 
en esquís 

Encara hi ha Hoc per a la imaginació 

A hores d 'ara , intentar exalcar les 

exce l l ènc ies que atresora la Vali d ' A -

ran per a la practica de l ' excurs ionisme 

en esquís és gairebé fútil, però, malgrat 

tot, es fa evident que un bon nombre 

d 'aques t estol de practicants, es mouen, 

hivern rere hivern, en els entorns més 

coneguts o més ben divulgats d 'aques ta 

privilegiada geografia pirinenca. 

La mancanca de nous aixoplucs per a 

excursionistes i el precari estat de con

s e r v a d o i habitabilitat deis refugis i les 

cabanes forestáis, afavoreixen en gran 

mesura que certs recorreguts de singu

lar bellesa quedin exclosos sistemàti-

cament de qualsevol proposta reno

vadora en época hivernal. 

El que hi ha a cont inuació és el relat 

d ' una excursió t ravessada que, per 

culpa del mal temps, es va estroncar al 

portilló de Bossost , j a que la intenció 

era de perl longar-la fins a l 'Art iga de 

Lin, passant pel coli de Baretges, les 

cabanes d 'Ar ró i el tue de l 'Escaleta . 

Sort im de Barcelona vers la Valí 

d 'Aran a m b un temps forca rúfol i ens 

endinsem resseguint aigües avall el curs 

de la Garona en direcció a l 'enlairat 

poblé de Bausén. 

F. Xavier Gregori 

Bausén és un dels pocs municipis 

del Baix Aran que, situât a 931 mètres 

d 'al t i tud i apartat de la ruta principal, no 

ha expérimentât una considérable trans-

formacio i conserva el seu t ipisme 

sensé edificacions estridents que li des-

figurin l 'entorn. 

Una carretera de sis qui lômetres que 

té l ' inici a la N 230, guanya, mitjançant 

un traçât en revolts molt tancats, els 300 

mètres de desnivell que hi ha entre els 

dos punts. 

Neva considérablement quan aban-

donem Bausén pel carrer Major. Carrer 

enllà vers l 'est, passem per l 'església 

parroquial , del segle xvm, i als afores, 

per la nova capella de Sant Roc , i 

resseguim ara el cami de bast entre 

camps que duu a les bordes de Carlac. 

A m b un bon gruix de neu avancem 

per entre parets de pedra seca i ave

llanera resseguint el bonic carni que j a 

fa es tona que ha donat un tomb a la 

muntanya i ara cont inua en direcció 

N W . A n e m obrint traça suportant la neu 

que encara cont inua caient, mentre la 

claror del dia minva ostensiblement . 

Fem carni intuint-ne el traçât per dins 

d 'una fageda espectacular i, poc 

després de creuar una passera en un ri-

erol, en una clariana, ensopeguem amb 

una pr imera borda de les diverses que hi 

ha escampades per l ' indret. 

Bordes de Carlac , 1.080 m. Condi 

cionen! una cabaneta amb llar i ens hi 

a ixopluguem encabint-nos-hi tots cinc 

en un espai força réduit que afavoreix 

que el foc encès ens faci desprendre a 

tots grans quanti tats d 'humita t en forma 

de baf, de la quai anem tots ben sobrats. 

Molt a prop, una borda quadra ens 

permet de muntar un bivac damunt la 

palla seca, des de la quai, ajaguts, al-

birem els Hums de Canejan per entre les 

escletxes de les fustes d ' una de les 

parets. Tot plegat ha estat mitja jornada , 

curta però intensa, si teniu en compte 

que era la pr imera vegada que petjàvem 

l ' indret. 

El segon dia ens desper tem a m b un 

fred ben viu, però amb un cel ben ciar. 

Un cop aconsegui m marxar, ho fem 

retrocedint per dins la fageda fins a tra

bar un carni ample que ve des del coli 

Pan, que s 'obre en una carena per da

munt de Bausén. El seguim una estona 

vers l ' W i de seguida t robem el riuet de 

Lauadors a uns 1.290 metres d 'al t i tud. 

Les bordes de Carlac amb la muntanya 

de damunt de Canejan. 

Foto: F. X. Gregori. 

M U N T A N Y A 9 9 



Consul tem el mapa i l ' i tinerari que 

escoll im remunta la riba esquerra del 

riu, que s 'orienta al N W . Entre els faigs 

que s 'estenen pel flanc de la muntanya, 

anem guanyant altura fins a coincidir 

amb una barrancada ampia, que anem 

creuant en sentit ascendent, amb la in

t e n d o clara de superar un esquenall del 

vessant tot cobert per una magnífica 

fageda. 

La Plana, 1.518 m. Rústica cabana 

orientada a migdia, si tuada en un indret 

part icularment atractiu. Fem un petit 

àpat, que aprofitem per a gaudir de 

l ' agradosa sensació de sentir-se bé sota 

el sol Huent que dibuixa uns magnifies 

jocs de Hum en els drets vessants del 

serrât de Vacanera . 

Seguim progressant ara a mig ves

sant remuntant per un angost comell 

que discorre sota la cara sud del tue dels 

Estanys. 

Plans d'Angost , 2.000 m. Magnifies 

camps de neu que faran les delicies, 

durant el descens del tue dels Estanys, 

als Companys que per raons laboráis ens 

han de deixar. 

Fem ara una mica de marxa enrere en 

el relat per a explicar que el grup era 

format per cinc persones: F. X. Gregori , 

Teresa Larrieu, Toni Massagué , Montse 

Periago i Úrsula Will ius. Les dates de 

Factivitat: la pr imera setmana de gener 

de Fany 1995, la se tmana de les grans 

nevades i els freds sobtats. Fets aquests 

aclariments, continuaré la crónica. 

Així , dones, com deia, en els plans 

d 'Angos t ens dividim en un grup de tres 

i un de dos: el Toni , la Montse i la Te

resa marxen a fer el tuc deis Estanys 

(2.055 m) i retornen a Bausén. Mentres-

tant l 'Ursula i j o cont inuem la projec-

tada travessada fins ais plans de la Ci-

galera i el coll que ostenta la muga fron-

terera 404 . 

Collet de la Cigalera, 2.100 m. 

Cont inuem la fácil marxa recorrent el 

vessant caréner al S W fins a assolir la 

muga 4 0 1 , indret on culminen els 2.192 

metres del tuc de Vacanera o deis Plans 

de l ' H o m e . 

Nosaltres anem carenejant fins a lo-

calitzar, un bon tros dins de Franca, la 

cabaneta on hem decidit donar per 

acabada la jo rnada d 'avui . 

Cabana del Serrât del Malí de 

I 'Águila. 1.760 m. Petita i acollidora, 

amb una márfega per a dues persones i 

Hoc a les golfes per a unes sis persones 

al terra de fusta. Aigua en un abeurador 

que cal localitzar. Llenya a l 'abast. Fet i 

fet, en aquesta etapa hem invertit unes 

sis hores i mitja. 

El nou dia neix amb unes franges 

moradenques al cel que preludien un 

canvi de temps. 

Reprenem la marxa cap a l 'est, ves

sant amunt , fins a assolir la divisoria en 

un indret força obert. 

Coll de Vacanera , 1.976 m. 

Magnif iques vistes damunt de Bausén, 

mes de mil metres per sota d 'on som 

ara. Marxem de flanc resseguint el con-

torn de la muntanya de Montmajor cap 

al sud, a l 'encontre de les cabanes de 

Peirafita (Pèirahita) a 1.930 metres. La 

cabana que resta oberta al servei deis 

excursionistes i des de no fa gaire ar

reglada de nou, pot acollir quatre per

sones en lliteres de ferro. Llar de foc. 

Llenya força lluny. L 'abeurador no ra-

java . Reprenem la marxa pujant per un 

comell curt - l e s G a r r a s p e s - mantenint 

la carena molt a prop i a l 'esquerra. 

Passem de llarg el tuc deis Tres 

Corets ( 1.947 m) i amb poca estona mes 
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de recorrer la serra Lônga assolim el tue 

de Ponné o de Prat Pardin, a 1.982 m. 

Cont inuent pel flanc de la muntanya per 

sota el tue deis Clots de Bedurt i ar

riben! altre cop al llom de la carena. 

Coll de Fontfreda (Hônt Hereda) , 

1.902 m. El dia esta cada cop mes tapât 

i comencen a caure volves de neu. Con

tinuent. 

Tue de Pujastó, 2.016 m, fita vértex. 

Carena enllà, ara forçant la marxa en 

previsiô que tôt el que ens ha de caure 

damunt ho faci, en el pitjor dels casos, 

en un terreny mes fàcil perquè, des de fa 

una bona estona, que ens aboquem a 

banda i banda de la carena i només 

veiem que vessants penjats solcats de 

profundes canals que s 'esmunyen per 

dins d 'unes masses boscoses del mes 

pur estil «Wilderness». 

La cabana de la Plana; al fons, a la 

dreta, el Maubèrme. Foto: F. X. Gregori. 

Tuc de Saublanca , poc mes que una 

eminencia . 

C a p de Comalonga , 1.924 m. 

Contenga a nevar fort. Ja veiem, entre la 

rufa, la línia eléctrica que creua la fron

tera en perpendicular. Baixada entre ro

ques fent girs obligats i flanqueigs pen

jats fins a aconseguir els desitjats re-

plans del coll de Panec , de 1.781 me-

tres. Neva fort i la visibilitat és molt 

l imitada quan passem per sota de 1'es

mentada línia, que emet un so brunzent 

molt desagradable . 

D 'aqu í , la nostra idea per a acabar 

aquesta jornada , era de quedar-nos a 

pernoctar en el costat francés, a la ca

bana de l 'Ós , situada al serrat dels 

El tue de Vacanera a l'horitzó des del tuc 

de Pujastó. Foto: F. X. Gregori. 
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Des de les proximitats del coli de la 

Cigolerà, el tue deh Estanys s'enlaira 

fins ah 2.055 metres, a la carena 

divisòria, dins el municipi de Bausén 

(Vali d'Aran). Foto: F. X. Gregori. 

Estanys, a 1.620 metres . 

Ara, però, la idea que ens obsessiona 

és baixar i baixar. H o fem per una coma 

vessant, sense saber que tenim davant 

les espàtules dels esquís . Marxem en-

carats al SE perqué, segons el mapa que 

duem, és en aquesta direcció que ar-

r ibarem a una pista forestal que cenyeix 

el vessant recorrent el bosc d 'Aubàs Es-

tiuéra. La forta nevada i l 'hora tardana 

empitjoren la baixada, que, a mes, es 

presenta amb neus molt profundes i per 

entre uns avets gegant ins . 

Una mica tocats per l 'esforc de la 

jo rnada i la tensió acumulada, arribem 

amb una bona dosi de sort a una petita 

cabana que si tuem en el mapa a l ' indret 

del pia del Tue , a 1.470 metres . Petita i 

acollidora, a m b totes les parets enne-

grides de sutge. Per mobiliari , una taula 

coixa i un somier. Però, quan el foe 

d 'avet sec comenca a escampar el seu 

perfum, el relax i l 'escalforeta tanta 

estona somiats ens sumeixen en un 

sopor agradable, que hem de combat re 

amb decisió menjant i bevent tot el que 

el cos ens exigeix després de les mes de 

vuit hores que ha durat la travessada. 

Cont inua nevant fort i creiem que no 

ha parat en tota la nit, quan l ' endemà al 

mat i ens adonem amb preocupació que 

la neu caiguda està només a dos pams 

de la llinda de la porta. A n e m fent 

temps esperant en va que la nevada 

minvi i ens deixi abandonar l ' indret. Fi-

nalment , tips d 'esperar , decidim sortir i 

ens calcem els esquís . A n e m baixant 

penosament entre el garbuix de bran

ques que el pes de la neu acumulada ha 

vinclat, intuint a estones unes clarianes 

dins del bosc que molt bé podrien ser el 

cami . A estones la neu ens arriba fins 

mes amunt dels genolls . 

Quasi sense adonar-nos-en arribem a 

la tan des i t j ada p i s t a fores ta l . A r a 

forca mes t r anqu i l s , ens d e s l l i u r e m 

les f ixacions i anem obrint una pro

funda traga per la pista fins a desembo

car al portilló de Bossost , comple-

tament barrat per la neu, que cobreix 

tota la carretera N 141 entre les pobla-

cions de Luixon i Bossost . A aquesta 

úl t ima aconseguim d 'arr ibar amb els 

esquís ais peus fins a la porta del bar 

«Pirineos». 

Per si alguns de vosaltres voleu 

repetir l 'excursioneta, us recomano dur 

la cartografía següent: serie T O P 25 , 

Bagneres de Luchon 1858 OT, editat 

per F I G N francés. També dúiem el 

M a p a T o p o g r á f i c o N a c i o n a l e s c . 

1:25.000, fulls Bossost 148-11 i el de 

Canejan 1 1 8 b i s - I V , e d i t a t s p e l 

M O P T A . 

El portilló de Bossost colgat de neu. 

Foto: F. X. Gregori. 
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CICLISME DE MUNTANE 

Excursions en BTT 
per la vali de Ribes 

Joan M. Vives i Teixidó 

Sense cap mena de dubte podem dir 

que el cicl isme de muntanya té les seves 

l imitacions; una d 'aques tes l imitacions 

és que per a moure ' n s necessi tem que hi 

hagi pista. Moltes vegades les pistes es 

limiten a passar per les valls i creuar al-

gun coli. N o obstant això, t robem pistes 

que s'enfilen forca amunt . Us convido a 

seguir tres excursions per la vali de 

Ribes , arribant a superar els dos mil 

metres amb la vostra bicicleta en dues 

de les propostes . Una excursió ens por

tare a seguir la carena que va del 

Cerveris al Balandrau i a arribar gairebé 

al cim del Cerveris amb la bicicleta. En 

la segona excursió passarem dues valls 

i una carena que baixa del c im del Puig-

mal , mentre que en el darrer itinerari ar-

ribarem fins al c im del Puigllancada. 

N o cai dir que són itineraris una mica 

durs , però que us permetran gaudir de 

bells paisatges a cavali de la vostra bici

cleta. 

A S C E N S I Ó A LA C A R E N A D E L 

C E R V E R I S A L B A L A N D R A U 

Serrat, 1.330 m, riera Massanel l , 

1.260 m, carena del Mont-roig, 1.980 m, 

puig Cerveris , 2.202 m, coli de la 

Canya, 2.190 m, puig de Balandrau, 

2.579 m, pia dels Anyel ls , 1.880 m, 

C a m p del Xen, 1.660 m, refugi forestal 

«Font Freda», 1.430 m, riera Massanel l , 

1.260 m, i Serrat. 

hiñeran circular que ens permet 

acostar-nos en bicicleta molt a prop 

dels cims de Cerverís i Balandrau, que 

están situats a l'extrem sud de les mun-

tanyes de Nuria. Es una excursió d'am-

plis panorames, ja que anem una bona 

estona per una carena, cosa que ens 

permet veure les muntanyes que ens en-

volten i altres cims del Prepirineu i la 

serrulada Costanera. 

Dades técniques 

Km: 33,5. Desnivell : 1.411 m (1.050 

en bicicleta). Horari : 5 h 55 min (a peu: 

2 h; ascensio al Cerveris : 20 min; as-

censio al Balandrau: 50 min; baixada de 

la carena fins al C a m p del Xen: 4 0 min; 

la resta en el t ram de la riera de Massa

nell) ( 6 2 % de temps en bicicleta). Cota 

màx ima en bicicleta: 2 .250 m. 

Dificultat: Difi'cil. Si bé la pujada 

fins al peu del Cerveris es fa per bona 

pista, tret d 'un tros de cami en sortir de 

Serrat, la resta es fa per pistotes i a lguna 

estona a peu fins a arribar al C a m p del 

Xen, on t robarem una pista acceptable. 

A la carena Cerverfs-Balandrau, t robem 

unes roderes. 

Descripciô de l'itinerari 

Sort im de Serrat pel carrer que passa 

pel davant de l 'església i que cont inua 

una estona com a cami empedrat tôt 

passant entre alguns horts i baixant cap 

al torrent. Mes avall, l ' empedrat desa-

pareix i arr ibem a una trifurcaciô on no 

hi ha gaire dubte a l 'hora de seguir el 

bon cami': és el que baixa. C reuem un 

torrentet; el cami es torna dolent i hi 

apareixen unes lloses de pedra (cal fer 

aquesta baixada amb prudència) . 

Baixem pel costat d ' una paret de pedra. 

Passem una nova clotada i p lanegem 

fins a un nou t ram de lloses (mes dolent 

que l 'anterior) . Creuarem un altre tor

rentet i, mes suaument , arr ibarem al fi

nal de la baixada a prop del torrent; al 

davant tenim un prat. Hem de seguir per 

la dreta; hi ha un corriol que va a creuar 

la riera de Massanell. Arribem a una 

mena d'illa i tornem a creuar una branca 

Pujant cap al puig Cerveris. 

Foto: Joan M. Vives. 
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del torrent. A l'altra banda, pugem pel 

costat d 'una paret de pedra, que tindrem 

a la dreta, i després seguirem pujant 

mes suaument tot travessant el «tarter» 

que baixa de la pista que tenim uns 

quants metres al damunt . Aques ta pista 

s 'acaba a la vora del torrent; hem de 

seguir-la cap a la dreta. C o m e n ç a el 

bosc de pi roig; a sota, al costat del tor

rent entreveiem el moli Bonada. La 

pista és bona i planera en la seva 

primera part i després baixa lleument. 

Veiem les cases de Serrât, enlairades a 

la dreta, i el Puigmal . 

Enl lacem amb la pista que puja de 

Ribes Altes; som en un marcat revolt on 

s 'acaba l 'asfalt. Ti rem cap a l 'esquerra; 

la pujada no és gaire forta i la pista és 

ampia, però una mica pedregosa. Veiem 

Vi lamanya i Batet enfilats a l 'altre ves-

sant. La pista fa un pr imer revolt des 

d 'on podem veure Ribes i el c im del 

Taga. Fem un nou revolt i seguim gua-

nyant altura. Una mica més enllà trobem 

una bifurcació; la pista de l 'esquerra és 

la que puja fins als Collets i sera la que 

farem servir de baixada. Cont inuem per 

la dreta; la pujada no és gaire forta i la 

fem per dins el bosc de pi roig que 

ocupa aquests vessants . A poc a poc, 

comencarem a veure la vali de Pardi-

nes; a sota t indrem el poble i els camps 

que l 'envol ten i, a l 'altra banda, veurem 

el Taga i la serra Cavallera. El bosc va 

desapareixent en anar guanyant altura. 

En una fondalada creuem un torrentet i 

t robem una tanca. La pista és bona i 

cont inua pujant suaument una estona 

més ; després fa dos revolts no gaire 

durs i torna a planejar. C o m e n c e m a 

veure la carena del puig de Mont-roig. 

La pista contorneja un Horn que baixa 

del Cerverís i s 'enfila a buscar la carena 

del Mont-roig . 

Arr ibem a una mena de collet, al peu 

del Cerverís ; tenim el cim del Mont-

roig a la dreta. Des d ' aqu í veurem el 

Puigsacalm, el Taga i la serra Cavallera. 

La pujada cont inua una estona més fins 

a un nou collet on hi ha una tanca ca-

nadenca. Des d ' aqu í dominarem un am

pli panorama local amb el Balandrau i 

el puig de Fontlletera; també veurem el 

traçât de la pista que planeja tot passant 

per sota el castell dels Moros . Més 

lluny veiem el Costabona, el Canigó i el 

Bassegoda. En aquest indret h e m de 

deixar la pista bona que cont inua fins a 

Tregurà i en prenem una de dolenta que 

puja cap a l 'esquerra; hi ha una petita 

tanca i unes pedrés que no permeten el 

pas als vehicles. Una pr imera pujada, 

forta i herbada, ens situa en un petit pia 

des d 'on la pista va a buscar el vessant 

del c im i hi puja diagonalment tot ta-

llant-lo; la pista és dolentota, però el 

pendent no és gaire fort. Finalment , ar

ribem a la carena. 

Som a la carena que uneix el Balan

drau amb el Cerverís , formada per ex

tensos plans herbats. A l 'esquerra ens 

queda el Cerverís . Hi pujarem anant a 

buscar la carena que hi ha una mica més 

enllà; hi ha un filat i ens haurem de de

cantar cap a la dreta per a trobar el pas . 

Finalment el pendis herbat ens dura al 

c im. La vista panoràmica és molt bona; 

entre altres c ims, podem veure el 

Canigó , Costabona, rasos de Peguera, 

Pedraforca, Puigmal , Torreneules , 

Bassegoda, Taga, serra Cavallera. Al 

fons, a la vail, ve iem Ribes . Retornarem 

al collet i seguirem la carena que ens 

menarà al peu del Balandrau. Hi ha 

unes roderes que segueixen aquesta 

herbada carena. F e m un pr imer tram de 

pujada; cal tenir en compte que l 'herba 

dificulta la marxa amb bicicleta. 

Després ve un tros més planer i passent 

dos collets. Una nova pujada, més 

llarga i a peu, ens situará al peu del c im; 

a l 'esquerra hi ha un corriol que baixa, a 

l 'al tra banda del filat que hi ha a la 

carena, i que sera el que farem servir a 

la baixada. Ara som al peu del Balan

drau, on arr ibarem seguint una carena 
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herbada de fort pendent que ens portará 

a un tros mes planer; al davant, una 

mica a la dreta, es dreça el cim. El tros 

final és mes rocós, però aquí hi ha un 

corriol marcat que ens situará dalt del 

c im. La vista panoràmica és semblant a 

la del Cerveris , però ara podem admirar 

les gorges del Freser, la vali de C o m a 

de Vaca i les roques de Tot lomon. Re

tornaren! al peu del c im i seguirem el 

carni que baixa. Podem anar una estona 

en bicicleta, j a que el carni no presenta 

gaires pedrés i baixa suaument . Passem 

dos torrents força seguits; el corriol 

planeja i arriba aviat al bosc . Ba ixem a 

peu i sortim a un prat que hem de creuar 

per a cont inuar per dins el bosc , on el 

corriol baixa decidit. Sort im a uns altres 

plans; ba ixem directament avail per ar

ribar a una pistota. Tirem cap a la dreta 

i es difumina una mica entre l 'herba, 

però aviat p lanegem per dins el bosc 

(un tros molt bonic) . Arr ibem a un en-

creuament ; de ixem la pista de la dreta, 

que puja, i t i rem cap a l 'esquerra. La 

baixada és molt forta i la pista, molt 

malmesa i pedregosa, baixa força direc

tament a enllaçar a m b la pista dels 

Collets , a l ' indret del C a m p del Xen. 

U n cop arribem a aquesta pista, 

s 'han acabat els problèmes. Seguim cap 

a l 'esquerra, passant un sector de prats; 

veiem les cases de Serrât a la dreta, una 

mica més avail. La pista és molt bona, 

malgrat que t robem un petit esllavis-

sament , i començarem a contornejar els 

vessants de la carena que hem seguit. 

Passarem uns quants torrentets, però 

tots passen canalitzats per sota la pista. 

La pista és força planera. Més avail, es 

torna més pedregosa i arr ibem al refugi 

forestal «Font Freda» que ens queda a 

la dreta, en un replà sense gaire pano

rama; hi ha una font. La baixada con

tinua una mica més decidida i 

enl laçarem amb la pista que hem seguit 

al començament de l 'excursió . Arribant 

a la riera de Massanel l , enfilarem el 

carni que ens menarà a Serrât, ara de 

pujada, però que podem fer, en part, en 

bicicleta. 

C O L L E T D E LES B A R R A Q U E S I 

F O N T D E L ' H O M E M O R T 

Rialb, 1.060 m, Vi lamanya, 1.250 m, 

coll de les Barraques, 1.850 m, torrent 
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de l 'Estremerà, 1.850 m, font de 

l ' H o m e Mort , 1.800 m, Vi lamanya, 

1.250 m, i Rialb. 

Aquest itinerari és un bonic circuii 

per les valls situades al peu del Puìg-

mal i que contorneja un deh estreps 

que baìxen del Puigmal cap al Ripollès; 

fem un recorregut que ens permei 

conèixer bells racons dels boscos que 

hi ha i també tindrem bons panorames. 

Dades tècniques 

Km: 21,5. Desnivell: 855 m. Horari: 3 h 

(de les quals 30 min són a peu des del coll 

de les Barraques a la font de l 'Home 

Mort ) ( 8 4 % de temps en bicicleta) . 

Cota màx ima en bicicleta: 1.850 m. 

Dificultat: Mitjana. El principal 

problema és el desnivell , concentrat en 

un pr imer tram de Rialb a Vi lamanya, 

pero la pista és asfaltada. 

Descripció de Pitinerari 

El punt de partida de l ' i t inerari, el si

tuaren! a la carretera de Ribes a Que-

ralbs. Una vegada hem passat la via del 

cremallera, passarem un pont i, una 

mica més enllá, en passarem un altre; 

no gaire més enllá, en el km 3, t robem, 

a l 'esquerra, la pista que s'enfila cap a 

Vilamanya. 

Una pr imera pujada, forca forta, ens 

fa creuar la via del cremallera. Fem un 

revolt i ens enfilem; els pendents més 

forts són els que venen i els revolts són 

forca seguits. Després de passar peí 
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Més amimi de Serrât veiem, a l'altra 

banda de la vali de Pardines, el cim del 

Taga. Foto: Joan M. Vives. 

costat d ' una casa en ruines, la pista fa 

una pujada més plañera i llarga; al 

davant tenim els c ims del Torreneules i 

en el revolt veiem Queralbs una mica 

més avall . La pujada cont inua essent 

forta, pero no tant com al principi. Fem 

un revolt i emprenem una pujada més 

suau, pero més llarga. Quan s 'acaba la 

pujada, sortim del bosc i arribem sota 

les cases de Vi lamanya. Des d ' aqu í 

tenim molt bona vista panorámica; 

podem veure Queralbs , la pista que puja 

a Fontalba, el Torreneules , el Balan-

drau, les roques de Tot lomon, Ribes i 

els veínats de Fustanyá, a sota nostre, 

del qual destaca Fesglésia, i Serrat, més 

enlairat. Cont inuem la pujada i arr ibem 

a les cases; s ' acaba el formigó. 

Deixem el petit agrupament a 

Fesquerra i ens enfilem per darrere les 

cases fent ziga-zagues entre els prats. 

La pista és forga bona. Quan s 'acaben 

els prats, ent rem al bosc, fent una pu

jada una mica dreta i arribant a una bi

fu r cado de pistes. Deixarem, a la dreta, 

la pista que va cap a la font de l ' H o m e 

Mort i que seguirem de baixada. Con

t inuem per Fesquerra . La pista, durant 

una estona, és molt bona i plañera, i 

passa enmig d ' un magnífic bosc de 

pins. Després de passar una tanca, puja 

suaument , pero és més pedregosa. El 

bosc ens permet veure el c im del Taga i 

Campel les a la carena que hi ha al 

davant; a sota podem veure l 'entrada 

d 'unes mines . Trobarem un gran dipósit 

a la dreta i aviat enllagarem a m b la car

retera que puja de Plañóles. 

Aques ta carretera está molt malmesa 

i la pujada continua fent una llarga diago

nal; podem veure Plañóles, Nevá, Toses 

i els c ims de la Tosa d ' A l p i Costa Pu-

billa. Fem un revolt i canviem de direc-

ció, passant pel costat del refugi fores

ta l , q u e d e i x a r e m a la d re t a , so ta la 

pista i en uns bonics prats. La pujada 

continua, però j a ve iem la carena molt a 

prop i el coli de les Barraques no és 

gaire lluny. Aquest coli está situat en 

una de les carenes que baixen del Puig-

mal , que podem veure al nostre davant, 

així com el Torreneules i la vali d ' E s 

tremerà; de l 'altra banda només podem 

veure la Tosa d 'A lp . Hi ha dues pistes 

que van cap a la dreta, però nosaltres 

hem de seguir la que baixa cap a 

Fesquerra . Baixem suaument , però la 

pista és dolentota. Arr ibem a un pía ex-

tens, envoltat de pins. La pista s 'acaba i 

cont inúen unes roderes (en pujada), que 

també s 'acaben. Una mica a sota, tro

barem el carni que ens cal seguir (GR 

11); en uns prats més enlairats, al nostre 

davant, hi ha una barraca. Malgrat que 

al cap d 'un moment el carni es bifurca a 

dreta i esquerra, el nostre itinerari no té 

cap dubte: només cal seguir les 

marques . Podem anar en bicicleta fins a 

sortir a un altre prat; una mica més 

amunt hi ha un carni i la barraca que 

havíem vist abans. Una mica més enllá 

j a no podem anar en bicicleta. Creuem 

un torrent i el carni, molt estret, entra en 

el bosc, efectuant cont inúes pujadetes i 

baixadetes; les branques dificulten 

forga el fet de portar la bicicleta a 

1'esquena. El carni va planejant fins a 

trobar la vail, que a estones hem anat 

veient. Seguint el GR, arribarem, en 

menys de 25 min al torrent d 'Es t re

merà. Seguirem a peu per aquest cantó 

de riu, baixant fins a trobar el final de la 

pista, una mica més avall de la con

fluencia de torrents i de la font de 

l ' H o m e Mort , que neix entre els dos 

torrents, una mica enlairada (5 min) . 

Un cop a la pista j a no hi ha problè

mes , j a que és força bona, a estones pe

dregosa (hi ha a lguna esllavissada en el 

seu inici). Primer, la pista baixa molt a 

la vora del torrent; aquest, però, s 'en-

fonsa molt aviat. A n e m baixant molt 

enlairats; hi ha algún racó que és una 

bonica balconada sobre el torrent. Cal 

tenir en compte que aquesta baixada és 

forta i continua. A l 'altra banda de vali 

veurem la casa dels Plans a sota de la 

carretera de Fontalba, això ens indica 

que aviat retrobarem la pista de pujada. 

Tot baixant, veurem al davant la roca 

del Tut de Fustanyá. 

V O L T A PEL PLA D ' A N Y E L L A I 

P U I G L L A N C A D A 

Collada de Toses, 1.800 m, pía d 'A-

nyella, 1.830 m, coll de la Creueta, 

1.916 m, coll del Tossal de Rus, 1.870 m, 

cap de la Cornelia, 2 .180 m, Puig-

llangada, 2 .406 m, la Cornelia, 2.050 m, 

barraca del pía d 'Anyel la , 1.770 m, i 

collada de Toses . 

Aquest itinerari és un circuit pels 

voltants de la collada de Toses i les 

pistes d'esquí de la Molina, amb el pía 

d'Anyella en el seu centre. Es una ex-

cursió de contrastos, ja que passem 

d'uns indrets típicament ramaders, com 

el pía d'Anyella i les comes de Rus, a 

uns altres indrets on domina Tocupado 

humana de la muntanya, representada 

per les pistes d'esquí. La característica 

més remarcable de l'excursió és el fet 

de passar entre les ondulades mun-

tanyes de la zona, que son un veritable 
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Anant cap a la barraca de Rus amb el 

tassai de Rus i el Puigllançada al davant. 

Foto: Joan M. Vives. 

jardí, si hi anem en l'època adequada. 

El cim del Puigllaganda domina, 

juntament amb la Tosa d'Alp, les pistes 

d'esquí de la Molina. Des del seu cim 

gaudim d'una gran visió panoràmica 

de la Cerdanya i deis massissos que 

l'envolten, Puigpedrós, Carlit, Puigmal 

i el Prepirineu, Catllaràs, Ensija, Cadi, 

rasos de Tubau. 

Dades tècniques 

Km: 33,7. Desnivell : 736 m. Horari: 

3 h 30 min. A peu hem de fer uns quants 

minuts per a arribar al Cap de la Cornelia 

i algún indret de l 'ascensió al Puig-

llancada (90% de temps en bicicleta). 

Cota màxima en bicicleta: 2.406 m. 

Dificultat: Difícil, però, de fet, els 

únics punts dificultosos són la pujada al 

cap de la Cornelia i l 'ascensió al cim del 

Puigl lancada; la resta no és gaire 

problemàtica. 

Descripció de l'itinerari 

Sort irem de la collada de Toses , 

seguint la carretera que va cap a Alp i la 

Molina; anem de pia i en suau baixada. 

Arr ibem a la carretera que va cap a Cas

tellar de n ' H u g ; fem una curta pujada i 

passem un collet entre el puig del Gine-

brar (esq.) i la Cornelia (dr.). Al costat 

tenim una barraca de l 'escola d 'esquí . 

Emprenem una lleu baixada; de ixem els 

telesquis d 'Alabau a la dreta i, més 

avall, a l 'esquerra, la pista que, més 

tard, ens portará a la barraca del pia 

d 'Anyel la . La baixada ens permet 

comengar a veure el tros més planer del 

pia d 'Anyel la , on hi ha la barraca i on 

podrem veure, a l 'estiu, grans ramats de 

vaques, ovelles i cavalls; el Puigmal 

surt per darrere. Passada una fondalada, 

^^^^^^^ 

la carretera s 'enfila fins al coll de la 

Creueta; durant aquesta pujada, el 

panorama se 'ns amplia amb el Carlit i 

el Puigpedros . 

Al coll s e ' n s obre la vista cap al sud; 

al final de la carena podem identificar el 

c im de Costa Pubilla i, al davant , tenim 

el Catl laras. A la dreta, no gaire mes 

avail del veritable coll, t robarem la 

pista que ens cal seguir. De moment es 

planera i comenca a contornejar la 

carena pel vessant sud. Entrem en una 

cometa on hi ha un abeurador i un tan-

cat per al bestiar i, una mica mes enlla, 

de ixem una pista que baixa cap a 

l 'esquerra; som al davant del carac-

terfstic c im del Tossal . Seguim plane-

jant , entre alguns pins i ginebres . 

Veiem Baga al fons de la vail i els rasos 

Més amunt de la collada de Meianell. 

Foto: Joan M. Vives. 

de Peguera, Ensija i Cadi ; al davant 

tenim els vessants del tossal de Rus i el 

Puigllançada, a m b unes terrasses de re

p o b l a d o forestal que no han tingut gens 

d 'èxi t . Ens acos tem al peu del tossal de 

Rus; a la dreta, deixarem la vella bar

raca i, continuant fins al collet, t ro

barem una bassa i la nova barraca. 

Con to rnegem el tossal de Rus , tôt 

entrant en una coma; la pista és passa-

dora, a estones no gaire bona. Al 

davant, ais peus del Puigllançada, 

veiem la pista com s'enfila en diagonal . 

Arr ibem a una mena de collet; de ixem 

una b i fu rcado a l 'esquerra i ens 

comencem a enfilar. Veiem el Puigmal 

al davant i el tossal de Rus que va 

quedant a la nostra altura. La pista és 

més dolenta i ens porta a la carena, des 

d 'on veiem Toses . Pels voltants hi ha 

alguns pins de r e p o b l a d o i una vege

t a d o herbàcia molt bonica. La pujada 

es fa més forta i la pista, més dolenta, 

entrant en una d o t a d a . Finalment , la 

pista gira cap a la dreta, anant a buscar 

la carena; ve iem un telesquí i el Puig

l lançada a l 'esquerra. La pujada es fa 

més suau, entre plans herbats, des d ' on 

dominem un bon panorama amb la vall 

de Ribes, el Puigmal i el Carlit . T robem 

una tanca on podem dir que s 'acaba la 

pista; a la dreta tenim una antena i al 

davant un telesquí. Cont inuem pujant 

per unes roderes que s 'enfilen molt de 

dret, de vegades amb pedrés i d 'a l t res 

per l 'herba; no és estrany haver d ' e m -

pényer la bicicleta en algún tros. Final

ment, arribem a la carena; a la dreta hi 
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ha un grup de pedrés que no arriben a 

ser un pedró. Veiem la Tosa d 'A lp , el 

Puigllangada i les pistes d 'esquí ; a la 

dreta i a sota, tenim una caseta on 

s' acaba un telesquí. Som al cap de la 

Cornelia; no hi ha pista. Hem de baixar 

directament, deixant la caseta a la dreta, 

per un terreny falsament pía, j a que 

l 'herba forma unes gleves amb clots, 

per la qual cosa és recomanable fer-ho a 

peu. Així , arr ibem a la pista que puja 

cap al Puigllangada. Seguirem aquesta 

pista cap a l 'esquerra; contorneja una 

fondalada i, després de deixar un tren-

cali a l 'esquerra, es torna plañera, pero 

molt pedregosa. En girar, la pista es bi

furca i seguim per la dreta, j a veiem el 

cim coronat per un gran repetidor. Ara 

j a tenim una bona vista de les pistes 

d 'esquí , la Tosa d 'A lp , el Puigpedrós , 

el Carlit i el Puigmal . 

La pista puja per la carena; és el tros 

mes dolent, j a que la pujada és forta i 

els sots son abundants . N o será estrany 

fer algún tros a peu. Finalment , ar

ribaren! a l 'ú l t im telesquí, que t indrem 

a l 'esquerra. Aquí , la pista es torna mes 

bona i pedregosa, pero puja mes 

suaument . Arr ibem a un bony; hi ha pe-

drons escampáis i al davant j a t e n i m el 

cim. Ba ixem fins a un ampli collet, des 

d 'on haurem de pujar a peu fins a ar

ribar a la carena. La pista segueix la 

carena cap al sud, forga plañera i pedre

gosa, i ens deixará al mateix cim, molt 

ampli i coronat per un gran repetidor, 

un vértex geodésic i una paret de pe

drés. 

Al descens cal anar en compte a la 

baixada de la carena fins al coll. Quan 

a r r ibem al punt on hem comenga t l ' a s -

c e n s i ó al P u i g l l a n g a d a , c o n t i n u e m 

baixant peí cantó dret de la d o t a d a . Si 

bé la pista no és dolenta, de vegades és 

ampia i amb roderes i d 'al t res és mes 

herbada; la baixada no és molt forta. 

De ixem a la dreta la pistota que s'enfila 

cap a la caseta i baixem, seguint la 

carena per sota fins a arribar a la 

Cornelia; a la dreta tenim el bar i Tes

tado del telecadira; aquí t robem la pista 

que ens cal seguir. Passem per sota 

l'edifici i fem una baixada llarga i forga 

suau, fent dos revolts per perdre altura. 

A n e m dominant la valí de la Molina. 

T robem una bifurcació a l 'esquerra i 

passem per sota un telecadira i un 

telesquí. T robem una font al costat de la 

pista i acabem fent una llarga baixada 

en diagonal , amb un revolt per a arribar 

a la carretera de Castellar de n ' H u g , al 

costat de la caseta de l 'escola d 'esquí . 

Seguirem la carretera cap a la dreta, 

passant peí davant de l 'estació del 

telesquí d 'Alabau . Mes avall, a 

l 'esquerra, t robarem la pista cap al pía 

d 'Anyel la . Comenga forga plañera, 

pero no gaire bona i aviat fem una Ueu 

pujada. Passem un collet i baixem una 

mica en direcció a la barraca que j a 

veiem; la deixem a la dreta i cont inuem 

de pía, contornejant la muntanya. La 

pista és pedregosa, pero és una bonica 

balconada cap a la valí de Toses . Hi ha 

alguns pins i ginebres. Finalment , en-

trem a la valí per on puja la pista de To

ses, que veiem a Taltre vessant, i la nos-

tra pista s 'enfila fins a arribar al coll del 

puig del Ginebrar . A l 'esquerra, tenim 

la carretera i, a la dreta, dues pistes; la 

de mes a la dreta és la que va a Toses i 

la que puja una mica és la que ens por

tará a la collada. N o cal dir que també 

podem arribar-hi per la carretera. Si 

seguim la pista, entrarem al bosc tot 

planejant i contornejant un turonet; 

t robem una caseta a l 'esquerra de la 

pista i la pista que hi mena, i cont inuem 

fins al proper collet, des d 'on tornem a 

veure la carretera. La pista cont inua per 

la dreta, t robem unes ins ta l lac ions una 

mica enlairades a l 'esquerra i baixem 

una mica fins a sortir a la carretera N-

152. Només ens cal pujar una mica cap 

a l 'esquerra fins a arribar a la collada de 

Toses . 
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Pics de Cabaliros 
i del Gran Barbat 

Joan Cervello 

a Arcizans 

/ abans que la neu deixi 

el fons de les val Is, 

jo estaré impacient 

perqué sabré 

que una nova vida 

comenga. 

J. E. FARRENY 

A 13 km de Lorda, en direcció nord. 

t robem el poblé d 'Argelérs-Gazost des 

d 'on podem accedir al Pirineu per qua-

tre vails principals (Lutz, Cautarés , 

Estaing i Arrens) ; aqüestes ens condui-

ran a conéixer l 'alt Pirineu occidental , 

des dels primers tres mil de la serralada 

exposats a la duresa del cl ima atlántic, 

fins a l 'agressivitat deis circ murallats 

de Gavarnia i Tromosa . 

La carena muntanyosa que separa les 

valls de Cautarés i Estaing, arrenca 

práct icament del mateix poblé d 'Ar 

gelérs-Gazost . En els primers metres de 

desnivell , els boscos son el protagonista 

principal; mes amunt s 'aniran obrint i 

els prats, coberts per la neu a l 'h ivem, 

aniran guanyant extensió formant una 

successió de l loms que a poc a poc ani

ran definint el c im de Cabal iros; ara una 

aresta cada cop mes pronunciada 

s 'anirá prolongant passant pel Monné 

fins a les crestes del Gran Barbat-

Maleshores i continuant pel pic d 'Ar -

rouy, el de Bernat Barrau i el Cámbales 

(on s 'uneix amb la carena principal del 

Pirineu). 

PIC D E C A B A L I R O S (2.334 m) 

Per a l 'ascensió al pie de Cabaliros, 

hi ha altres itineraris potser més interes-

sants, però les poques hores de què dis-

posàvem aquell dia ens van fer decidir 

per agafar el carni més curt. 

Des del poblet de Sireix, situat al 

marge esquerre jus t al principi de la vali 

d 'Es ta ing , una pista forestal permet 

guanyar altura còmodament , fent ziga-

zagues pel mig del bosc. Deixem els 

cotxes a la cota 1.300, aproximada-

ment, i ens calcem els esqufs per con

tinuar per la pista, que deixarem a la 

cota 1.550 (just on aquesta fa un gir en 

direcció oposada) . Des d 'aquest punt, 

havent sortit fa una estona del bosc, l'iti

nerari a seguir és prou clar. Flanque-

g e m per sota la ca rena pr inc ipa l , tot 

guanyant desnivell , fins a arribar al clot 
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ESQUÍS 

El pie de Cabaliros des de la pista de 

Sireix quan surf del bosc. 

Foto: Joan Cervello. 

visitada que les sèves veines, perô ben 

coneguda per la gent de la regió, que 

han converti t unes ascensions com 

aqüestes en autentiques classiques de la 

zona, poc coneguda per molts mun-

tanyencs de casa nostra. 

Un cop arr ibem al camping que hi ha 

jus t passât l 'es tany d 'Esta ing, de ixem 

els cotxes i, en direcció nord-est, 

comencem a guanyar desnivell per una 

pista (millor prendre el cami que fa dre

cera) que ens portará a la cabana d 'Ar-

riussec (1.400 m, equipada amb alguns 

de la Touret te (2.080 m). Sobre nostre 

el Cabal iros . Per no perdre el costum, 

fem un nou flanqueig per sobre 

d 'aques t clot (gran esplanada) fins a 

buscar les pales que ens portaran a 

l 'espatl la final fins a arribar al c im. 

Alerta a m b la cornisa. 

És jus t arribant a dalt que ens 

adonem del millor de l 'ascensió. La 

vista impressionant . Aquest baleó situât 

a 2.334 m d'al t i tud és un dels millors 

miradors que hi pot haver. El pic de 

Montagut , el Mieidia de Bigorra, Neu-

vielha, Long, Ardiden, el Vinhamala 

amb la gèlera de les Oletas, Monné , 

Vathlaitós (Balaitós), Palàs, Gabizos i 

molts altres c ims son una bona mostra 

d 'aques ta inesperada llicó de geografia 

física. 

N o tenim ganes de baixar, però Faire 

és fred i a poc a poc ens fa canviar 

d 'op in ió . C o m e n c e m així un descens 

que, sense ser dels millors (procurant de 

no baixar gaire de la traça de pujada), 

ens portará còmodament altre cop ais 

cotxes. 

PIC D E L G R A N B A R B A T (2.813 m) 

Per a l ' ascensiô del Gran Barbat és 

aconsellable començar des de la vall 

d 'Es ta ing, una vall turîst icament menys 

Els darrers metres del Gran Barbat. 

Foto: Joan Cervello. 
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SIONS 

£/ vessarti nord del Vinhamala, sortint 

per damunt de les crestes i el pic 

d'Alphonse Meillon. Foto: Joan Cervello. 

matalassos per a dormir-hi) . 

Ens calcem eis esquís (hi ha qui j a 

seTs havia calcai feia estona) i con

tinuent cap al fons de la vali, que s 'obre 

davant nostre, fins a la cabana i poc 

després l 'estany de Barbat (1.970 m) . 

L ' ambien t es torna més agrest. Les 

retallades crestes deis pics de Bades-

cure i Pilat t renquen l 'harmonia del 

paisatge que darrerament ens acompa-

nyava. Continuent pujant amb tenden

cia a F esquerra, girant en direcció sud, 

sud-oest per una fondalada ben mar

cada en direcció a la bretxa de Bades-

cure. Aproximadament a la cota 2.400 

A primer terme la pai jada cresta del pie 

de Badescure; al fons, a la dreta, el pie 

de Vathlaitós (Balaitós). 

Foto: Joan Cervello. 
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ONS EN ESQ 

Argelès-Gazost 
It inerari real i tzat 
Altres I t inerar is 
Sense esquís 

\ \ Pie d'Arrouy 
\ \2785A« 

j u r t e ^ » * ^ 
x- 'Col ldeCastat Abarca 

J 2477 
N 

que fos. Mi rem cap al sud-est i, no hi ha 

dubte, davant nostre, separai de nosal-

tres per una aresta fácil de neu i roca, 

apareix el Gran Barbat. Cont inuem amb 

els esquís ais peus per sota l 'aresta fent 

un flanqueig ascendent per una ampia 

pala que després anirà guanyant incli

nado per a acabar portant-nos al fil de 

l 'aresta; de ixem els esquís i cont inuem 

a peu fins al cim. Sota nostre un laberint 

de crestes penjades de neu i roca es

peren ser trepitjades; un xic més lluny 

el mític vessant nord del Vinhamala 

retallat pel perfil del pie d 'Alphonse 

Meil lon, el Vathlai tós, a m b la cresta de 

Costeril lou suspesa 250 m sobre la ge-

lera de les Neus , el Palas, l 'Ardiden, el 

Monné i molts altres c ims son una bona 

mostra de l ' ambient que es respira aquí 

dalt, però l 'espai on estem és redu'ft i ja 

hi ha qui s 'esperà per a poder-hi pujar. 

Baixem fins ais esquís i comencem un 

llarg i bon descens que finalitzarà uns 

mil sis-cents metres de desnivell més 

avall. Depèn del que s 'apuri! 

Pie de Cabal iros 

Desnivell : 1.034 m 

Horari : T 2 a 3 h i 1 h 

Evidentment , aqüestes dades de-

penen de 1'altitud a qué puguem deixar 

el cotxe. 

Pie del Gran Barbat 

Desnivell : 1.653 m 

Horari : 45 min (del camping a la ca

bana d 'Arr iussec) + 1 h 30 min (estany 

de Barbat) + 1 h 30 min (bretxa de Bar

bat) + 45 min (Gran Barbat) . 

Total: T 5 h (del c im a l 'es tany 

d 'Es ta ing) . 

(un punt caracteristic pel gran bastie 

rocós que cau en picat del pie de Bades-

cure), ens desv iem a l 'esquerra per una 

pala prou inclinada al principi, i que 

després s 'anirà suavitzant fins a arribar 

a la bretxa del Barbat (2.640 m) . Ja 

teniem ganes que ens toqués el sol. Fins 

ara l ' i t inerari era totalment obac i la 

mica d 'a i re que bufava afavoria la inco-

moditat de qualsevol parada per petita 

Estany d'Estaingfpunt de sortida 

per a l'ascensió al Gran Barbat. 

Foto: Joan Cervello. 
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ESPELEOL 

La cova del Serrât del 
Vent: meravella 

geològica 

«En primer Hoc, hi ha roques amb 

cavernes normáis, roques amb caver-

nes accidentáis i roques sense caverna. 

Així, en les argües o en els gresos, es 

pot dir que no hi ha mai veritables 

grutes. En efecte, si una causa teòrica 

qualsevol provoques el naixement 

d'una cavitai en aquests materials, la 

plasticitat d'aquelles i la falta de co

herencia d'aquests provocarien la seva 

obstrucció quasi immediata.» 

B E R N A R D G È Z E (1968) 

De sempre, l ' home ha tingut la pas

sio de trobar formules i regles que per-

Carlos Gardón López 

metin predir alió que passará. Els 

geólegs no podien ser menys , pero, 

quan intenten aplicar-Íes al modelat 

cárstic, es troben amb la des i l l u s ió que, 

c o m en totes les branques de la ciencia, 

sempre hi ha algún cas que falla. La 

idea que fins feia poc tenien els estu

diosos del carst, sobre la impossibili tat 

de trobar grans cavernes en roques 

gresoses , está avui totalment desfasada. 

Mes de dos-cents metres de fondária 

a S ima Sarisariñama (Venecuela) , tres-

cents c inquanta a Sima Aonda (Vene

zuela) i els mes de quatre mil metres de 

recorregut al sistema del Serrat del Vent 

(Catalunya) ens ho demostren. 

LA C O V A D E L S E R R A T 

D E L V E N T 

Fa poc que vaig teñir la sort i el plaer 

de poder visitar, amb tres companys i 

amics de l 'Equip de Recerques Espe-

leológiques del Centre Excursionista de 

Catalunya (ERE), aquesta cova, que de 

temps em tenia fascinat i intrigat per tot 

el que n 'hav ia llegit i sentit, i per tot el 

que aquesta cavitat pot representar per a 

Boca d'entrada a la cova del Serrat del 

Vent. Observeu la llosa encaixada entre 

rails, el tràctel utilitzat per a aixecar-la i 

la pedra a sota per a bloquejar la llosa. 

Foto: Carlos Gardón. 

un amant de la geologia cárstica. 

Després d 'esperar mes d 'un any el per-

mis necessari de la F e d e r a d o Catalana 

d 'Espeleologia , ens vam posar en 

marxa cap a la cova i va començar el 

somni de tots quatre. Per fi é rem allá, 

davant de la porta de la cova del Serrat 

del Vent, d isposada a ser visitada per 

nosaltres. 

Aques ta cova fascinant es troba al 

municipi de Tavertet , a la comarca 

d 'Osona , al massis del Col lsacabra i a 

pocs qui lòmetres de Vie. Aques ta cavi

tat, amb els seus 4 .273 metres de recor

regut horitzontal i 215 metres de des-

nivell, es referma com la cavitat més 

llarga i la tercera en desnivell del món 

excavada en gresos, al marge de ser la 

segona cavitat amb més recorregut del 

Principat, després de la cova Cuberes a 

Serradell (Pallars Jussà) , t ambé ex

cavada en roques détritiques (conglo

mérat) . 

UNA M I C A D'HISTÒRIA 

La cova es va descobrir a partir 

d 'unes obres municipals per al submi-

nistrament d 'aigiies a la font del Gor-

gàs. Uns c inquanta metres per damunt 

de la font, es va començar a desobstruir 

una escletxa per la quai sortia aire i que 

per això era denominada el Forat del 

Vent. L 'escle txa , amb pocs centimètres 

d ' amplada , fou oberta i es van explorar 

uns quants metres de galería. 

L 'agos t de 1979, els companys del 

GIE de Granollers comencen les ex-

ploracions i exploren prop de tres 

qui lòmetres de galeries. 

Pel novembre de 1984, membres del 

G I E G tornen a intentar una sèrie de pas-

sos estrets i es troben amb una galería 

(galería Granollers) de 735 metres i 

amb un desnivell de 56 metres . 

Actualment , la cova té un recorregut 

de 4 .273 m i un desnivell de 215,5 m i 

l 'a igua présent és utilitzada per al sub-

ministrament de Tavertet . 

G E O L O G I A 

De sempre , s 'ha tingut el gres com a 

exemple d 'aquel l grup de materials que 

no permeten la carstiftcacio, i menys 

encara creure en la presencia de cavitats 
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Cascada de gorgs esglaonats. El blanc 

groguenc de la calcita destaca sobre el 

gris fose del gres encaixant, un paisatge 

que es repeteix sovint en tota la cova. 

Foto: Carlos Cardón. 

partir d 'aquel ls punts de menor re

sistencia, a m b una clara influencia deis 

plans d'estratificació i de les diàclasis, 

per on l 'a igua s 'ha pogut infiltrar, 

erosionar els gresos i formar un riu 

hipogeu que la recorre i la cont inua 

erosionant. Aixô s 'evidencia ais sos-

tres, on es poden veure fractures amb 

angles de 90 graus que semblen formar 

esglaons al sostre, en comptes de les 

formes arrodonides que pot donar una 

calcaría, j a que, en aquest cas, la dis-

solució no és homogènia , sino que es 

produeix una erosió mes intensa en 

aquests plans d 'anisotropia , produint el 

despreniment de blocs para l le lep ipé-

dics seguint aqüestes línies (galería del 

sostre caigut.. .). 

Aques t riu es forma per la r e c o l l e c -

ció de les aigiies en diferents engolidors 

situats ais Hits de torrents superficials 

que circulen per sobre del massís , for

mant així un riu hipogeu que travessa la 

cova i sorgeix a l 'exterior molt a prop 

de la boca inferior, a les fonts del Gor-

gàs , d 'on ant igament s 'extreia l 'a igua. 

Tot el nivell de gresos de la unitat 

gres de Folgueroles descansa sobre les 

margues (unitat margues del Coll d ' en 

Malla) infrajacents, que essent imper

meables consti tueixen el nivell de base 

càrstic local, formant així un aqüífer 

penjat. 

d ' una relativa importància. C o m a 

màxim, el gres podia donar petites cavi-

tats d 'or igen erosiu, els taffonis. La 

cova del Serrât del Vent és l ' excepcio 

que confirma la regla. 

El gres és una roca sedimentària de 

tipus detritic, format per grans de mida 

petita, generalment de composic iô 

silicica, i per una matriu. El ciment que 

uneix tot aixô pot ser t ambé silicic o 

calcific. 

El sistema càrstic format en els gresos 

eocènics de Tavertet és constituït per 

una xarxa jerarqui tzada de canali tzaciô 

de les aiguës, que s'infiltren a les parts 

superiors del massís , de la quai la cova 

del Serrât del Vent és l 'artèria de 

drenatge principal. 

Aquesta es troba estructurada en els 

nivells mes ries en carbonai càlcic de la 

unitat gres de Folgueroles , cosa que ha 

fet que el procès de carstificació no es 

diferenciï gaire del que es donaría en 

qualsevol roca carbonatada. La cavitai 

es troba tota ella recorreguda per un riu 

actiu que l 'ha anat excavant a causa 

d ' una erosió mecánica fluvial, i que ac-

tualment s 'ha aprofitat per a proveir 

d ' a igua el poble de Tavertet . 

L ' a igua ha configurât la cavitai a 

D E S C R I P C I Ó D E LA C O V A 

La cova té tres accessos, dos de su

periors (a 1.080 m sobre el nivell del 

mar) , tancats a m b una reixa, i una boca 

inferior (a 900 m) molt a prop de la sur-

géncia del sistema. Aquesta última, la 

mes utilitzada pels espeleólegs que la 

visiten, es troba tapada per una gran 

llosa de citnent encaixada entre dos 

rails per a evitar les visites incontro-

lades, j a que l ' a igua i la cova s 'han de 

mantenir netes. 

La boca inferior dona pas a una 

galería fóssil plena de sediments i de 
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ESPELEOLOGÍA 

Espeleôlegs superant el riu 

subterrani del Serrât del Vent. 

Foto: Carlos Gardón. 

volta molt baixa, que no permet estar-hi 

dret. De seguida arr ibem a una sala 

(saleta del Sifó) on podem aixecar-nos i 

que ens comunica per un forât a terra 

a m b la galería principal i activa de la 

cova. Aqu í l 'a igua comença a fer acte 

de presencia i la galería s ' e ixampla a 

poc a poc. En tôt aquest tram, de traçât 

meandriforme, podem observar grans 

acumulacions de sédiments i materia 

orgánica, tant a les corbes meàndriques 

com al mateix sostre de la cavitat, fet 

que ens demostra que, en moments de 

recàrrega del sistema, la galería queda 

totalment ocupada per l 'a igua que hi 

circula i, per tant, sifonant. Per aquí, 

l ' a igua s'infiltra fins a la surgència. 

De seguida, uns cent c inquanta mè

tres mes endavant , arr ibem a la sala de 

la Cascada, una galería que comença al 

sostre de la sala i per on l 'a igua es pre

cipita formant una cascada i un estany a 

la seva base, tôt i que avui dia i a causa 

de les obres de c a p t a d o d 'a igua, ha 

deixat de funcionar en condicions nor

máis per a fer-ho només durant les cres-

cudes , quan l 'a igua vessa per sobre de 

la petita presa construida. Remuntem el 

pou per una corda, j a ins ta l lada , i ar

ribem a la part activa de la cavitat, on hi 

ha la presa i els tubs per a l 'aprofi-

tament de l 'aigua, i on podem t reure 'ns 

el material i deixar-lo perqué j a no el 

necessi tarem mes. 

A partir d ' aqu í comencem a remun-

tar un riu per ga ler ies una mica mes 

estretes que abans i, a poc a poc, 

comencen a aparèixer fistuloses i 

estalactites que ornamenten tot el recor-

regut, colades , estalagmites i gorgs que 

fascinen el visitant. Podrem observar 

l 'erosió deis gresos sobre la base deis 

plans d 'estratif icació a m b angles molt 

perfectes, i la important influencia de 

les diàclasis en la c r e a d o de tota la 

galería. Els sostres, d 'aspec te molt pía 

(estrats), es desplomen en alguns llocs 

per a formar caos de blocs pa ra l l e -

lepipèdics que s ' acumulen a terra, obs-

trueixen el pas i no permeten en alguns 

casos seguir el curs del riu que circula 

per sota deis blocs. En aqüestes zones, 

j a fossils, la concrecio es present en tot 

el recorregut. 

D'enija que hem comencat l 'ex-

ploracio, hem estat remuntant el curs 

actiu d'un riu subterrani, i ens hem mu-

llat relat ivament poc en algun toll 

d 'a igua , pero a partir d ' a ra l 'a igua que 

hi comenca a haver en tota la cavitat, no 

fara altra cosa que aixo: mullar-nos. 

El desnivell abans descrit i el curs 

d 'un riu que recorre tota la cavitat amb 

crescudes i minvades del cabal , segons 

l 'estacio, fan que els gorgs s 'esglaonin 

per a formar petites (o grans) basses que 

contenen l 'a igua, constituint diferents 

nivells per tota la galería, i que fan que 

l 'a igua vessi en forma de petites cas-

cades de l 'un a l 'altre. 

T robem petits estanys, on ens hem 

de muí lar fins al pit, i que ens obliguen 

a remuntar alguna cascada tot estant 

dintre l 'a igua, cosa gens fácil, i t ambé 

els tipies passos estrets, que tot i no 

haver-hi m o k a aigua t 'ob l iguen a ar-

rossegar-te i muí lar-te fins al coll . 

Un cop arribats a la «Crui'lla», 

t robem, per una banda, la galería que 

mena vers els accessos superiors i, per 

1'altra, la recent descoberta galería Gra-

nollers (Jordi Icart, espeleóleg núm. 
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38), de dificultosa exploració per l ' es-

tretor que presenta i també molt mu-

llada. 

G E S T I O I M A T E R I A L 

C o m ja hem dit, l 'accés a la cova és 

restringit i controlat per la Federació 

Catalana d 'Espeleología , a m b qui ens 

hem de posar en contacte per a poder 

concertar una visita. S 'ha de pertanyer, 

per tant, a un club d 'Espeleologia i estar 

federat. H e m de conéixer els mitjans 

d 'ober tura de la boca inferior de la cova 

i seguir tot el procès que ens indica la 

mateixa Federació. 

Durant tota la visita haurem de res

pectar les obres de captació d ' a igua i 

netejar els tubs i la presa de possibles 

obstruccions. De la mateixa manera, 

evitar d ' embru ta r la cova amb restes de 

menjar, carbur, piles, etc., i molt mes 

encara Faigua que hi circula. T a m b é 

Formations parietals regalimant aigua 

sobre el riu que recorre aquest sector de 

la cova. Foto: Carlos Gardón. 

hem de controlar totes les ins ta l lac ions 

i el material fix d 'espeleologia que hi 

t robem. 

Respecte al material necessari per a 

fer la visita, és el mateix que per a qual-

sevol avene, j a que hi ha un pou (pou de 

la Cascada) que haurem de remuntar 

per una corda j a ins ta l lada . Pel que fa a 

la roba, això va a gustos. Recomanem, 

però, el folre polar i la granota imper

meable , j a que és el que vam utilitzar 

nosaltres i va anar perfecte. El neopré, 

el descartem, perqué s 'està molta 

estona fora de l ' a igua i, per tant, l ' an-

goixa i la suada, jun t a m b la poca mo

bilitai que dona, són inhumanes (sobre-

tot en pujar la corda i els ressalts). 

L a r e s t a n o m é s r e q u e r e i x e ls c o -

neixements bàsics al medi subterrani i 

saber progressar per una cavitai amb 

aigua. 

Per acabar, d iguem que aquest arti-

cle no és, ni de bon tros, un treball ex-

haustiu sobre la cavitat de qué hem trac-

tat, tan sois és un intent de donar a 

conéixer una cova que molt poca gent 

sap que existeix, i de t ransmetre les 

emocions i la intensitat que vam sentir 

en l 'exploració d 'una cavitat tan espec

tacular c o m és la del Serrat del Vent: un 

amant de la geologia cárstica immergi t 

en una meravella única del món subter

rani, en el més excepcional deis fenò-

mens càrstics que un pot imaginar i una 

cova que et fa gaudir al màx im de 

l 'espeleologia esport iva. 

I tot això referma allò que s 'ha dit 

tantes vegades: que no cai anar gaire 

lluny per a veure coses maques i excep-

cionals , perqué de tot això, en podem 

gaudir aquí, al subsòl de Catalunya. 

B I B L I O G R A F I A 

Josep M a CERVELLO, 1980, «Cova del 

Serrat del Vent», Espeleòleg, 3 1 . 

Jordi ICART i CASTELLÒ, 1989, «La 

nova galeria de la cova del Serrat del 

Vent, Tavertet (Osona)» , Espeleòleg, 

38. 

116 M U N T A N Y A 



Noticia del Moncayo 

En dies molt clars d 'h ivern h o m pot 

veure, algunes vegades , des de les mun-

tanyes mes occidentals del nostre pais 

(com ara el Montsec d 'Ares , les serres 

de Prades, el Montsant o els Ports) , en 

direcció a ponent i mes enllà de les im

menses planes aragoneses , una mun-

tanya perduda en la l lunyania i vestida 

de neu: és a mes de dos-cents vint 

qui lômetres de distancia, l ' avançada de 

Castella, el pr imer relleu de l ' espinada 

de la Península: el Moncayo , en fi, c im 

culminant i botó de roda del Sistema 

Ibèric. 

Per la seva moderada altitud (2.316 

mètres) , comparable a la de les nostres 

serres d 'Ensi ja o del Verd, el Moncayo 

no crida pas l 'a tenció sobre el mapa. 

Malgra t aixô, no esta mancat d ' interès , 

c o m veurem. En pr imer Hoc, si bé el 

M o n c a y o és part del Sis tema Ibèric, 

apareix isolât i dominant , i - a diferen

cia de les serres prepirenenques suara 

e s m e n t a d e s - voltat d 'a l t res relleus de 

migrada altitud, sobre els quais sobre-

surt com un sobirà orgullos enmig d 'una 

cort de nans. Aques ta situació dominant 

damunt de les dilatades planes d 'Aragó 

i de Castel la fa que el c im gaudeixi d ' un 

panorama reaiment extraordinari . 

T a m b é conseqùència d 'aques t aïlla-

ment i de l ' important desnivell relatiu 

que en resulta, és la varietat i r iquesa de 

la v e g e t a d o ais llocs on encara sobreviu 

(principalment a la Dehesa del Mon

cayo, actualment protegida) , tôt i que 

aquesta muntanya ha estât molt casti

gada des de fa segles per una explotació 

Manuel Cortes 

forassenyada del medi natural. Per tot 

aixô, malgrat que l 'ascensió d 'aques t 

c im no ofereix pas aventura ni e m o -

cions fortes, val la pena anar-hi, al-

menys una vegada, perfer-ne coneixença. 

El M o n c a y o és un massís geológi-

cament molt veil, estructurat sobre un 

nucli paleozoic damunt del qual t robem 

materials triàssics plegats en anticlinal 

(que forma la carena principal) i, a la 

periferia, els j a mes m o d e m s del Juras

sic. 

Al llarg de segles i mes segles, 

l 'erosió ha treballat de valent aquests 

relleus, que han esdevingut força suaus 

i de formes feixugues, llevat de les 

espectaculars formes d 'e ros ió que 

veiem en alguns contraforts, c o m el 

Morrón, les Peñas de Herrera i altres. 

2 Km. 
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UNTANYES DEL MÓN 

Des del cim, l'ampia carena s'allarga 

al S, cap al Pico de la Lobera. 

Foto: Manuel Cortes. 

Alçant-se sobtadament sobre l'arida 

plana aragonesa, fa de limit amb les ter

res de Castella i de partió entre les dues 

conques fluvials mes importants de la 

Península, de manera que el vessant 

aragonés dona a iguës a l 'Ebre , i el cas

tella ho fa al Duero . 

El Moncayo , a lmenys la part summi-

tal, no pot pas qualificar-se de serra: té 

la forma d ' una carena aplanada, ampia i 

rocallosa, que del c im culminant , el 

Pico de San Miguel (2.316 m) i el seu 

contrafort la Peña Negril la (2.118 m, 

dita també M o n c a y o de Castil la), s 'a

llarga més de tres qui lòmetres cap al 

SE, fins a la Lobera (2.222 m) , al SE, 

passada la quai la muntanya perd de-

finitivament altitud i j a no retroba més 

la cota 2.000 (Cerro del Col lado del 

Muer to , 1.814 m; el Morrón , 1.721 m) . 

Actualment , la neu no s 'hi mante 

més enllà del començament de l 'estiu, 

però en passades époques géologiques 

no era així; hi ha indicis de glacial isme 

quaternari en forma de circs buidats per 

la sobreexcavació de les glaceres al ves

sant aragonés: el Pozo de San Miguel , 

al SE del c im principal, i el Circo de la 

Morca, immediat i al S d'aquest. Aquest 

vessant aragonés, més afavorit per les 

pluges - i t ambé potser menys castigat 

per la secular explotació abusiva del 

medí na tu ra l - aplega la massa forestal 

més important de la muntanya, on 

trobem, des de la base, alzinars de car

rasca (Quercus rotundifolia) i roure 

reboll (Quercus pyrenaica), amb zones 

repoblades de pi blanc (Pinus halepen-

sis), sovint de lmades pels incendis. Més 

amunt veiem els successius pisos super-

posats de pi rojal (Pinus sylvestris), faig 

(Fagus silvática) i pi negre (Pinus 

mugo), a m b el qual es barregen, espar-

sos, a lguns avets. En apropar-se a la 

muntanya, per molt negat que hom 

siguí en quest ions de botànica, desco-

breix els diferents pisos de la vegetació 

per la pintoresca pol icromia que dona al 

paisatge la combinac ió del verd fose de 

les pinèdes amb el verd tendre - o les 

tonalitats d 'o r o aram, segons l ' època 

de l 'an y - de la fageda intercalada. Val a 

dir que la pineda de pi rojal conserva 

zones encara magn i f iques , i la fageda 

té exemplars notables per la seva cor

pulencia. El sotabosc completa un 

paisatge vegetal rie i variât. El vessant 

castella, en canvi , més desforestat des 

de fa segles, si bé conserva encara el 

faig al terme de Vozmediano i el roure 

al de Cueva de Agreda, ambdós a la part 

septentrional de la muntanya, cap al sud 

s 'empobre ix progressivament , i esdevé 

una successió de l loms on només sobre-

viuen, esparsos, alguns rodais arboris. 

Tota la rodalia de la muntanya ha es

tât poblada des de temps ben reculats. 

Avui dia hi t robem una munió de petits 

El Pozo de San Miguel, antiga cubeta 

d'origen glacial. Foto: Manuel Cortes. 
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pobles , els habitants dels quals viuen 

sobretot de 1' agricultura i la ramaderia: 

San Mart in, Lituénigo, Li tago, Tras-

moz, Vera de Moncayo , Alcalá, Anón, 

Talamantes , Calcena i Purujosa al 

costat aragonés, i Beratón, Cueva de 

Agreda, Olvega, Agreda i Vozmediano 

al castella. Son tots molt peti ts, Uevat 

d 'Agreda i Olvega. L 'un ica població 

important propera a la muntanya és 

Tarassona. 

L 'excurs ionis ta mes agosarat potser 

farà bé d ' anar al M o n c a y o a l 'hivern, 

quan la neu, el gel i el fred intens do

naran a l 'ascensió un cert caire d ' aven-

tura i un regust pir inenc. Fins i tot, 

segons l 'estat de la neu, poden ser útils 

el piolet i els grampons . Els altres, si hi 

van ben entrada la pr imavera, veuran 

que, si fa no fa, és c o m pujar al Port del 

Comte o al Taga. En pie estiu cal comp-

tar a m b la calor aclaparadora. 

Des de Catalunya, la ruta lógica 

d ' aprox imac ió passa per Saragossa, 

Borja i el monest i r de Veruela, des d 'on 

es pren la carretera -es t re ta , però 

p a v i m e n t a d a - que porta al pare natural 

de la Dehesa del Moncayo . Entrats j a al 

bosc, un trencall a má esquerra (curta 

pista de terra en bon estat) porta al cam-

pament de la Diputació General 

d ' A r a g ó (1.200 m) , des d ' on es pot ini

ciar la pujada a peu pel bon carni que 

neix al costat de l 'edifici dels servéis i 

va guanyant altura travessant enmig del 

bosc , que encara té racons magnífics. 

Es passa per algunes fonts i es travessa 

la carretera que puja al popular santuari 

de la Verge del Moncayo . El carni, en 

ferma pujada, arriba al dit santuari 

(1.620 m) , conjunt d 'edif icacions arre-

cerades al peu de la Peña del Cucharón, 

grandiosa roca de caires verticals. Hi ha 

servei de restaurant i hostaleria, i també 

una mena de refugi (normalment tancat 

a l 'h ivern) , on es pot sojornar si h o m 

porta sac de dormir. Un ampie carni 

porta, en pocs minuts i en direcció al 

SE, a Termita i la cabalosa font de San 

Gaudioso . 

Qui no vulgui fer a peu tota la pujada 

des de la base de la muntanya, pot ar

ribar amb vehicle fins al santuari per la 

carretera que hi porta, la qual s 'enfila en 

successius revolts i passa a frec d 'un 

bon refugi per a ús dels excursionistes , 

i de dues zones de picnic, ambdues dins 

del nivell de la fageda: la pr imera a la 

Magnífica fageda a la Fuente de la Teja. 

Foto: M. Cortés. 

Fuente de la Teja, i la segona a la 

Fuente del Fraile, en un pronunciat re

volt, on hi ha també un petit i precari re

fugi lliure (llar de foc; porta i finestra 

esbotzades) . 

Des del santuari, el carni, ben fressat, 

surt per Tesquerra dels edificis, on hi ha 

una font, i, enmig del bosc que ara és de 

pi negre amb algún avet, puja en llaçades 

fins a dominar la Peña del Cucharón, al 

cingle de la quai sovint veurem esca-

ladors gr impant per les diferents vies 

que hi ha obertes. Segueix la pujada 

fins a sortir al nivell superior del bosc a 

uns 1.800 m d'al t i tud, i enfront s 'obre 

la cubeta del Pozo de San Miguel, antic 

cire de glacera. En aquest punt s'oferei-

xen dues possibles cont inuacions: cap a 

la dreta, a cercar el contrafort que baixa 

directament del cim, és una ruta directa, 

però el pendent és mes redreçat; a l 'h i 

vern, si la neu està glaçada, exigirá Tus 

de piolet i grampons. Per Tesquerra, en 

canvi , puja un carni ben fressat i senya-

litzat a m b fîtes, que guanya altura en 

successives llaçades pel rocallós ves-

sant fins a Tesquenal l caréner, en una 

aplanada gropa a 2.278 m. La carena es 

perl longa en direcció N W , baixant 

pr imer per a pujar després, suaument , al 

cap de la muntanya, el Pico de San 

Miguel (2.316 m), on acaba l 'ascensió, 

en la qual haurem esmer^at unes tres 

hores i mitja, i només dues hores , si 

hem pujat amb vehicle fins al santuari. 

El Pico de San Miguel és ampli i 

planer. Senyor indiscutible de la regió, 

domina un panorama immens , des de la 

Sierra de la Demanda i eis Picos de Ur-

bión al N W , fins ais Montes Univer

sales al S, passant peí Pirineu navarrés 

al N i les Serres de Guadar rama a T W . I 

a llevant, perdudes en la l lunyania, mes 

enllá de la depressió de TEbre, les mun-

tanyes del nostre país. 

L 'excurs ion is ta cátala, acos tumat al 

ríe (encara) , paisatge forestal de les 

Guilleries i el Collsacabra, i al de les 

nostres muntanyes, des de T Alt Urgell i el 

Solsonés al Ripollés i la Garrotxa, res

tará sorprés en veure la immedia ta ro-

dalia del Moncayo , eis boscos del qual 

no van gaire mes enllá del faldar de la 

muntanya, i aixö ais llocs mes ben con

serváis. La desforestació ve de segles 

enrere, afavorida al vessant castellá pels 

privilegis atorgats des de TEdat Mitjana 

a la institució de la Mesta. Després s 'hi 

afegiren les fargues i, al t emps de les 

desamortitzacions, Tartigament de bos

cos per a obtenir terres de conreu, aban-

donades després, a poc a poc, peí seu 

minso rendiment . 

L 'especulac ió sobre el medi natural, 

pero, segueix avui dia: urbani tzacions, 

tala del poc alzinar que queda, cap-

tacions d 'a igua, pedreres i explotacions 

mineres , a mes de la creixent pressió 

humana, lógica si pensem que només a 

uns setanta qui lómetres per carretera hi 

ha una gran ciutat com Saragossa. Sor-

tosament , la muntanya té també defen-

sors aferrissats, entre ells eis conser

vacionistas aragonesos, d 'un dels quals 

- J e s ú s Valles G a r c í a - és el llibret Guía 

montañera del Moncayo, i d 'on , per 

acabar, transcric aquests versos d 'An to -

nio Machado , tan escaients: 

El hombre de estos campos, que in

cendia los pinares / y su despojo 

aguarda como botín de guerra, / an

taño hubo raído los negros encinares, / 

talado los robustos robles de la sierra. 

/ Hoy ve sus pobres hijos huyendo de 

sus lares, / la tempestad llevarse los li

mos de la tierra /por los sagrados ríos 

hacia los anchos mares, /y en páramos 

malditos trabaja, sufre y yerra. 
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El bi-ski. 
L'esquí adaptatiu 

Francese Herrera 

L 'esqu í com a esport és una activitat 

apassionant per a mol ta gent i cada cop 

és mes fréquent l 'accès a aquest esport 

per part de grups de persones amb 

minusval ideses . Darrerament , a les 

escoles d ' e squ í deis E U A s'util i tza el 

nom à'adaptatiu, concepte nou que vol 

dir adaptar-se a la s i t u a d o concreta de 

la persona tenint en compte que es pot 

fer i, en f u n d ó d 'a ixô , ensenyar a 

aquella persona la técnica que li permet 

lliscar l l iurement i amb control, gaudint 

d 'aques ta activitat exactament igual 

que els altres esquiadors . 

L ' in terés d 'escr iure aquest article 

esta basât a donar una continuïtat ais j a 

apareguts en la revista MUNTANYA en els 

números 754/1987 (pàgs. 554 , «L ' e squ í 

per a cees») , 776/1991 (pàgs. 158, 

«L 'esqu í per a minusvàl ids a Winter 

Park, E U A » ) actualitzant el material i 

l 'activitat que en permet l 'ús . 

Ais E U A és on podem trobar les mil-

lors infraestructures per a la práctica de 

l 'esquí adaptatiu, perqué la situació 

econòmica del país ho permet i perqué 

les ul t imes guerres, des de la del Viet

nam fins a la del Golf Pèrsie han deixat 

molts soldats amb minusval ideses; 

també hi podem afegir els accidents 

d 'un pais molt industrialitzat, com els 

laboráis, de carretera i d 'a l t res activitats 

de rise. 

El bi-ski és una modalitat d ' esquí per 

a disminuïts fïsics, molt mes estable 

que el mono-ski. Es un tipus d ' e squ í 

que poden utilitzar persones que van en 

cadira de rodes i que tenen molt poca 

mobilitat, amb lésions a la part alta de la 

co lumna vertebral. 

L ' amer ica Mike Miltner, professor 

d ' e squ í per a minusvàl ids a Tahoe, de 

California, cap a l ' inici del 1990 va dis-

senyar amb enginy un aparell que es va 

anomenar bi-ski. El bi-ski és bàsi-

cament una cadira muntada sobre dos 

esquís . Això fa més gran la base de su-

port i millora l 'equil ibri , comparât a m b 

el mono-ski, que és una cadira sobre un 

sol esquí. Igual que en el mono-ski, el 

bi-ski pot utilitzar uns estabili tzadors 

semblants a unes petites crosses amb 

uns petits esquís articulais a la punta i 

a m b una abraçadora per a subjectar-los 

ais braços, això millora l 'equilibri , sem

pre depenent de l 'habilitât que l ' es-

quiador tingui als braços. Als qui els 

sigui impossible d 'ut i l i tzar els esta

bili tzadors subjectats als braços amb 

autonomia, se ' l s pot fixar a l 'aparell dit 

bi-ski amb uns cargols . 

Abans d ' inventar el bi-ski, Mil tner 

es va passar cinc anys ensenyant gent 

amb diferents minusval ideses , incloent-

hi els que feien servir el sit-ski, sem

blant a un caiac de neu. A m b la intro

dúcelo del mono-ski als anys vuitanta, 

es va veure l 'efecte meravellós d 'aquest 

aparell en l 'esport . El mono-ski va per-

metre més llibertat i control a molts es-

tudiants que no podien esquiar en una 

posició dreta. Als que tenien més di-

ficultat de moviment els era impossible 

d 'esquiar a m b el mono-ski i continuar 

amb el sit-ski. El sit-ski és difícil de gi

rar i no s 'aguanta en neus dures i en 

pendents , on pot èsser difícil o impossi

ble aguantar-se en una diagonal . Els es

quiadors que utili tzaven el sit-ski 

estaven limitats pel mateix disseny de 

l 'aparel l . 

Els estudiants molt disminuïts fisi-

cament , a m b poca mobilitat i amb 

problèmes d 'equil ibr i no poden esquiar 

a m b el mono-ski. Miltner va solucionar 

aquests problèmes a m b la c r e a d o del 

bi-ski, que tenia una base de dos esquís 

en Hoc d 'un i era, dones , molt més es-

table. 

Els tres models actuals de bi-ski: 

bi-unique, Milly, i Mountain Man. 

Foto: Francese Herrera. 
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Classe de mono-ski. La instructora 

utilitza corretges auxiliars. El mono-ski té 

menys base de suport. Aquí les crosses 

estabilitzadores están en posició lliscant. 

Foto: Francese Herrera. 

Després va trobar la manera de com

pensar la manca de moviment i de con

trol muscular . Els esquiadors de bi-ski 

són t ipicament paraplégies i quadriplè-

gics. Generalment requereixen cintu-

rons de subjecció a la cintura i a les 

espatlles per a mantenir-se drets i no 

caure. 

Miltner recordava un aparell que 

havia vist cap ais anys setanta anomenat 

swingbo, inventât a Alemanya com un 

sistema per a fer snowboard. Consist ía 

en un enginyós sistema d 'ar t iculació 

que permetia a l 'usuari decantar els 

esquís inclinant-se en direcció cap on 

volia anar. L 'aparel l estava équipât amb 

dos esquís de 136 cm i amb un cantell 

lateral (sidecut) molt pronunciai . 

Aquests esquís són molt fàcils de gi

rar gracies a la seva curta longitud i al 

cantell lateral (sidecut) tan pronunciai . 

Apuntalar-se sobre el cantell és sufi-

cient per a fer un viratge curt i ràpid. 

sense necessitar moviments de pivo-

tament o de canvi de pressió. A m b l 'ús 

s 'ha descobert que . senzil lament, mov-

ent el cap a un cantó n 'h i ha prou per

qué aquest sistema d 'ar t iculació faci 

decantar els esquís i giri. 

Dissenyant el bi-ski, Miltner va 

afegir dues modificacions basiques al 

disseny del swingbo. En pr imer Hoc, el 

va fer compatible amb els telecadires 

posant-hi un mecanisme que permet a la 

cadira moure ' s endavant i amunt , i llis-

car aixi fàcilment sobre el seient. En se-

gon Hoc, li va posar un petit esquí 

davant per a evitar que l 'aparell es 

claves a la neu en un terreny desigual o 

en neu fonda. També hi va afegir un 

sistema en el qual es podien afegir uns 

esquís petits als costats per a millorar 

Testabilità! lateral, en cas de necessitar-

ho l 'usuari . 

Actual ment podem trobar en el mer-

cat america tres aparells diferents de bi-

ski; V anomenat Milty, que és el pr imer i 

més estés, el biunique, i el Mountain 

Man que és l 'úl t im aparegut al mercat. 

Tots requereixen molta atenció a l 'hora 

de pujar als telecadires, i també a Thora 

de baixar-ne, per la manipulació del 

mecanisme que fa possible la utilització 

de les ins ta l lac ions , aixi com Tassis-

tència del personal qualificat de la ins-

t a l l ac ió . 

A m b aquests nous aparells sera pos

sible que alguns grups de persones que 

fins ara havien d 'es tar lligats a una 

cadira de rodes tinguin accès a les pistes 

d ' e squ î i gaudeixin de la muntanya a 

l ' h i v e r n u t i l i t zan t les m a t e i x e s i n s -

t a l l ac ions que utilitza el public en ge

neral. L ' inconvénient sera el cost del 

bi-ski, unes dues-centes c inquanta mil 

pessetes, aproximadament , per l 'apa

rell. T a m b é cai afegir-hi el cost dels 

professore i voluntaris per a la seva for-

mació, que, essent c o m és un aparell 

nou, sera imprescindible. En països 

avançats com els E U A i Japó hi ha fun-

dacions i corporacions que ftnancen 

aquests costos. Aquesta fòrmula és una 

ajuda per a aquestes empreses a Thora 

de pagar impostos, al mateix temps que 

milloren la seva imatge en el context 

social. 

El fet de donar accès a aquest esport 

a persones que es troben a m b barreres 

arquitectòniques per arreu els permetria 

descobrir un món nou, amb una certa 

autonomia i gaudint de la llibertat dels 

grans espais . 

El Milty porta un petit esquí al davant per 

a evitar que es davi a la neu en un 

terreny desigual. Foto: Francese Herrera. 
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Primer encadenament dels 
barrancs de Lito-Colladeta 

i Grist Inferior 

Alex Batllori i Lacueva 

Després d 'haver fet el pr imer enca

denament dels barrancs de Gurrundué 

al Miraval en solitari (MUNTANYA, 779), 

tenia la voluntat de fer-en un altre, 

només em faltava trobar el Hoc adéquat 

i la persona amb qui anar, j a que 

aquesta vegada no tenia cap intenció 

d 'anar-hi sol. 

Després d 'es tudiar els diferents re-

correguts que coneixia del Pirineu, vaig 

triar el de Lito-Colladeta i Grist Infe

rior. La raó principal va èsser el fet 

d 'haver participât en les primeres ex-

p l o r a c i o n s de to t s dos d e s c e n s o s . 

Només faltava trobar el company , cosa 

que va resultar fácil perqué, després de 

contactar amb el meu amie J. Manchón, 

e m comenta .la seva disposició a fer 

l 'exploració a m b mi. Quedava per últ im 

concretar el cap de setmana més adé

quat. Per desgracia, només teniem el 

cap de setmana del 3 al 5 de març. Es 

mala època per al descens a causa del 

fred ambientai , però de totes maneres 

vam decidir anar-hi. 

prou tard, això no és problema, j a que 

només hem d 'arr ibar i posar-nos a dor

mir; j a t indrem tot el dissabte per a l ' ex

ploració. En el viatge, hi estem unes 

cinc hores, o sigui, que sobre les dotze 

de la nit som a la zona de Benasc. Sort 

que conec un hoc per a dormir prou bo, 

cosa que ens evita la incomoditat de 

dormir al ras. 

Després d ' una bona dormida, ens 

l levem a les set del matí. Encara fa 

massa fred, i això fa que dediquem una 

hora només a piegar les coses, escalfar 

cafe amb llet i menjar alguna cosa. 

Després de cobrir aquestes necessitats 

urgents, sortim cap al Hoc on deixarem 

el cotxe. Per sort, fa un dia prou clar, 

cosa molt important, j a que el sol ens 

sera de gran ajuda per a no passar tant 

fred. 

Després d ' uns quants qui lòmetres 

ens t robem al hoc on deixarem el cotxe, 

al costat de la centrai elèctrica de Grist, 

a ixò ens suposarà una bona caminada 

fins a la capçalera del pr imer barrane, 

però només por tem un cotxe i no queda 

cap altra alternativa. 

Preparem les coses i pugem cap 

amunt . Mentre anem pujant observem 

a m b alegria que el sol es va enlairant. 

Sense parar, en dues hores arribem a la 

capçalera del barrane de Lito-Colladeta, 

descansem un moment i ens disposem a 

canviar-nos de roba. Aquesta vegada, i 

gracies al meu company Manchón, 

portem uns vestits de neoprè més 

gruixuts, aixf com guants i escaipins de 

més gruix. Això , per una banda, ens 

treu una certa mobilitat , però, per l 'a l 

tra, ens permei lenir la confianca de no 

passar tant fred. 

Ja canviats , semblem «astronautes». 

L ' E X P L O R A C I Ó 

Sortim de Barcelona el divendres dia 

3 a les set del vespre. Encara que és 

Durant el descens del barrane 

Lito Colladeta. Foto: Alex Batllori. 
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BARRANO DE LITO COLLADETA-GRIST INFERIOR 
GRJST SUR Pont d'Espiqonloso 

a Benasc 

Pont deTramarrius 

/Central 
i/jelèctrica 

GRisT Inferior 

Topograf ia : Alex Batl lor 

A cont inuació ve la distr ibució del ma

terial co l l ec t iu i comença el descens. 

A n e m baixant m o l t r à p i d i 1'únic Hoc on 

reaiment ens hem mullat molt i con-

t inuadament ha estât, c o m sempre, a la 

base del gran pou del sait d 'Espigan-

tosa, tôt seguit ens t robem a la connexió 

amb el cabal que arriba del Grist Supe

rior (Llardana, Passet de l 'Os) , on des

cansen! una estona i preñen alguna cosa 

de menjar (galetes i xocolata) . 

Sor t im escopete ja t s , j a que s o m 

conc ien t s que encara ens queda mol t 

per baixar. Cont inuem l 'exploració, 

passem la presa i arr ibem al pont de 

Tramarr ius ; sensé quasi parar-nos, 

seguim baixant. El tros que hi ha a con

tinuació és força bonic, perqué és molt 

engorjat. Passem aquesta zona i arribem 

a la sèquia de terra, cosa que vol dir que 

ens q u e d a l ' ú l t im t ram fins a la sor-

t ida. Per a ixô no p e r d e m cap minu t in-

necessàriament; tenim ganes de sortir i 

t reure 'ns aquests vestits carregosos. 

Només hem de ressenyar algún pro

b lema a F hora de recuperar la corda a 

l 'úl t im ràpel, pero ho solucionem do-

nant unes bones estrebades a la corda. 

Ja h e m acabat el descens; només queda 

una zona plana fins al cotxe, on arribem 

a les quatre de la tarda, la qual cosa voi 

dir que hem trigat unes sis hores en el 

descens. 

D A D E S T È C N I Q U E S 

Situació 

Molt a prop de la població de 

Benasc , si tuada al Pirineu Aragonès , 

agafarem la pista que surt al costat de la 

centrai elèctrica de Grist (poble de Grist 

o Eriste), seguirem una estreta carretera 

que després es torna una pista sense as

faltar, fins a arribar al pont d 'Esp igan-

tosa. D ' aqu t surt un carni (molt ben 

marcat) en direcció al refugi R. Ortis, el 

seguirem fins poc abans del Salto del 

Oso . A la nostra esquerra un petit cor-

riol ens porta a la capcalera del barrane 

de Lito-Colladeta. 

Descripció 

El barrane de Lito-Colladeta és un 

escalonat de pous, fins a arribar al gran 

salt d 'Espigantosa , de 104 m i a m b una 

certa rampa, cosa que ens permet 

descompondre ' l en tres ràpels de 10, 50 

i 4 4 m. Finalitzat aquest ràpel, arr ibem 

al cap de poc al Grist Inferior. Al pr imer 

tram, d 'Esp igan tosa al pont de Tramar

rius, t robem els ràpels molts espaiats . 

Cai ressenyar l 'existència d 'una presa a 

meitat del descens. El segon tram és el del 

pont de Tramarrius fins al final; hi podem 

destacar el primer, forza espectacular, i 

l 'ùltim, amb un seguit de pous distrets. 

Història: Pr imer encadenament re-

alitzat el 5-3-94 per J. M a n c h ó n i À. 

Batllori. 

Material necessari: Dues cordes de 

50 metres , bagues per a reposar, vestii 

de neoprè. 

Epoca de descens: La millor època 

de descens és l 'estiu, encara que nosal-

tres, per raons de treball, ho vam fer el 

mes de marz. 

Horari: 6 hores d 'exploració . 

Desnivel l : 650 metres. 

M a p a ùtil: Posets (Alpina) . 

Nota: Els ancoratges han estat actu-

alitzats. 

Bibliografia: Exploracions, Vèrtex, 

Extrem. 

Per a més informació contacteu amb 

Alex Batllori , tel. (93) 442 29 94. 
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PORTS DE BESEIT (roques del Masmut) 

• Via «Tururú» (110 m, ED), equipada per Antonio Sorolla i Carles 
Peguerolesel 12-X1-95. Material: 12 cintes exprés. 

PORTS DE BESEIT (roques del Masmut) 

Via «Kenia» (130 m, MD), l a asc.: 8-IV-96, per Ernest Noguera i 
Armand Ballart. Material: 3 pitons variats i Joe de tascons. 

PORTS DE BESEIT (riu Ulldemó) 

Via «Utopia» (180 m. MD7A 2 ) . 
I a ase.: 23-111-96. per Jordi Artigas i Ignasi Manzanares. 
Material: tascons petits. una U i algún plom. 

PORTS DE BESEIT (el Prat de Comte) 

La Roca P lana 

Via «Comici» (140 m. MD7A 3 ) , 
1* ase.: 7-1V-96, per Armand Ballart i Ernest Noguera. 
Material: 15 pitons. tascons. microtascons, falques i un ganxo. 
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ALÖS DE BALAGUER (serrât del Poll) 

• Via «Superpoll» (160 m, MD"), 
1* asc: 31-111-96. per Ernest Noguera i Armand Ballart. 
Material: 4 universal», tascons ifriends 1-2-3. 

VALL DE NÚRIA (Dent d'en Rossell) 

(J j Via «Enllac de Sant Petras» (2(X) m. MD /A2*), 
1" asc.: 6-VIII-95. per R. Ximenis i R. Guilera. 

(2) Via «El Negoci d'en Robert amb les cabres» (210 m. MD+/A2 + ) , 
I" asc: 23-XII-95. per Marc Costa i Robert Guilera. 
Material: 7 pitons, tascons i friends per a totes dues. 

SERRA D'ENSUA (roca Gran de Ferrús) 

• Via «Eis ulls del llop» (260 m, MD), I a ase: 26-IX-95. per Joan 
Jover. Material: 3 pitons, joc tascons i friends mitjans. 

VALL DE NÚRIA (Dent d'en Rossell) 

• Via «Rapa-Nui» (310 m. MD+/A,*), I a ase: 30-VII-95. per Jordi Vigo 
i Robert Guilera. Material: 6 pitons, tascons ifriends. 
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CRÒNICA 

CRÒNICA 

DEL CENTRE 

IX CONCURS DE 
FOTOGRAFIA DE TEMES 
OBLIGATS 

Tal com estava previst, el 
passat 26 de gener va tenir Hoc 
el veredicte d'aquest concurs 
corresponent a l'apartat de 
«Cactus». Manuel Canals i 
Franch, Hilari Sanz i Gonel i 
Joan Sabadell i Contel actuaren 
de jurat. Els resultats són els 
segiients: 

Apartat blanc i negre: Foto 
«Resplendent», de Neus Sànchez 
(6,8 punts), guanyadora de l'apar
tat; «Verd i pues», d'Estanislau 
Torres (6,3); «Blanes», d'Angela 
Riu (5,6); «Coixins», de Joaquim 
Martfnez (5,3); «Costa i Lio-
vera», de Josep Camp (5,3); 
«Florit», de Dora Serra (5,1); 
«Blanc», de Francisco Ramia 
(5); «Tres», de Josefina Garriga 
(4,3); «Elche», de Roser Ro
mani (3,8); «Un pareli», de 
Josep Basagana (3,5); «Test», 
de Rosa Campana (3,3); «Coi
xins», de Roser Bou (3,1) i 
«Bosc», d'Eduard Estrada (3). 

Apartat paper color: Foto 
«Lluminós», de Francisco 
Ramia (8 punts), guanyador de 
l'apartat; «Coixins», de Maria 
Bonet (7,3); «Exèrcit de cac
tus», de Neus Sànchez (6,5); 
«Torcat», de Josep Basagana 
(6,3); «Florits», de Josefina 
Garriga (5,5); «Calella», d'Àn-
gels Sagrega (5,1), «Pales», 
d'Antoni Olle (5); «Blanes», 
d'Angela Riu (4,8); «Mates», de 
Rosa Campana (4,6); «Drets», 
de Roser Bou (4,5); «Sol i 
punxes», d'Estanislau Torres 
(4,3) i «Groga», d'Eduard Es
trada (4,1). 

Apartat diapositives: Foto 
«Florit», d'Angela Riu (7,6 
punts), guanyadora de l'apartat; 
«Fior», d'Eduard Estrada (6,6), 
«Punxes», de Dora Serra (6,3); 
«Pareli», de Josep Basagana 
(5,8); «Elche», de Roser Ro
mani (5,8); «Coixins», de Jose-
fina Garriga (5,6); «Pinya de 
Rosa», de Josep Camp (5,3); 
«Panoràmica», de Rosa Cam
paña (4,8); «Mates», d'Antoni 
Olle (4,8); «Jardf», d'Àngels 
Sagrerà (4,8) i «Grup», de Roser 
Bou (4,3). 

PER LA RECUPERACIÓ 
DE L'ESTANY D'IVARS 

El passat 18 de febrer, or-
ganitzat pel Centre Excursio
nista de Catalunya i 1'Agrupado 
Excursionista de l'Urgell, de 
larrega, es va portar a terme una 
excursió visita a l'indret on fins 
l'any 1951 existí l'estany d'I-
vars, al pía d'Urgell. 

Com en altres ocasions, el 
Centre ha volgut col-laborar en 
la difusió i el coneixement per 
conscienciar la població en la 
recuperació d'Un espai natural, 
que un dia fou un bé comú i 
que esperem que ho torni a ser 
en un futur. 

Ja l'any 1985, a la sala 
d'actes del Centre, es presenta 
un documentât llibre sobre 
l'estany d'Ivars, de Josep Rubio 
i Cabaceran, i un any després 
aquesta revista publicava un ar
ticle del nostre consoci Modest 
Montlleó, on s'expressava el 
desig de despertar entre els ex-
cursionistes l'afany per la seva 
recuperació. 

Ara que s'han iniciat els pas-
sos perqué l'estany torni a ser 
una realitat, el Centre, junt amb 
els amics de 1'Agrupado Excur
sionista de l'Urgell, hem volgut 
fer aquest acte, el primer que 
es fa, en favor de la seva res
ti tució. 

Els actes van ser un record 
del passat, amb la projecció d' un 
documental deis anys quaranta, 
on es veia una cacera a l'estany; 
una visió del présent, amb l'ex-
cursió al Hoc on era l'estany, 
comentada per persones que el 
van veure assecar; i una visió 
del futur, amb una conferencia 

a carree d'un dels tècnics que 
han fet el projecte de la seva 
recuperació. 

Més de dos-cents partici-
pants assistiren a aquesta excur
sió visita, entre socis de 1'Agru
pado Excursionista Icaria, el 
Grup Excursionista d'Oliana, 
1'Agrupado Excursionista de 
l'Urgell, el Centre Excursionista 
de Catalunya, veins d'Ivars, 
Vila-sana, i pobles de la rodaba. 
Per dinar, un grup nombrós, que 
supera els cent cinquanta, com-
partiren taula per a menjar una 
«Cassola de tros», tradicional 
àpat de la comarca. Cal esmen
tar la participado del delegat de 
Lleida del Departament d'Agri
cultura de la Generalitat de 
Catalunya, Gabriel Balcells; el 
president del Consell Comarcal 
de l'Urgell, Pere Grau; el del 
Consell Esportiu de l'Urgell, 
Fiorenti Sans; el del Canal d'Ur
gell i de la Cooperativa d'Ivars, 
Xavier Coli; l'alcalde de Tàr-
rega, Frederic Gener; el d'Ivars 
d'Urgell, Ramon M. Guiu, 
acompanyat d'altres membres 
del consistori; i el d'Oliana, 
Ventura Roca. 

Col-laboraren en aquesta ex
cursió visita, a més dels ajun-
taments d'Ivars d'Urgell i de 
Vila-sana, la Federació d'Enti-
tats Excursionistes de Catalunya 
i la Cooperativa d'Ivars. 

Esperem que aquest projecte 
de recuperació de l'estany sigui 
com més aviat millor una reali
tat, per al bé dels pobles del seu 
entorn i de la resta de ciutadans. 

F. B. 

INAUGURACIÓ DE LES 
REFORMES DE L'ARXIU 
FOTOGRÀFIC 

El passat 8 de mare va tenir 
Hoc la inauguració de les noves 
installacions de l'Arxiu Fo
tografie. L'acte va ser presidit 
pel president del Centre, Conrad 
Blanch, el president de la Caixa 
de Pensions, Joan Antoni Sama-
ranch, el conseller de Cultura. 
Joan Guitart, el president de la 
Fundació «la Caixa», Josep 
Joan Pintó, i Heribert Barrera, 
president de l'Ateneu Bar
celonés. El Centre Excursionista 

de Catalunya ha pogut actu
alizar aquest important llegat 
historie gracies a la collabo-
ració de la Fundació «la Caixa», 
al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i al su
pon dels seus socis. 

Testimoni de l'activitat ex
cursionista i científica d'aquest 
segle, l'Arxiu Fotografíe del 
Centre és un dels més variats 
de tot l'Estât amb fotografíes de 
finals del segle passat fins ara. 
A partir de les donacions dels 
socis de l'entitat, l'Arxiu con
serva més de dues-centes mil 
imatges de diverses temàtiques, 
des de geología, botánica, ar
queología i arquitectura fins a 
tota mena d'esports, poblacions 
i folklore. Entre les colleccions 
més apreciades destaquen les 
fotografíes d'Ignasi Canals, Juli 
Soler i Santaló, Manuel Pinilla 
i Josep Maria Co de Trióla. 

Intégrât dins de la seu social 
del Centre Excursionista de 
Catalunya, al carrer del Paradis 
de Barcelona, l'Arxiu Fotogra
fíe necessitava una remodelació 
urgent. La limitado de l'espai 
i la manca de mitjans infor
matics i de conservació feien ne-
cessària una renovado com
pleta. Les obres es van centrar 
en tres aspectes: el reforçament 
de restructura de l'immoble per 
a grans càrregues, l'enderroc 
d'envans per a guanyar espai i 
la reconstrucció del terrât situât 
sobre el pis de l'Arxiu. La nova 
organització de l'espai ha per-
mès d'obrir una entrada inde
pendent que dona al número 12 
del carrer del Paradis. 

La remodelació ha incorpo
rât equipaments informatics i de 
digitalització d'imatge (pro
grama de tractament d'imatge i 
catalogació) que permeten la 
consulta i reproducció sense 
manipular els clixés originals. 
Els armaris compactes ins-
tallats conserven el material fo
tografié a una temperatura cons
tant mitjançant un sistema d'aire 
condicionat amb control d'hu-
mitat. Les diferents mides i su-
ports de les fotografíes cata-
logades (vidre, estereoscôpiques, 
autocromes...) quedaran, a partir 
d'ara, unificades en una fitxa 
descriptiva amb la imatge re-
duïda. 
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E l sistema digital incorporat 
ha actualitzat i millorat el servei 
de producció d'originals de 
l 'Arxiu per a publicacions i par
ticulars. Un cop introdui'da una 
informado suftcient, la consulta 
es fará a través de pantalles d'or-
dinador. 

Sandra Martín G u i l l e n 

L A C U R S A T U C D E 

M O L I E R E S 

El 14 d'abril de 1996, Yvan 
Brondex i Pierre Gignoux s'han 
proclamât campions de l'itine-
tari puntuable a la Copa d'Eu
ropa de la Cursa Tue de M o l i e 

res d'esquí alpinisme. Organi
zada pel Centre Excursionista 
de Catalunya (CEC) i la Fede
rado Catalana d'Entitats Excur-
sionistes (FCEE), la prova pre

sentava un desnivell d'uns tres 
mil metres i pujava fins al cim 
de l'Aneto. 

El primer equip només ha tri-
gat 4 hores i 13 minuts a fer 
tot el recorregut, amb l'ascensió 
al tue de Molieres (3.010 m) i 
a l'Aneto (3.404 m). El segon 
Hoc ha estat per ais també 
francesos Lionel Bonnel i Pa
trick Lambert, que han arribat 
tres minuts mes tard. Els es-
lovacs Peter Matos i Miroslav 
Leitner, segons a la classificació 
provisional de la Copa d'Eu
ropa, han travessat la línia de 
meta en tercera posició, amb un 
temps de 4 h i 18 min. 

Enguany, els corredors han 
pogut coronar el cim de l'Aneto 
pujant per la gelerà de Barrancs, 
passar pel difícil Pas de Ma-
homa i gaudir d'un increíble 
descens fins ais Aigualluts. 
Després de remuntar el coli 

d'Alfred (2.978 m), els corre
dors han baixat per la vali del 
Nere fins a l'arribada, installa-
da a la boca nord del túnel de 
Viella. La sorrida s'havia donat 
a dos quarts de set del matí a 
la boca sud del túnel. 

La Cursa Tue de Molieres 
presentava un altre itinerari mes 
curt que puntuava a la Copa 
Catalana d'Esquí de Muntanya 
i que només incloia l'ascensió 
al cim del tue de Molieres 
(1.384 m de desnivell de pu
jada). El primer classificat ha es
tat l'equip francés format per 
Patrick Peyet i André Boy amb 
un temps de 2 hores. En segona 
posició han arribat els catalans 
Caries Claret i Joan Gallego 
(2 h 3 min). El tercer Hoc ha estat 
per a l'equip de Bernat Blasi i 
Miquel Esteva (2 h 5 min). 

Sandra Martín Guillen 

39 a COMPETICIÓ 
D'ESTÍMUL 

El jurat, format per Xavier 
Estrada, Francese Gurri i Serra, 
Josep M. Joaquín i Ventura, Ar-
tur Peix i Garcia, Caries Peix 
i Garcia i Jordi M i c o i Tarruella 
(secretan), ha decidit atorgar els 
premis següents: 

39 a Competido d'Estímul 
Aigua.foc i vida, de Francese 

Olivé i Guilera (Barcelona). 

38 è CERTAMEN DE FILMS 
I VÍDEOS AMATEURS 
D'EXCURSIONS, 
REPORTATGESI 
DOCUMENT ALS 

Mencio especial «a la recerca 
de la imatge» a Sant Jaume de 
Frontanyà, de Jaume Puyol (Bar
celona). 

3 a medalla a Liban'95, de 
Joan Francese Ainaud i Es
cudero (Barcelona). 

3 a medalla a Un viatge al 
passai (arxipèlag Galapagos), 
de Josep Vidal i Alfons Hereu 
(Sant Feliu de Guixols). 

3 a medalla a Riverdance (Esca-
eia), de Josep Rota i París (Saba-
deli). 

2 a medalla a Danang-Hoian, 
de Miquel Fàbregas i Moral 
(Sabadell). 

2 a medalla a El romànic a la 
Vali de Boi, de Ramon Font de 
Saint Germain (Castelldefels). 

2 a medalla a Hanoi-Corba de 
riu, de Miquel Fàbregues i 
Moral (Sabadell). 

I a medalla a Cap ais cìms de 
VOberland, de Ramon Font de 
Saint Germain (Castelldefels). 

1 a medalla a Pueblos, de Jaime 
Campabadal i Fono]] (Saint 
Lambert, Canada). 

Han participât en aquests cer-
tàmens 5 films i 18 videocintes. 

RECTIFICACIÓ 

En el núm. 803 de la nostra 
revista, corresponent al mes de fe-
brer, en la crònica de l'homenatge 
als nostres consocis M. Antonia 
Simó i Agusti Jolis, constava 
equivocadament el nom del 
président de la Federació d'En
titats Excursionistes de Catalu
nya, Francese Sanahuja. 

CURSA TUC DE MOLIERES 
Classificació per a la Copa d'Europa 

I. Brondex, Yvan Gignoux, Pierre Franca H 4:13 

2. Bonnel, Lionel Lambert, Patrick Franca H 4:16:35 

3. Leitner, Miroslav Matos. Peter Eslovàquia H 4:19:53 

4. Santuré, Daniel Sabadell. Berenguer Andorra H 4:30:03 

5. Barrios, Juanjo Poujarniscles, Francesc Andorra H 4:40:28 

6. Santos Mateo, Oscar Pelegrina, Manel Andorra H 4:52:39 

7. Thole. Eric Thole, Pascal Franca H 4:55:00 

8. Gayet, Philippe Mercadier, Franck Franca H 5:02:56 

9. Massagué Palau. Toni Ferrer. Marc Espanya H 6:32:59 

CURSA TUC DE MOLIERES 
Classificació per a la XII Copa Catalana 

1. 82 Patrick Peyet / André Boy LHM S 2:00:30 
2. 61 Joan Gallego / Carles Claret C. E. Penedès S 2:03:20 
3. 67 Miquel Esteva / Bernat Blasi UEC Gir / UE Urgell S 2:05:05 
4. 100 Manel Roseli / Michel Taulé CPA / SMCC S 2:06:32 
5. 70 Jordi Sales / Josep Bisquert UE Vie S 2:07:18 
6. 63 Carles Mata / Olivier Brenelière CPA s 2:08:30 
7. 87 Lille Grederic / Cristhian Lafont LTLAMN / LHM s 2:13:00 
8. 86 Pierre Satge / Marie France Satge LHM VMDCT 2:15:30 
9. 88 Jordi Ballester / Jordi Barrancos CEC / AE Granollers S 2:20:48 

10. 99 Cristina Pessioner/ Michel Batalla SMCC SMIXT 2:28:38 
II. 62 Pere Frases / Cristina Santuré CPA SMIXT 2:29:18 
12. 69 Robert Guilera / Joan M. Vendrell CEC J 2:30:32 
13. 72 Ricard Novell / Jordi Gavalda Bombers Vielha s 2:33:20 
14. 76 Josep M. Castells / Jesús León AE Palafrugell s 2:34:10 
15. 71 Oriol Font / Manuel Ramon CE Terrassa s 2:37:52 
16. 96 Miquel Pujol / Ángel Caballé CE Besalu s 2:38:54 
17. 97 André Ruzaud / Jean Marc Pons AMA s 2:40:12 
18. 74 Xavier Font / Josep Serrano CE Terrassa s 2:45:46 
19. 68 Josep Miralpeix / Ricard Reixach UE Vic s 2:47:00 
20. 77 Enric Falgàs / Frederic Martí AE Palafrugell s 2:51:40 
21. 79 Feliu Izard / Josep M. Charles CE Lleida V 3:04:33 
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DEL MON 

EXCURSIONISTA 

EL II CONGRÈS DE 
CULTURA POPULAR I 
TRADICIONAL 
CATALANA. ÀMBIT DE 
LA CULTURA 
EXCURSIONISTA 

El dissabte i diumenge 24 i 
25 de febrer. a la vila comtal 
de Ripoll, se celebra dins del II 
Congrès de Cultura Popular i 
Tradicional Catalana, l'àmbit 
corresponent a cultura excur
sionista. 

Eis actes s'iniciaren el 
dissabte a les onze del matí. al 
Teatre Comtal. amb eis Parla
ments de benvinguda als con
gressistes, per part de Joan 
Cervera, vicepresident de la 
Federado d'Entitats Excursio-
nistes de Catalunya, de Joan Vi
dal i Gayola, président del Cen
tre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana, 
del Departament de Cultura de 
la Generalität de Catalunya, i 
d'Eudald Casadesús. alcalde de 
Ripoll. 

Després hi hagué la lectura 
de les comunicació lliures a car
ree de: Gener Aymaní, que pre
senta «Les entitats com a bressol 
de la cultura excursionista». 
Caries Capellas. del Servei d'In-
formació de Muntanya, amb la 
lectura de la «Proposta topo
nímica per ais cims del massís 
del Paire», Joan Cervera, «75 
anys de la fundado de la Lliga 
de les Societats Excursionistes 
de Catalunya», Jaume Ramón, 
que parla de «Levolució 
histórica i técnica de les marxes 
per muntanya», Francesc Beato, 
que exposa «La serra del Mont-
sià i el mesurament del 
meridià», una proposta de les 

possibilitats que té l'excursio-
nisme per a divulgar els temes 
científics, i finalment Joan Au-
ladell, director de la coral de 
la Unió Excursionista de Sa-
badell, que presenta «Acon
seguir que l'excursionista 
canti». 

Tot seguit es van llegir i es 
posaren a débat les ponèneies 
marc, titulades: «L'associacio-
nisme corn a motor de la cultura 
popular» i «Valoració del patri
moni cultural». 

A quarts de dues, es presenta 
el llibre Hist¿>ria social de l'ex-
cursionisme cátala. Deis orí-
gens a 1936. un documentât es
tudi original de Francesc Roma 
i Casanovas. 

Després de dinar, es va fer 
una visita guiada al monestir de 
Ripoll. i a la tarda es va llegir 
i discutir la ponencia específica 
d'àmbit de cultura excursio
nista, de la qual era autor Jaume 
Ramon. S'hi presentaren tres es
trenes per escrit, i els congres
sistes tingueren ocasió d'intro-
duir-hi alguns canvis. Va fer de 
moderador Joan Grau. A les vuit 
tocades es dona per finalitzat 
aquest primer dia de Congrès. 

El diumenge. tornem-hi. 
s'inicià la sessió amb la lectura 
i debat de la resta de ponèneies 
marc titulades: «Dinamitzar i 
que no es noti», «Comunicació 
i imatge», «La cultura popular 
participativa» i «La cultura 
popular com a espectacle». 

Tot seguit es continuaren lle-
gint les comunicacions lliures 
que havien quedat pendents, la 
primera a carree d'Alex Batllori. 
que titula «Antécédents de l'ex-
ploració de barranes en el nostre 
entorn geografie», la de Josep 
M. Jerez, «Senderisme», la de 
Vicenç Aris, «Calidoscopi deis 
anys i de la neu», la d'Elisabct 
Andreu, que exposa la «Vincu
lado de les societats excursio
nistes amb els primers esports 
de muntanya», la de Francesc 
Roma, que presenta «Es mort, 
l'excursionisme?», i per fi
nal itzar la de Ramon Roset so
bre «Escalada esportiva». 

Després d"haver-se llegit les 
comunicacions, es procedí a la 
lectura i aprovació de les con
clusions, i a les dues del migdia 
es va cloure el Congrès. 

En aquest Congrès la inscrip-
ció ha estât relativament alta, 
281 inscrits, però la participació 
minsa: en la sessió del dissabte, 
hi participaren una cinquantena 
de persones i en la del diumenge 
tot just una trentena. Això de
mostra un interès relatiu, per 
part dels excursionistes, per les 
possibilitats que té l'excursio-
nisme com a difusor de cultura. 

Felicitem tots els participants 
i agraïm al Departament de Cul
tura de la Generalitat de 
Catalunya, als patrocinadors, 
Agrupació Mùtua i el Cercle de 
Lectors, per l'esforç en l'or-
ganització d'aquest Congrès, 
per al bé de la cultura popular 
catalana. 

XXVII RENOVACIÓ DE 
LA FLAMA DE LA 
LLENGUA CATALANA 

Els excursionistes han restât 
fidels un cop més al seu com
promis, rénovant a Montserrat, 
per vint-i-setena vegada conse
cutiva, la Flama de la Llengua 
Catalana, un compromis subs-
crit en aquell ja llunyà 1968 en
vers la nostra parla i cultura. 

Aquest any 1996 ha estât 
l'Associació Excursionista d'Et
nografia i Folklore l'entitat en-
carregada d'organitzar la Festa, 
i el diumenge 17 de marc el dia 
triat per a fer la renovació, amb 
el patrocini de la Federació 
d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya i el suport d'Omnium 
Cultural. 

Els actes s'iniciaren el diu
menge anterior, el 10 de marc, 
a la vila de Prada de Confient, 
al peu de la tomba del mestre 
Pompeu Fabra, on, després 
d'una ofrena floral, s'encengué 
la llàntia que hauria d'arribar 
fins al monestir de Montserrat, 
amb un recorregut per diferents 
viles i ciutats. Sortint del cemen-
tiri de Prada, va anar al monestir 
de Sant Miquel de Cuixà, on fou 
acollida per la comunitat, i per 
carretera, el mateix dia es tras-
lladà fins a Solsona, on resta 
dipositada. 

Durant tota la setmana, i per 
étapes, fou portada a peu de 
poble en poble. a partir de Sol
sona fins al monestir de Santa 

Cecilia de Montserrat, on arriba 
el dissabte dia 16. Al llarg 
d'aquest recorregut fou portada 
per excursionistes del Centre 
Excursionista del Solsonès, del 
Centre Excursionista de Car
dona, del Centre Excursionista 
de la Comarca del Bages i del 
Centre Excursionista Montser
rat, de Manresa, del Centre Ex
cursionista de Sant Vicenç de 
Castellet i del Club Muntanyenc 
Monistrolenc. 

A dos quarts d'onze del matí 
del diumenge 17, la comitiva 
que portava la Flama arribà al 
monestir de Montserrat amb la 
junta directiva de l'Associació 
Excursionista d'Etnografìa i Fol
klore, acompanyada pel prési
dent i el vicepresident de la Fe
deració d'Entitats Excursio
nistes de Catalunya. al capdavant. 

Fou rebuda a l'entrada de 
l'atri de la basilica pel Pare Abat 
i membres de la Comunitat. que 
donaren la benvinguda, i en
traren a la basilica per assistir 
a la missa conventual. La torxa 
encesa fou col-locada en un Hoc 
préfèrent de l'aitar. 

Ala sortida de l'onci, a l'atri, 
i amb la torxa, es va encendre 
la simbòlica llàntia, amb la 
presencia del Pare Abat de 
Montserrat i el président i el 
vicepresident de la Federació 
d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya i d'un nombrós grup 
d'excursionistes. 

En aquest acte prengueren la 
paraula. en nom de l'entitat or
ganizadora, Daniel Pi; el re
présentant d'Omnium Cultural. 
Jordi Mir; el président de la 
FEEC, Francesc Sanahuja; i el 
Pare Abat de Montserrat, Se-
bastià Bardolet. 

A la plaça del monestir, cinc 
parelles de gegants, de diferents 
poblacions catalanes, obsequiaren 
els assistents amb les seves ma-
jestuoses danses, per acabar amb 
una bailada de sardanes. 

L'excursionisme cátala ha 
rénovât, un any més. el seu com
promis vers un dels valors es-
sencials del nostre poble. la llen
gua, recordant altre cop els mots 
gravats a la llàntia: «L'encengué 
la fe, la porta l'esforç, la mante 
la voluntat d'un poble». 

F. B. 
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RECORDANÇA 

TONI NIEMANN I CIVIT 

El 7 d'abril d'enguany ens 
deixava per sempre l'entranya-
ble amie Toni, als cinquanta-set 
anys, lluny de casa nostra, però 
voltat de la seva muller Mari, 
els seus filis i amies, en una ex-
cursió de vacances a Romania. 
Va voler que les sèves cendres 
volessin a l'aire de Palamós i 
de Montserrat, que eli tant es
timava. 

El carácter obert i disposât 
d'en Toni, el trobarem a faltar. 
Des de jove dedicà bona part 
de la seva activitat a casa nostra. 
Com a membre del CADE, des-
envolupà una tasca esportiva 
molt intensa, obrí vies a Mont
serrat, al Prepirineu i al Pirineus, 
i escala vies de gran dificultat 
aquí i a l'estranger. Collabora 
en les tasques didactiques del 
CADE i la Secció de Muntanya, 
i fou membre de la junta direc
tiva del Centre, i darrerament 
aboca el seu entusiasme en els 
campaments del Centre, en els 
quals participa amb molta il-lu-
sió amb la seva muller i els seus 
filis. Sempre estava a punt 
d'ajudar i collaborar puntual-
ment en les tasques del nostre 
Centre. 

Encara que ja no podem 
comptar amb eli ni amb la seva 
companyonia, el nostre record 
estarà sempre présent entre tots 
els amics i companys de cor
dada. 

A. R. M. 

Toni Niemann i Civit. 

TONI 

No podrem perdonar mai al 
desti / haver tallat tan aviat el 
teu carni. / Ni tampoc perdo-
narem a la mort / que hagi om-
plert de dolor el nostre cor. 

Has viscut estimant molt les 
muntanyes / i ara el teu esperit 
les envolta d'abraçades. / Has 
viscut estimant molt Montserrat 
/ i totes les agulles ploren el teu 
comiat. 

Per mes que passin els 
anys / ja sigui per les vails o 
pels cims, / pels mars, les neus 
o els camins, / sempre et recor-
darem com el millor dels com
panys! 

1 quan la nostalgia s'ensenyo-
reixi del nostre cor / reviurem 
tots els versos que recitaves 
prop del foe. / I mirarem els 
estels dins la foscor de la nit 
/ i sabrem que tu ets alia, molt 
a prop de l'infiniti 

Empar Ferrer 

LLIBRES 
IMAPES 

SEGURIDAD Y RIESGO. 
ANÁLISIS Y PREVENCIÓN 
DE ACCIDENTES DE 
ESCALADA 

Pit Schubert. Traducció: Ig
nacio de la Serna. Ediciones 
Desnivel, Madrid 1996. 331 
pàgs., i l l . 

L'autor és el director del De-
partament de Seguretat de la So-

cietat Alpina Alemanya. depar-
tament fundat l'any 1968 amb 
la missió d'investigar, millorar 
i informar sobre tot el que es 
relaciona amb la seguretat a la 
muntanya. i el llibre, préparât 
amb gran rigor, és una reco-
pilació dels accidents més diver-
sos, estudiant-los detalladament 
i proposant solucions per evi-
tar-ne la repetició en el futur. 

Els diferents temes enu-
merats en l'index són un com
pendi dels résultats obtinguts 
durant 25 anys i té el suport de 
fets reals. analitzant les causes 
dels accidents, estudiant els re-
meis i proposant solucions o mi-
llores. Cada tema és sotmès a un 
extens tractament i s'acompanya 
d'abundants illustracions. 

Al final d'aquesta edició cas
tellana s'hi afegeix un annex 
dedicat als sinistres a Espanya, 
en el quai aproximen els acci
dents a les caractéristiques de 
les nostres muntanyes i se n'ex-
pliquen alguns casos ocorreguts 
amb consequències ben di
verses. 

J. Bordons 

COMO ENTRENAR Y 
ESCALAR MEJOR 

Eric Horst. Traducció: Gema 
Redondo. Ediciones Desnivel. 
Madrid 1996. 239 pàgs., i l l . 

En aquest llibre. Fautor con
templa els diversos aspectes del 
rendiment en l'escalada, facili
tant tècniques, idees i conseils 
adquirits per escaladors de pri
mera tila i altres professionals. 

Es dividit en nou capítols. els 
títols dels quals ens informen 
dels continguts: I. Aprenentatge 
motor i rendiment. 2. Entrena-
ment de força. 3. Com entre-
nar/millorar la técnica. 4. Entre-
nament mental. 5. Dieta i nutricio. 
6. Lésions. 7. El gimnàs a casa. 
8. Entrevistes sobre l'entrena-
ment. 9. Test de condició física. 

Al final s'inclou un glossari. 
Nombrases fotografíes en blanc 
i negre ¡Ilustren el text d'aquest 
manual que creiem que será 
d'utilitat per als practicants de 
l'escalada. 

J. Bordons 
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HISTORIA SOCIAL DE 
L'EXCURSIONISME 
CÁTALA. Deis orígens a 1936 

Francese Roma i Casanovas. 
Editorial Oikos - tau, S.L. Vilas-
sar de Mar, 1996. 479 pàgs., i l i . 

Aquesta historia social de 
l'excursionisme és una aéurada 
anàlisi del moviment excursio
nista organitzat, des deis seus 
inicis fins a l'any 1936. 

El llibre es divideix en dues 
parts: la primera, que l'autor 
anomena l'excursionisme clas
sic, i una segona, que titula l'ex
cursionisme muntanyenc, i fi
naliza amb les conclusions. 

En la primera part s'explica 
per que fou a finals del segle 
passât quan es desenvolupà 
l'excursionisme, eis modus que 
en aquell temps instaren l'home 
de ciutat a sortir a la muntanya, 
i eis seus ideáis, patriòtics, re-
generacionistes i conservadors, 
lligams amb el catalanisme 
émergent. 

En la segona part s'exposen 
eis canvis que es desenvolu-
paren en l'excursionisme, a 
l'inici del segle xx, per a passar 
d'un moviment científic i de re
cuperado nacional, cap a una 
vessant mes esportiva. 

Amb aquest treball, Francese 
Roma marca una fita en l'estudi 
de l'excursionisme. A partir 
d'ara, tota persona que vulgui 
conèixer l'evolució i el desen-
volupament dins de la societat 
catalana d'aquesta activitat, 
haurà de consultar forçosament 
aquest detallat estudi. 

F. B. 

DIBUJANDO EL 
SOMONTANO DE 
BARBASTRO (volum I) 

Ramon Prior. Prames, S.A. 
Saragossa 1995. 150 págs., i l l . 

Aquesta vegada, Prames ens 
ofereix un llibre mes aviat 
artistic i molt diferent d'aquells 
a qué ens tenia acostumats. En 
Hoc d'un llibre de muntanya, 
ens presenta una obra que des-
criu els pobles del Somontano 
¡Ilustrada amb dibuixos d'un 

innegable valor artfstic. 
Es tracta del volum I, que 

compren la meitat sud de la 
Mancomunitat d'Ajuntaments 
del Somontano de Barbastro, 
que és la menys muntanyosa de 
les dues. Amb breus descrip-
cions, plenes de sensibilitat, 
acompanyades de nombrosos 
dibuixos illustratius, fautor ens 
transmet l'esséncia d'aquests 
pobles amb l'intcnt de divulgar
los i ajudar a la conservació del 
seu patrimoni artfstic i cultural. 
La substitució de fotografíes per 
dibuixos no en minora en ab-
solut els detalls monumentals i 
arquitectónics ni els aspectes 
rurals i paisatgístics, sino que els 
realca poderosament. És una 
obra ben presentada i plenament 
reeixida que es contempla amb 
un veritable plaer. 

J. Bordons 

PARQUE 
POSETS-MALADETA 

Diversos collaboradors, Pra
mes, S.A. Saragossa 1995. 157 
pàgs., i l i . 

Hem rebut aquest nou llibre 
guia dedicat al pare natural de 
recent creado, que compren la 
capcalera deis rius Cinqueta, 
Essera i la Noguera Riba-
gorcana, amb mes de trenta mil 
hectàrees protegides. 

El llibre ens introdueix en el 
coneixement de la zona del pare 
a través de la flora i la vegetació, 
la fauna, la geologia i geomor
fologia, i del pare com a espai 
protegit. A continuado es des-
criuen 22 itineraris per l'interior 
de la seva àrea, de carac-
terístiques molt diverses, des 
deis cutis passejos de mitja hora 
fins a les ascensions clàssiques 
a l'Aneto, Posets i molts altres 
cims. Els itineraris son descrits 
amb suficients detalls, acom-
panyat cada un d'un dibuix amb 
el perfil, fotografíes i requadres 
explicatius. 

El llibre es completa amb in
formado sobre hostals. habitat-
ges rurals, campings, refugis i 
altres servéis, i s'hi adjunta un 
mapa detallat a escala 1:50.000, 
amb cotes de nivell amb el re-
corregut de cada itinerari senya-

lat, cosa que facilita la lo
ca l izado deis diferents massis-
sos i de tots eis indrets del pare. 

J. Bordons 

ESCALANDO EN HIELO Y 
NIEVE POR EL PIRINEO 
ARAGONÉS 

J. Javier Lasala Mainar. Pra
mes, S.A. Saragossa 1995. 138 
pàgs., i l i . 

És un llibre de butxaca que 
pretén ajudar a conèixer millor 
l'escalada en gel entre els que 
la practiquen, encara que 
aquesta especialitat ja pressu-
posa una nova aportació de Pra
mes al coneixement del Pirineu 
Aragonés i a una especialitat 
que s'hi practica fa mes de cent 
anys. 

En el llibre hi trobem una 
bona quantitat de vies per cor-
redors o parets d'alta muntanya 
i cascades de gel, repartides per 
les diverses valls aragoneses, 
entre les de Echo i Aragüés i 
la de Benasc, a mes de les de 
Gavarnia i Molieres en territori 
fronterer amb Franca i Cata
lunya, respectivament. El llibre 
inclou una llista de teléfons 
utils, bibliografía i cartografía, 
i adjunta un complet mapa ple
gable del Pirineu Aragonés, a es
cala 1:200.000, on es marquen 
les zones d'escalada, els refugis 
i el recorregut del sender 
pirenaic GR-11. 

J. Bordons 

BTT POR EL MONTSEC Y 
LA BAJA RIBAGORZA 

Xavier Cardona i Santiago 
Legazpe. Prames, S.A. Sara
gossa 1995. 120 pàgs., i l i . 

Un nou llibre de butxaca de 
Prames, amb 14 itineraris que, 
a mes de les importants pobla-
cions de Benavarri i Graus, re
corren indrets poc coneguts, 
amb paisatges espectaculars que 
ofereixen un gran interés geo
logie, vegetal i arquitectònic. El 
darrer d'aquests itineraris trans-
corre per la banda esquerra de 
la Noguera Ribagorçana, en ter
res lleidatanes. Com en els altres 

volums d'aquesta col-leccio de 
guies de butxaca, es fa una in
troducaci resumint aspectes del 
territori, firmada en aquest cas 
pels Amics del Montsec. Els iti
neraris estan ben detallats i el 
mapa que s'adjunta al llibre, a 
escala 1:100.000 i amb corbes 
de nivell, és una eina de gran 
utilitat per a seguir cada ruta. 

J. Bordons 

100 ITINERARIOS POR EL 
PIRINEO ARAGONÉS 

Albau Boyer i Jesús Pardina. 
Prames, S.A. Saragossa 1995. 
317 pàgs., i l l . 

Amb el títol de 100 itineraris, 
tantes vegades utilitzat per di
ferents autors, Prames, amb la 
col-laboració del Govern d'A-
ragó i la Federació aragonesa, 
ens ofereix els mes caracterfstics 
del Pirineu aragonés. 

Precedits d'unes pagines 
dedicades al medi natural, 
historia, vida tradicional i 
llengües que s'hi parlen, son 
100 recorreguts que van des de 
les senzilles excursions sense 
gaires dificultáis a les ascen
sions clàssiques ais pies mes 
destacats que superen els tres 
mil metres. Els itineraris es di-
videixen per conques deis prin
cipáis rius: Aragón, Gallego, 
Ara, Cinca, Éssera, Isàbena i 
Noguera Ribagorçana, i en un 
capítol séparât s'inclouen els 
que discorren per les serres mes 
exteriors. 

La descripció de cada iti-ner-
ari va acompanyada d'un deta
llat croquis de les crestes, on hi 
ha marcat el camí a seguir, i 
de belles fotografíes en color. 
Un mapa general, a escala 
1:300.000, proporciona la base 
cartográfica on s'assenyalen, 
amb la corresponent numeració, 
els punts culminants de cada 
itinerari. En el mapa, hi figuren 
les vies de comunicació i el 
traçât deis senders de GR. 

És un llibre ben présentât i 
que será d'utilitat per a tots els 
que desitgin recorrer aquesta 
part de la serralada. 

J. Bordons 
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POR EL REINO 
DE LOS MALLOS 

Adaptado de textos: Antonio 
Ubieto. Prairies, S.A. Saragossa 
1995. I l i pàgs., i l i . 

Amb textos deis alumnes de 
l'escola taller La Peña, la 
prolifica editorial Prames, que 
no descansa en l'afany de di
vulgar els mes variats indrets i 
aspectes de la muntanya ara
gonesa, presenta aquest llibre de 
butxaca amb 15 itineraris a peu 
i cinc en BTT pels voltants deis 
Mallos de Riglos, un deis llocs 
mítics de la geografia aragonesa 
i la seva gran escola d'esca-
ladors. 

Es un llibret ben présentât, 
que s'inicia amb unes pagines 
introductòries de geologia, flo
ra, vegetació i fauna, i acaba 
amb unes pagines dedicades ais 
pobles i els seus monuments i 
llocs d'interès. recordant els pa-
ratges d'obligada visita. Els 
mapes, basats en els del SGE 
a escala 1:50.000, inclosos en 
el llibre, asssenyalen prou bé 
tots els itineraris. 

J. Bordons 

CIRCO DE PIEDRAF1TA 
Y REFUGIO DE 
RESPOMUSO 

Agustín Tomico. Prames, 
S.A. Saragossa 1995. 217 pàgs., 
i l i . 

Aquest és el segon volum de 
la collecció «Refugios y Valles 
de Aragón». Es un llibre que 
proporciona una amplia infor
mado sobre el refugi de Res-
pomuso, des de l'antiga cons-
trucció al nou refugi, aportant 
dades i xifres de la seva cons-
trucció, dedicant també unes 
pagines a temes d'interès de la 
zona i estenent-se en el fenomen 
glacial, la vegetació, la fauna, 
la hidrología, historia de la mun
tanya i ascensions, amb bibli
ografía sobre cada tema. 

La part excursionista son 50 
aproximacions, excursions i 
travessies d'alta muntanya per 
la vali del riu Aguas Limpias, 
Arriel i circ de Piedrafita, anant 

a peu; 34 mes d'esquí de mun
tanya i 41 vies d'escalada, en 
roca i gel, acompanyades de 
croquis de les vies, que es di-
videixen en massissos. També 
inclou el descens del barranc de 
Musales i del congost del riu 
Aguas Limpias. Tot aixó illus-
trat amb belles fotografíes de 
1'autor. 

A la vegada que el llibre, Pra
mes també ha publicat per sépa
rât un excellent mapa de la zona 
a escala 1:40.000 i amb cotes 
de nivell cada 20 mètres, on fi
guren els itineraris descrits en 
el llibre. El mapa acompanya un 
llibret de 23 pagines amb infor
mado deis servéis i refugis, que 
descriu 13 itineraris bàsics. 

J. Bordons 

EL PIRINEO CA TALÁN. 
Del Valle de Aran al cabo 
de Creus 

Agustín Faus. Ibercaja. 
Saragossa 1995. 

De nou veiem Agustí Faus 
com a autor d'un altre llibre de 
muntanya. En aquest cas és una 
manejable guia sobre el Pirineu 
cátala, de 206 pagines, ben 
illustrât, on s'explica la xarxa 
de valls i muntanyes que formen 
les comarques pirinenques de 
Catalunya. 

Com és évident, en cada una 
d'elles fa constar unes excur
sions i ascensions classiques i 
fàcils, perqué Faus no pot re
nunciar a la seva condició mun-
tanyenca, que conserva i prac
tica des de fa anys des del seu 
acollidor Faus Hutte de Villa-
núa, a la vall de Canfranc, des-
doblat en guia de muntanya i 
publicista. 

En el llibre sap aplegar 
llegendes i historia, paisatge i 
humanisme, i tot plegat desperta 
interés per recorrer de cap a cap 
el Pirineu cátala. 

Des del text de presentació 
de cada capítol comarcal a l'am
pli índex toponímic. dona bo de 
veure Linteres per l'ús correcte 
deis noms de lloc en cátala, en 
una obra escrita en castellà. 

A. J. F. 

EXCURSIONS PEL 
PIRINEU CÁTALA 

Antoni Año. Traducció: 
Sergi Ramis. Sua Edizioak. Bil
bao 1996. 150 pàgs. i l i . 

L'autor ha triat 33 rutes pro-
curant reflectir els millors in
drets de l'alta muntanya pi-
rinenca, des del paisatge trencat 
de l'Alta Garrotxa fins ais vol
tants alpins de la Vall d'Aran. 
El seu llibre abunda en la di
vulgado del nostre Pirineu, tan-
tes vegades divulgai, i sembla 
especialment indicat per ais que 
vénen de fora i volen entrar en 
contacte amb la serralada. 

Com indica el titol, s'ha re-
dactat una guia que voi facilitar 
el coneixement dels indrets més 
caracteristics del Pirineu a l'ex-
cursionista interessai per la 
muntanya i, a la vegada, sen-
sibilitzat per l'art, la cultura i 
la bellesa, més que per les as
censions i escalades més 
agosarades. Les rutes són forca 
completes i assequibles per a la 
majoria d'excursionistes, sense 
gaires complicacions, amb 
molts recorreguts en BTT, i 
están pensades preferentment 
per a l'estiu. 

Cada itinerari, a més de la 
descripció de la ruta, inclou una 
fitxa técnica amb les dades 
bàsiques de l'excursió, un mapa 
esquemàtic del carni i una vis
tosa fotografía. Al final del llibre 
hi ha informació práctica de les 
comunicacions per a arribar al 
lloc, refugis, campings, residen
cies, bibliografía i cartografía. 

J. Bordons 

150 ESCALADAS 
CLÁSICAS EN 
LOS ALPES 

Jordi Lluch. Ediciones Des
nivel. Madrid 1996. 367 pàgs., 
i l l . 

Aquesta guia, presentada 
amb el subtítol «de Niza a Viena 
a través del IV°» i publicada sota 
els auspicis de la FEDME, és 
una selecció de 150 escalades 
en roca, d'un nivell entre mitjà 

i ait, pels diversos massissos al
pins. Son vies que abasten un 
extens ventall d'estils i van des 
de les equipades amb desnivells 
de 150 a 300 mètres, a rutes de 
800, passant per les més clas
siques de 400. 

El text és format per 150 
fitxes tècniques complètes, cada 
una de les quais inclou un resum 
de la dificultat. la primera as-
censiô, base de sortida, classe 
de roca, material, etc., i van 
acompanyades d'un croquis de 
la via i fotos. A més, entre cada 
grup de vies s'intercalen pagi
nes d'informaciô sobre cada 
massîs en els aspectes més gê
nerais de geografia, histôria i al-
tres. Un index gênerai de les as
censions, agrupades per régions 
o massissos, i un altre de les 150 
vies, on s'indiquen les carac
téristiques bàsiques, faciliten de 
trobar-les. 

J. Bordons 

POR LOS CAMINOS 
DEL MAESTRAZGO 

Alberto Paris Roche. Pra
mes, S.A. Saragossa 1994. 161 
pàgs., i l i . 

Hem rebut aquest nou volum 
de la collecció «Por los caminos 
de Aragón», dedicat al que ano-
menen Maestrat de Terol, que 
limita amb el de la provincia de 
Castellò o veritable Maestrat 
historie. 

Es un llibre interessant pel 
coneixement que proporciona 
de la zona. Contenga dedicant 
un espai a cada una de les 29 
poblacions que compren, desta-
cant les particularitats geo-
gràfiques, els edificis destacats, 
les visites, servéis, etc. En el lli
bre es descriuen 15 passejades 
amb sortida dels nuclis urbans, 
17 recorreguts per senders de 
GR o PR, 16 excursions en bici
cleta, escalades per les zones de 
Castellote, el Higueral, Órga
nos de Montoro i les parets 
d'Aliaga, que s'acompanyen de 
gràfics de les vies: espeleologia 
(cova de les Graderes, Baticam-
bras, del Recuenco, Boca Negra 
i sima de la Rama). 

MUNTANYA 131 



Acaba amb unes pagines 
dedicades a temes generals de 
geografía, historia, art i cultura. 
Cal destacar, per damunt de la 
resta, els tres mapes a escala 
1:40.00(), esplèndidament edi-
tats, on s'assenyalen amb gran 
nitidesa tots els accidents del 
terreny, cursos d'aigua, vies de 
comunicació, senders sénya-
litzats, passejos, excursions a 
peu i en bicicleta descrits en el 
llibre. mapes que, per ells 
mateixos, son de gran utilitat. 

J. Bordons 

Bibliografía recent 
d'interés excursionista 

per F r a n c e s c Beato 

GUIES ITINERÁRIES 

Ruta de las peregrinaciones. 
G.R. 105. Oviedo-Covadonga. 

José Pedro Menéndez. Grupo de 
Montaña Rivayagüe. Sua Edi-
zioak. Bilbao 1996. 101 págs., 
il-1. 

D'Orrius estant. Enric Ser-
ras. Collecció «El Montalt»/24. 
L'Aixernador, edicions. Argen-
tona 1996. 88 págs., 

La Jonquera - Aiguafreda. 
Sender de Gran Recorregut GR 
2 - GR 2-2. Variants especiáis. 
Diversos autors. Ed. 100x100 
muntanya, S.L. Federació d'En-
titats Excursionistes de Catalu
nya. Barcelona 1996. 128 págs., 
il-1. 

Guías de Huesca. Riba-
gorza. Ramón Casaosa - Miquel 
Ortega. Ed. Instituto de Estudios 
Altoaragoneses. Diputación de 
Huesca. Osea 1995. 197 págs., 
il-1. 

Andar por las sierras de 
Guadalajara. José Luis Cepillo 
- Francisco Ruiz - Juan Madrid. 
Collecció «El Buho Viajero». 
Lubros Penthalon. Acción Di-
vulgativa, S.L. Madrid 1996. 
303 págs., il-1. 

El Pirineo Catalán. Del 
Valle de Aran al cabo de Creus. 

Agustín Faus (Guías de la natu
raleza/2). Ed. Ibercaja. Sara-
gossa 1995. 207 págs., il-1. 

ESCALADA 

Ports. Guía de escaladas. 
Luis Alfonso - Xavier Buxó. Ed. 
els autors. Barcelona 1996. 221 
págs., il-1. 

ALPINISME 

Catalunya ais set cims del 
món. Josep A. Pujante. Ed. Zen-
drera Sariquiey. Barcelona 
1996. 199 págs., il-1. 

BICICLETA DE 
MUNTANYA 

BTT por el Somontano de 
Barbastro y sierra de Guara. 
Javier Sampedro - Antonio 
Gibano. Ed. Prames, S.A. 
Saragossa 1995. 127 págs., il-1. 

GEOGRAFÍA 

La comarca de l'Anoia. Ex-

cursions, pobles, paisatges. 
Gener Aymamí. Ed. Unió Ex
cursionista de Catalunya. Bar
celona 1996. 

Comarques i subcomarques 
de Catalunya. Girones. Volum 
6-4. Ricard Serra. Collecció 
«Aprofundiment comarques ca
talanes», 1. Ed. fautor. Agru
pado Catalana Colldejou de 
Promoció Excursionista. Mo-
llerussa 1996. 228 págs., il-1. 

HISTORIA I 
ARQUEOLOGÍA 

Demografía i societat de 
Tarrega i de l'Urgell durant 
l'antic régim. Josep M. Planes. 
Ed. fautor. Agramunt 1995.434 
págs., il-1. 

El tresor deis canals d'Ur-
gell. Jaume Mateu - Josep Ripoll 
- Josep Vallverdú. Pagés editors. 
Lleida 1996. 260 págs., il-1. 

Subministrament d'aigua i 
tifus a Barcelona (1914-1915). 
Jaume de Ramón i Vidal. 
Collecció «Episodis de la 
historia», 306/307. Rafael Dal-
mau. Editor. Barcelona 1996. 78 
págs., il-1. 

El año pasado (1886-1888). 
Obra Completa de Josep Yxart. 

Volum I. Edició a cura de Rosa 
Cabré. Ed. Proa. Ajuntament de 
Tarragona. Barcelona 1995. 677 
págs. 

Viatgers a Figueres. Segles 
XV - XIX. Manolo Moreno. 
(Quaderns d'História de Figue
res, voi. I). Ed. Ajuntament de 
Figueres. Figueres 1995. 128 
págs., i l i . 

- Pere Carrera i Torrent 
(1785-1844). Darrer abat de 
Sanies Creus i fili de Castell-
nou de Seana. Miquel Galitó 
(Estudis Castellnouencs - 10). 
Pagés editors. Lleida 1996. 111 
págs., i l i . 

Memoria d'un recorregut. 
Agustina Rico (50 anys del Cen
tre Excursionista Puigcastellar). 
Ed. Centre Excursionista Puig
castellar. Santa Coloma de Gra-
menet 1996. 215 págs., il-1. 

Cervello i la Palma. Guia 
del patrimoni historico-artístic. 
Direcció: Albert Esteves. Ed. 
Centre d'Estudis i Divulgació 
del Patrimoni. Cervello 1995. 
32 págs.. il-1. 

Album historie, pintoresc i 
monumental del Pirineu 
(1880). Antoni Mir - Joaquim 
M. de Moner - Josep Pleyan de 
Porta. Collecció «Biblioteca 
Pirinenca». Ed. Garsineu Edi
cions. Tremp 1996. 113 págs., 
il-1. 

Ciutat Velia. Itineraris per 
una Barcelona desconeguda. 
Josep M. Vilarrúbia. Ed. Co
lumna Edicions, S.A. Barcelona 
1996. 84 págs., il-1. 

Capmany. A. Egea - M. Roig 
(Quaderns de la Revista de Gi-
rona /61 ) . Ed. Diputació de Gi-
rona - Caixa de Girotta. Girona 
1996. 95 págs., il-1. 

La Valí de Bianya. Josep 
Muría (Quaderns de la Revista 
de Girona / 60). Ed. Diputació 
de Girona - Caixa de Girona. 
Girona 1996. 96 págs.. il-1. 

Els templers catalans de la 
rosa a la creu. Josep M. Sans 
i Trave. Ed. Pagés editors. 
Lleida 1996. 497 págs., il-1. 

ART 

La Cerdanya. Els viaranys 
del romànic. Sol Gasch - Ricard 
Lobo. Collecció «Polaris». Ed. 
Garsineu Edicions. Tremp 1996. 
79 págs., il-1. 

ETNOGRAFÍA I 
FOLKLORE 

El carboneig. L'exemple del 
Montseny. César Gutiérrez. Ed. 
Altafulla. Barcelona 1996, 190 
págs., il-1. 

Gegants de Sabadell. 150 
anys d'història. Marta Ibáñez. 
Edicions El Médol. Tarragona 
1996. 174 págs., il-1. 

Fets, costums i llegendes. La 
Noguera, II. Joan Bellmunt. 
Pagés editors. Lleida 1995. 384 
págs., il-1. 

La Catalunya rància. 
Lloren? Prats. Collecció «El 
Pedrís», 36. Ed. Altafulla. Bar
celona 1996. 244 págs., il-1. 

Calendes. Impressions so
bre mites, festes i celebracions 
catalanes. Bienve Moya. Col-lec
cio «L'Agulla». Ed. El Médol. 
Tarragona 1996. 128 págs., il-1. 

LITERATURA 

Histories de l'Alguer entre 
la marina i la campanya. An-
dreu Bosch - M. A. Susanna. 
Collecció «Al Guió del 
Temps». Rafael Dalmau, Editor. 
Barcelona 1996. 108 págs. 

Llengua i discriminado. 
Josep Murgades. Collecció «La 
mata de jone». Ed. Curial. Bar
celona 1996. 91 págs. 

Verd madur. Josep Virós. 
Collecció «Biblioteca Piri
nenca». Garsineu Edicions. 
Tremp 1996. 282 págs. 

DEFENSA DE LA NATURA 

Els drets del medi ambient. 
Antoni Amedós - Alex Peñalver 
- Lluís-Xavier Toldrà. Ed. El 
Médol. Tarragona 1996 (segona 
edició actualitzada). 144 págs. 

Les altes muntanyes de la 
Mediterrània. Protegir natura, 
protegir cultura (Congrés inter
nacional). Mountain Wilderness 
de Catalunya. Coordinado: 
Miquel Rafa - Joan Cervera. 
Barcelona 1995. 177 págs., il-1. 

MANUAL-DICCIONARIS 

Inventari d'esglésies. Bar-
celo-nès III. (Barcelona capital 
II). Josep M. Gavín. Rafael Dal
mau, Editor. Barcelona 1996. 254 
págs., il-1. 
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Cent v'int a n y s d'historia col lectiva a través d e 
múltiples col laboradorts i U lustradora. 

Per primera v e g a d a , els nosrres socis , 
l 'excursionisme i e ls lectors inteiessats tindran a 

l'abast aquells esdeveniments q u e han fet de l 
Centre Excursionista d e Catalunya una p e c a 

significativa d e la sodetat civil catalana. 

C O M M E M O R A T I L I 
D E L 1 2 0 è A N I V E R S A R I 

D E L C E N T R E 
E X C U R S I O N I S T A 
D E C A T A L U N Y A 

La Comissió per a l'edició del llibre commemoratiu dels ceni 
vint anys d'història del Centre Excursionista de Catalunya 
posa en coneixement dels socis l'inici del période de subs-
cripció a l'obra. L'edició constarà de dues versions segons es 
detalla més endavant: una de normal i una d'especial limitada 
a subscriptors específics i no vendible. La data d'aparició sera 
el novembre de 1996. 

La Comissió per a l'edició del llibre està integrada per Agustí 
Jolis, coordinador general de l 'obra. Agustí Bou, Josep Maria 
Gallach. Francese Guiri i Josep Maria Sala, coordinadors, i 
Jaume Bonaventura, Joan Costa, Joan Ferrater, Hilari Sanz i 
Valenti Zapater, collaboradors. 

C a r a c t é r i s t i q u e s d e l ' ed ic ió 

La versió normal constarà d'aproximadament 432 pagines de 
text amb unes 300 fotografíes impreses a un i quatre colors so
bre paper estucat de 160 gr, relligades amb tapa dura, llom 
rodó i folre de guaflex, un producte similar a la peli i encoixi-
nat. Per sobre cobrirà l 'obra una camisa de paper estucat bril
lant impresa a quatre colors. El gruix aproximat del llibre será 
d 'uns 4 cm, falcada de 29,7 cm i l 'amplada de 21 cm. El con-

junt es presentará retractilat. Aquesta edició es posará a la 
venda en llibreries a un preu aproximat de 5.000 ptes., pero el 
subscriptor en pagará solament 3.500. La versió especial cons
tará d'un tiratge limitât no vendible en llibreries, numerat i 
personalitzat amb el nom de cada subscriptor. El llibre tindrà 
les mateixes caractéristiques que la versió normal pero es pre
sentará estotjat dins d 'una capsa de fusta foliada amb símil 
pell. Tant en un cas com en l'altre, el nom del conjunt dels 
subscriptors constará en una relació a les pagines interiors de 
l 'obra. 

S u s b c r i p c i o n s 

Fins al 31 de juliol de 1996, el Centre Excursionista de 
Catalunya ofereix ais socis la possibilitat d'adquirir la versió 
normal del llibre amb un descompte substancial o bé l'opor-
tunitat única de subscriure's a l 'edició especial. En el primer 
cas s'ofereix. a més, la possibilitat de fraccionar el pagament 
en dos imports. Podcu subscriure-us directament a la Conser-
geria del Centre, a través de qualsevol col laborador de la 
Comissió o bé trametent al Centre la següent butlleta jun-
tament amb un taló barrat o el justificant d'ingrés bancari. 

X- Rclallcu-lu 0 leu-ne una fotocòpia 

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ AL LLIBRE COMMEMORATILI DEL 120è ANIVERSARI DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

Nom sence r i c o g n o m s Tel 

Adreça Població C P 

• Em subscric a exemplars* d e l'edició normal d e l'obra a m b la modalitat segùent : 

• a) P a g a m e n t d'un cop (3.500 p tes per exemplar) 

• b) P a g a m e n t fraccionat [2.000 p tes per exemplar ara i 1.500 p tes per exemplar en el moment 

de la recollida del(s) llibre(s)] 

• Em subscric a 1 exemplar** de l'edició especial de l'obra a m b un p a g a m e n t unie de 15.000 p tes 

Adjunto: • Comprovant d'ingrés al compte del Banc de Sabadel l , núm. 0081-0057-0001085318 a nom del 

Centre Excursionista d e Catalunya 

• Taló nominatiu o al portador i barrat 

• Import en metal lie lliurat a m á 

En la versió normal no hi ha limit en el nombre de subscripcions per persona 
Solament hi haurà un exemplar especial per subscriptor. Una persona pot abonar tantes subscripcions especiáis com desitgi pero a nom 
de persones diferents. Per tant, caldran tantes butlletes com subscripcions especiáis es facin. 



COLLECCIÓ GUIES DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
questa guia en dos volums del 

massís de Posets i del sector 
| fronterer de Perdiguero us 

ofereix un gran repertori de 
240 itineraris, de diferents 

graus de dificultat, per a 
recorrer aquest massís del 
Pirineu, en la qual hi ha el segon 

cim mes alt: el pie de Posets. 
També hi trobareu una selecció 

de les millors escalades. 

EDITORIAL MONTBLANC-MARTIN 
tí. Nena Casas, 73-75 - 08017 Barcelona 
Tel./Fax: (93) 204 43 97 

Es una publicado del 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

Club Alpi Cátala 

ANETO-MALADETA 
PIRINEU ARAGONÉS 

Josep de Tera i Camins 
• Aquesta guia del massfs de la Maladeta us ofereix un gran 

repertori de 180 itineraris, de diferents graus de dificultat, 
per a recórrer aquest massfs del Pirfneu, en el qual hi ha el 
cim més alt: l'Aneto. 

• També hi trobareu una selecció de les millors escalades. 

• Els itineraris d'aquesta guia es divideixen en dos grans 
apartats: els d'aproximació a indrets o a colls clau i els 
d'ascensió als cims. Es tracta d'una guia que us permetrà 
descobrir el massi's de la Maladeta des de diferents indrets, 
especialment des del refugi de la Renclusa, del Centre 
Escursionista de Catalunya, situat al peu del massfs. 

EDITORIAL MONTBLANC-MARTIN 
ci. Nena Casas, 73-75 - 08017 Barcelona 
Tel./Fax: (93)204 4397 
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CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
Club Alpi Caíala **JÍ±" A 

ÍÉÉIGÓ 
TELEB - COSTABONA 

ra-Mariné 

i Aques ta guia del Canigó, Tres Este les i Cos tabona , con té 28 
itineraris per a recorrer l'extrem est del Pirineu oriental, a m b tan ts 
al l icients muntanyencs i paisatgíst ics, ent re e ls qua l s hi ha la pica 
del Canigó, una muntanya emblemát ica per a is ca t a l ans del nord i 
del sud del Pirineu. "-mí^^M""' 

1 A m e s , a q u e s t a guia us ofereix una serie d e 26 variants dels 
itineraris, de mane ra q u e podreu configurar u n a infinitat d e 
recorreguts d 'acord a m b els gus tos i les possibilitats d e c a d a s c ú 

1 Es tracta d 'una guia q u e u s permetrá descobrir a q ü e s t e s 
m u n t a n y e s pir inenques tan boniques i alhora tan c a r r e g a d e s 
d'história i d e significado. tW^^M B » 

mm 
EDITORIAL MGNTBLANC-MARTIN: 
c/ Nena Casas. 73-75 - 08017 Barcelona Tél./Fax: (93) 204 43 97 . 

Es una publicació del 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

Club Alpi Cátala 

LA VALL DE Ní 
Josep Nuet i Badia 

Aquesta guia de muntanya us ofereix una descripció detallada 
i documentada dels camins de la valí de Nuria, distribuíts en 30 
itineraris. 
Hi trobareu els grans camins d'aproximació (GR, travessia del 
Pirineu), els camins tradicionals que han seguit els pelegrins de 
tots els temps per anar al santuari de la Mare de Déu i 49 
excursions per a fer des de Nuria. 
Tot plegat perqué pugueu recorrer aqüestes valls del Pirineu 
oriental i gaudir dels seus paisatges i els seus camins, fent una 
estada a Nuria o una travessia de muntanya. 

E D I T O R I A L M O N T B L A N C - M A R T Í N 
el. Nena Casas, 73-75 - 08017 Barcelona 
Tel./Fax: (93)204 4397 




