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L'estatge social 
del Centre 

MUNTANYA 

U n a de les formes de per

m a n e n c i a en la m e m o r i a 

col-lectiva és la fidelitat a les 

pedrés i ais espais que ens han 

vist néixer. U n a de les carac

téristiques de sempre del C e n 

tre E x c u r s i o n i s t a de C a t a 

lunya ha estât sobrev iure i 

créixer sensé canviar de pe

drés ni d'espais, tot i admetre 

que en algun moment de la 

historia de l'entitat aques ta 

p e r m a n e n c i a hagi p l a n t e j a t 

dubtes o pugui haver fet ca

v i l l a r a lgun directiu. 

Avui , òbviament , ningu no 

es quest iona la idoneïtat del 

local social del C e n t r e . Les 

sèves pedrés i espais contenen 

un patr imoni que no es pot 

moure de Hoc, per raons d'im-

possibil i tat material i també 

per raons historiques i de res

pecte ais inicis... i també per

qué, a mes, s'ha anat creixent 

aprofitant racons i ocupant es

pais de les cases que ens vol-

ten, créant un laberint de pi

sos, escales i passadissos que 

a m b Tactual fase de reformes 

s'esta intentant ordenar i ra-

cionalitzar. 

Seguint Tactual pía d'obres, 

quan aquesta edició de la re

vista arribi a les mans del lec

tor, és d'esperar que ja estigui 

habil itât el tercer pis del nú

mero 12 del carrer del Paradis, 

i en vies d ' instaHació en els 

n o u s espa i s les secc ions de 

Geografia i Ciéncies Naturals , 

de Fotograf ia , i d 'Història i 

Art . T a m b é estará en fase fi

nal d'execució la n o v a sala 

d'exposicions, a la qual es do

nará el nom de Sa la Albert H. 

G o r d o n , i que dotará el C e n 

tre d'uns espais dignes i mo

d e m s per a atendré les sol-li-

cituds internes i externes. 

C o l d a b o r a n t en aqües t e s 

millores, TAjuntament de Bar

celona está restaurant Tentra-

da de Paradis 10, donant- l i el 

mateix caire que havia t ingut 

en els seus inicis, és a dir, de 

pat i a cel obert , i récupérant 

els vitralls del passad í s supe

rior a m b les paraules «Patria», 

«Libertas» , «Fides», que varen 

ser manl levades el 1939. 

N o es t r a c t a de d e s t i n a r 

aquest espai editorial a expli

car el q u é o el com d'unes 

obres , sino de transmetre Tes-

perit que ha presidit en tot 

moment la realització del pro-

jecte que fa tres anys es va 

sotmetre a la c o n s i d e r a d o de 

to thom. La intenció de millo-

ra de l 'es tatge soc ia l es va 

material itzant amb la volun-

tat específ ica d'estar física-

m e n t i c o n c e p t u a l m e n t o n 

som, en un barri i uns edificis 

concrets , en els quals volem 

estar i romandre , pero amb els 

a v a n t a t g e s d 'una concepc ió 

moderna i actual deis espais , 

a m b totes les v i r tu t s de la 

llum, del color, de la transpa

rencia, de Tobertura i la con-

nexió a m b el defora. . . objec-

tius que intentem acompl ir , 

conscients de les l imitacions 

que hi ha, però sense renun

ciar ais conceptes de dignitat 

i de qualitat que creiem que 

el C e n t r e ha de manifestar. 

Després d'aquestes millores 

en v indran unes altres dintre 

del pía que es va fer en el seu 

m o m e n t , a m e s u r a q u e les 

p o s s i b i l i t a t s ho p e r m e t i n , 

però esperaran un temps, per

qué cal assumir i perfeccionar 

el que s'ha fet. Hi ha consci-

ència de la nécessitât de mes 

espai social i de majors facili

ta i s de trasl lat i comunicac ió 

e n t r e d e p e n d é n c i e s , d ' u n a 

mes gran valorac ió exposit i

va del patr imoni artístic i his

torie. T a m b é hi ha evidencia 

del requer iment de mes faci

l itais de reunió per ais joves , 

per al nostre futur i per ais 

nostres projectes actius. Mes 

e n d a v a n t s'iniciarà una nova 

fase. 

Paradis 10, Paradis 12, Lli-

breteria , Pietat son noms de 

carrers i de cases per les quals 

el C e n t r e E x c u r s i o n i s t a de 

C a t a l u n y a es va estenent, a 

poc a p o c , sense fer sorol l , 

donant contingut i vida a la 

quietud d'aquest barri gòtic 

barceloní mes virtual que real. 

En la perspect iva del tercer 

miHenni és important tenir 

una base sòlida: els espais i les 

pedrés de sempre, ben posats 

i actualitzats, són un b o n fo-

nament per als projectes fu

turs. 
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Reptes de 
l'excursionisme 
Josep M. Solé i Sabaté 

Ara podeu llegirla síntesi del que va dlrde paraula al Saló 
de Cent de la casa de la clutat, Josep M. Solé i Sabaté, 
historiador ben conegut I director del Museu d'Historia de 
Catalunya, en el parlament de la diada de Sant Jordi de 
1998, que va pronunciar amb el tito/ que encapqala aqües
tes ratlles. En aquest parlament va fer una serie de consi-
deracions sobre elpaper del Centre en la recuperado cultu
ral del nostre país i a la darrera part va esbossar els reptes 
que considera vitáis per a l'excursionisme delseglexxi. 

Més enllá de l'aventura de co-
néixer el propi país, el descobri-
ment del territori, la vida de les 
persones allunyades deis medis ur-
bans que van fer els excursionistes 
el segle passat, voldria referir-me a 
un punt que avui em sembla cab
dal: el manteniment de l'esperit ex
cursionista en estat pur. 

Veig erroni, elitista i camí d'una 
comercialització materialista entrar 
al món de l'excursionisme pels ca-
mins de la competició. 

L'excursionisme ha de ser una 
activitat coldectiva que vagi per 
muntanyes altes, baixes, mitjanes, 
per plans i camins, també per cos
tes i platges de tot el món. 

L'excursionisme a Catalunya ha 
de ser intercultural; la base és la 
cultura del país que incorpora, in
tegra i fon en el seu si les aporta-
cions deis joves, nois i noies que, 
procedents d'altres terres, prope
res i llunyanes, fan seva aquesta 
térra. Aixó no és descobrir res, 
és el que sempre ha fet l'excursio
nisme. Pero em sembla oportú re-
cordar-vos-ho en aquests temps 
que el mestissatge racial i cultural 
es fa cada cop m e s present a 
Catalunya. 

La competitivitat está bé d'una 
manera precisa i en moments de-
terminats, per a potenciar activi-
tats que no están a l'abast de molts 
i, fins i tot, per a atraure sectors 
que sense el desig de «triomfar» 

s'allunyarien del nostre món més 
habitual. Però només excepcional-
ment s'ha de convertir en un ele-
ment clau. La normalitat, em sem-
bla que ha de pensar-se per a 
aquests centenars i milers, de per-
sones que fan seu un espai amb els 
peus, amb els ulls, el coneixement, 
la cultura i també, és clar, la natu
ra. 

Horn pot dir que manca la pre
sencia massiva de noves generaci-
ons a la muntanya. A mi em fa patir 
veure al vessant nord del Pirineu 
una reunió de gent que fa els cims 
més variats, i comparar-ho amb el 
vessant nostre i veure'l menys fré
quentât. Per això cai atraure joves 
audaços cap a l'«aventura» de l'ex
cursionisme. Tanmateix, crée que 
aquest és un plantejament equivo
cai. Del nombre en sortirà la gent 
més apta per a dur a terme les ex
peditions més difícils, però molt més 
dificultós és començar des d'una 
xifra que sera obligatòriament re-
duïda si comencen per les empre-
ses excursionistes més cantelludes. 

Els reptes de l'excursionisme 
passen per ser fidels al passat, això 
és, la propia historia i la natura, 
aconseguir atraure el nombre més 
gran de persones per a fer un ex-
cursionisme obert, democratic, plu
ralista, que doni a cadaseli la sorti-
da a les seves pròpies possibilitats, 
virtuts i afanys. 

Tant a Europa com a America, 
l'excursionisme que té esdevenidor 
va per aquí -i així es diu des del 
temps dels classics-: plagia el que 
és bo i oblida el que és minoritari i 
excloent. 

Un moment 
del parlament 
de Josep M. 
Sole / Sabate, 
al Said de Cent 
de la casa 
de la ciutat, 
en la diada 
de Sant Jordi 
de 1998. 
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Entrevista 
a Conrad Blanch 
Josep Nuet i Badia 

Aquest entrevista ens fa conéixer d'una manera concisa ¡directa, com és 
ell, una mica de batane del seu pas perla presidencia del Centre. 

Conrad Blanch 
i Joan Antoni 

Samaranch 
signen 

el conveni 
entre el 

Centre 
Excursionista 
de Catalunya 

i «la Caixa», 
el 7 d'abril 

de 1995. 

Tots els nostres consocis el co-
neixen més pel seu aspecte no gens 
adotzenat: ait, prim, rossenc, amb 
uns ulls blaus i unes ulleres que no 
li amaguen una mirada pénétrant, 
com si estigués escrutant una gèle
ra per endevinar on hi poden ria
ver esquerdes, i un posât de per
sona activa, que fa les coses amb 
rapidesa, amb agilitat. Potser no ha 
fet gaire passadis al Centre, ateses 
les sèves ocupacions i la situació 
geogràfica del seu Hoc de treball, 
però sempre ha estât una persona 
molt planera i propera i, com a bon 
muntanyenc, una persona cordial. 

Conrad Blanch ha estât prési
dent del Centre durant uns quants 
anys. El seu mandat ha coincidit 
amb un moment de canvi, però amb 
la particularitat que eli també ha 
estât un impulsor del canvi. 

Perquè ens parli d'una sèrie de 
coses, ara que ja ha deixat la presi-
dència, li fem aquesta entrevista. 
Com era d'esperar, aquesta entre

vista no l'hem feta asseguts parlant 
tranquildament, sino que, d'acord 
amb les característiques actuáis, 
l'entrevistat i l'entrevistador esta-
ven separats uns cent cinquanta 
quilòmetres, però estàvem units..., 
això si, pel fax i Internet. De tota 
manera, ens sembla que és tot un 
retrat de l'amie Conrad Blanch, tot 
i que ell em comentava que potser 
l'entrevista quedava una mica es
quemática. Aquesta concisió pot
ser també us ajudarà a centrar el 
personatge, una persona práctica 
que no s'esten en literatura sino que 
va directe a l'objectiu. 

La teva afició per la muntanya 
quan comenca? 

El meu contacte amb la munta
nya es dona mitjancant l'escoltis-
me. Recordo un primer campament 
a Saldes, quan tenia dotze anys, 
amb l'ascensió al Pedraforca. De 
seguida em vaig sentir atret per la 
muntanya. 

Fa molts anys que ets soci del 
Centre? 

Vaig entrar al Centre l'any 1969. 
Actualment, dins la munta

nya, que practiques més, l'esqui, 
l 'excursionime...? 

Actualment practico més l'esqui 
de travessia i les ascensions d'alta 
muntanya, sense renunciar a algu-
na escapada per a assolir un cim 
de tresc. 

El teu c u r r i c u l u m munta
nyenc és extens. En podries des-
tacar algunes de les activitats o 
fites que hagis aconseguit i que 
creus que són més importants? 

He realitzat un bon nombre 
d'escalades i d'ascensions als prin-
cipals cims del Pirineu i dels Alps. 
Pel que fa a les expedicions, he 
tractât sempre de buscar zones, 
vessants o itineraris que en el seu 
moment tenien un atractiu de des-
coberta. De les set expedicions 
efectuades, recordo especialment 
la del Gashasherbrum II al 
Karakorum l'any 1980 —darrera 
expedició amb els meus companys 
Enric Font i Pere Aymerich, que 
van assolir aquest cim— i la de 
l'Everest 1985 pel seu simbolisme i 
esforç. 

Dins del Centre, quines acti
vitats havies dut a terme? 

De seguida em vaig incorporar 
a la Comissió de Jovent com a 
monitor. Després, de pie a la Sec-
ció de Muntanya com a vocal de 
sortides, organitzador de raidis i 
membre de junta. Però, sobretot, 
el Centre em va permetre trobar 
els companys per a anar desenvo-
lupant la meva activitat muntanyen-
ca; des del meu primer quatre mil 
al Pizz Bernina amb en Josep Abril 
fins a l'organització d'expedicions. 

En el camp directiu, abans de 
ser président, quines responsabi-
litats havies tingut? 

Havia estât vicepresident de la 
junta de la Secció de Muntanya 
durant quatre anys i vocal i 
vicepresident de la junta del Cen
tre en els darrers quatre anys. 

Que destacaries en positiu i en 
negatiu, en l 'evolució de la reali-
tat de l 'excursionisme els darrers 
trenta anys? 

En positiu, l'avenç en la tècni
ca, en els materials i en l'estil molt 
més lleuger d'encarar les grans as-
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censions. En negatiu, una certa 
massificació de la muntanya, amb 
el risc que comporta el fet de no 
anar-hi prou préparât, com passa 
de vegades. 

També trobo que les motivati
ons han canviat. Abans, el fet 
d'anar a la muntanya s'associava 
mes a uns valors de país, d'identi-
tat... Ara predomina mes l'aspecte 
prôpiament esportiu, fomentât tam
bé per l'àmplia oferta comercial 
que s'ha desenvolupat a l'entorn de 
la muntanya. 

Quin record tens de la teva eta
pa de vicepresident amb Josep M. 
Sala? 

En tinc un gran record, perqué 
treballar amb persones com en 
Josep Maria és molt agradable i en-
riquidor. El seu estil de diàleg par-
ticipatiu i géneros va crear un am-
bient molt constructiu. 

Com vas trobar el Centre en 
tots els aspectes, en entrar com a 
président? 

El vaig trobar molt bé. Sempre 
he dit que no tenia cap excusa per 
a no conduir bé una entitat que 
gaudia d'una bona salut social i eco
nómica. 

Quins son els problèmes que 
t'han donat mes maldecaps? 

Com a tema de fons, no ha es
tât fácil trobar una solució al refu-
gi de la Renclusa. Ocasionalment, 
el robatori de les insígnies de l'acte 
de Sant Jordi de 1995, tôt i que 
aquest problema va representar una 
oportunitat de demostrar, una ve
gada mes, la unió de la gent del 
Centre. 

Si fas ba lanç quines coses 
s'han aconseguit durant la teva 
presidencia? 

Com és lógic, no sóc jo la per
sona mes adequada per a valorar 
les coses que en aquesta etapa s'han 
aconseguit. En qualsevol cas, el 
que he procurât és donar una vi-
sió moderna i de futur a l'entitat. I 
que aquesta visió fos compartida i 
engresques el màxim nombre de 
persones. En projectes concrets 
guardo molt bon record de la cam-
panya «El Nou Centre deis cent vint 
anys»; la publicació de la Historia 
del Centre i la creació de l'Escola 
de Muntanya. 

De segur que no has aconse
guit tot el que et proposaves. Qui

nes son les coses que mes greu et 
sap no haver pogut fer? 

La meva situació laboral no 
m'ha permès dedicar més temps al 
contacte directe amb els socis. 
També sento no haver finalitzat el 
Pia Estratègic, encara que em cons
ta que el procès de débat endegat i 
el consens aconseguit dona i do
nará eis seus fruits. 

Ens podries fer un retrat de 
com veus ara el Centre? 

Està en un punt de desenvolu-
pament molt apassionant. Per un 
costat tenim una bona imatge, una 
dimensió social notable i una base 
econòmica que ens permeten ga
rantir activitats i servéis. Ara bé, 
d'altra banda, tenim encara ambi-
güitats en el difícil equilibri entre 
voluntariat i professionalització, una 
mancança de renovament en les 
juntes d'algunes seccions, l'exigèn-
cia econòmica de mantenir un pa
trimoni important, i un entorn exi
gent i molt canviant. 

Quines són i com son les rela
c ions del C e n t r e a m b les 
intitucions del país, la F E E C , i 
les intitucions de govern: la Ge
neralität, la Diputació, l'Ajunta-
ment...? 

Crec que tots els que hem tin-
gut el privilegi de representar el 
Centre, hem pogut constatar al 
respecte i la molt bona acollida que 
té la nostra entitat en la societat 
catalana. 

Cap on creus que cal orientar 
el futur del Centre? 

Veig el Centre com una associa-
ció que, sense perdre cap dels va
lors que li donen carácter, es posi-
cioni competitivament en el segle 
XXI. Això, al meu entendre, vol dir 
que, d'una manera creativa i eficaç, 
hauria de donar resposta a les crei-
xents demandes d'oci en l'àmbit de 
la muntanya. També hauria de ju
gar un paper capdavanter en tot el 
que fa referencia a la sostenibilità! 
del medi natural, desenvolupant 
estratègies de creació d'opinió i ins
truments d'actuació. D'altra banda, 
s'hauria de resoldre d'una manera 
estable la conservació del nostre pa
trimoni i, finalment, continuar fent 
una aposta decidida per tot el que 
envolta la formació. 

U n cop has deixat la presiden
cia del Centre, potser tindràs una 

mica més de temps. Quins pro
jectes tens? 

Segur que si, que tindré més 
temps, tot i que personalment 
m'agradi estar ocupat. Penso dedi-
car-me més a la tasca de formació 
i docencia en l'àmbit professional, 
perô tinc també altres idees que 
encara no pue concretar. 

En acabar, li desitgem que pu-
gui tenir una mica de temps —en
cara que ens ha dit que li agrada 
estar ocupat— per a venir al Cen
tre a fer tot el que durant la seva 
presidencia hauria volgut fer i de 
segur que no ha pogut. 

Dues 
instantànies de 
Conrad Blanch 
a muntanya. 
A dalt, al cim 
del Monte 
Cinto, 
a Corsega i, 
a baix, al 
Parchamo Peak, 
al Nepal. 
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Dades sobre 
l'excursionisme 
científic català. 
Un pareil d'anecdotes 
de temps passats 
Oriol de Bolos i Capdevila 

El Dr. Bolos fa memoria de fets ja histories que ajudaran a comprendre 
situaclons i realitats que molts no hem viscut. 

En l'excursionisme de la nostra 
terra sempre han conviscut les ac-
tivitats esportives amb l'exploració 
científica i amb el treball per al pro
grés de la cultura catalana. En són 
una demostració els exemples se-
güents: 

1 8 7 8 . 

Ramón Bolos comenca 
a escriure en cátala 

Ramón Bolos, o Ramón Maria 
de Bolos i Saderra, com de vega-
des escrivia el seu nom, avi de Fau

tor d'aquestes radies, era un apo-
tecari d'Olot que, d'acord amb la 
tradició de la familia, tenia un viu 
interés per la natura i s'ocupava 
de l'estudi deis animais i, sobre-
tot, de les plantes. Trescava so-
vint per les terres de la Garrotxa i 
pels Pirineus veins i, excepcional-
ment, va estendre el camp de tre
ball fins a les muntanyes de 
Tortosa. Vivint a Olot, en aquell 
temps una població amb poques 
facilitats de comunicació, fou allô 
que podríem anomenar un erudit 
local. No va fer cap gran obra ci
entífica, pero reuní coldeccions 
importants que després han estât 
utils per ais investigadors que l'han 
succeït. 

Rebé també la influencia del vi
gores moviment de renaixença que 
féu que la Uengua catalana escrita 
passés de Testât de decadencia en 
qué es trobava al començament del 
segle XIX a una represa progressiva 
de la normalitat, com a idioma d'ex-
pressió ordinaria en totes les fun-
cions. 
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La carta següent, adreçada al 

botànic Estanislau Vayreda, que 

després esdevingué el seu cunyat, 

mostra com es produïa la transició 

del castella al català en l'escriptu-

ra. En aquell moment sembla que 

Ramon Bolòs tenia interès sobre-

tot en l 'estudi dels caragols , 

especialment del gènere Helix 

(abreujat a la carta com a H.). 

Hem d'agrair el coneixement 

d'aquesta carta, que reproduïm 

només amb una lleugera modifica-

ciò de l'ortografia, a l'amie Joan 

Vallès i Xirau, professor de Botà

nica a la Facultat de Farmacia de 

la Universität de Barcelona. 

Sr. D. Estanislau Vayreda 

Olot 15Stbre. 78 

Molt amie: des d'ara tinc pro

posât escriure en català lo més 

possible per aprendre'n i aixìs no 

ho estranyis. 

Tinc rebuda la teva i et die que 

no penso moure'm més per ara, 

que no sigui anar un dia a 

Montagut o aixi's, és dir que la 

major part de dies ja hi sere en 

aquesta vila. 

Amb en Roca varem anar a 

Coma de Vaca i als Estanys, lo 

temps molt bo , recollirem H. 

Xatarti, una Limnaea, pupes; de 

plantes poques, puix era tard, no 

obstant quedarem contents, Roca 

trobà un sol exemplar de H. eren. 

rangiana. 

Ahir vaig venir de Platraver amb 

lo Albertet i he trobat lo H. 

pyrenaica, obvoluta, cornea, tam-

bé la Calusilia ventricosa. De plan

tes he vist les del Puig de Cubell, 

però molt passades; molt d'eixut hi 

ha, i aixi's fan llàstima. 

Aquf en Olot també he trobat 

l'H. obvoluta i el cornea, que no 

creia possible, i no tan escàs, puix 

en vaig recollir 12 de vius. 

Si poguessis enviar los teus 

molduscos prompte potser serien 

a temps a marxar amb los meus que 

se'ls emportarà Roca que va a 

Madrid a examinar-se i si no, ho 

tindràs que fer per lo correu. 

Lo Dr. Venturi és molt bon cor-

responsal, li vaig enviar 68 exem-

plars i ja m'ha enviât lo seu résul

tat que ha sigut 49 espècies ben 

determinades, algunes intéressants; 

n'hi ha d'aquelles de Tragurà. 

Desitjo que no tingueu novetat 

en vostra salut, sois millora si n'ha 

de malalts, i rebeu los afectes de 

tots nosaltres, en especial del vos-

tre amic i s. 

Ramón Ma. 

Ramón Bolos continua escrivint 
en cátala i publica algún petit arti-
cle en el Butlletí de la Institució 
Catalana d'História Natural. 

Peí gener de 1914 va fer una gran 
nevada a Olot. Ramón Bolos, que 
tenia seixanta-dos anys, volgué 
anar-se'n a veure el paisatge nevat 
i va agafar una pulmonía que el va 
dur a la mort. 

1948. 
El doctor Losa 
planta cara 
ais militars 

En comencar la dictadura 

franquista el Dr. Pius Font i Quer 

fou destituit del carree de profes-

sor de Botánica a la Facultat de 

Farmacia de Barcelona. El va 

substituir el Dr. Mariano Taurino 

Losa España, nascut a Moradillo 

de Roa (Burgos) l'any 1893. 

El Dr. Losa aviat es va fer car

ree de com havien anat les coses, 

va tractar amb respecte i conside

rado el Dr. Font i Quer i, de vega-

des, va participar en les activitats 

científiques dels botanies catalans. 

El 1948 l'Institut Botànic de 

Barcelona va organitzar, per pri

mera vegada, una campanya d'es-

tudi de la vegetado de les terres 

arides de la plana de l'Ebre mitjà, 

dirigida per l'insigne geobotànic suis 

Josias Braun-Blanquet. El Dr. Losa 

també hi va prendre part. 

El dia 21 d'abril estàvem treba-

llant no gaire lluny de Binèfar quan 

fórem sorpresos per un escamot de 

soldats en formació de guerra, que 

devien perseguir algun fugitiu. Eis 

manava un oficial autoritari i mal

carat que no veia amb gaire bons 

ulls un grup de gent, principalment 

homes joves, dirigit per un estran-

ger que parlava una llengua que ell 

no entenia. Les explicacions dels 

botanies joves, que li volien fer 

comprendre la feina científica que 

feien, resultaven gairebé tan 

inintelligibles per a l'oficial com si 

fossin dites en alemany. Aleshores 

intervingué el Dr. Losa, que amb 

un to tan energie i autoritari com el 

del militar, i fent valer la seva con

dicio de catedràtic de la Universität 

de Barcelona, es va imposar i va fer 

que l'oficial donés ordre de retira

da als soldats. Poes anys més tard, 

havent empitjorat molt les relacions 

entre el govern i la Universität, se-

gurament que no hauria tingut exit 

amb tanta facilitât. 

A /'esquerra, 
el fascimil de 
la carta de 
Ramon Bolos 
a Estanislau 
Vayreda, de 
1878. 

A sobre, una 
vista de la 
depressió de 
l'Ebre, prop de 
Bujaraloz, un 
paisatge i una 
vegetado que 
van ser 
estudiáis 
detingudament 
pels botanies 
que van ser 
abordats pels 
militars. 
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Testimonis 
del poblament antic 
de Corbera de Llobregat 
Antoni Guilleumas i Brosa 

Noticia d'unes troballes arqueológiques que poden teñiréis dies comp-
tats si la voracitat urbanitzadora no satura. 

Pedra amb 
incisions del 

Serrai 
(testimoni 

núm. 1). 

El terme de Corbe ra de 
Llobregat esta format al NW per 
un seguit de vails tributaries de la 
riera de Corbera, que tenen un 
traçât general NW-SE i s'obren en 
els materials triàsics que formen el 
massi's de la Creu de PAragall o 
serra de Santa Magdalena, calcàri-
es a la part superior i gresos a la 
inferior. El contacte d'ambdues 
formacions és molt clar i pot situ-
ar-se, en la zona que ens intéressa, 
en la corba dels 350 m. 

Dues de les valls esmentades son 
els fondos de Ca l'Aragall i de Sant 
Marti, separats pel Serrai, petit 
contrafort que arrenca del vessant 
S del massis de la Creu de l'Ara
gall, passa per la Casa Nova de 
l'Aragall i acaba en un petit turô 
aillât anomenat turô de la Vinya 
de l'Oncle Escombrer, que baixa 
suaument per a arribar, pel S, a la 

riera de Corbera, a l'indret on avui 
es troba la urbanitzacio Bon Re-
pos. Aquest contrafort del Serral 
esta format per gresos (llevat d'un 
petit contacte al S amb materials 
paleozoics), amb el seu caracteris-
tic to vermellos i, encara que son 
uns estrats bastant fracturats, hi ha 
punts on son forga compactes i 
adopten forma de blocs ben visto-
sos, malgrat les seves proporcions 
modestes. 

El fondo de Sant Marti es una 
vail ampla, en forma d'amfiteatre, 
tancada a l'W pel cingle de la Roca 
dels Corbs a la part baixa, i per 
l'escalonament que constitueixen les 
calcaries de tons clars a la part su
perior, que arriba fins a la mateixa 
Creu de l'Aragall, que, amb els seus 
550 m, domina el conjunt. Altres 
contraforts, mes baixos i de materi
als paleozoics molt disgregats, de-

terminen petites valls tributàries, 
que no detallem per no ser d'inte-
rès per al nostre propòsit. 

Per a descriure les troballes fe-
tes recentment al Serrai de Corbe
ra de Llobregat, seguirem el ma-
teix recorregut N-S d'aquest, en
tre els fondos de Ca l'Aragall i de 
Sant Marti. 

Sortint de la Casa Nova de l'Ara
gall, situada al començament del 
Serrai, i a pocs metres en direcció 
S W es troben unes feixes d'aspec-
te antic, que aprofiten, complétant 
els buits amb pedrés posades de 
manera irregular, petits estrats na-
turals de gresos triàsics, molt frac
turats, entre els quals destaca el 
testimoni núm. I. 

Testimoni núm. 1 
(pedra incisa) 

Consisteix en un bloc natural de 
contorn aproximadament pentago
nal, de 90 x 130 cm, i amb 30 cm 
de gruix a la part visible frontal. 
La seva superficie és plana, i, com 
es pot veure pel dibuix i la fotogra
fia, presenta la característica de 
tenir en la seva meitat superior (la 
inferior és llisa, potser per desgast, 
per acciò més humana que natu
ral) fins a una setantena d'incisi
ons rectes, de poca profunditat, en 
disposició general vertical, algunes 
amb tendencia a convergir amb una 
incisió veina i, per tant, marcada-
ment inclinades. Almenys un pa
reil de les incisions -i no pas de les 
més destacades- presenten un tra-
vesser com per a definir una creu 
llatina. D'altres; també poques, es 
troben associades a petites conca-
vitats, que no arriben a formar cas-
soleta, sino que són punts rodons 
oberts a la superficie de la pedra. 
Es significatiu el fet que alguns 
d'aquests punts es trobin aparellats, 
l'un al costat de l'altre, en sentit 
longitudinal. A la part central de 
la superficie, una mica desplaçat 
cap a l'esquerra, hi ha un d'aquests 
pareils, més grans, que podriem 
designar, aquests si, com a petites 
cassoletes. Altres dues cassoletes, 
més petites, es troben a uns cinc 
centimètres a l'esquerra de les an-
teriors i a un nivell més élevât. 

Al vértex superior de la pedra, 
les incisions, en una petita exten-
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sió, es troben disposades de ma-
nera anárquica, en inclinacions 
oposades, alternades amb punts 
circulars o cassoletes tot just inici-
ades i no tancades. Una de les in
cisions sembla insinuar també el 
traçât d'una creu. 

Un segon ordre de signes, tam
bé barrejat, de major longitud i 
amb algún trac horitzontal, ocupa 
una posició més inferior, mentre 
que ja a prop de la zona centrai 
del conjunt, les incisions, algunes 
de major longitud, adopten una 
dísposició clarament ordenada en 
sentit longitudinal, però com si per 
manca de destresa a l'autor deis 
grafits se li n'hagués anat el pois 
cap a una més fácil i espontània 
lfnia ondulada. 

Encara més avall d'aquesta ali
neado se'n percep una altra, d'una 
desena d'incisions molt tenues, 
possiblement d'un traçât més antic 
i per això ja mig esborrades i menys 
definides que les superiors. 

Finalment, el marge esquerre, en 
una bona extensió, està ocupat per 
una mena d'esbossos, tant de cas-
soletes com de traços, de poca pro-
funditat i combinats amb clars 
escantonaments de la vora de la 
pedra. 

No sabríem aventurar si aques
ta és un fragment d'una composi-
ció més extensa (especialment per 
la banda esquerra) o bé un mal
destre rudiment d'una enigmàtica 
escriptura relacionada amb ofre-
nes, cuites o creences en el més 
enllà. 

Assenyalem el fet que no lluny 
d'aquest punt, a la capçalera del 
vei fondo de Sant Martí, sota la 

Creu de l'Aragall, vam tenir la sort 
de localitzar una pedra amb 
petroglifs, de la qual adjuntem una 
fotografia i que ha estât recupera
da per l'Ajuntament de la vila, amb 
la coHaboració deis Servéis d'Ar-
queologia de la Generalitat i per 
gentilesa del propietari de la 
parceHa on es trobava enclavada. 
Tot i tractar-se de tipus diferents 
de petroglifs, la proximitat geogrà
fica i la presencia d'éléments co-
muns (cassoletes, incisions, cana
letes d'enllaç) permeten pensar que 
pot haver-hi una relació fonamen-
tal entre aqüestes peces. 

Seguint la mateixa carena del 
Serrai, entre dues de les feixes que 
la creuen, trobarem el testimoni 
num. 2. 

Testimoni num. 2 
(pedra votiva?) 

Es tracta d'un bloc natural, de 
dimensions relativament petites 
(40 X 50 cm) i d'un gruix de 30 cm 

' & — j - — . 

a l'extrem volât de la peça i de 15 
cm a la part oposada, més baixa. 
La seva superficie superior és in
clinada cap al N, formant a l'ex
trem oposat un cap escalonat, de 
base exempta o formant volada. 
Presenta a la part superior una cas-
soleta ben marcada, de 2,5 cm de 
diamètre i 2 cm de profunditat. És 
notable el fet que aquesta petita 
cavitai no es troba centrada, sino 
que queda sensiblement desplaça-
da cap al costat W, posició que no 
obeeix a un caprici de l'executor, 
sino a la nécessitât de salvar una 
profunda esquerda longitudinal, 
que s'estén cap al costat oposat. 
És évident que si s'hagués centrât 
la cassoleta, s'hauria esberlat el 
bloc en coincidir amb la fissura 
principal. També ensenya aquesta 
diguem-ne picardía que la cassole
ta és posterior a aqüestes línies de 
debilitament del bloc. 

Sensé moure'ns de la lfnia de 
carena del Serrai trobem el testi
moni núm. 3. 

Testimoni núm. 3 
(«cupa» natural) 

Es tracta d'una pedra natural, 
del mateix material que les anteri-
ors, de planta general en forma de 
pentàgon irregular, els eixos ma
jors de la quai fan 180 X 270 cm, 
mentre que el gruix general és de 
90 cm al costat E i 70 cm a l'W. La 
seva superficie superior és plana, 
lleugerament ondulada, inclinada 
cap a l'W. A la seva punta volada 
presenta un petit graó que deter
mina un morro inferior, de super
ficie molt irregular, amb entrants 
d'origen natural, amb un dels quais 
(situât al vértex del graó) coinci-
deix una petita canalització que surt 
de la vora de la més gran d'un con
junt de vuit cassoletes, ben dibui-
xades i marcades, que s'obren a la 
part més alta de la superficie supe
rior de la pedra. Cal fer notar que 
la mateixa cassoleta presenta una 
altra canalització, oposada a l'an-
terior, que l'uneix amb una casso
leta, molt gastada, en la seva part 
N , però que deixa veure encara 
una canalització que acaba en una 
cassoleta próxima a la vora N del 
conjunt. Les cinc cassoletes res
tants s'agrupen en dues de centrais, 

Pedra amb 
petroglifs de 
la capçalera 
del fondo de 
Sant Marti. 
Es troba 
actualment a 
l'Ajuntament 
de Corbera. 

Pedra votiva (?) 
(pedra Mireia) 
entre dues 
de les feixes 
que creuen 
la carena 
del Serrai 
(testimoni 
núm. 2). 
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«Cupa» natural 

a la mateixa 
carena 

(testimoni 
num. 3). 
A sota, 

La mateixa 
pedra anterior 

vista pel seu 
costat E i pel 

costat W. 

més petites, i tres de mitjanes, que 

repeteixen cap al centre de la pe

dra la disposició angular de les tres 

majors de la part superior. 

Una profunda divella separa a 

la part més baixa la pedra descrita 

d'altres que a un nivell més baix 

formen part del mateix estrat d'on 

aquella destaca. 

Creiem notable el fet que al pe

tit aixópluc que forma inferiorment 

la part en volada de la pedra amb 

el sòl naturai, s'hi troba encara una 

pedra plana de 30 x 1 5 x 8 cm, 

que creiem que podria constituir 

l'unie testimoni subsistent de la se

pultura de Hoses que probablement 

ocupava l'espai d'aquell refugi o ai

xópluc i a la quai correspondrien 

els signes religiosos o rituals de la 

part superior de la roca, que aixi 

esdevindria una «cupa», estela o ara 

natural, modalitat d'enterrament 

que creiem que no té antecedents 

al nostre país, i que fora summa-

ment intéressant de confirmar amb 

altres troballes del mateix tipus, 

perqué podríem trobar-nos davant 

d'un precedent de les cupae dels 

temps classics. 

Acabem el breu, però dens, re-

corregut pel Serrai, a la seva cota 

més alta, és a dir, el turò de la Vi-

nya de l'Oncle Escombrer (ca l'Es-

I/I»?- ' ' > -v ,'• • ' f^míSÚi- $ 

ì u J 
° 0 o 1 \ 

o o \ 

1 / O 
\ \ \ \ \ \ \ >£Er3A 

-—"—Y 

combrer és el nom d'una antiga 

casa de Corbera) i que forma el 

testimoni nùm. 4. 

Testimoni nùm. 4 
(tùmul) 

Aquest és l'ùltim dels localitzats 
en un espai tan breu. 

Immediatament després de la 
«cupa» naturai descrita, trobem un 
petit fossat que creua la carena. 
Com que les condicions défensi
ves del fossat foren minimes, més 
aviat creiem que el seu origen deu 
correspondre o bé a una extracció 
de pedra per a una construcció 
propera, o bé a un propòsit de se-
paració o singularització del turò 
de la carena que hi fineix, d'altra 
banda ben regular i uniforme fins 
acf. 

Sigui com es vulgui, a l'altra ban
da del fossat comença un escalo-
nament de feixes circulars, de cons
trucció aparentment molt primiti
va (la vinya que dona nom al turò 
era al vessant S, d'on precisament 
han desaparegut aquelles). Al cim, 
s'hi troba envoltada de pedruscall 
una depresió com la que faria una 
construcció circular coberta amb 
cûpula que caigués esllavissant-se'n 
les parets. Aquesta construcció ens 
resistim a creure que pogués ser 
una de les tipiques barraques de 
conreu, per la senzilla raó que mai 
no es construien -per raons obvi
es de seguretat- en un cim com 
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aquest o a l'esclaire de la carena, 

sino ais vessants, i que la majoria 

-per no dir totes- han arribat, sen-

ceres o més o menys enrunades, 

fins als nostres dies, mentre que la 

ruina del turó és total. Creiem que 

cal preservar-la amb tota cura i fer-

hi aixi que es pugui una excavació 

o, almenys, unes cales per a sortir 

de dubtes i veure si un nou i im

portant testimoni pot afegir-se als 

que ja ara fan del Serrai un indret 

privilégiât de la historia i arqueolo

gía de Corbera i del Baix Llobregat. 

Es precisament aquesta impor

tancia, juntament amb la natural i 

paisatgistica de l'indret, la que fa 

més lamentable l'imminent perill de 

destrucció total d'aquesta zona, 

per la voracitat immobiliària que 

la considera totalment urbanitza-

ble, tot i que costa de creure que 

uns indrets tan notables puguin 

quedar submergits sota l'arquitec-

tura més vulgar i xarona. Esperem 

que els poders publics hi reflexio-

nin novament i es decideixin a sal

var per a Corbera l'indret, el seu 

paisatge i els testimonis arqueolô-

gics i histories que inclou i que 

haurien de ser patrimoni inaliena

ble de la vila. 

Agraïm a la Sra. Nuria Bosch, 

de Sant Vicenç dels Horts, el seu 

guiatge en la recuperado dels to-

pònims tradicionals de la zona. 
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A dalt, cim del 
turò amb què 
acaba el Serrai 
al S (testimoni 
num. 4), base 
d'un hipotètic 
tùmul o 
construcció 
circular 
coberta amb 
una volta 
esfondrada. 
Pot veure's la 
depressió que 
al mateix cim 
hauria quedat 
després de 
l'esfondrament. 
A baix, mur 
existent a la 
base del turò, 
concentric amb 
altres vestigis 
similars 
estesos pels 
vessants 
d'aquest. 
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El turó d'eri Galzeran. 
Una caminada de 
Sant Jeroni de la Murtra 
fins a Alella 
Francese Beato i Vicens 
Lluís Pujol i Argemí 

Una bona excursió perindrets moltpropers a Barcelona, on la munta-
nya I la historia s'agermanen. Un cop haureu fet aquest Itinerari us 
vindran ganes de tornar-hi. 

Ca l'Alemany, 
l'any 1930. 

Al fons podem 
veure la creu 

de Monticala. 
Foto original 
de Josep de 

Cabanyes 
(Estudi de la 

Masia Catalana. 
Centre 

Excursionista 
de Catalunya). 

En ocasions fem llargs despla-
çaments per anar fins als llocs on 
iniciar les nostres excursions. Hem 
estât en molts indrets llunyans del 
nostre habituai Hoc de residèneia, 
ignorant per complet el que tenim 
davant de casa o a quatre passes. 
Aquells topants que en un mati 
podem conèixer i fer-nos carrée del 
nostre entorn mes immédiat, a ve-
gades pressuposem que tenen un 
escàs interès excursionistic i mai no 
ens ha passât pel cap de dedicar 
unes hores a conèixe'ls. 

Barcelona i les ciutats que l'en-
volten, totes elles densament po-
blades, a poc a poc han anat engo-
lint les particularitats orogràfiques 
del seu entorn, un entorn que anys 

enrere havien estat amb freqüén-
cia visitats pels excursionistes i 
amants de la natura, i que ara han 
quedat relegats quasi a l'oblit. 

Pero tot i no semblar-ho, encara 
podem trobar racons on la natura 
resisteix la forta pressió urbanística. 
Aquest és el cas de la zona per on 
transcorre la caminada que us pro-
posem, un itinerari que podeu fer 
en un matí, per a conéixer les mun
tanyes de Badalona, Sant Fost de 
Campcentelles, Tiana, Martorelles i 
Alella, amb l'objectiu de visitar el 
monestir de Sant Jeroni de la Mur
tra, les muntanyes de la Conreria i 
el turó d'en Galzeran. Fins i tot, en 
alguns trams del camí, quedareu ai-
llats de l'entorn urbá que l'envolta. 

La serra de Marina 

El turó d'en Galzeran, o d'en 
Mates, és un deis cims de la serra 
de Marina, conjunt de muntanyes 
que s'alcen entre el Maresme i el 
Vallès, en el sector de la serralada 
Litoral que va del coli de Can Bor-
doi, per on passa la carretera de 
Llinars a Argentona, fins al riu 
Besos . 

Està formada per una sèrie de 
serrats paraldels a la costa, de re-
lleu suau i poca altura, amb una 
orientació de nord-est a sud-oest. 
Les seves altituds mes destacades 
son el turó de Burriac (401 m), 
entre Argentona i Cabrera; el turó 
de Céllecs (534 m), que és la cota 
màxima del sector, sobre Orrius; 
Sant Mateu (500 m), entre Premia 
de Dalt i Vallromanes; el turó d'en 
Galzeran (485 m), on coincideixen 
els termes d 'Ale l la , T i ana i 
Martorelles; i la Coscollada de 
l'Amigó (466 m), prop de la Con
reria, entre Badalona i Sant Fost 
de Campsentelles. 

Un paratge 
que cal recuperar 

La seva proximitat a Barcelona 
i a poblacions densament poblades 
actúa en sentit negatiu sobre aquest 
sector de la serralada Litoral, que 
rep una forta pressió humana, amb 
proliferació d'urbanitzacions, in-
cendis forestáis, sobretot entre el 
Besos i el coli de la Font de Cera, 
que han fet malbé uns paratges per 
on fins fa pocs anys feia goig de 
passejar. Esperem de l'administra-
ció una resposta positiva a fi de 
recuperar-lo i tornar-li, tant com 
sigui possible, altre cop la seva fi
sonomía, que no hauria d'haver-se 
perdut mai. 

Tot i això, cree que val la pena 
de conèixer els indrets per on 
transcorre aquest itinerari. Hi ha 
molts motius que el fan atractiu i 
intéressant; el paisatge, la geogra
fia, els edificis histories, o els re
cords llegendaris segur que serán 
aldicients suficients per a fer-vos 
gaudir d'aquesta caminada. I en 
ultim cas, pot ser com un acte rei-
vindicatiu vers la recuperació 
d'uns paratges que no hem d'aban-
donar. 
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La caminada 

L'excursio que proposem s'ini-
cia en el barri del Canyet, de 
Badalona, al revolt de can Ferre-
ter, de la carretera que va a 
Montcada pel collet de Vallençana. 
Aquï hi ha la masia del mateix nom, 
uns pistes d'atletisme i, molt a prop, 
l'església del Sant Crist. 

Travessem la carretera i baixem 
uns quants metres per un torrent 
enmig de canyes i sorra, fins a la 
riera del Canyet o d'en Folc. 

Remuntem la riera uns quants 

metres i enfilem, a l'esquerra, un 
corriol que puja fins al cim del turò 
de Montigalà, de 145 metres d'alti-
tud. A l'esquerra del corriol hi ha 
el gran rebaix d'una antiga pedre-
ra. 

Montigalà 

Des del turò de Montigalà, o 
Mont Aguilar , es domina tot 
Badalona i el delta del Besòs. Des 
de l'any 1913 és coronat per una 
gran creu en memòria de l'edicte 
de Mila donat per Constanti en el 
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segle IV a favor de la Santa Esglé-
sia. Molt a prop del cim, en una 
roca, de cara a llevant, hi havia 
gravades unes inscripcions, una de 
l'època romana dedicada al sol, que 
l'any 1927 va ser arrencada per a 
traslladar-la al Museu Arqueolôgic 
de Barcelona, una altra que amb 
els treballs d'explotació d'una pe
drera es perderen definitivament, 
amb signes que podien ser ibèrics. 

El turó dona nom a un barri, 
construit al mes pur estil deis anys 
seixanta, que ens van plantar amb 
motiu deis jocs olímpics, on hi ha
via d'haver equipaments. A la part 
de ponent es veu la valí de Poià o 
Betlem, amb les ruines de la masia 
de ca l'Alemany, el monestir de 
Sant Jeroni de la Murtra, sota el 
serrât de les Ermites, i dalt d'un 
proper turó, enmig d'una pineda, 
la masia de can Butinyà. El nom 
de Betlem, amb el qual també es 
coneix aquesta valí, sobretot en el 
Hoc on és situât el monestir, fou 
introduit pels frares jerônims a par
tir del segle XV. 

Baixem del turó seguint un llom 
ample, en direcció a ponent, pas-
sem pel coll de Montigalà i seguim 
per un cami que passa pel mig 
d'unes antigües vinyes, emmarca-
des per atzavares. Som a la serreta 
d'en Mas. 

El camí va a una pista ampia, 
que seguirem, a l'esquerra, de bai-
xada; per aquesta pista hi passa el 
camí de gran recorregut (GR-92), 
marcat amb senyals blancs i ver
meils, el que va de Portbou fins a 
Ulldecona resseguint prop de la 
costa. Poe abans d'arribar al mo
nestir de Sant Jeroni de la Murtra, 
en una esplanada, a la dreta del 
camí, hi ha una surgèneia, que és 
un vessament de la conducció d'ai-
gües del Ter. 

Sant Jeroni 
de la Murtra 

El monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra fou construit a partir del 
mas de la Murtra, comprat pel 
mercader barceloní Bertrán Nicolau 
l'any 1416, per a traslladar-hi els 
frares jerônims que tres anys abans 
havien format una comunitat en 
una casa de Sant Pere de Ribes, 
conegut a partir d'aquell moment 
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per Sant Jeroni del Mont Olivet, i 
que actualment es coneix com la 
Torre del Veguer o deis Frares. 

Joan II féu construir el refectori 
(1478-1486) i Ferran el Catòlic una 
ala del claustre (1465-1494), però tam
bé en foren benefactors Caries I, 
Felip II i l'emperadriu Maria, esposa 
de l'emperador Maximilià d'Austria. 
L'obra, bàsicament, és deis segles XV 
i XVI, i rebé també l'ajut d'altres ries 
mercaders barcelonins, com els Se-
tanti.,El claustre és molt singular dins 
del gòtic, i està considérât de gran 
valor. 

El 1592 s'inicià la construcció de 
la torre per a contribuir a la lluita 
contra els pirates. El 1835 fou in
cendiât, però, tot i això, avui dia 
encara es poden veure els vestigis 
de la seva antiga esplendor. 

Ais afores d'aquest monestir, el 
21 de gêner de 1877, s'hi va reunir 
la junta de PAssociació Catalanis
ta d'Excursions Científiques, que 
després visita les sèves dependèn-
cies, dibuixant alguns détails del 
claustre i de l'edifici. Decidiren ini
ciar les gestions per a adquirir una 
clau de volta que trobaren entre 
els enderrocs, amb desti a Pincipi-
ent museu de l'Associació. El Sr. 
Joan Bover, aleshores propietari 
del monestir, el 1878, es proposa 
de restaurar l'edifici, i un any des
prés, el 1879, va fer donació a l'As
sociació d'Excursions Catalana 
d'una clau de volta. Aquesta clau 
de volta, on hi havia una represen-
tació de la Resurrecció, fou cedi
da pel Centre Excursionista de 
Catalunya, l'any 1936, al jurista 
Jaume Algarra i Postius, que 11a-
vors era el propietari del monestir, 
en el quai estava realitzant obres 
de reconstrucció del claustre. 

Sortint del monestir i a pocs 
metres, deixem el GR-92, per enfi
lar per una esplanada, a ponent 
dels edificis, de cara al serrât de 
les Ermites, el nostre proper ob-
jectiu. Dalt d'aquest serrât hi ha 
dues ermites; la de Sant Climent, 
en el turò de l'esquerra, i la de Sant 
Onofre en el de la dreta, i entre 
Tuna i l'altra, l'edifici de l'antena 
de ràdio. Nosaltres prendrem el 
carni que, ben costerut, puja fins 
al turó de la dreta, on hi ha Permi
ta de Sant Onofre, de 266 metres 
d'altitud. 

A dalt, la vali 
de Poià o de 
Betlem des del 
turó de 
Montigalà. 
Podem veure 
el monestir de 
Sant Jeroni de 
la Murtra sota 
el serrât de les 
Ermites, 
i, mes a 
¡'esquerra, el 
turó del Pollo, 
on hi ha el 
poblat ibèric 
de Puig 
Castellar. 
A baix, en el 
claustre de 
Sant Jeroni hi 
ha aquest 
bonic 
brollador i al 
seu costat hi 
creix la murtra 
que dona nom 
al monestir. 

Ermita de Sant Onofre 

Fou construida pels jerônims de 
la Murtra a finals del segle XV. Es 
d'estil gôtic, petita, perô arquitec-
tônicament proporcionada. Fins a 
la guerra de Successió guarda un 
retaule, i durant la guerra del Fran
cés fou quarter general i hospital 
dels Miquelets comandáis per Mi

lans del Bosc. Fou cremada l'any 
1835, restaurada pel Centre Excur
sionista de Badalona, i restituida al 
cuite l'any 1957. 

A causa dels maltractaments 
constants a que son sotmeses tant 
aquesta ermita con la seva «besso-
na» de Sant Climent, actualment 
están tancades i fora d'ús. Entre 
les dues ermites hi ha el pía del 

A la página 
anterior, a 
dalt, can Ruti. 
Important 
masia situada 
en el /foc on 
avui hi ha la 
Residencia 
Sanitaria 
Germans Trias i 
Pujol. Des de 
la Coscollada 
de l'Amigó i al 
llarg de la 
carena de 
Montalegre, la 
tindrem ais 
nostres peus, 
en el vessant 
que mira a 
Badalona; a 
baix, Sant 
Jeroni de la 
Murtra, segons 
un dibuix de 
Felicia Mari fet 
el 21 de gener 
de 1877, 
durant una 
excursió de 
l'Associació 
Catalanista 
d'Excursions 
Científiques. 
(Arxiu del 
Centre 

Excursionista 
de Catalunya). 
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Sant Onofre, 
dalt del serrât 
de les Ermites. 

Al seu costat 
s'alça un 

monòlit dedicat 
a la Festa de 

l'Arbre que 
organitza el 

Centre 
Excursionista 
de Badalona. 

Campament, topònim que recor-
da Testada dels Miquelets durant 
la guerra del Francés, on ara hi ha 
una antena de ràdio. 

Des d'aquí s'amplia la vista so
bre el delta del Besos, i podrem 
veure cap a l'oest el turó del Pollo, 
on hi ha l'important poblat ibéric 
de Puig Castellar. També veurem 
Vallencana, amb les destrosses que 
s'estan fent a la pedrera del mateix 
nom, per sota del turó del Pi Can-
deler i la Coscollada de PAmigó, 
el nostre proper objectiu, on hi ha 
instal-lada una torre de vigilancia 
forestal. Per acabar d'arrodonir-ho, 
tampoc no podrem veure ja el turó 
de Monteada, escapcat per la fá
brica de ciment. 

De Sant Onofre a la 
Coscollada de l'Amigó 

Baixem del turó de Sant Onofre 
per la banda oposada al vessant 
per on hem pujat, per anar a tro-
bar una ampia pista que seguirem, 
en direcció nord, cimentada, de 
cara a la gran pedrera de 
Vallencana i la Coscollada de 
l'Amigó. Aquesta pista cimentada 
és el carni veli de Badalona a 
Monteada, com també Paccés a 
una urbanització que tenim a l'es
querra. De seguida que deixem les 
cases de la urbanització, el nostre 

camí no abandona la carena, però 
deixa la pista que seguíem per una 
altra de terra que surt de l'esquerra 
i que ens portara fins a una espla-
nada on hi ha dos grossos pins, 
molt a prop del turó de Can De-
vesa. Aquí prendrem un camí es-
tret, que passa pel costat d'una 
construcció en ruines, i carenejant 
ens condu i ra al collet de 
Vallencana, per on passa la car
retera de Badalona a Monteada 
(BV-5011). 

Travessem la carretera i re-
muntem per una pista força cos-
teruda. Aquí podrem observar de 
mes a prop i amb tot detall Pex-
p lo tac ió de la pedrera de 
Vallencana. Al fons, si el dia és 
ciar, podrem veure Montserrat. 
Seguim la pista, que ara passa per 
un bosquet de pins, fins al coli de 
les Maleses. Per aquí passa l'antic 
carni de Badalona a l'antiga par
roquia de Sant Cebrià de Caba-
nyes, que assoleix la carena en el 
coli de la Lliçà, però la vegetació 
arbustiva, a consequència del dar-
rer incendi forestal, fa molt difícil 
el pas; és per això que és molt 
millor de continuar per la pista que 
seguíem fins ara i que, pujant pel 
vessant soleil de la Coscollada, 
ens por tará fins a la carena. 
Aquesta carena és resseguida per 
una pista, que aleshores també fa 

de tallafocs; a nosaltres ens cai 
anar cap a l'esquerra, en direcció 
a ponent, i no tardarem a arribar 
al cim de la Coscollada de l'Amigó, 
límit deis termes de Badalona i Sant 
Fost de Campsentelles. Aquí du
rant els mesos de calor hi ha instaP-
lada una torre de vigilancia fores
tal i, a prop, uns pals d'alta tensió. 

La Coscollada 
de l'Amigó (466 m) 

Des de la Coscollada de l'Amigó 
gaudirem d'una bona visió sobre el 
pia de Barcelona, Collserola, el 
Vallès, amb Montserrat al fons, 
Sant Llorenç del Munt , el 
Montseny i, més propers, els tu-
rons d'en Galzeran i Sant Mateu. 
Sota nostre, en el vessant que mira 
a Uevant, destaca el gran edifici de 
la Residencia Sanitària de can Ruti 
i la ciutat de Badalona, i el vessant 
oposat, que eau cap a Sant Fost 
de Campsentelles, on hi ha la font 
dels Castanyers, ara en part ocu-
pat per una urbanització, es coneix 
per la Madurella. 

Al nord-oest de la Coscollada 
de l'Amigó, hi ha uns turons apla-
nats, coneguts per les Corones, el 
més alt dels quals és el turó del Pi 
Candeler, on hi ha les restes del 
poblat ibèric de les Maleses, que 
fou descobert l'any 1928 pels com-
ponents de la Secció d'Arqueolo-
gia i Historia de PAgrupació Ex
cursionista de Badalona, que hi van 
fer les primeres excavacions. El 
nom d'aquest turó prove d'un gros 
pi que anys enrere hi havia en el 
seu cim, i que el feia identificable 
de molt lluny. Des del Vallès sem
bla el cim més alt d'aquesta care
na, però no és així, perqué la 
Coscollada de PAmigó el supera de 
quatre metres. 

Sortirem de la Coscollada per 
la mateixa pista per on hem pujat, 
però en el moment que aquesta fa 
un revolt a la dreta i baixa pel ves
sant soleil, nosaltres seguirem la de 
la carena, en direcció a llevant. 
Després d'una baixada molt forta, 
on es poden veure els efectes de la 
desforestació sobre el sòl, arribem 
al collet de la Jeia d'en Pujol o sim
plement el Collet, on no fa gaire 
que s'ha construit un dipòsit. 

MUNTANYA 
Num. 819 
Octubre 1998 



Camins i muntanyes 93 

La Jeia d'en Pujol 
(397 m) 

Per aquest coli hi passava una 

antiga carrerada, que baixava de 

la plana de Vie i del Montseny. 

Encara no fa gaires anys hi havia a 

porp d'aquí les restes d'una caba

na, la del Mig Amie, i baixant cap 

al Canyet, un indret conegut pel 

Corral dels Pagadors, que proba

blement era Hoc de repòs del bes-

tiar, sobretot de liana, on es feien 

tractes entre pastors i carnissers, 

tant de Bada lona com de 

Barcelona. I a l'altre vessant, el de 

Sant Fost, sembla que s'alçava una 

creu de pedra, que podría ser la 

creu de Cabanyes, que assenyala-

va el limit de les antigües parròqui-

es de Sant Fost i de Cabanyes. 

Josep Castellanos, en una crò

nica de l'excursió que realitzà l'any 

1886, diu que per aquest collet hi 

passa el carni de Badalona a Sant 

Fost. 

En el coli de la Jeia d'en Pujol, 

la pista que seguim des de la 

Coscollada, baixa cap al vessant 

vallesà, on hi ha unes cases d'una 

urbanització, però nosaltres conti

nuaren! carena enllà fins a arribar 

per un tallafocs al coli de Fra Ra-

fel. En aquest punt deixem el talla

focs i flanquejarem pel vessant obac 

del turò de Fra Rafel. 

El carni passa pel mig d'un bosc, 

aquí en bon estât, i a poc a poc es 

transforma en pista, que ens por

tará fins al gran edifici de la Con-

reria, situada en el coli del mateix 

nom, que també es coneix com de 

Montalegre, per on passa la carre

tera de Badalona a Sant Fost de 

Campsentelles (B-500), on enllaça-

rem altre cop amb el GR-92. Al 

pati d'entrada de la Conreria hi ha 

una font. 

Poe abans d'arribar a la Conre

ria, a la dreta, trobem un ample 

carni, obert per fer passar una lí-

nia eléctrica. Val la pena seguir-lo 

uns quants metres, per a tenir una 

magnifica vista a voi d'ocell de la 

cartoixa de Montalegre amb el seu 

claustre, on hi ha les cel-les dels 

monjos. Fins l'any 1994, de trista 

memòria pel que fa als incendis 

forestáis, el convent estava envol-

tat per un bosc frondós; anar pels 

seus voltants feia honor al seu vot 

de silenci, ben amagat com estava. 

La carena que hem seguit des 
de la Coscollada de l'Amigó es 
coneix per diversos noms; els mes 
corrents son els de Montalegre, la 
Conreria o de les Maleses, pero 
en documents antics era coneguda 
com a serra de Campsentelles. 
Actualment aquesta carena fa de 
partió entre els termes municipals 
de B a d a l o n a , San t Fost de 
Campsentelles i Monteada i Reixac. 

La Conreria 

La Conreria s'alça en el Hoc on 

antigament hi havia un convent de 

monges agustinianes. Després passa 

a ser el Hoc on s'administraven els 

delmes de la veina cartoixa de 

Montalegre. Amb la desamortitza-

ció i exclaustració dels cartoixans, 

la Conreria, després d'uns pocs 

anys d'abandó, es transforma en 

hotel, i l'any 1940, en Seminari 

Menor de la diócesi de Barcelona. 

Actualment és un internat regit pel 

bisbat. 

L'arbre dels Nassos 

Davant de la Conreria, anys 

enrere, hi creixia el llegendari ar

bre dels Nassos, que segons s'ex-

plicava va néixer en el Hoc on una 

monja es va tallar el nas per fer 

desdir un galant que la pretenia. 

Era un arbre de Judea (Cercis 

siliquastrum), conegut popularment 

per arbre de l'amor o del foc. Du

rant la primavera era pie de flors 

rosades que, per la seva Singulari

tät, es deia que eren nassos. 

De la Conreria 
a la font de la Teula 

Travessem la carretera i enfilem 

una pista marcada com a GR, que 

va seguint la carena enmig d'algu-

nes cases. Dins el bosc, a mà es

querra, hi ha la fossa comuna que 

s'utilitzà fa anys per a enterrar-hi 

eis morts per la pesta groga de la 

ciutat de Barcelona. Trobem una 

barrera metàl-lica i pocs metres des

prés la vista panoràmica s'eixam-

pla sobre T iana i la costa de 

Montgat; davant nostre en la ma-

teixa direcció que seguim ja veu-

rem el turó d'en Galzeran, on hi 

ha instal-lada una torre de vigilan

cia forestal. En el moment en qué 

la pista gira a mà dreta, deixarem 

el GR-92, i seguirem recte per un 

carni, que al principi és sorrós. Al 

cap d'uns cent metres de seguir-lo 

el carni es bifurca; cal agafar el de 

l'esquerra, de baixada. El bosc, mes 

o menys espès, desapareix, i tor

nen les bardisses subproducte dels 

incendis. 

Des de 
¡'ermita de 
Sant Onofre 
destaca el 
gran esvoranc 
que ha obert 
la pedrera de 
Vallen^ana, 
sota el turó 
del Pi Candeler 
i, mes a la 
dreta, 

la Coscollada 
de l'Amigó, 
on hi ha 
instal-lada una 
torre de 
vigilancia 
forestal. 
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Després d'una corba i d'una 
pujadeta, queden a l'esquerra, en 
un pia, restes de la que fou caseta 
dels burots. Aqui és on aquests fun-
cionaris feien pagar els drets d'en-
trada de les mercaderies que veni-
en de Santa Maria de Martorelles 
cap als pobles de la costa. 

Arribem a una cruïlla de quatre 
camins. Seguim el del mig, que 
comença endinsant-se en el bosc 
amb una baixada. 

Al llarg d'aquest carni, trobarem 
dues fonts; la del Ca i la de la Teu-
la. Deixem un carni a l'esquerra; el 
corriol que seguim fa un fort re
volt a la dreta i ara passa per un 
bonic alzinar on hi ha alguns rou-
res i pins. No tardarem a travessar 
una torrentera, i el corriol altre cop 
es bifurca; ara cal prendre el de la 
dreta, el que va de pia, i pocs me
tres després trobem altre cop dos 
camins; agafem el de l'esquerra. A 
uns dos cents metres de l'ultima 
bifurcació, i a uns cinquanta me
tres a la dreta del carni, en el fons 
d'una clotada hi ha la font de la 
Teula. 

Aquestes fonts, la del Ca i la de 
la Teula, estan ben conservades 
gracies a la feina que hi fan un grup 
de jubilats de Badalona, que, a més 
de restaurar-les, les recorren so-
vint i procuren mantenir-les netes. 

En el cim del 
puig d'en 
Galzeran 

hi ha aquest 
gros senyal 

geodesie. 

Castellruf 

Seguim el camí, en direcció 
nord, que ara comença a pujar de 
valent, fins a arribar al coll de 
Castellruf. A la nostra esquerra, 
cap al nord, tenim el turó on anys 
enrere encara es podien veure les 
restes d'una construcció. Com ho 
esmenta la guia itineraria de La 

Costa i serres de Llevant, redactada 
l'any 1921, pel Centre Excursionista 
de Catalunya, i en un article publi-
cat en el Butlletí del Centre Excursi

onista Sabadell, l'any 1931, original 
de Joan B. Turull, diu que les rui
nes que encara hi havia en aquest 
turó en el temps dels carlins servi-
ren d'amagatall de la partida capi-
tanejada per Isidre Duño. 

Molt a prop del coll de 
Castellruf, enmig de les bardisses, 
hi ha un petit dolmen, descobert i 
excavat per mossèn J aume 
Fàbregas, professor del Seminari 
Menor de la Conreria, treballs que 
va fer amb la coHaboració dels 
seus deixebles. 

En el coll de Castellruf hi coin-
cideixen cinc camins, on hi ha un 
pal indicador que diu la direcció 
que s'ha de seguir per a anar al 
turó d'en Galzeran: cap al sud. Cal 
prendre una pista que a uns dos-
cents metres es bifurca; aquí aga-

farem el camí de l'esquerra, que 

uns dos-cents metres més enllà cal 

deixar per a seguir-ne un altre a la 

dreta. Aquest va enfilant-se fins a 

una carena, on trobarem una pista 

que la ressegueix, anem cap a la 

dreta, en direcció sud, uns deu 

minuts, fins a un trencall on hi ha 

un pal indicador; cal anar en la 

mateixa direcció que seguiem (en 

el cartell indicador diu: La Conre-

ria-45 m), i no tardarem a veure la 

torre de vigilancia forestal que s'alça 

molt a prop del cim del turó d'en 

Galzeran. Abans d'arribar-hi enca

ra cal prendre una pista a l'esquer

ra, que puja, i pocs metres abans 

d'arribar a la torre de vigilancia 

forestal, prendrem un corriol a la 

dreta que en pocs metres ens situ

ará en el cim del turó d'en Galze

ran o d'en Mates, on hi ha el vér

tex géodésie. 

Turó d'en Galzeran 
o d'en Mates (485 m) 

Sobre la gran base on hi ha el 
vértex géodésie, podrem gaudir 
d'una vista panorámica espectacu
lar: començant per Barcelona, amb 
les torres de la vila olímpica, la 
S a g r a d a Famil ia i Mont ju íc . 
Collserola, amb l'Ordal al fons. 
Les planes i ciutats del Vallès oc
cidental, amb Montserrat, Sant 
Llorenç del Munt i l 'Obac, les 
muntanyes del Moianès i els cin
gles de Bertí. Per sobre d'aques-
tes muntanyes es pot veure la neu 
del Port del Comte, la serra de 
Cadí i, pel forat que deixa el riu 
Congost, les del Ripollès. Es dis-
tingeix molt bé el Tagamanent, 
amb el pía de la Calma, el Mata-
galls i el turó de l'Home. Més a 
primer terme trobem en aquest 
sector el castell de Sant Miquel, 
sobre Vallromanes, Céllecs i el 
Montnegre. Finalment hi veiem 
Sant Mateu, que tanca amb el mar 
a l'altura de Premia. 

Aquest turó, a més de ser ano-
menat d'en Galzeran o d'en Ma
tes, també era conegut pels habi
tants d'Alella, com el Telègraf, i 
pels de Badalona com el turó dels 
Enginyers, una clara referencia a 
Testada dels geodistes que mesu
raren el meridià de París els anys 
1792 i 1803. 
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Al peu de la gran base on s'alça 

el pilo del vèrtex geodesie, l'Ajun-
tament d'Alella, a proposta de l'As-
sociació Cultural Revista Alella, el 
diumenge 27 de febrer de 1994, 
amb motiu de l'excursió en aquest 
cim, dins del cicle «Segon cente
nari del mesurament del meridià 
Dunkerque-Barcelona», organitzat 
pel Cen t r e Excur s ion i s t a de 
Catalunya, inaugura una placa en 
memòria de fra Agusti Canelles, 
il-lustre dentine, que participa en 
els treballs per al mesurament del 
meridià, durant els anys 1803-1804. 
Fra Agusti Canelles va néixer a 
Alpens, el 1765, i visqué durant 
els ultims anys de la seva vida a 
Alella, on mori i fou enterrât el 
1818. 

Del turò d'en Galzeran 
a Alella 

Baixem del vèrtex pel mateix 
corriol per on hem pujat, a trobar 
la pista. Cal anar a l'esquerra, uns 
cinquanta metres, per a prendre 
un corriol en forta baixada que 
ens portarà fins a un collet a De
vant del cim, on hi ha una pineda. 
Per aquest collet hi passa el GR-
92. Cai baixar per la pista per on 
hi ha marcat el carni de gran re-
corregut, uns dos-cents metres, en 
direcció nord i en un revolt dei-
xar el GR per agafar una pista a 
la dreta, que baixa fins a la urba-
nització; deixarem un corriol a 
l'esquerra que ens portaria fins a 
la font Sarau. 

Ara ja només cai seguir la bai
xada pels carrers asfaltats fins a 
arribar al fons de la vali, davant 
del coHegi dels Escolapis d'Alella. 

Accès 

Els llocs d'inici i final d'aquesta 
excursió estan ben comunicats amb 
transports publics. 

A partir de Barcelona, s'hi pot 
anar amb tren, metro o autobus. 
En tren, baixant a l'estació de 
Badalona, i d'aqui amb autobus (li-
nia B-26), fins al Canyet. I amb 
metro, a partir de l'estació «Pep 
Ventura» (linia IV), i també amb 
l'autobus (linia B-26), fins a l'inici 
de l'excursió. 

Alella està comunicada amb au

tobus amb Barcelona, i amb la ve
ina població del Masnou, on hi ha 
estació de ferrocarril. 

Dades d'interès 

Monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra. Visites: Dijous de 15,30 a 
17,30, i els primers diumenges de 
cada mes de 10 a 2. Fundació 
Catalunya-América. Museu Ramon 
Pané. Visita: Cada diumenge de 10 
a 13. Informado: Tel. 93-395 19 11 
(de dilluns a divendres, de 10 a 13). 

Poblat ibèric de Puig Castellar. 
Visites: De dilluns a dissabte, mati 
i tarda, i els diumenges al mati. Hi 
ha un vigilant. Per a visites comen-
tades: Museu Torre Baldovina. 
Santa Coloma de Gramenet. Tel. 
93-385 71 42. Fax: 93-466 09 74. 

Centre Excursionista Puig Caste
llar. Santa Coloma de Gramenet. 
Tel. 93-385 99 41 (de dilluns a di
jous de 19 a 21). 

GR-92. Socis del Centre Excur
sionista Puig Castellar, de Santa 
Coloma de Gramenet, son els man-
tenidors del sector de GR-92 que 
va de can Bordoi fins al riu Besos. 
Tel. 93-385 99 41. 

C e n t r e E x c u r s i o n i s t a de 
Badalona. Tel. 93-389 43 97. 

Pare de la Serralada de Mari
na. Diputació de Barcelona. Ser-
vei d'Acció Territorial. Tel. 93-402 
24 83. Fax: 93-402 24 93. 

Autobusos d'Alella. Empresa: 
Barcelona Bus. Sortida cada dues 
hores, aproximadament. Informa
do: Tel. 93-232 04 59. Terminal 
Barcelona (Estació del Nord). 

La cartoixa 
de Montalegre 
des de prop de 
la Conrería. 
Al fons es 
veuen les 
cases de Tiana 
i Montgat. 

Horari 

El Canyet (can Ferrater) - turó de Montigalà 0.15 h 

turó de Montigalà - Sant Jeroni de la Murtra 0.20 h 
Sant Jeroni de la Murtra - collet de Vallençana 0.40 h 
collet de Vallençana - la Coscollada de l'Amigó 0.40 h 
la Coscollada de l'Amigó - la Conreria 0.35 h 
la Conreria - font de la Teula 0.45 h 
font de la Teula - turó d'en Galzeran 0.40 h 

turó d'en Galzeran - Alella (Collegi) 0.50 h 

Hores de carni 4.45 h 
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196 A cop de pedal 

Ascensió al Cogulló 
d'Estela 
Joan M. Vives i Teixidó 

Una bonica ascensió a un bonic i encastellat cim ben poc conegut 

A dalt, la creu 
del cim del 

Cogulló 
d'Estela i, 

a baix, 
el Cogulló 

d'Estela, 
des de mes 

amunt del coll. 

Al sud deis rasos de Peguera, ca-
racterístics pel suau relleu, hi tro-
bem un cim prou destacat: el 
Cogulló d'Estela. Aquest cim és una 
elevació de roca calcaría, avancada 
del massís que domina la plana i on 
podem ascendir en BTT. 

Es tracta d'una excursió de no-
més disset quilòmetres, però supe-
rant un desnivell de 617 metres (540 
els fem a cavali de la bicicleta). Po
dem fer aquest itinerari en un temps 

de dues o très hores, incloent-hi els 
trenta minuts a peu per a l'ascensiô 
i descens del cim. El recorregut es 
fa sempre per dins la pineda de pi 
roig i en arribar al peu del coll d'Es
tela ens trobem amb un magnifie 
planell herbat. La font que hi ha 
convida al descans; és, sensé cap 
mena de dubte, un indret molt bell. 

El panorama que veurem des del 
cim és magnifie. Cap al sud, veiem 
la part méridional de la comarca del 

Itinerari al Cogulló d'Estel-la 

(plstola) f 
3.43 

3 RASOS B E R G A c = > 
DE PEGUERA 

Berguedà, el Bages, Solsonés, les 
carenades del Moianés i la serra del 
Catllaràs. Mes propers veurem la 
ciutat de Berga i el santuari de 
Queralt, les taques d'aigua del pan-
tà de la Baells i l'estany de Graugés 
i el santuari de Corbera. A la nos
tra esquena hi ha la roca d'Orò i 
els rasos de Peguera, Port del Com-
te, serra de Busa i serra deis Tos-
sais. 

El nostre punt de partida és l'es-
glésia d'Espinalbet. La data de la llin-
da d'aquesta església és 1791 i hi ha 
una placa dedicada a Guillem de 
Berguedà, trobador i senyor de 
Castellar del Riu. Des d'aquí, bai-
xem un fort pendís formigonat i tro
bem un safareig. Mes planerament 
passem per sota el restaurant Can 
Miquel i sortim a un trencall asfal

tai que baixa cap a la carretera deis 
Rasos, que deixarem a l'esquerra i 
tirarem de dret. Trobarem un tren
call i sortirem de nou a un carrer 
asfaltat, que seguirem tot pujant 
entre xalets. S'acaba l'asfalt i aviat 
passarem per una finca tancada amb 
filats (refugi de fauna salvatge). Al 
darrere trobarem una torre alta que 
sembla un castell amb un pou al 
costat i un campanar. 

Una mica mes amunt hem de 
deixar la pista bona que seguíem 
—que va a Corbera— i prendre la 
que puja cap a l'esquerra. Aquesta 
pista, molt pedregosa a estones, es 
va enfilant tot fent llacades per dins 
la pineda. En algún revolt podem 
veure un bon panorama local 
(santuari de Corbera , veinat 
d'Espinalbet). Finalment, la pujada 
se suavitza i arribem a un planell 
herbat on s'acaba la pista. Hi ha un 
grup rocós al mig i l'indret és molt 
bonic. Per a assolir el cim del 
Cogulló ho hem de fer a peu. 

Des del punt on s'acaba la pista, 
seguirem un corriol que passa a la 
vora de la font (queda a la dreta) i 
arribarem al coli d'Estela. L'indret 
convida a aturar-se una bona estona. 
Seguirem la carena, herbada, i al da-
vant ja veurem el cim. El carni es fa 
mes evident i es decanta cap a l'es
querra, comencant a trobar roca. 
Ens enfilem per un tram rocós i arri
bem a la carena nord. Passem per 
dins d'una esquerda i en sortir-ne, el 
corriol planeja, una mica estimbat, pel 
vessant de Campllong. Passem per 
sota la creu del cim i ens hi enfilem 
directament. El retorn a Espinalbet 
el fem pel mateix itinerari. 
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El pi canari, 
un pi que rebrota 
Josep M. Panareda i Clopés 

El pi canari és un élément d'una flora absolutament origi
nal de la regió biogeogràfica macaronèsica, que pobla les 
¡lies de l'Atlantic: Açores, Madeira, Canaries i Cap Verd. 

Els qui vivim a l'entorn de la 
Mediterrània sabem prou bé que 
els pins constitueixen un dels élé
ments vegetáis mes significatius del 
nostre paisatge. El pi és un arbre 
que tothom reconeix: acostuma a 
ser ait i té l'escorça gruixuda, les 
fulles primes i llargues. 

Fins els qui no reconeixen les 
diferents especies de pi saben que 
n'hi ha de moites menés. Uns es 
troben a la terra baixa, mes seca i 
cálida, com el pi blanc i el pi pinyer, 
i d'altres son propis de la munta-
nya mitjana o alta, com el pi roig i 
el pi nègre. Alguns pins s'han esta-
blert d'una manera natural, d'altres 
han estât plantats o afavorits per 
l'home. El résultat és que les for-
macions vegetáis i els boscos on 
abunden els pins ocupen actual-
ment una extensió notable. 

La interpretado d'aquest fet ha 
estât molt variada i la concepció 
que es té dels pins no sempre és 
positiva. Els botànics han ajudat 
sensé voler a fer que molts ciuta-
dans tinguin una idea poc favora
ble d'alguns pins, ja que en estudi
ar les pinèdes es fixen mes en les 
plantes del sotabosc que en els ma-
teixos pins. Els forestáis, en canvi, 
només tenen présent els pins. Per 
aquesta rao una mateixa comunitat 
vegetal és considerada i designada 
com una brolla, una garriga o una 
màquia amb pins pels botànics, i 
una pineda pels forestáis. 

A aquesta concepció també hi 
ha ajudat el fet que els pins cre-
men amb facilitât en cas d'incendi. 
A mes, després de cremar-se un 
indret on hi havia pins, els pinyons 
que han saltat de les pinyes ober-
tes per l'escalfor del foc solen ger
minar força bé. Les terres crema-

des es repoblen sovint amb pins, 
de manera que al cap de poc temps 
n'es l'arbre mes abundant. A casa 
nostra aquest fet es pot observar a 
la terra baixa amb el pi blanc. El pi 
blanc no rebrota, a diferencia de 
les alzines, suros, roures, moixe-
res, arboços, llentiscles, aladerns, 
brucs i marfulls. L'unica manera de 
regenerar-se la pineda és mitjan-
çant la repoblació de plançons o la 
sembra de pinyons. 

El pi de Canaries 

Però si aneu a les Ules Canaries 
i ascendiu entre 700 i 1.000 m ais 
vessants meridionals, mes secs, i per 
damunt de 1.400 m en els vessants 
septentrionals, us trobareu amb 
extenses pinèdes on els pins tenen 
la qualitat de brotar si es tallen o 
es cremen. S o n pinèdes de pi ca
nari (Pinus canariensis). 

El pi canari té, com tots els pins, 
les fulles primes i llargues, pero es 
poden reconéixer bé per ser extra-
ordinàriament fines, flexibles i llar
gues, de 20 a 30 cm de llargària. 
També es pot identificar perqué té 
les fulles agrupades de tres en tres; 
la majoria dels pins les tenen de 
dues en dues. Les pinyes son 
grossetes, de 12-18 cm de llargada, 
i uns cinc centimètres d'amplada. 
Els pinyons tenen una mida inter
media, d'un centimètre de llarga
da, entre els del pi pinyer i els del 
pi blanc. 

El pi canari sol ser molt ait i 
corpulent; normalment té entre 
quinze i vint-i-cinc mètres d'alçà-
ria, encara que no és rar trobar 
exemplars de mes de quaranta 
mètres. El tronc és gruixut, entre 
mig metre i un mètre de diamètre. 
Si es deixa, pot assolir 60 m d'alçà-
ria i 5,5 m de gruix. Viu molts anys 
i pot arribar ais cinc segles. 

Viu en ambients ben diferents, 
ja que suporta els ambients secs i 
amb sois prims. Es un arbre que té 
el que s'anomena una gran ampli
tud ecológica. Per aixô hi ha moites 
comunitats vegetáis on el pi pot ser 
abundant: hi ha pinèdes pures, pi
nèdes esclarissades en els vessants 
rocosos abruptes (en els riscos o en 
els roques), pinèdes amb brucs o 
amb brucs i faies (¡aya), pinèdes amb 
matollars de ginestes (codeso, 

escobón, retama, tagasaste) i pinèdes 
amb estepes. Pero hi ha tres am-

Vista d'hivern 
d'una pineda 
de pi canari 
cremada 
l'estiu 
anterior 
(La Palma). 
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A ¡'esquerra, 
un gros pi 

canari carregat 
de liquens 
(Tenerife). 

A la dreta, 
un detall de 

les fulles 
de pi canari 

(Cran Canaria). 
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bients on dificilment trobareu pins: 
a la terra baixa, especialment en la 
part méridional de les illes, a causa 
de les températures altes i precipi-
tacions molt baixes; a l'alfa munta-
nya, a causa del fred intens; i a la 
muntanya mitjana dels vessants sep-
tentrionals, a causa de l'elevada 
humitat gracies a la persistència de 
les boires originades pels vents alisis. 

A causa de la menor altitud no 
hi ha pinèdes espontànies a les illes 
mes orientais, com Fuerteventura 
i Lanzarote; se'n poden trobar al-
guns grupets plantats. Les pinèdes 
mes extenses les t robareu a 
Tenerife, La Palma i Gran Canaria. 
Son menys fréquents a Hierro i La 
Gomera. 

Un pi que rebrota 

Perô el que mes sorprèn el visi

tant és la gran extensiô de les pinè

des Canaries, tôt i que es cremin 

sovint, sensé que aixô malmeti sem-

pre els arbres. Hi ha pinèdes amb 

pins ben alts que en les darreres 

décades s'han cremat una, dues, 

très o mes vegades. A l'illa de La 

Palma, per exemple, en els darrers 

vint anys s'ha cremat una superfi

cie équivalent a mes de la meitat de 

l'illa. Si la visiteu no veureu pas un 

paisatge anorreat i calcinât pel foc. 

El foc afecta mes els estrats arbus-

tiu i herbaci, de manera que els can-

vis es produeixen mes en el tipus 

de pineda: en els arbustos i herbes 

del sotabosc. A mes, a mesura que 

els arbres es fan mes grans, la dis-

tància entre terra i les capçades dels 

pins augmenta, de manera que les 

fiâmes no assoleixen ja les sèves fu

lles i branques. Sovint el foc només 

socarrima una mica les fulles. 

L'impacte del foc és perceptible 

en el paisatge de molts indrets, 

•HHHflMRi 

malgrat que sembli haver-hi una 
vegetació densa i esponerosa al cap 
de poc temps. Es nota perqué l'es-
trat de brucs i de faies, o de gines-
tes, per exemple, és molt homoge-
ni, totes les mates teñen la mateixa 
alearía. Si t'acostes al tronc dels 
pins grossos, és evident la negror 
d'una part de l'escorca. El predo
mini de les estepes també és una 
evidencia que el foc hi va passar fa 
uns quants anys. 

Els estudiosos s'han plantejat 
com els pins s'han adaptat al foc. 
Moltes del gairebé centenar d'es-
pécies de pins que hi ha al món 
teñen unes característiques direc-
tament relacionades amb la seva 
supervivencia i reproducció en-
front del foc. 

El pi canari les té ben clares i 
pot considerar-se com una planta 
piròfita; els incendis periòdics no 
solament no el malmeten, sino que 
la seva persistencia i renovació és 
facilitada pel foc. Les fulles llargues 
i fines creen un ambient idoni per 
a la propagació del foc, ja que afa-
voreixen l'aireig i la combustici rà
pida. El fet que hi hagi exemplars 
alts fa que el foc no malmeti el 
brancam. El foc de terra tampoc 
no afecta greument el pi, a causa 
de la presencia d'una escorca grui-
xuda i aillant. En tot cas, el pi re
brota per les branques verdes. 

Com que les temperatures altes 
fan que les pinyes s'obrin i els pi-
nyons, proveits d'una ala grossa, 
s'escampin per terra, la possibilitat 
de germinar augmenta. Sobretot 
perqué el mateix foc ha consumit 
la densa fullaraca de pinassa 
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(pinocha). L'eliminació de la fulla-
raca, la destrucció del sotabosc i 
la desaparició dels pins més joves i 
mes prims fan que la germinació 
dels pinyons es vegi afavorida. Aixô 
és visible al cap de pocs mesos d'un 
incendi: el bosc és dominât pel 
brancam tendre de color blavis dels 
pins i per les plàntules. 

Més tard es torna a formar una 
comunitat vegetai molt semblant a 
la que hi havia abans de l'incendi: 
predomini de bruc, de faies, de gi-
nestes, d'estepes o d'un herbei més 
o menys dens i esponerós. Al cap 
de ben pocs anys el paisatge ja no 
dona la sensació als visitants del pas 
recent del foc. Només se'n recor-
den els qui hi viuen o ho veieren. 

Quan el record encara no és gaire 

llunyá, el foc hi torna a passar, i el 

cicle es repeteix. El pi, pero, con

tinua creixent, fins que és tallat per 

l'home per a algún aprofitament, o 

mor de veil al cap de molts anys i 

d'haver viscut i patit en la propia 

escorca diversos incendis. Ens es-

pantariem si alguns dels pins cen-

tenaris ens diguessin quants foes 

han socarrimat la seva escorça i els 
han deixat sensé fulles. 

Ara hi ha nombrosos incendis, 
gairebé tots provocats, directament 
o indirecta, per l'home. Tothom ho 
entén. Pero, com s'ha adaptât al 
foc, el pi? Per a entendre-ho cal 
recular molts anys enrere. Només 
fixant-nos en el pi canari, podem 
pensar que abans que l'home pro
voqués incendis, el foc podia inici-
ar-se i estendre's d'una manera 
natural. A les Canaries foren els 
llamps i les erupeions volcaniques. 

Aqüestes causes naturals no oca
sionaren focs nombrosos, perô si amb 
més afectado a causa de l'existència 
de masses forestáis més denses i amb 
un bon gruix de fullaraca. En aqües
tes condicions, un sol incendi podia 
anorrear tota la massa forestal d'una 
illa. Els pins han pogut subsistir no
més gracies a aquesta adaptado. 

A dalt a 
/'esquerra, 
plántula de pi 
canari que ha 
germinai al 
cap de quatre 
mesos d'un 
incendi. Les 
fulles seques 
de terra 
corresponen a 
les fulles 
socarrimades i 
seques a 
consequència 
del foc. 
A dalt a la 
dreta, brots 
tendres en una 
tija cremada 
de pi canari el 
desembre de 
1994. El foc 
tingué Hoc 
l'estiu del 
mateix any (La 
Palma). 
A baix, 
colonització 
de pi canari 
en un volcà 
historie. 
El to blanc que 
domina sobre 
els materials 
volcànics 
correspon a 
una densa 
població de 
liquens (volcà 
de Garachico, 
al NW de 
Tenerife). 
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Lilla de Pasqua (1). 
Apunts sobre la 
geografia i la historia 
Rafael Battestini 

Un resum breu i sintètic sobre el que és I ha estât l'Illa de Pasqua, 
situada al mig de l'Oceà Pacific, I els seus habitants. 

Terres i pobles 

Amb el viatge de la Kon Tiki, el 
1947, Thor Heyerdahl va posar de 
moda l'illa de Pasqua, el Rapa Nui, 
o «illa gran», dels seus autôctons, 
els «pascuenses», que també l'ano-
menen Te Pito te Henua, o sigui, 
«el melic del mon». 

Aku Aku, el misteri de l'illa de 

Pasqua, del mateix Heyerdahl, fou 
un best seller, amè i un xic superfi-
cial, que va saber fer ressaltar els 
dos trets més importants de Rapa 
Nui: el seu aïllatnent, ja que aques-
ta illa és la més l lunyana de 

qualsevulga continent, i el seu mis
teri, ja que no s'ha sabut desxifrar 
el significat d'unes tauletes escrites 
ni el perqué de les grans estatúes, 
que són el testimoni mut d'una ci-
vilització única. 

El film Rapa Nui, de Kevin 
Costner, ha augmentât encara més 
l'interès per aquesta illa. 

En parlar de l'illa de Pasqua 
se'ns presenten una gran quanti-
tat d'interrogants: Com és l'illa de 
Pasqua? Que en sabem? Que s'hi 
recorda? Com era la cultura de 

Rapa Nui? Que s'hi pot veure?... 

Com és l'illa de 
Pasqua? 

Es tracta d'una illa volcànica, 
emergida al bell mig del Pacific sud, 
sobre el que s'ha anomenat la dor
sal del Pacific. 

Esta a 3.700 km del continent 
americà, a quatre hores i mitja de 
vol en un jet i a sis dies de navega-
cid. 

Té uns 120 km 2 , el doble de 
Formentera, amb una forma trian-
gular i uns 150 km de costes, bas-
tant escarpades, amb algunes ba-
dies (hanga), i l 'àmplia platja 
d'Anakene, al nord. El punt més 
élevât és a la Terekava, al caire del 
volcà Rano Roi, que es constitueix 
el vèrtex nord-oest, assolint 600 
mètres; el vèrtex sud, a l'Orongo, 
amb el volcà Rano Kau, assoleix 
els 410 mètres; el vèrtex nord-ori
ental, a Poike, amb el Rano Kaitiki, 
no passa dels tres-cents mètres. 

Hi ha altres volcans, els més 
importants son el Rano Raraku, 
amb el basait del quai tallaven les 

L'illa de Pasqua 
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grans estatúes, els moai, a prop de 
Poike, el Puna Pau del quai extre-
ien un basalt vermellós, amb qué 
tallaven els «barrets», o ha'u moai, 

de les estatúes, i el volca Orito, que 
aportava obsidiana, el material mes 
dur per a una gent que desconei-
xia els metalls. 

Esta rodejada per alguns illots: 
Motu Nui (illot gran), Motu Iti (illot 
petit ) i Motu Kaokao, al sud, o 
Motu Tautara a l'oest. 

El clima és subtropical, plujós 
(una precipitació de 1.000 a 1.500 
mil-límetres l'any), amb dos mesos 
relativament secs, gener i febrer, a 
l'estiu. 

El paisatge és molt désolât, amb 
una vegetado escadussera i seca, 
ja que la porositat de la pedra vol
cánica fa que l'aigua de les pluges 
quedi ràpidament absorbida. 

Hi ha aigua força abundant, 
perô no es nota a primera vista. 

Sols en algunes planures, com 
Vaitea, al centre, Mataveri, a prop 
del poblé de Hanga Roa, que acull 
els escassos tres mil habitants de 
Pilla, i a Anakene hi ha arbres sufi-
cients per a formar bosquets; a 
Mataveri i Vaitea hi ha conreus. 

No hi ha ni un rierol, els craters 
—en particular al Rano Kau i al 
Rano Raraku— formen petites 11a-
cunes, amb aigua tot l'any; hi ha 
fonts (vai hinu), que proporcionen 
aigua potable (vai tea). 

Qué en sabem? 

La civilització de Pilla de Pasqua 

és un misteri, car no s'han pogut 

desxifrar les kohau rongorongo, unes 

tauletes de fusta amb dibuixos i 

probables jeroglífics. 

Per aquest motiu la civilització 

«pascuense» no ha eixit de la pro-

tohistória. 

Tanmateix hi ha hagut, i hi ha, 

un seguit d'estudiosos que han fet 

una valuosa tasca d'investigació 

reforçada per comparacions amb 

cultures similars. 

S'han comparât els vegetáis cul

tivais, la llengua, la religió, el tipus 

de construcció, els habits i, sobre-

tot, s'ha recollit un ric llegat donat 

per una valuosa tradició oral, en

cara que la vida moderna tendeixi 

a degradar-la. 

Els inyame, nous, bananes i ca-

nya de sucre han vingut de l'oest, 

de l'Asia, passant per la Polinesia, 

però les patates, «papas», i els mo-

niatos, «batatas», son d'origen ame

rica, junt amb el pañis i el 

«curanto», una coccio que s'obté 

amb brases que escalfen unes pe

drés que rodejaran els aliments a 

coure. 

Curanto ve de /сигм, un vocable 
deis maputxe, o araucans, els 
«pascuenses» en diuen umu. 

També és d'origen america la 
«totora» de les llacunes. 

Etnicament, els «pascuenses» 
son d'origen caucàsie, com tots els 
polinesis, i la seva llengua és quasi 
la mateixa que es parla en el gran 
triangle que té per vértex la matei
xa illa de Pasqua, Hawaii i Nova 
Zelanda, quedant centrat per 
Tahiti. 

La seva música, els cants i les 

A la posta del 
sol els moais 
adquireixen 
una nova 
dimensió. 

danses son, també, polinesis. 
La religió no aporta cap pista: 

els «pascuenses» creien en un deu 
superior, Make Make, altres divi-
nitats i esperits; a mes, sentien gran 
veneració pels avantpassats. 

Es tracta d'unes caractéristiques 
que retrobem a la Polinesia i, tam
bé, ais Andes. 

El tipus de construcció, amb 
estatúes de fusta o pedra, i murs 
amb grans pedrés ben encaixades, 
es retroba al Perú i a les Ules Mar
queses. 

Les embarcacions emprades a 
Pilla de Pasqua eren les típiques 
canoes amb balancí, própies de 
polinesis i indonesis. 

L'habit d'allargar les orelles, que 
el pare arrangi el casament deis 
seus filis, encara nens, i un elevat 
masclisme en Porganització políti
ca i Pestructura familiar, també es 
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Rapa Nui, i la tradició oral, con

servada pels «pascuenses» i trame-

sa de pares a filis o, mes ben dit, 

d'avis a nets. 

Motu Nui, 
l'illot gran, on 
es recollia l'ou 

de manutara 
en la 

competido 
de l'home-

ocell. En 
primer pia una 

roca amb un 
tangata, la 

cova de 
l'home-ocell. 

retroben a l'est i l'oest 

Les tradicions orals són sorpre-

nents: els indigenes del Perù teni-

en el coneixement d'una «gran illa 

llunyana»; al llac Titicaca hi havia 

la tradició d'un rei mitic, Kon Tiki, 

fili del Sol, que va «emigrar cap a 

ponent endinsant-se en el gran 

mar»; a la Polinesia hi ha la tradi

ció d'un gran rei, d'origen divi, Tiki, 

que hauria arribat des de l'est. 

Tanmateix, els «pascuenses» as-

seguren que vénen de Mare Ren-

ga, una gran illa, de Parxipèlag de 

Hiva a ponent, que fou engolit pel 

mar, a causa de l'accio d'Uoke, un 

èsser maligne enfurismat. 

Es probable que el nivell de 

l'oceà hagi variat, explicant els mi-

tes de l'Atlàntida, Lemuria o el 

Hiva dels pol ines is , el S a n 

Borondón dels canaris i la «desena 

illa» de les Acores. 

Alguns dels primers navegants 

pel Pacific, com Juan Fernândez el 
1576 i Davis el 1686, van veure unes 
terres que ara ja no existeixen; 
podrien haver servit de pont en 
unes migracions que ens semblen 
inversemblants. 

No séria lôgic que els casos de 
l'illa Falcon, emergida a Tonga, i 
la de Krakatoa, quasi desaparegu-
da, fossin unies. 

L'abundància de peix, particu-
larment al llarg dels grans corrents 
oceànics, com el de Humbolt, la 
presèneia de cocos comestibles 
surant i l'abundància de pluges en 
les aiguës del Pacific, poden afavo-
rir llargues travessies. 

Que s'hi recorda? 

Hi ha dos tipus de records de 

l'illa de Pasqua i la seva gent: el 

record histôric, escrit pels primers 

navegants que van desembarcar a 

Notes históriques 

Tots els navegants han deixat 
constancia escrita del que van ob
servar en aquesta illa, descoberta 
el 5 d'abril de 1722, el dia de Pas-
qua, per Jacob Roggeveen; el se-
guiren Felipe González (1770), James 
Cook (1774) i La Perouse (1786). 

Posteriorment les visites es mul
tiplicaren, per part de navegants 
que hi cercaven aigua i aliments 
frescos i, també, de brétols que 
anaven a cacar-hi esclaus. 

Hi ha un curios gravat de Pierre 
Loti , dedicat a l'actriu Sarah 
Bernhardt, on ressalten uns moai, 
drets i tombats, alguns amb el seu 
barret, i uns «salvatges», mig ñus, 
amb la cabellera aleada per un fort 
vent i unes calaveres que fan pen
sar en canibalisme. 

Es curios comprovar que els 
primers navegants trobaren quasi 
tots els moai drets i els darrers, a 
mitjan segle passat, ja els van veu
re a térra. 

Tots coincideixen en el carác
ter alegre i després dels natius, que 
ho donen tot, pero esperen un in-
tercanvi de regáis, preferint objec-
tes metáHics i barrets. 

Mai no agraien els regáis: la pa-
raula «agraiment» no existeix en la 
seva llengua. 

La que diuen, i molt, és iorana: 

«benvinguts». 

Sentien gran curiositat per tot 
el que els sembles nou. 

Els contactes amb els «civilitzats» 
van augmentar el recel dels natius, 
que, a vegades, es mostraven hos-
tils. 

Tradició oral 

Hi ha hagut forca estudiosos 

que han escoltat, i transcrit, el ric 

llegat cultural dels habitants de 

Rapa Nui, com Thompson, amb 

el llibre Te Pito te Henua (1889); 

Knoche, Die Osterinsel (1925); 

Katherine Routledge, The Mystery 

of Easter hland (1919); el P. 

Bienvenido de Estella, Los Misterios 

de la Isla de Pascua (1934); Lavachery 
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i Métraux, Ule de Paques (1935), i 

sobretot, Thor Heyerdahl, Aku Aku 

(1958), Archeology of Easter island 

(1960) i Norvegian Archeologycal 

Expedition to Easter Island (1961), o 

també el P. Sebastian Englert, Island 

at the Center of the World (1958) i 

La Tierra de Hotu Matu'a (1974). 

Totes aqüestes dades han per

inés recopilar, amb un grau forca 

elevat d'aproximació, el que podia 

ésser l'evolució de Pilla de Pasqua 

al llarg dels temps. 

Temps pretérits 

Es molt probable que els pri-
mers pobladors de Pilla de Pasqua 
haguessin arribat del continent 
americá, de la regió del Perú, se-
guint el corrent de Humbolt, en 
grans barques. 

Haurien aportat la patata, el 
moniato, el pañis, la totora i la coc-
ció en un curanto. 

Aquests primers pobladors po-
dien ésser fugitius dels wari, uns 
dominadors preincaics, i haurien 
arribat Pany 700 de la nostra era, 
tal volta acompanyant el seu rei 
Kon Tiki. 

Primera colonització 

S'iniciá cap al 1400, amb Parri-
bada del rei Hotu Matu'a i un cen
tenar de persones, homes, dones i 
nens. 

Foren precedits pels «set explo-
radors», que cercaven una térra mes 
segura que la seva Hiva, amenacada 
per les aigües de l'oceá. 

Hotu Matu'a i els seus desembar
caren a la platja d'Anakene, al nord 
de l'illa, segurament en pie hivern, 
ja que en la llengua de Rapa Nui el 
mes de juliol es diu Anakene. 

Els nouvinguts eren polinesis i 
aportaren els inyames, la canya de 
sucre i les bananes, a mes de canoes 
molt «marineres». 

Hotu Matu'a fou un gran orga-
nitzador. 

Va repartir les terres entre una 
dotzena de famílies, que foren 
Porigen de les «dotze tribus» de 
Rapa Nui; va fer delimitar els 
conreus amb tanques de pedra, 
molt ben tracades, i, sobretot, va 
fer cavar pous cisterna per a 
acumular Paigua. 

La societat es va anar 
estructurant 

El rei, Ariki Henua, era el cap 

suprem, ja que posseia el mana (po

der sobrenatural), que el conver

tía en tapu (sagrat). 

Era alhora gran sacerdot, jutge, 

legislador i conseller. 

La dignitat d'Ariki Henua es 

transmetia per herencia directa, del 

pare a un fill escollit. 

Sembla que hi hagué una cin-

quantena d'Ariki Henua; el darrer, 

batejat Gregorio, va morir, jove, 

Pany 1867. 

Les tribus formaven una confe

derado, cada una estava dirigida 

per un cap (ariki), assistit per guer-

rers (matatoa) i erudits (maori). 

Hi havia escribes (maori 

rongorongo) i constructors de cases 

(maori haré), a mes d'artesans i pes-

cadors. 

Moai semi-
enterrat 
al peu del 
Rano Raraku. 

Les tribus es dividien en clans i 
famílies. 

Vivien en grans cases, de tota 
una familia, naviliformes, amb base 
de pedra, una petita entrada i unes 
parets-sostre corbades, fetes amb 
arbustos i totora. 

Les dones, en general, conrea-
ven les terres, fértils i suficients per 
a una població que no va superar 
mai els deu milers. 

Els tangata s'ocupaven de la pes
ca, com a tasca exclusiva. 

Els «pascuenses» tallaven esta
túes de fusta, els moai kavakava, 

représentant les seves divinitats 
protectores, els Aku Aku, de cos-
telles molt marcades. 

També tallaren moais de pedra, 
bastant rudimentaris. 

Es tractava d'una societat ben 
estructurada, estratificada, jerar-
qui tzada, compar t imentada i 
masclista. 
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Anakene, 
l'unica gran 

platja de 
Rapa Nui. 

M 

Eren mínims els intercanvis en
tre les diverses tribus, excepte en 
determinades circumstáncies festi-
ves. 

La tribu deis miru, descendents 
directes de Hotu Matu'a, era domi-
nant sobre les altres. 

Segona colonització 

A fináis del segle XVI va arribar 

una segona onada de pobladors, que 

probablement procedien de les illes 

Marqueses. 

Tenien els lóbuls de les orelles 

allargats per penjolls de fusta i se'ls 

conegué com a «orelles llargues» 

(epe roroa). 

Eren corpulents, hanau eepe o 

raca gran, en contrast amb els seus 

predecessors, hanau momoko o raca 

petita. 

Els «orelles llargues», forts i ben 

organitzats, es convertiren en els 

amos de Tilla i aportaren la técnica 

del treball de la pedra, erigint grans 

túmuls (ahu), i estatúes (moai) de 

basalt, amb un ñas i unes orelles 

allargades, seguint un esquema molt 

elaborat, que s'ha fet tan famós ar-

reu del món. 

Com que els nouvinguts eren 

majoritáriament homes, es van ca

sar amb dones de raca petita, tot i 

mantenir el seu predomini. 

El «segle d'or» 

De 1580 a 1680, aproximada-

ment, es va desenvolupar a Rapa 

Nui la civilització que ha donat fama 

a Tilla de Pasqua. 

Hi va contribuir una bona orga-

nització, Tabundància d'aliments i un 

cert entusiasme comunitari. 

D'aquella època d'esplendor han 

quedat: 

Un centenar de túmuls funeraris 

(ahu). 

Unes sis-centes estatúes (moai). 

Vint-i-quatre ahu-moai, o sigui, 

túmuls amb estatúes. 

Lluites racials 

Es probable que un gran incen

di, del qual s'han trobat vestigis, fes 

minvar les disponibilitats en ali

ments, atiant els odis entre domi-

nats i dominants. 

La tradició explica que hi hagué 

un seguit de lluites, entre hanau eepe 

i hanau momoko. 

Poden situar-se entre el 1680 i el 

1720, i acabaren amb la quasi total 

eliminació deis «orelles llargues». 

El 1722, en descobrir Tilla de 

Pasqua, Roggeween va trobar ja el 

nou predomini deis «orelles curtes» 

i la persistencia d'una civilització 

encara florent. 

La situació va empitjorar ràpida

mente. 

Cronologia 
protohistòrica 

Es molt aproximada i admet va-

riacions de diversos decenis. 

700 d. de C : arribada deis pri-

l A T A M \ 

mers pobladors amb Kon Tiki. 

1.400: arribada de Hotu Matu'a 

i els seus. 

1.550: arribada deis «orelles llar

gues». 

1580-1680: «segle d'or» amb els 

ahu-moai. 

1680-1720: lluites racials. 

1720: eliminació deis «orelles llar

gues». 

1686: Edward Davis, un corsari 

anglès veu una gran illa al mig del 

Pacific sud. 

1722: Jacob Roggeweeren, nave-

gant holandés que cercava la «terra 

de Davis», descobreix Tilla de Pas

qua. 

A partir d'aquest moment Rapa 

Nui entra a Thistòria, però ho fa 

amb molt mal peu... 

Decadencia 

Entre el 1720 i el 1800 els hanau 

momoko, «orelles curtes», es van 
anar barallant entre ells; de la guer
ra racial es passa a les lluites tribals, 
entre tibus de Test i Toest. 

Aqüestes lluites eren cruentes, 
amb molts actes de canibalisme i 
destrucció de conreus, cases, ahu i 
moai. 

Els successius visitants, González, 
Cook o La Perouse troben una illa 
progressivament degradada, amb 
moai tombats, menys boscos i min-
va de conreus. 

També hi hagué una decadencia 
moral, de la qual podría èsser el 
testimoni un canvi de costums. 

La tradició ens explica que en 
temps de Hotu Matu'a èsser un 
bastard era una vergonya; Cook i 
La Perouse escriuen que era un 
costum, per part deis natius, oferir 
les seves dones a canvi de regáis; 
lógicament naixien bastards... 

Misèria 

En el segle XIX les illes del Pacific 

es convertiren en el gran camp d'ac-

tuació d'un seguit de brétols, com 

ens refereixen la historia de la colo

nització i moltes noveHes deis «mars 

del Sud». L'illa de Pasqua no se'n 

va escapar. 

El 1805 el vaixell nord-americà 

Nancy, dedicat a Textermini de fo

ques, va cacar-hi esclaus i esclaves. 

A partir d'aquell fet hi sovinteja-
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ren els raids de baleners i, sobre-

tot, entre 1850 i 1862, uns peruans 

que explotaven les mines de guano 

a Filia de Chincha hi cacaren es-

claus. 

Un miler de «pascuenses», molts 

d'ells maori erudits, treballaven com 

a esclaus a Chincha; la poblado de 

Rapa Nui quedà reduïda a un altre 

miler. 

El Bisbat d'Oceania, amb seu a 

Tahiti i que, arran d'una rápida vi

sita del bisbe Rouchouze, el 1843, 

s'interessava per l'illa de Pasqua, es 

va decidir a intervenir, fent gesti

ons a través deis consolats de 

Franca i Anglaterra al Perú. 

Fins al 1863 no es pogué obtenir 

el retorn dels esclaus. 

En quedava un centenar i sols 

seixanta van sobreviure a les dures 

condicions del viatge de retorn a la 

seva Rapa Nui. 

El remei fou pitjor que la malal-

tia: dels seixanta, la majoria patien 

verola i tuberculosi. 

Una gran epidemia va castigar 

l'illa fent minvar, encara mes, la seva 

poblado. 

Del miler d'esclaus caçats pels 

peruans, sols quinze van sobreviu

re, mentre a l'illa quedaren uns tres-

cents habitants. 

El 1864 i el 1866 un frare procè

dent de Tahiti, Eugène Eyraud, va 

iniciar la catequització dels 

«pascuenses», en dues estades d'uns 

sis mesos. 

Un companyia francesa, Dutroux-

Bornier, va criar bestiar a la regió de 

Mataveri, entre 1870 i 1877. 

Eren temps de colonització al 

Pacific: Holanda a Indonesia, Franca 

a Tahiti i Nova Caledônia, Alema-

nya a les Salomó i Palau, Anglaterra 

a les Fidji i Tonga, Estats Units a 

Hawaii... 

Els xilens començaren a inquie-

tar-se, arran de la guerra del Paci

fic contra el Perú, quan aquest pais 

s'intéressa per l'illa de Pasqua, men

tre l'Equador s'annexionava les illes 

Galápagos. El 1888 Policarpio Toro 

Hurtado convence el président 

Balmaseda d'armar una expedició 

naval i annexionar-se Rapa Nui. 

Colonització 

El tractat entre un reietó, l'Ariki 

Atamu Tekena, i Policarpio Toro no 

ha estât mai respectât amb rigor. 
L'illa, relativament gran i deser

ta, fou arrendada a la companyia 
Williamson, Balfour and Co (1900-
1950), que hi va obtenir llana i carn 
d'ovins, criats a la regió de Vaitea. 

Els «pascuenses» no tenien dret 
a adquirir noves terres, sortir de la 
seva illa o votar: eren ciutadans de 
segona categoría i se sentien 
«pascuenses con pasaporte chileno». 

L'illa de Pascua depèn admi-
nistrativament de la «quinta región», 
de Valparaíso; hi ha un destacament 
de la Mar ina xilena i un de 
«carabineros». 

La dictadura de Pinochet hi fou 
dura. Cohérent amb els seus prin-
cipis, el tira va prohibir parlar el 
«dialecto pascuense» i va reprimir 
tot tipus d'activitat cultural. 

Temps actuáis 

La democratització de Xile s'ha 

fet sentir a Rapa Nui: ara ja s'ense-

nya la seva llengua a l'escola, peti

ta, de Hanga Roa. 

Els habitants de Rapa Nui han 

obtingut el dret a la ciutadania ple

na, per a votar, desplaçar-se i ésser 

propietaris. 

Tanmateix, a l'exércit, encara 

dominât per Pinochet el gener del 

1998, se segueix prohibint parlar 

«pascuense», així com aimara, 

«fueguino» i maputxe. 

Administrativament, l'illa se

gueix depenent de Valparaíso, el 

port d'on surt, cada tres mesos, un 

vaixell que aporta material pesat. 

La gent i el material lleuger ve
nen, i van, amb un avió, des de 

Santiago, en una línia que és exclu

siva de Lan Chile. 

A mes del transit aeri, Santiago 

acapara les agencies de turisme, 

aprofitant-se del principal recurs 

économie de Rapa Nui. 

Els «pascuenses» reclamen una 

administrado autónoma, un vaixell 

que sigui seu, agencies de turisme 

própies i que al seu aéroport hi 

puguin aterrar altres companyies, 

aportant turisme francés, des de 

Tahiti; americà, des de Hawaii; an-

glosaxó, des de Nova Zelanda i, tam

bé, japonés. 

Volen gaudir de l'excel-lent aé

roport, a Mataveri, amb una pista 

de quatre quilômetres, apte per a 

un Concorde, com el que hi aterra 

el 1987, o un «transbordador de l'es-

pai», segons el programa de coope

rado amb la N A S A i l'ESRO. 

La quasi totalitat de l'illa, com la 

punta sud, a l'Orongo i el Rano 

Kau, la costa occidental, amb el 

Rano Raraku, la costa nord i mitja 

costa oriental, forma el Parque Na

cional Rapa Nui. 

Sols queden per al conreu i l'ex-

plotació la punta occidental de 

Poike, la planura central de Vaitea, 

les árees de Rohio, Puna Pau, 

Mataveri, exceptuant l'aeroport, 

Hanga Roa, en les árees no edifi-

cades, i Terakava. 

L'Aru Akiri, 
amb els moai 
dels «set 
exploradors». 
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Camins i muntanyes 

La canal del Palomo, 
una via ferrata 
prop de casa 
Manuel Cortes 

L'equipament fa possible un recorregutespectacularque altrament seria 
molt dincultos ipotser impracticable, en el sempre incomparable mare 
de la serra de Guara. 

A dalt, a punt 
de sortir 

de la canal del 
Palomo, 

per dalt. 
A baix, 

els mallos 
de Vadiello, 

des del riu 
Guatizalema. 

El nom de via ¡errata s'aplica, 
com tothom sap, als itineraris equi-
pats amb clavilles, passamans i es
cales de ferro, existents principal-
ment a les Dolomites (Alps itali-
ans). El seu origen es remunta a la 
Primera Guerra Mundial, quan per 
a usos militars calia facilitar el pas 
cap a llocs dominants i de difícil 
accès. 

Eis passos difícils equipats amb 
agafadors artificials, perö, no son 
exclusius de les Dolomites, i tam
bé en trobem a les muntanyes de 
mes a prop: clavilles de Soaso, 
Cotatuero i Salarons, a Ordesa; 
bretxa de Latour, al Balaitós; via 
normal al Migdia d'Aussau; ferrata 
«Teresina» i altres, a Montserrat; 
graus dels Barrots, Carrasclet i 

Carabassal, al Montsant, etc. De 
vegades, l'equipament és excessiu 
i malmet la prístina bellesa del pas, 
com al grau del Carabassal suara 
esmentat. En altres casos, pero, 
l'equipament fa possible un recor
regut espectacular que, altrament, 
seria molt dificultes i potser imprac
ticable. Entre aquests, l'exemple 
millor que conec és la canal de 
Palomo, a Vadiel lo (serra del 
Guara). 

Vadiello és un bell indret, ben 
conegut dels muntanyenes arago-
nesos, sobretot dels d'Osca, ciutat 
que es troba a només 22 km. Altes 
parets de conglomerat rogenc en-
cerclen la gorja del riu 
Guatizalema, retingut per una res-
closa. Grans monólits de difícil es

calada s'alcen al cantó de ponent: 
Mallo San Jorge, la Mitra, etc. 

Poc abans de la resclosa, la car
retera d'accès (que hi arriba des 
d'Osca per Loporzano i Sasa del 
Abadiado) descriu una gran corba 
i travessa el torrent de Vadiello, a 
frec d'una área de picnic i un ei-
xamplament on es pot aparcar. Les 
parets de roca immédiates están 
equipades per a escola d'escalada. 

Des d'aquest punt, i peí camí 
planer que remunta el curs del 
riuet, s'arriba en pocs minuts al peu 
de la canal del Palomo, que tro
bem a mà dreta i de moment sem
bla insignificant; a l'esquerra de la 
canal veurem els primers claus de 
ferro, d'uns dos centimètres de 
gruix i 15 o 20 cm de llarg, clavats 
a la roca. 

Aquests primers claus permeten 
superar un ressalt d'uns sis o set 
mètres sobre el camí; ve després 
un repetjó suau i un flanqueig per 
roca polida i per damunt d'un toll 
d'aigua, que ens acosta al Hit de la 
canal, ara ja mes marcada i pro
funda. Els claus son imprescindi
bles per a superar el pas, gens fácil 
per ais camacurts. 

A partir d'ara es pujará peí ma-
teix Hit de la canal, superant suc-
cessius ressalts verticals d'entre 
cinc i quinze mètres d'alçària, ge-
neralment separats per petits 
replanéis, sovint amb tolls d'aigua. 

L'alternança entre replanet amb 
toll i ressalt vertical és continua, 
harmoniosa i espectacular, malgrat 
la llobreguesa del recorregut. La 
verticalitat dels ressalts és absolu- 9 
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ta, i sense l'ajuda dels claus el pas 

seria molt difícil, ates el grau de 

poliment de la roca i la seva humi-

tat (i tots sabem com llisca, el con

glomérat molí! 

S'arriba a un replanet sense toll, 

d'on se surt cap a mà esquerra 

(dreta hidrográfica) per un pany de 

roca équipât amb nombrosos claus 

(aquí sobren els que en altres llocs 

falten), i s'arriba al replà mes gran 

dels que s'han trobat fins ara. 

D'aquest se surt flanquejant per la 

dreta, altre cop damunt de l'aigua, 

per superar un ressalt que a la part 

de dalt és lleugerament sobreplo-

mat; malgrat aixô, i que els claus 

son pocs i bellugadissos, es domi

na el pas fàcilment: efectes, supo-

so, de l'entrenament que hom ja 

porta després d'haver superat uns 

cent cinquanta claus i 200 metres 

de grimpada. 

El darrer ressalt, que es puja per 

on salta l'aigua, té pocs claus, pero 

hom ha tallat a la roca preses arti

ficiáis; guanyat el pas, s'acaben les 

estretors en obrir-se la canal per a 

formar l'imposant cire de Ligüerri, 

grandiós amfiteatre les roges mu-

ralles del qual son habitat de gran 

quantiat de rapinyaires. 

Es puja encara un xic peí Hit de 

la torrentera, entre blocs estimbats 

i espessa boixeda, i després diago-

nalment cap a la dreta (esquerra 

hidrográfica) per uns pelats de roca 

(senyals de pintura a terra). Es vo-

reja la capçalera de la canal flan

quejant per roca nua, pendent i a 

gran altura. Un passamà de sirga 

d'acer i després uns espits amb 

anella forneixen la necessària asse-

guranca quan el rocam és mullat. 

Es va deixant enrere la conca de la 

canal, seguint fites i senyals que ens 

guien cap al primer baixador, indi

cai amb una fletxa vermella pinta

da a terra: un ressalt que cal 

desgrimpar amb l'ajuda d'altres 

claus. Al peu, un corriol porta cap 

a llevant i a un nou i espectacular 

flanqueig (passamà de filferro, des

prés mes claus) fins a arribar al 

darrer cingleró, equipat també amb 

alguns claus. 

Al peu del darrer baixador, un 

corriol en successius revolts i fort 

pendent ens retornará a l'area de 

picnic, on donem per acabat 

aquest original i espectacular recor-

regut. 

No cal saber escalar per a fruir 

plenament d'aquest curios itinera

ri, però és millor si a la colla hi ve 

algún escalador. La corda és útil, i 
recomanable per ais no escaladors: 
no hi ha cap pas difícil, però no 
val a badar, perqué una relliscada 
per un canaio eriçat de claus de 
ferro pot tenir mal résultat. I per 
acabar, una recomanació: no us 
aventureu a la canal si hi baixa 
massa aigua o quan amenaça plu-
ja. 

Bibliografia 

Aresta, núm. 4, juliol-agost 1993. 

C E . de Lleida. 

Andar y nadar por la Sierra de 

Guara. Manuel López. Penthaton 

Ediciones, Madrid. 

Cartografia 

Sierra de Guara l. Ed. Alpina, 

Granollers. 

A ¡'esquerra, 
el flanqueig 
final, poc 
abans del 
darrer 
baixador 
equipat amb 
claus. 
A la dreta, en 
plena canal del 
Palomo: una 
gimnástica que 
es repeteix al 
llarg de 
200 metres 
d'ascensió. 
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2C 08 Lari de la Hum 

A propósit de Conca 
i de l'UNICA'98, 1 
Joaquim Romaguera i Ramio (AEHO 

Impressions ireflexions entorn delconcurs de cinema amateur ÚNICA i 
¡'Asociación Conquense de Cine Amateur 

Entre l'encant i el 
desencant 

Em plau, un any mes, relatar que 

m'han semblat els films presentats 

al 61 Certamen Estatal de Cinema i 

Vídeo No Professional Selectiu 

UNICA que convoca i organitza el 

nostre Centre Excursionista de 

Catalunya. I em plau fer-ho no tan 

sois com a component del jurat; això 

voi dir èsser del tot subjectiu en 

l'opinió i ara també en la manera 

d'expressar-la per escrit, també com 

a historiador del cinema nostrat (cá

tala i de la resta de l'Estat, és ciar), 

tant de l'amateur com del professi

onal, o sia, tant del no professional 

com del comercial. I em plau fer-

ho perqué tinc consciència del que 

representa per a la historia del ci

nema d'afeccionat espanyol deixar 

constancia d'aquesta convocatoria. 

Si els diaris i les revistes especialit-

zades ignoren, menystenen, silenci

en sistemàticament i injusta els re-

sultats dels concursos i certàmens 

que se celebren arreu de l'Estat, les 

entitats convocants s'han d'espavi-

lar per a deixar per al demà, per a 

la propia historia i per al cinema que 

serven, el màxim d'informació en els 

seus butlletins i arxius. Quanta do

cumentado s'ha perdut a voltes per

qué ni s'ha elaborat, sobre el cine

ma no professional des que aquest 

cueja? Cal, així, èsser responsables 

amb allò amb qué hom trafica i amb 

la institució que es representa, vir-

tuts que un servidor intenta practi

car perqué li plauen i, és ciar, pel 

deure d'agraiment amb la gent del 

Centre que diposita en mi aitai con

fianca. 

Tot això ve una mica a tomb ar

ran d'un acte previ al del Certa-

men'98 viscut i compartit a la ciutat 

de Conca amb una colla d'amigues 

i amics del Centre, els quals ens hi 
vam desplacar per fer lliurament a 
l'Asociación Conquense de Cine 
Amateur de la Medalla UNICA que 
cada any el Centre Excursionista de 
Catalunya, per delegació de la 
U N E S C O , Uiura a una persona, 
grup o entitat que més ha fet o s'ha 
destacat en pro del cinema amateur 
a Espanya. Enguany, i amb bon cri
teri, encert i fent justicia, es va ator-
gar a T A C C A , perqué és de les 
poques entitats espanyoles que en
cara mante en la seva vila i contra-
des i en l'autonomia a qué pertany 
(Castella-la Manxa) la flama encesa 
de l'amateurisme cinematografie, 
gràcies en bona part a l'entusiasme 
d'Isidoro Vos Saus . Enguany 
TACCA va celebrar els seus vint-i-
set anys d'activitat amb el concurs 
titulat XXVII Sesiones de Cine y Ví

deo Amateur, que es va cloure amb 
Tatorgament per part nostra de la 
Medalla UNICA i per part d'ells 
dels 23 premis i denominacions en
tre films i vídeos. 

La veritat és que Texperiéncia de 
Tambaixada del Centre a Conca va 
resultar forca decebedora pel que 
fa a Tobjectiu principal, no així les 
excursions i visites artísticoculturals 
que ens vam autoregalar pel nucli 
antic de Conca i per la sorprenent i 
màgica Ciutat Encantada; això sol 
ja mereix el viatge, que estic segur 
que totes i tots repetiríem de bon 
grat. Com diria el subtil i sòlid poe
ta José Hierro, «Después de todo, 
todo ha sido nada», perqué hom 
esperava dels amfitrions una recep-
ció i cordialitat envers aquells hos-
tes d'honor que venien no un o dos, 
sino una vintena a fer-los lliurament 
de quelcom que nosaltres sí sabem 
qué representa a l'interior del país i 
també a Testranger; ells, potser molt 
ben tancadets entre les seues rui

nes i joies, i potser també força co-

fois d'aconseguir muntar cada any 

un concurs amb premis a dojo, no 

s'adonen de gestos com els vindi

cáis per nosaltres: la medalla i el 

desplaçament en un minibus pie de 

bonafès catalans. I a canvi d'això, 

fredor i Tobligat mínim protocol de 

circumstàncies; potser hauria calgut 

fer abans una mínima pedagogia per 

a situar el personal allí on mai no 

s'ha trobat o hi ha pensât. Tot amb 

tot, TACCA s'ho mereix pel que 

ha fet i continua impulsant anual-

ment; les persones passen i són com 

són, però les entitats i institucions 

romanen i representen més que les 

persones del moment. 

Selectiu UIMICA'98 

Resumim ara el que ha donat de 
si la collita d'enguany. 

Ens van arribar només 26 obres: 
quatre per a la Copa Minut filmât 
i dues per a la UNICA Joventut, 
que es van sumar a les vint del Se
lectiu U N I C A per raons de 
minutatge global concedit enguany 
a la nació espanyola. 

Generes: dotze d'argument, set 
documentais, set fantasies d'anima-
ció (tradicional, fotogràfica, amb 
plastilina, infogràfica). 

N a c i o n a l i t a t s : dotze de 
Catalunya (només cinc en català), 
sis d'Andalusia, cine de la Comu-
nitat de Madrid, dues del País Va
lencia i una de Navarra. 

J u r a t (per ordre alfabètic): 
Albert Beorlegui i Tous, crític de 
cinema i periodista radiofonie; 
Antoni Colomer i Puntes, guionis
ta; Raul Contel i Ferreres, direc
tor de cinema, diverses vegades 
guardonat per la U N I C A ; Pere 
Parera i Rodríguez, fotògraf, se
cretan, sense veu ni vot, en re
presentado de la Secció de Cine
ma i Video del Centre Excursio
nista de Catalunya; Josep Jordi 
Queraltó i Torner, delegat d'Es-
panya a la UNICA, amb veu però 
sense vot; Joaquim Romaguera i 
Ramio, investigador i historiador 
del cinema; Josep Rota i París, ci
neasta i director del Festival de 
Cinema de Sabadell; Maria Encar
nado Soler i Aloma, presidenta de 
Cinema Rescat, i Jordi Tomás i 
Freixa, cineasta, col-leccionista i 



L'art de la llum 
medalla d'argent de la UNICA a 

Bakú'78. 

Algunes reflexions 

Ens abelleix cada any anotar al
gunes idees generals, les que per la 
Sensibilität extremada d'aqueix cro
nista mes Than preocupat o han 
excel-lit per a la resta del jurat. La 
primera és que les joguines électro
niques, la infografia i d'altres ender-
gues modernoses de la tecnologia 
vídeo-ordinador haurien d'estar al 
servei de les idees, de la historia que 
es vol narrar, i no viceversa. Com 
que es poden fer tantíssimes coses 
amb aitals llaminadures, horn pot 
quedar atrapat en el joc constant i 
acabar essent el résultat del mateix 
joc l'essència del film, allò que hom 
vol mostrar i res mes. Estem veient 
any rere any com aqueixos perfec-
cionaments àudio i encara mes ví
deo adquireixen protagonisme, i a 
fe de Déu que cada volta ens enllu-
ernen mes, però que ens volen dir 
els seus autors mes enllà de les apa-
rences i l'«ooohhh que bonic»? So-
vint no ho sabem, i temem que ells 
tampoc. Juguen, s'entretenen. 

El mes preocupant de tot plegat 
no és ja que ells no sàpiguen qué 
dir-nos quan teñen aitals eines a la 
seua disposició, és que els treballs 
ens vinguin d'una escola, com son 
eis dos títols mes escandalosament 
enlluernadors en aquest sentit: "XyZ 

(1996) i Añada (1997), ambdós de 
Pedro Ballesteros, provinents de la 
Universi tät Pompeu Fabra de 
Barcelona i concretament del seu 
Institut Universitari d'Audiovisuais, 
on una colla d'experts en aqueixes 
maquinetes ensinistren i teñen cura 
de l'acabat final del producte que 
han capit eis alumnes sota el vist-i-
plau del quadre docent. I un cop 
enllestides les obres, les mes pre
sentables son les que la institució-
segell envia als festivals i concursos. 
Esborrona constatar que els con-
tinguts són d'una buidor total, que 
a tot estirar són enginyosos, fan 
bonic, están ben acabats, oh, i tant!, 
no caldria sino, no caldria ni dir això 
que están ben fets, carat!, quan a 
dreta i esquerra de les aules de la 
UPF/Institut Universitari d'Audio-
visuals, al capdavall de la Rambla 
fins a tocar els peus de Cristòfol 

El jurat 
del concurs 
selectiu 
UNICA'98 
discutint 
davant del 
public 
(8-7-1998). 

Colom i les aiguës del port, hi ha 
realitats fefaents, crues i dures, frag
ments de vida!, de les quais les pro-
fessores i professors de la instituciô 
haurien de treure partit per a fer 
obrir els ulls dels seus clients, de la 
jovenalla en formaciô i educaciô 
intégral. Escapar-se de la realitat i 
llançar-se nua/nu a la piscina dels 
passatemps i divertiments insubstan-
cials no hauria de ser propi de jo-
ves, ni encara menys patrocinat pels 
mes grans que en tenen alguna cura 
i responsabilitat. I aixô en una uni-
versitat pûblica! 

Un segon aspecte igualment pre
ocupant: la quantitat imparable de 
renées i paraulotes que a Pespecta-
dor oient li cauen damunt i li om-
plen les orelles, una mena de dià-
legs trash, bruts, violents, agressius, 
insultants tothora entre els prota
gonistes. Diriem que es tracta d'una 
mena de mimétisme procèdent no 
tan sols dels films i téléfilms EUA, 
també de Dies de la Bèstia i de Bra-

ços de la Llei com Torrente, que 
poden haver fet molts cèntims, perô 
que d'edificants no en tenen res. 
Mimétisme que esdevé pura formula 
d'estereotip per a dibuixar ambients 
marginals i personatges al marge de 
les lleis, trinxeraires prefabricats que 
no saben el que diuen quan etziben 
renées. S'han aturat a pensar que 
estan dient quan exabrupten «Fill de 
puta!»? A voltes penses que és com 
una moda, aixô de proferir renées, 
que fins i tôt fa fi entonar paraulotes 
gruixudes, com allô que vaig sentir 
d'una aldota en el bell mig del Turô 
Parc de Barcelona: «jAy, no me 
jodas, joder!». I es va quedar tan 
ampla com tancada estava, perô 

somrient, suposem que pel que aca-
bava de rimar. I el bo del cas és 
que la majoria dels films florejats de 
renées vindrien a dir-nos el mateix 
si no en diguessin cap ni un, però 
potser no sonarien tan «modems», 
oi? 

Tercera reflexió del sermoneja-
dor Romaguera, un aprenent al 
costat de Caries Flavia (BTV): la 
gran possibilitat i avantatge del ci
nema no professional és que és 
mes Uiure que el sotmès a les nor
mes i criteris del mercat industrial 
i comercial a l'hora d'experimen-
tar i de manifestar els seus missat-
ges. Sorprén, així, que massa films 
amateurs siguin versions reduides 
en tot de projectes mes ambicio
sos, gairebé pensats des de les li
mitations inhérents del no profes
sional per al camp professional. 
Manca, dones, una bona dosi 
d'humilitat en els plantejaments nar-
ratiu i de producció amb vista a 
adequar el que es vol fer ais para
mètres de partença i d'arribada. 
Això no exclou que el résultat fi
nal pinti tan bé que faria la mar de 
goig vist en una pantalla de sala con
vencional. Tant de bo! Però, ma-
lauradament, hi ha massa allô de 
vol i dol. Finalment el missatge: aquí 
la recomanació seria de mes valen
tia, no a dir renées a tort i a dret, 
si a expressar-lo clarament, a fer 
évident el punt de vista de «l'autor» 
sobre el món, o el conflicte, o la 
problemàtica o el que sia que ens 
vol transmetre. En aquest sentit son 
modèlics els films Locos o Kurdistan, 

que mereixen la seua emissió per 
les télévisions que estan a l'aguait 
de les produccions lliures. 
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Ports de Beseit 
(roques de Benêt) 

Ports de Beseit 
(roques del Masmut) 

Via de la laia (260 m, M D W ) , la. asc. I2-IV-I998, per 

Albert Salvadô (sol). Materai: 25 pitons variats, 10 ploms, 

falquetes, 2 tacs, excèntrics grans i joc de tascons. 

Via «Macondo» (205 m, MD7Ae), la. asc. 7-111-1998. per 

Maria Salvat i Josep Jané. Material: joc de tascons i unes 20 

cintes exprés. 

Ports de Tortosa 
(barranc de la Caramella) 

Ports de Tortosa 
(barranc de la Caramella) 

Via integral combinada (270 m, MD/A1), la. asc. 22-VI-I996, 

per Daniel Polo i Joan Tirón. Material: 4 pitons, tascons, Via del Garroferet (105 m, MD/A1), la. asc. 28-VII-1996, 

encastadors mecánícs (friends) i 2 xapes. per Daniel Polo i Joan Tirón. Material: joc de tascons. 
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Via de l'Oriol (I 10 m, MD/A"), la. ase. 7-VIII-I997, per 

Oriol Amaró i Joan Tirón. Material: 3 pitons i joc de tascons. 

Via «Metamorfosi» (160 m, MD/A1), la. ase. I4-IX-I996, per 

Víctor Navarro, Joan Tirón i Daniel Polo. Material: 6 pitons, 

tascons, encastadors mecànics (friends) i 2 xapes. 

Montsec d'Ares 
(cap del Ras) 

Via «Esperó Badalona» (260 m, ED ), la. ase. 28-11-1998, 

per F Casanovas, J. Pera, E Suñol, M. Peñaranda i J. González. 

Material: 20 cintes (via equipada). 

Sierra de Santo Domingo 
(Mallos de Agüero) 

Via «L'émoi et le jeu» (200 m, ED), la. asc. 29-IV-I997, per 

Philippe Martins i Christian Ravier. Material: 10 pitons vari-

ats, tascons i joc d'encastadors mecànics (friends). 
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NOTICIES 

Joan Coromines 
i Vigneaux, 
excursionista cátala 
IL lustre 

El 26 de marc darrer tingué Hoc l'acte 
de coHocació del retrat del nostre conso
ci Joan Coromines i Vigneaux a la galería 
d'excursionites catalans il-lustres. El re
trat de l'insigne lingüista fa costat des 
d'ara als d'altres socis il-lustres que es 
distingiren igualment en la lingüística 
catalana: Milà i Fontanals, Maria Agüi
tó, Pompeu Fabra, aixi com els escrip-
tors Mn. Jacint Verdaguer, Caries Bosch 
de la Trinxeria i Josep M. Guilera, que 
també figuren a la nostra galeria. I encara 
podríem afegir-hi una llarga llista de so
cis il-lustres com Mn. Antoni M. 
Alcover, Josep M. Casa-cuberta, Jaume 
Masso i Torrents, Ángel Guimerà i molts 
altres que també podrien ser-hi. Tots ells 
son testimonis de l'aportació de l'excur-
sionisme cátala al redreçament de la nos
tra llengua, un fet que Joan Coromines 
es complagué a destacar. 

Va oferir l'acte Enne Nosàs i Sisquella, 
président del Centre, que estigué acom-
panyat pels conferenciants que glossaren 
la figura de Coromines, i per Joan Fuster, 
regidor de l'Ajuntament de Barcelona, i 
el periodista Joan Pujadas, de la vila de 
Pineda de Mar. 

Enríe Nosàs va fer constar el gran ho
nor que significa per al Centre Excursio
nista de Catalunya tenir com a soci una 
de les figures mes importants de la lingüís
tica catalana i universal, que era al mateix 
temps un gran excursionista. Soci del 
Centre des de l'any 1930, sempre s'hi sentí 
lligat espiritualment, malgrat l'exili for
cés, i mantingué viva l'amistat amb els 
companys excursionistas. Lany 1981, amb 
motiu de ser-li concedit el Premi d'Ho-
nor Jaume I, va fer una excepció en el seu 
habitual allunyament deis actes publics, 
per pronunciar un diseurs dedicat al Cen
tre Excursionista de Catalunya, que tam
bé havia estât guardonat. Enric Nosàs va 
fer ressaltar la importancia que té el fet 
que un lingüista de la talla de Coromines 
vagi fer declarado expressa de la seva vin
culado al nostre Centre i a l'excursionis-
me cátala. 

A continuació, Carme i Julia 
Coraminas, germanes de l'homenatjat, 
que tingueren la gentilesa d'assistir a l'ac

te, van destapar el retrat, que és una pin
tura a l'oli original del nostre consoci 
Francese Carulla i Sena. 

Lacte segui amb un parlament del Dr. 
Joan Ferrer i Costa, catedràtic de llen
gua i literatura catalana, que fou secreta
ti personal de Joan Coromines i coF-
laborador en la redacció de 
YOnomasticon. Joan Ferrer va comentar 
diversos aspectes de la gran Personalität 
de Joan Coromines, la seva dimensió 
fiumana, que eli va viure dia a dia durant 
les sessions de treball, destacà la prodigi
osa memòria, reforçada per les anotaci-
ons de les sèves fitxes i les Uibretes de 
camp de més d'un miler d'excursions amb 
apunts metòdics dels itineraris i les en-
questcs. I, per damunt de tot, es referi a 
l'extraordinària capacitat de treball, 
mantinguda a un ritme gairebé inhumà 
fins als noranta-dos anys d'edat. 

A continuació, el nostre consoci Dr. 
Joan Sola, catedràtic de llengua catalana a 
la Universität de Barcelona féu un estudi 
de l'obra de Coromines, que titulà: «Re-
talls d'un cientific enamorat de la natura i 
de la llengua». 

Després de fer un inventari de l'obra 

major i l'obra complementaria de Joan 
Coromines, va destacar la magnitud i 
qualitat del seu treball, d'una extensió 
no superada ni pels escriptors més proli-
fics, que l'acredita com un deis lingüistes 
més importants. Segons Joan Sola, Co
romines era un enamorat de la natura i 
de la llengua, i aquest enamorament 
amoroseix l'extraordinària densitat ci
entífica del seu treball. Al costat de refe-
rències erudites sense limit, comparaci-
ons amb altres llenguatges, critiques i 
comentaris, Coromines ens sorprèn so-
vint explicant-nos les seves opinions 
personáis, les seves vivències, espe-
cialment de les excursions. La frescor del 
Uenguatge popular captat en els seus iti
neraris a peu, el record d'experiències 
personáis, el comentan naturalista o ge
ografie, fins i tot alguna referencia poèti
ca, es combinen i donen amenitat als tex
tos científics, els complementen, els fan 
entenedors a tothom i donen a la seva 
obra un característic toe personal. El 
professor Sola iflustrà la seva conferen
cia amb una selecció de textos de Coro-
mines, que comenta i analitzà amplament. 

Francese Olivé 
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XI Concurs de Fotografia 
de ternes obligats 

Tal com estava previst, el passât 5 de 
maig va tenir Hoc el veredicte d'aquest 
concurs corresponent a l'apartat de «Ca
ses de camp». Antoni Abel i Bonada, 
Joaquim Fenàndiz i Rovira i Joan Sabadell 
i Contel actuaren de jurât. Els résultats 
són els seguente: 

Apartat blanc i negre: foto «Les ei-
nes a punt», de Maria Bonet, 7,3 punts, 
guanyadora de l'apartat; «Potes», 
d'Eduard Estrada, 7; «Bestiar», de Roser 
Romani, 5,6; «Solitària», d'Emili Vicente, 
5,6; «Rustica», de Ma. Assumpció Cirait, 
5; «Mas Uix», de Roser Bon, 4,6; «Aban-
donada», d'Antoni Ollé, 4,6; «Rupit», 
de Dora Serra, 4,6; «Pau», de Josefina 
Garriga, 4; «La Garriga», d'Angels Sa
grerà, 4; «Baix Empordà», de Neus 
Sânchez, 4. 

Apartat paper color: foto «Moia», 
de Dora Serra, 7,3 punts, guanyadora de 
l'apartat; « Ames», de Neus Sânchez, 6,6; 
« Amb cactus», d'Emili Vicente, 6,6; «Qui-
etud», de Maria Bonet, 6; «Senyorial», 
de Roser Romani, 6; «Amb nuvols», 
d'Antoni Ollé, 5,3; «Tona», de Josefina 
Garriga, 5; «Quinta Joana», d'Angels Sa
grerà, 5; «Сап Gatell», de Roser Bon, 4,6; 
«A pages», de Ma. Rosa Campana, 4,6; 
«Sau», d'Eduard Estrada, 4,6; «Tona», 
d'Adela Mir, 4,6; «Vall-Llôbrega», 
d'Estanislau Torres, 4,3; «Penedès», de 
Niiria Serra, 4; «Rectangular», de David 
Angles, 3,6. 

Apartat diapositives: foto «Сап 
Tobella», de Roser Romani, 8,3 punts, 
guanyadora de l'apartat; «Osona», de 
Dora Sena, 7; «Amb torrassa», de Ma. 
Rosa Campana, 6,6; «Solitària», d'Eduard 
Estrada, 5,6; «Grandiosa», d'Antoni Ollé, 
5,3; «De pedra», d'Emili Vicente, 5,3; 
«Fortalesa», d'Angels Sagrerà, 5; «En ac-
tiu», de Josefina Garriga, 4. 

XXV Concurs premi Joan 
Camps i Coma. 
Diapositives color 

El dijous dia 4 de juny, a la sala d'actes 
del Centre i de cara al public, el jurat 
format per Antoni Abel i Bonada, Joan 
Sabadell i Contel i Caries Sierra i Gili 
concedi les segiients puntuacions a les 
cofleccions guanyadi чем 

Ir. Premi: Col leccio mini 23, lema 
«Infanticides», d'Isidre Rodrigo, 32 punts; 
2n. Premi: CoHecció mim. 7, lema «En-

gorjat», d'Antoni Ollé, 30; 3r. Premi: 

CoHecc ió niìm. 11, lema «Gris», 

d'Eduard Estrada, 26; Accèssit: CoHecció 

num. 2, lema «Gargots», de Joaquim 

Isant, 23; Accèssit: CoHecció mini. 13, 

lema «Très», de Josep Camp, 21. 

La XII Estada Botànica 
a la Molina 

La cloenda de les activitats del curs 
1997/1998 del Crup d'estudis botanies 
Ramon Pujol i Alsina, de la Secció de 
Geografia i Ciències Naturals, enguany 
també tingueren Hoc al xalet de la Moli
na, del nostre Centre, durant els dies 4 i 5 
de juliol. 

Amb nombrosa assistència de socis, 
aficionats, amies i familiars que volgueren 
acompanyar-nos i donar suport a la labor 
portada a ternie, es compliren, en un ata-
peït programa, els objectais que ens pro-
posàrem en aquests dies. 

Es féu a mans a tots els assistents el 
programa detallat de tots els actes per a la 
bona marxa de la trobada. 

Cada assistent disposa també d'un al
tre opuscle on hi havia la memòria de les 
excursions, conferencies amb projecci-
ons de diapositives, cursets, trobades, 
coHaboracions a la revista Muntanya, tre-
balls de l'herbari, exposicions i altres ac
tes que en el decurs de l'any hem realitzat. 

Constatera que aqüestes activitats, any 
rere any, han anat en augment, com a ré
sultat de l'entusiasme i dedicació d'un bon 
nombre de socis voluntatis que amb es-
forç i vocació han treballat en aqüestes 
activitats, sense deixar de banda els socis 
que ens han fet costat en tot moment. 

Lexcursió botànica de fi de curs la fé-
rem el dissabte dia 4 a les Bulloses (Alta 
Cerdanya), amb un dia magnifie. 

Després de sopar, Narcís Rue abado 
passa unes diapositives sobre les gorges 
del Tarn i el parc de Cévennes, a la regió 
del Llenguadoc. 

El diumenge es féu una excursió mati
nal a la Pleta de les Vaques (la Masella) i, 
els qui desitjaren fer-ho, a les 13 hores, a 
la capella del xalet, van celebrar l'Euca
ristia, presidida pel nostre consoci Mn. 
Malaquies Zayas, amb cants dirigits per 
Montserrat Llorenç. 

Pregàrem pels amies que ens han dei-
xat i pels amies que en aquells moments 
no podiem tenir entre nosaltes, com al
tres anys. 

Tot seguit ens reunirem a l'entorn 
d'una taula de gernianor, on eren també 
presents el vicepresident del Centre, 
Francese Beato, i bona part de la junta de 
la Secció, amb el seu president, Francese 
Curri. Seguidament es pronunciaren uns 
breus parlaments. Lamie Beato ens enco-
ratjà a seguir amb el nostre entusiasme 
per aquest carni de l'excursionisme cien-
titìc, que és també un ohjectiu institucio
nal del Centre. 

Josep Nuet presenta el balanç de la 
feina feta el curs passât i el projecte del 
non programa per al curs 1997-1998, que 
s'entregà a tots els presents, es va regraci
ar tots els voluntaris per la seva dedicació 

desinteressada i es féu una crida a tothom 

qui vulgui coHaborar a millorar i a ampli

ar aquesta tasca. 

Narcïs Rucabado i Franquesa 

XII Concurs de Fotografia 
de temes obligats 

Tal com estava previst, el passât 7 de 
juliol va tenir Hoc el veredicte d'aquest 
concurs corresponent a l'apartat de «Tema 
ferroviari». Antoni Abel i Bonada, 
Joaquim Fenàndiz i Rovira i Joan Sabadell 
i Contel actuaren de jurat. Els résultats 
són els segùents: 

Apartat blanc i negre: foto: «En mar
xa», d'Emili Vicente, 7 punts, guanyado
ra de l'apartat; «Perspectiva», de Maria 
Bonet, 6,6; «El pas dels anys», d'Antoni 
Rosich, 6,3; «Vies», de Neus Sânchez, 6; 
«Canfranc», d'Antoni Ollé, 5,6; «De va
por», de Roser Romani, 5,3; «Amplia», 
de Dora Serra, 5,3; «Puigcerdà», 
d'Estanislau Torres, 5,3; «Fumejant», de 
Josefina Garriga, 5; «Petit», de Ma. As
sumpció Giralt, 5; «La Molina», d'Àn-
gels Sagrerà, 4,3; «Estambul», d'Eduard 
Estrada, 4; «Gelida», de Roser Bou, 3,3. 

Apartat paper color: Foto: «El tren 
de les vuit», d'Estanislau Torres, 6,6 punts, 
guanyadora de l'apartat; «Espetant», 
d'Emili Vicente, 6,3; «Estacionats», de 
Roser Bou, 5,6; «A punt», de Mafia Bo
net, 5,3; «Port Aventura», de Roser Ro
mani, 5; «Anduze»,d'AntoniBonell, 4,6; 
«Potent», d'Eduard Estrada, 4,6; 
«Riobamba», de Neus Sânchez, 4,6; «La 
Rhune», de David Anglés, 4; «Andana», 
d'Antoni Ollé, 4; «Su'issa», de Josefina 
Garriga, 3,6; «Vivarais», d'Adela Mir, 3,6. 

Apar ta t d iaposi t ives : Foto: 
«Gomergrat», de Roser Romani, 6 punts, 
guanyadora de l'apartat; «Fumejant», de 
Josefina Garriga, 5,3; «Antigalla», 
d'Antoni Ollé, 5,3; «Estació», d'Emili 
Vicente, 5; «Azpeitia», d'Àngels Sagrerà, 
4,6; «Queralhs», de Dora Serra, 4,3; 
«Vies», d'Eduard Estrada, 2,6. 

Résultat total del concurs 
social de temes obligats 
1997-98 

Blanc i negre: Emili Vicente, 25,1 
punts; Maria Bonet, 24,3; Dora Serra, 
22,1; Roser Romani, 22; Neus Sânchez, 
20,3; Josefina Garriga, 19,4; Antoni Ollé, 
19,3; Roser Bou, 16,5; Eduard Estrada, 
15,8; Estanislau Torres, 14,6; Àngels Sa
grerà, 13,3; Ma. Assumpció Giralt, 10; 
Antoni Rosich, 6,3; Ma. Rosa Campana, 
5,6; David Anglés, 2,6. 

Paper color: Neus Sânchez, 24,6 
punts; Enfili Vicente, 24,1; Roser Bou, 
23,4; Roser Romani, 23; Estanislau Tor-



214 

LU 
C l 

< 

LO 
LU 
CC 

en 
LU 

ai 
m 
u 
1/1 

c 
(0 

1/1 
01 

> 
> 
a 
ai 
m 
O 

—* 
a> 

•O 

(13 

Montserrat 
Magrané a la 

gelerà del 
Taillon, 

el 20 d'agost 
de 1988. 

Foto: 
Hilari Sanz. 

res, 23; Maria Bonet, 22,9; Eduard Estra

da, 22; Antoni Olle, 18,7; Josefina Garri-

ga, 18,4; David Anglés, 16; Ma.Assump-

cióGiralt, 12,3; Ma. Rosa Campana, 10,6; 

Angels Sagrerà, 10; Adela Mir, 82; Dora 

Serra, 7,3; Ma. Angels Mauri, 6; Ma. 

Teresa Marquet, 5,3; ConxitaRiba, 5,1,; 

Antoni Borrell, 4,6; Nùria Sena, 4. 

Diapositives: Roser Romani, 25,6 

punts; Dora Sena, 22,1; Antoni Olle, 21,9; 

Emili Vicente, 21,4; Josefina Garriga, 

18,4; Eduard Estrada, 16,8; Angels Sa

grerà, 13,6; Ma. Rosa Campana, 11,6; 

Roser Bou, 10,3; Conxita Riba, 5,6. 

Veredicte del 61 Certamen 
Estatal de Cinema i Vídeo 
no Professional-Selectiu 
ÚNICA 

El jurât, format per Albert Beorlegui i 
Tous, crític de cinema; Antoni Colomer 
i Puntes, guionista; Raül Contel i Feneres, 
director de cinema, diverses vegades pre-
miat a la ÚNICA; Joaquim Romaguera i 
Ramio; investigador i historiador del cine
ma; Josep Rota i París, cineasta i director 
del Festival de Cinema de Sabadell; Encar
nado Soler i Aloma, llicenciada en Histo
ria de l'Art, presidenta de Cinema Rescat; 
Jordi Tomás i Fteixa, cineasta, medalla d'ar
gent ÚNICA Bakú 1978; Josep Jordi 
Queraltó i Torner, delegat d'Espanya a la 
ÚNICA, amb veu, sense vot i Pere Parera 
i Rodríguez, de la Secció de Cinema i Ví
deo del CEC, com a secretan del jurat, ha 
emès el veredicte següent. 

Copa del Film Minut: Se selecciona 
Simón, de Juanma Díaz, de La Palma del 
Condado. 

UNICA-Joventut: Visionats tots els 
videogrames presentats en aquest apar-
tat, Piensa en un juego, de Francisco de 
Lucas, de Madrid, ha merescut 3 vots del 
jurat. La resta d'obres presentades no han 
rebut cap vot. Per tant, per unanimitat, el 
jurat decideíx declarar désert el certamen 
parallel Unica-Joventut. 

Selectiu ÚNICA: S'han sotmès a 
votació els següents títols, amb els résul
tats indicats: Conciencia, un vot; Bancos, 
set vots; Kurdistan, el país prohibido, sis 
vots; El Montseny, quatre vots; Locos, 

quatre vots; "XyZ, cinc vots; Añada, cap 
vot; El peix groe, tres vots; Ruta cap a 

Vtah, quatre vots; Lanell, quatre vots. 

Per tant, son seleccionades: 

Bancos, de Santiago Amodeo i 
Alberto Rodríguez (Sevilla), Kurdistan, el 

país prohibido, de Julio Sánchez i Mariano 
Agudo (Sevilla), i XyZ, de Pedro 
Ballesteros (Barcelona). 

Les obres seleccionades representaran 
Espanya en el 60 Concurs UNICA'98 que 
se celebrara a Mayrhofen, Austria, del 28 
d'agost al 5 de setembre de 1998. 

REC0RDANÇA 

Recordant 
Montserrat Magrané 

El 9 de juliol darrer es va produir 
un fet que ens ha colpit profundament: 
el decés de Montserrat Magrané i Bor
ras. Es una d'aquelles perdues que dei-
xen el cor mancat i marcat, i ens fa 
mirar a l'entorn amb una sensació de 
buit, petó també de presencia. 

Aquesta dual sensació és el que mes 
ens sorprèn ara, i ens admira compro
var fins a quin punt una persistent de
dicado personal, dia a dia, pot traduir-
se en una tasca d'enorme profit per a 
tota una coFlectivitat com és el nostre 
Centre. 

Socia de l'entitat des de 1960, ocu
pa el Hoc de la Secretaria general a par
tir de 1961. Lany 1970 fou nomenada 

secretaria de la Comissió de Jovent. 
Més tard s'encattegà de la secretaria 
de la Secció de Muntanya, tasca que 
desenvolupà fins ara. Prengué part ac
tiva en les estades de vacances del jo
vent en els refugis Josep M. Blanc i de 
la Renclusa. El seu amor a la munta
nya l 'heretà del seu pare, Enric 
Magrané, directiu del Centre Excursi
onista Rodamón, una de les entitats 
més antigües de Catalunya. 

Al costat del seu marit, Hilari Sanz 
i Gonel, va caminar i petjar una infini-
tat d'indrets del nostre país, amb una 
energia dosificada i inaturable. Aquests 
darrers temps, amb un inveterat opti
misme, suportava els embats d'una sa
lut prou adversa. 

Montserrat, per camins de plana i 
muntanya, el teu record sera sempre 
amb nosaltres. 

Pilar Umbon i Fortuny 

En recordanca de Nüria 
Bonaventura i Bou 

Hi ha dies que no s'esborren de la 

memòria. I aquest dilluns, dia 10 d'agost, 

festa de Sant Lloreng, ja no el podré obli-
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dar mai. Era cap a mitja tarda. Al campa-
ment de vacances situât prop de 
Loudenvielle, a la vali de Louron, hi reg
nava silenci. La majoria trescava pels cims 
i els pobles de la rodalia. Feia molta xafo-
gor. Nosaltres tres, en Josep Maria, en 
Miquel i jo, no fèiem sino guaitar el cel, 
encapotat, amb niivols que amenaçaven 
tempesta. Havíem pensât sortir, si amai
nava, a fi de bivaquejar a l'estany dels 
Isclots i pujar l'endemà, de bon matí, al 
pic de Claravida. De sobte, veiem com 
s'apropa en Germà de pressa i amb cara 
tensa. «La Nuria ha sofert un accident 
mortal al Neuvielha», ens diu, profunda-
ment afectat. Ens vani quedar glaçats. Es 
féu un silenci de dol. 

Feia vint-i-cinc anys que participava 
en aqüestes acampades d'alta muntanya i 
mai, tret d'algun ensuit sense consequèn-
cies greus, mai no havia succe'it una cosa 
semblant. Per dins, com que no podia ar
ticular cap paraula, vaig balbucejar unes 
paraules: Talitha qum. Era el crit energie 
que Jesús llançà a la filia de Jaire, una noia 
com la Nuria que ais seus dotze anys ha
via mort en bracos d'un cap de sinagoga. 
Ella representava l'entera sinagoga d'Israel, 
que, per manca d'una paraula farcida d'un 
missatge engrescador per a la comunitat, 
havia mort d'inanició. Jesús l'havia invi
tât a aixecar-se, en la seva llengua mater
na, l'arameu: Talitlta, qum, «Noieta, aixe-
ca't!». I els ordenà tot seguit que li dones-
sin de menjar. Tan senzill com hauria estât 
evitar que morís. Tanmateix, no s'havien 
adonat que, a força de paraules buides de 
sentit, havien provocat l'esmorte'iment de 
la comunitat. 

Però, i la Nuria, què hi tenia a veure 
amb aquella noieta israelita? La seva mort 
no havia estât pròpiament un accident de 
muntanya. No hi havia cap rise. Senzilla-
ment, en sortir d'un carni molt fressat al 
Uarg d'una enorme congesta de neu i apro-
par-se ja al cim per un pendent de blocs 
de granit petits i mitjans havia caigut en-
rere i s'havia desnucat. Ni un senyal ex

tern. Havia tingut la mala sort de picar 
amb el cap contra la roca. Però tenia quinze 
anys. Estava en la fior de la joventut i 
irradiava vida amb aquella cara alegre i 
feliç, fins al punt de contagiar-la a tots els 
acampadors. 

La noticia va córrer com els Uamps 
que anunciaven la desgràcia. La tempesta 
se cerni sobre nosaltres acompanyada del 
bramul dels trons que l'escampaven pels 
cims i les valls. A mesura que tornaven els 
acampadors sorgien comentaris de tota 
mena. «Tots en som culpables», deia l'un, 
molt afectat pel succès, car havia partici
pât en l'ascensió i ho havia vist de molt a 
prop. Un altre li tirava en cara que s'apro-
fités l'ocasió per a parlar de la responsabi-
litat que ens incumbeix a tots plegats da-
vant la profusió d'accidents de munta
nya. Però, en reflexionar serenament, ens 
adonàrem que aquell no era el cas. La 
Nûria no era inexperta, l'acompanyava 
el seu pare i un gtup de joves molt ave-
sats a fer cims. I aquell pie, el Neuvielha, 
era el très mil més emblema tic dels fran-
cesos. Quan nosaltres hi pujàrem, dos 
dies abans, el carni semblava més aviat el 
recorregut d'una processò de munta-
nyencs. Fou un desmai? No ho sabrem 
mai. D'altres opinaven que havia arribat 
la seva hora. Com si Déu tingués un 
superordinador on consta l'hora de ca
daseli. A mi, com a cristià, aquest dis
eurs em produeix sempre una gran tris-
tor. Oi més, quan surt de llavis de gent 
religiosa que invoquen Déu directament 

0 indirecta per a trobar explicacions que 
els deslliurin de l'inexplicable... i que-
dar-se plegats de braços. Fatalitat, déter
minisme? Només faltava que hi inter-
vinguessin els astròlegs. Ni un bri d'es-
perança. De comentaris n'hi hagué per a 
tots els gustos. M'impressiona, en canvi, 
el silenci sere de molts i el plor dels amics 

1 amigues de la Nûria. Jo intentava acaro-
nar-los amb el plor als ulls i abraçar-los 
amb tot l'afecte que hom pot transmetre 
per a omplir aquell buit. 

Eendemà ens aplegàrem, creients o no, 
en la celebració de l'Eucaristia, a fi de 
donar gracies, amb el cor encongit, pel do 
de la vida, una vida que havia quedat trun
cada de manera absurda tot just esclatar, 
però que sentíem palpitar en el cor de 
cadascú, mentre escoltàvem el gemec de 
la creació que ens amarava d'olors fres
ques i colors tristois. A l'hora de l'ofrena 
es llegiren escrits improvisais per nois i 
noies, petits i grans, que volien exptessar 
a la Nuria allò que ja no li podien dir de 
paraula. Eren petites elegies, plenes de 
tendresa, gemecs inenanables que sortien 
del més pregón de la persona, expressions 
de la desolació que ens aclaparava. Uns 
rams de flors, de flors silvestres que havi
en collit d'una a una, entrellaçant els co
lors amb el verd del prat formaven una 
petita catifa on reposaría per sempre la 
Nuria estimada. 

El dimecres anàrem uns quants, en 
representació dels acampadots, a la ciutat 
de Tarbes. Abans que fos incinerada, en 
Jaume, el pare de la Nuria, en nom de tots 
els familiars i amics que havien vingut a 
acomiadar-se de la noia, amb una serenor 
que impressionava i unes paraules breus i 
encertades, ens explica el sentit dels petits 
objectes que reposaven sobre la caixa de 
fusta de pi, nua de qualsevol ornament. 
Un ram de flors que la Nuria havia réunit 
dos dies abans durant la dañera excursió, 
quan s'havia banyat sota una cascada; el 
ninot que havia fet en el taller de titelles, la 
tarda anterior; amb altres nens i nenes del 
campament; una tortuga de peluix, record 
de la seva infantesa. Es llegiren algunes 
poésies i escrits que ens encongien l'espe-
rit. Després en Jaume ens invita a expres-
sar en silenci els nostres sentiments d'agra-
i'ment amarat de tristesa pels anys de vida 
plena i joiosa que la Nuria havia viscut, 
mentre ressonava el concert de flauta i 
atpa de Mozart que ella escoltava sovint. 

Fou durant aquest llarg interval quan, 
una i altra vegada, brollaven del més pro-
fund del meu esperit aquelles paraules afec-
tuoses de Jesús quan es trobà davant una 
situació semblant que humanament era 
irrevesible: «Talitha, qum, Noieta, aixe-
ca't! ». Jo no demanava un miracle. Jesús, 
tampoc. Som nosaltres els qui sempre els 
invoquem quan ja no hi ha més remei. I, 
com que no es presenten, deixem de creu-
re. No, jo solament desitjava que aquella 
vida truncada en la flor de la joventut 
continués desplegant-se en el si d'aquest 
univers inabastable, del qual tan sois 
n'abastem la matèria. Sentía com la Nuria, 
que avui —mentre es tic escrivint— com
piala quinze anys, ens representava a tots, 
com la filia de Jaire, a tots els qui estimem 
la naturalesa, els cims i les valls, estanys, 
rius i muntanyes, els qui anem afinant els 
sentits per tal de copsar la bellesa de la 
creació i immergir-nos-hi, encara que no-
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A l'hora de 
l'ofrena es 
llegiren escrits 
improvisats per 
nois i noies, 
petits i grans, 
que volien 
expressar a la 
Nuria allò que 
ja no li podien 
dir de paraula. 
Foto: 
Rosa Sabadell. 
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més sigui per uns dies, a fi de sentir el 

batec d'aquest cor immens que governa 

la nostra vida. La Noria havia pujat ben 

alt, alla on només arriben les àligues, a fi 

de contemplar els rebrecs del petit piane

ta blau que dona voltes entorn d'un petit 

astre perdut en un extrem dels immensos 

braços de la nostra galàxia. Sensé adonar-

me'n, el diminutiu arameu de la noieta 

prenia nom i es gravava en un acròstic: 

Noia, curulla de vida, 

Ufanosa i tendra, segada a destemps, 

Ressuscita a una Vida niés piena, 

Immarcescible i eterna: 

Aixeca't i fita'ns el carni que hi mena! 

Loudenvielle, 14d'agostde 1998. 

Josep Rius i Camps, pvre. 

NOTICIES 
D'ARREU 

EL GEDE, cinquanta anys 
d'escalada (1941-1991) 

El dia 28 de maig de 1998, el Club 
Excursionista de Gracia presenta a la sala 
d'actes de l'edifici del Vagó, de l'Escola 
Industriai de Barcelona, el llibre d'aquest 
títol, que reflecteix cinquanta anys d'his-
tòria del GEDE. Crup Especial d'Escala-
da, del Gracia, que fon fundat l'any 1941 -

Cáete de presentació va ser presidit 
per Robert González, coordinador de 
l'Area d'Esports i Turisme de la Diputa
do de Barcelona, i per Miquel Fernandez 
i Eloi Callado, presidents del Gracia i del 
GEDE, respectivanient. 

Santiago Sisquera, cap dels Servéis 
d'Activitats Esportives de la Generalitat, 
i Albert Mussons, regidor municipal d'Es
ports del districte de Gracia, també presi-
diren la reunió. 

Destaquem el parlament de Josep Solé 
i Sabaté, director del Musen d'Històtia 
de Catalunya, que disserta sobre el me
morial del cinquantenari del GEDE, sor-
git a redós del veterà Gracia. 

No cal dir que aquesta historia de cin
quanta anys reflecteix l'inici de les escala-
des de muntanya, en un moment que 
sobria pas, d'una manera franca i decidi
da, fent ús de la técnica alpina de l'època, 
però que ja havia aconseguit èxits amb les 

gestes del 1935, amb la conquesta del 
Cavali Bernât i la Momia, i el 1936 al 
Lloro, tots de Montserrat. 

El GEDE sorgeix el 1941, on trobem 
eis mítics Ernest Mallafré i Vicenç Barbé. 
Lany anterior s'havia constituir el GAM, 
dintre del CMB, i el 1942 el CADE del 
CEC, i tot seguit al Bages i en alttes enti-
tats segueixen l'exemple dels pionets. 

El llibre és una mostra de les activitats 
niés destacades, aplegades encertadament 
d'una manera cronològica i dividides en 
cinc décades. 

La primera, dels anys quaranta, és re
dactada per Alexandre Marcet i Reverte; 
la dels cinquanta, per Joan Cervera i 
Batariu; la dels seixanta, per Miquel 
Luisilla i Vila; la dels setanta, per Joan 
Alarcón i Castillón; la dels vuitanta, per 
Pere Rodés i Muñoz, i en la cloenda, del 
perícxle 1990-1991, es veu la plena il-lusió 
dels cinquanta anys d'història. 

Cada década representa un carácter, una 
manera i un tipus d'activitat, caracteristics 
del seu moment, i a més de les dades i dates 
de les ascensions, hi figuren també deter
minati articles sobre les vivències i condi-
cions de les escalades, que foren publicats 
en el seu moment, fent reviure la Sensibili
tät i la narcativa dels seus autors. 

Jo he sentit una especial emoció en 
rellegir el text de la primera década, la 
dels anys quaranta, en observar la compa-
nyonia d'aquella generació, per a apren-
dre i millorar la tècnica, sensé problèmes 
personáis, ja que, si s'esqueia, es forma-
ven cordades mixtes entre persones de 
diferents enti ta ts o grups d'escalada. 

El GEDE, amb la seva llarga historia, 
entre vétérans i joves, el manté en bona 
salut, com ho prova aquesta obra que 
apiega la historia humana i esportiva de 
l'escalada, especialitat, no hi ha dubte, 
que és un deis puntáis del nostre excursi-
onisme. 

Maria Antonia Simó 

La Palma ja és un municipi 
independent 

El dia 21 de juliol de 1998, el Govem 
de la Generalitat va aprovar la segregado 
de la Palma del terme municipal de 
Cervello, en el Raix Lit «bregar. El decrei 
créant el nou municipi es va publicar en el 
Diari Oficial de la Generalitat el 28 de ju
liol. Aixi es posava fi a una llarga lluita per 
la independencia, un fet de gran transcen
dencia per al futur del poblé. A més, si, 
com s'anuncia, aquesta ha ser 1'última se
gregado municipal que aprovi la Generali
tat, això li afegeix un signifìcat especial. 

Lobtenció de la independencia fou aco
llida amb entusiasme i es va celebrar amb 
una festa el dia 24 de juliol a la nit, invitant 
tot el pöble amb cava i coca i un animât 

ball, durant el quai el Sr. Jaunie Tintore, 
membre de la Comissió per a la Segrega
do, va explicar en un breu parlament eis 
détails del procès seguit per aconseguir-la. 
Per tot el poblé les senyeres van onejar en 
senyal de festa. 

Durant eis daners deu anys, el clam per 
la segregado de la Palma havia estât una 
constant, però aquesta voluntat del pöble 
venia de molt més lluny. Ja l'any 1911 es va 
crear una comissió que per primera vegada 
demanava oficialment la segregado. Lany 
1937, durant la Guena Civil, la Generali
tat va aprovar per décret la segregado cré
ant el nou municipi; però com tantes alttes 
coses, va quedar sense efecte quan la dicta-
dura de franco va declarar il-legals totes 
les liéis de la Generalitat. Lany 1940, tot 
just acabada la guena, es fa una recollida 
de signatures per a iniciar de nou l'expé
dient. El 1981, una comissió d'estudis va 
començar eis ttàmits oficiáis per a la se
gregado, un procès que es preveía Uarg i 
conflictiu, però que estava prou justificat 
pel continuât creixement demografie, eco
nomie i l'engrandiment general que el 
PÖBLE havia anat expérimentant. Cal as-
senyalar que el 1970 només hi havia a la 
Palma 699 habitants, el 1993 arribaven a 
2.038, el 1995 a 2.338 i actualment pas
sen de 2.700. 

En eis darrers anys resultava incom
prensible el manteniment de la dependen
cia de Cervello, que obligava eis veïns de la 
Palma a desplaçar-se a Cervello, situât en 
una altra vali i sense cap mitjà de comuni-
cacio directa, per a resoldre questions quo-
tidianes que no es podien solucionar a les 
oficines del mateix pöble. I si es té en comp
te que la mateixa Generalitat ja feia uns 
quants anys que, pet raons practiques i de 
proximitat, havia decidit separar Cervello 
i la Palma en eis servéis de Sanitat i Ense-
nyament, ajuntant Cervello amb Vallirana 
i la Palma amb Corbera, la situació havia 
esdevingut completament anacrónica. 

El fet és que ara es farà carree del nou 
municipi una Comissió Gestora Munici
pal que liaurà d'elegir un président amb 
funcions d'alcalde i s'encarregarà de les ges
tions ordinàries i de negixriar eis aspectes 
de la segregado no resolts en el Décret. I el 
mes de juny de 1999 se celebraran les elec-
cions municipals de les quais haurà de sor
tir el primer consistori independent. 

Ens complau felicitar el poblé de la 
Palma per haver aconseguit aquesta fita 
histórica i desitjar-los un futur de progrès i 
Prosperität. 

J. Bordons 

Nuestras Montañas 

L'empresa editorial Estudio, de 

Santander ha éditât el 1998 un llibre ti-

tulat Nuestras montañas, de 414 pagines, 



que és un aplec d'articles planejats i reco-
llits per José Antonio Odriozola fa més de 
deu anys, el qual tenia el projecte de reu
nir, entre diversos autors, arricies referents 
a les muntanyes d'Espanya per a publicar 
a la revista Die Alpen, del Club Alpi Suís, 
segons un acord establett. 

Reunits els tteballs i enviat tot el ma
terial a Suissa, s'esdevingué la mort 
d'Odriozola per accident de carretera, el 
22 de genet de 1987, ais seixanta-dos anys 
d'edat (veg. Munkmya juny 1987, pàg. 
431 ). Per aquest desgraciat fet i pel canvi 
de director de la revista Die Aípen, queda 
patalitzat el projecte. 

Molt temps després, es recuperaren 
els origináis i el seu amie i company mun-
tanyenc de Peñalara, Santiago Tutor, en 
nom de la seva vídua, Araceli Alonso, 
entrega tot el material a José M. García-
Banedo, de Santander, el qual, junt amb 
amics i a través d'Estudio editaren aques
ta obra en homenatge i en memoria de 
José A. Odriozola, que fou president de la 
FEM entre 1970 i 1981. 

Per gentilesa de García-Banedo rebé-
rem deu exemplars d'aquest llibte per a 
fer-ne entrega a la Biblioteca del Centre i 
entre els amics catalans que tingueren re-
lació amb eli en assumptes de coHaboració 
federativa, com el RaHi Internacional d'Es-
quí CAI-CAF-CEC de 1976, el Congrés 
de la UIAA de 1976 a Barcelona i també 
el mapa del Pirineu Cap dAran-Pallas 

Sobirù, atenent la suggerència de Francese 
Martínez Massó, president de la Federa-
ció d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya, perqué mercés al suport i de-
dicació d'Odriozola, president de la FEM, 
es portes a cap, amb la coHabotació de 
l'Instituto Geográfico Nacional, la publi-
cació en un sol full, els d'escala 1:50.000 
núm. 149 (Isil), 150 (Noane), 181 (Esterri 
d'Àneu) i 182 (Tírvia). 

Aquest mapa tingué una prèvia recti-
ficació toponímica dels esmentats fulls de 
l'Instituto, el qual no posa cap objecció a 
la feina feta pet Joaquim Cabeza (UEC), 
Andreu Roma (CMB) i Agustí Jolis 
(CEC), mentre a la carpeta es feia constar 
que és «Edición en homenaje de la FEM 
al Centenario del Excursionismo Catalán, 
con motivo de la fundación del Centre 
Excursionista de Catalunya, 1876-1976». 

El contingut del llibre recull textos ¡n 
memoriam, sobre la personalitat humana, 
tècnica i muntanyenca de l'amie desapa-
regut, i tot seguit apareixen els articles 
tecollits per eli, que ara veuen la llum i 
que son els següents, amb els seus autors: 

«El Pirineo Catalán», d'Agustí Jolis 
Felisart. «El Pirineo Central», de Joaquín 
Tones Bonuel. «El Pirineo Occidental», 
de Gregorio Ariz Martínez. «Los Picos 
de Europa», de José Antonio Odriozola 
Calvo. «La Cordillera Cantábrica», de 
Javier Rivas García. «La Cordillera Cen

tral, Gredos y Guadanama», de Santiago 
Tutor Prado. «Siena Nevada», d'Aurelio 
del Castillo Amaro. «Las montañas 
canarias», d'Eduardo Martínez de Pisón. 
«Las montañas españolas en esquís», de 
Jerónimo López Martínez. «La 
Espeleología en España», d'Adolfo Eraso 
Romero. «Alpinismo español en el 
mundo», de José M. Azpiazu Adalur. 
«Plantas de nuestras montañas», de 
Manuel Lainz Gallo, S.J. «Geología de las 
montañas españolas», de Jerónimo López 
Martínez. «La cartografia de montaña en 
España», de Rodolfo Núñez de las Cuevas. 
«Protección de la Naturaleza en España», 
de Santiago Tutor Prado. «Migraciones 
periódicas en la Cordillera Cantábrico-
asturiana», d'Efrén García Fernández. 
«Evolución de los refugios y edificaciones 
de montaña en España», de José Foraste 
Oliven A continuado hi ha un epíleg, de 
Javier Rivas; addenda, de Santiago Tutor 
i l'index d'iflusttacions. 

Si bé sentim que la revista Die Alpen 
no publiques aquest important neball, per 
altra banda, tenim ara a les mans, després 
dels deu anys de la mort d'Odriozola, un 
emotiu testimoni de les inquietuts huma
nes, tècniques, publicistes i muntanyen-
ques d'aquest cántabro kbaniego, que tant 
estimava els seus Picus i la muntanya en 
general. 

Gracies a tots els que han fet possible 
reviure aquesta antologia. 

Agustí Jolis 

La primera Selecció 
Catalana de Curses de 
Muntanya 

Quatre homes i dues dones formaran 
la primera selecció catalana d'aquesta 
modalitat esportiva: Joan Cardona, Oscar 
Balcells, Quico Soler, David Teixidor, 
Agnès Riera i Anna Agustí. La selecció 
de la FEEC compta amb una subvenció 
de la Direcció General de l'Esport i l'equi-
pament de roba, calçat i compléments de 
la firma Adidas. 

A més de córrer amb la resta de la 
selecció en un mínim de sis proves nacio-
nals, Cardona, Balcells, Soler i Riera han 
estât classificats oficialment pet a partici-
par al Campionat del Mein de curses de 
muntanya Skyntnning, que es disputara a 
Cervinia (Alps italians) el pròxim 12 de 
juliol. Aquests quatre conedors han acon-
seguit grans èxits en cutses com l'Aneto 
X-Treme Maratón, el Campionat dels 
Pirineus de Curses de Muntanya, el Cam
pionat d'Europa, la Cursa del Canigó, el 
Challenge 3000 Ariège a la pica d'Estats 
o l'Adidas Trail Challenge. 

Abans d'aquesta cita a Cervinia, tots 
els components de la selecció catalana es 
concentraran a les instaFlacions de 

l'Escuela Española de Alta Montaña de 
la FEDME a Benasc, durant la tercera 
setmana de juny, per començar a entre -
nar-se. 

Des de fa uns quants anys, les curses 
de muntanya experimenten una impor
tant empenta, com ho demostra la gran 
quantitat de proves que es disputen dins i 
fora de Catalunya, així com l'eie vat nom
bre de participants que s'hi inscriuen. La 
Federació d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya no en podia estar al marge, ja 
que aqüestes curses son una variant dels 
Raflis d'alta muntanya, de llarga tradició 
a casa nostra i organitzats per entitats 
membres del nostre coFlectiu. Val la pena 
recordar que el primer raffi de la historia 
data del 1959. 

Després d'un temps de seguiment per 
part del Comité de Ral-lis d'Alta Munta
nya, l'any passât la FEEC va formar el 
primer equip de curses de muntanya amb 
èxits importants, com el primer Hoc a la 
Marató de Muntanya de Galarleiz, acon-
seguit per Agnès Riera, guanyadora de 
l'Aneto X-Treme. Els bons résultats dels 
catalans Joan Cardona, Osear Balcells, 
Quico Soler i Agnès Riera durant l'any 
1997 els van classifica! per a prendre part 
al Campionat del Món Skyrunning, que 
tindrà Hoc el proper 12 de juliol als Alps 
italians, concretament a la localitat de 
Cervinia. 

Amb totes aqüestes dades, la FEEC 
va decidir formar la primera Selecció Ca
talana de Cutses de Muntanya, sota la 
responsabilitat del Comité Català de 
RaFlis d'Alta Muntanya, amb l'objectiu 
d'obtenir els millors résultats i donar a 
conèixer aneu del món Catalunya i la 
nostra federació. 

Les curses que teñen un nivell més ait 
de participado son les maratons de mun
tanya i les curses Skyrunning. Aqüestes 
ultimes son ptoves amb més de dos mil 
mètres de desnivell en pujada i amb con-
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trols de pas per sobre dels tres mil metres 
(quatre mil, en el cas dels Alps). Les 
skyrunning reuneixen els millors especi-
alistes del món i els erónos es rebaixen 
cada any. 

Generalment els millors conedors son 
també grans muntanyencs, com es pot 
comprovar en les classificacions finals de 
les curses. Pep Ollé, Joan Cardona, 
Berenguer Sabadell i Anna Agusti, mem
bres de, l'equip FEEC d'esqui de munta-
nya, en son un exemple. Però, per a desta
car entte els primers, a mes de ser un bon 
corredor i tenir una exceHent forma físi
ca, cal una bona tècnica de progressió per 
alta muntanya, neu i passos de roca com
plica ts. 

LLIBRES 
I MAPES 

Pequeños recorridos de la 
Puebla de Castro 

Federación Aragonesa de Montañismo. 
Prames, S.A. Saragossa ¡997. 89 págs., 
il-l. 

Pequeños recorridos de 
Goya 

Federación Aragonesa de Montañismo. 

Prames, S.A. Saragossa 1997. 127 págs., 

il-l. 

Ens han fet arribar aquests dos nous 
llibrets de Prames i el Comité de Senders 
de la FAM, que continúen amb el seu 
afany d'anar complétant la ja extensa xar-
xa de sendets per terres aragoneses. 

El primer, que inclou un mapa a escala 
1:40.000 de la zona de Graus i la Puebla 
de Castro, en eis estreps prepirinenes que 
connecten el Pirineu amb eis Somontanos 
i la valí de l'Ebre, fa la descripció deis PR-
HU-73, 74, 75, 76 i 77, amb les corres-
ponents taules d'horaris i servéis. 

El segon, publicat amb motiu del 250 
aniversari del naixement de Goya, son uns 
itineraris senyalitzats que uneixen 
Saragossa amb el poblé de Fuendetodos, 
on va néixer el pintor, per camins que 

probablement va recorrer mes d'una ve
gada. Son mes de quaranta quilòmetres 
de recorreguts aptes per a ciclistes i 
senderistes. La guia inclou, com sempre, 
la descripció deis pobles, detalla eis itine
raris i va acompanyada d'un mapa amb 
eis diferents itineraris i variants. 

Com és habitual en aqüestes publica-
cions, boniques fotografíes en color il-lus-
tren el text de cada volum. 

J. Bordons 

fe " 
El Pirineo 
español 

wk Ramon Violara i Simorra. 
• Editorial Alta Fulla. 
E Barcelona ¡997. 675 

pàgs., ibi 

Aquesta és la tercera edició facsímil 
de la coneguda obra del gran etnòleg i 
estudios deis Pirineus Ramon Violant i 
Simorra, publicada el 1949 per ['Editori
al Plus Ultra, de Madrid. Es tracta d'una 
obra que amb la seva aparició va desper
tar un marcat interés entre els estudiosos 
de la gran señalada per la profusió de da-
des que conté peí al coneixement deis 
costums i les caiacterístiques deis seus 
habitants, l'economia, l'habitatge, la vida 
doméstica, els costums, el pastoreig, les 
cteences, les festes populáis, etc., etc.; di-
versificada en valls peí tal d'establii les 
diferents àiees culturáis. Una obia que 
despiés d'uns quants anys tesultava difícil 
de tiobaí i que tot i els cinquanta anys 
tiansconeguts des d'aleshoies no ha estat 
superada i segueix oferint abundant in-
formació sobte una cultura miHenària que 
es va massificant i va desapareixent sense 
remei. 

J. Bordons 

Prames, S.A. Saragossa 
1997. 192 págs., il-l. 

Amb aquest llibre de 
la cohlecció «Parajes 
Naturales», de la qual 
pren el títol, la prolifica 
Fedeíación Aiagonesa 
de Montañismo i la seva 
editotial Piames, S.A. 

atriben al centenal de publicacions. Es 
tiacta d'una selecció del patrimoni natu-
tal aiagonès pensada amb finalitats 
divulgatives. 

El llibre és una mostra de 29 espais 
naturals d' Aragó escollida entre els 68 que 
están considerats de gran valor ecologie i 
dignes de protecció pei la seva bellesa i 
peculiatitats. Despiés d'una piesentació 
on es fa historia de les liéis de ptotecció 
deis espais naturals d'Aragó, aquests 29 
espais, que actualment gaudeixen de dife

rents tipus de ptotecció o no en teñen 
cap, es piesenten en fomia de sinopsi, amb 
sis pagines peí a cada un, que contenen la 
legislació que els empara, una sintesi del 
paie i quatre itineraris o suggerèneies de 
visita que inclouen temps, dificultar, ac
cès, ruta recomanada i cartogiafia utilit-
zable, acompanyant-los amb belles foto
grafíes. Lbbligada brevetât descriptiva deis 
itineraris es compensa amb la inclusió d'un 
gran mapa d'Aragó actualitzat i plegable, 
a l'escala 1:300.000, que constitueix la 
millor guia per a arribaí a cada Hoc. 

Al final del llibre hi trobem les adreces 
i hotaris deis Centres d'Interpretació deis 
Espais Protegits i l'extensa relació de gui
es i publicacions de la Federació Arago
nesa, moites de les quals han estat resse-
nyades a MUNTANYA i es poden consultar 
a la nostra biblioteca. 

J. Bordons 

B.T.T. por la 
Litera 
y Cinca medio 

Ernesto Baringo. Prames, 
S.A. Saragossa, ¡997. 
215 págs., il-l. 

Aprofitant la favora
ble orografia d'aquestes 
dues comarques arago

neses, sense notables desnivells, Prames 
ofereix un nou volum ais usuaris de BTT, 
en la seva coHecció «Guías Deportivas», 
perqué puguin gaudir de nous i intéres
sants indrets i a la vegada promocional 
unes contrades que encara no han assolit 
un desenvolupament turístic destacat. 

Lautor, nascut a Montsó, presenta dis-
set itineraris per a anar reconent aqüestes 
comarques. Després d'unes oportunes pa
gines dedicades a la geografia, la fauna i la 
vegetació d'aquests territoris i d'introduir-
nos en les seves particularitats, segueixen 
els itineraris, amb indicació de la distancia 
total i les dificulta ts que presenten, acom-
panyant la bren descripció de cada un amb 
els conesponents croquis i intercalant-hi 
vistoses fotografíes en color. 

El mapa que acompanya la guia, a es
cala 1:50.000, dividit en deu parts que 
reprodueixen parcialment el del Servei 
Geografie de l'Exèrcit, un quadre de ser-
veis i la bibliografía recomanada, son l'aju-
da indispensable per a emprendre la ruta 
amb exit. 

J. Bordons 

Por el valle del río 
Ara y alrededores 

Jose Luis Act'n, Ramón Acín i Carmen 
Lachéx. Prames, S.A. Saragossa 1997.224 

pàgs., il-l. 



S ^ ^ ^ J j Formant part de la col-
I leccio «Guías Deporti-

Vsllô dôl v a s e n ' a Naturaleza del 
, » Alto Aragón», aquest 
JO ARA v ° l u m ofereix la nove-

tat de fer el recorregut 
d'un riu, l'Ara, des del 
coli de les Mules, al nord 
del Vinhamala, a A'insa, 
on desemboca al Cinca, 

incloent-hi els seus afluents, amb la finali-
tat de donai a conèixer aquesta part del 
Pirineu Aragonés. 

Unes pagines dedicades al medi fi'sic, la 
fauna i la vegetació de la valí i ahundants 
dades sobre historia, art, cultura tradicio
nal i festes, precedeixen els nombrosos iti
neraris que constitueixen el eos principal 
del llibre i permeten arribar a les diferents 
valls de la conca. La descripció de cada 
recorregut inclou intéressants détails de les 
poblacions i oportunes observacions sobre 
el paisatge i les curiositats que es presenten 
pel carni, fent d'aquesta guia una original 
combinació d'aspectes culturáis, natura i 
fins i tot esport. 

ExceHents fotografíes en color i set 
mapes pacials, a escala 1:50.000, repro
duits deis fulls del Servei Geografie de 
l'Exèrcit, ajuden a entendre i a situar els 
reconeguts. 

J. Bordons 

Pirineos 
íntimos 

]ordi Longás i Enrtc 

Faura. Fotografíes: Jordi 

Longás. Ediciones 

Desnivel. Madrid 1998. 

133 págs., il-l. 

Com es pot deduir del títol, aquest 

llibre no és una de tantes guies que s'han 

publicat del Pirineu ni un text que ens 

expliqui detemiinats detalls d'aquesta ser-

ralada. Es un llibre de vivéncies i emoci-

ons que es converteix en un cant a la 

muntanya i una continua reflexió sobre la 

seva poderosa attacció, que molta gent 

no compren. 

Ja en la introducció, els autors expo

sen la intenció que els va guiar en publicar 

aquesta obra, i el text amb qué obren cada 

un deis cinc capítols, reduit a tres o qua-

tre pagines de profund significat, no fa 

mes que comunicar el seu proposit. El eos 

principal del volum son el centenar de 

sensacionals fotografies en color que (im
plen el llibre, moltes d'elles a doble pagi

na, agrupades en capítols d'una certa uni-

tat temática i sense peus de foto, pero 

acompanyades de citacions degudes a molt 

diversos autors, destacant peí seu nom

bre les del gran pirineista Henry Russell. 

Aqüestes citacions o frases son les que 

ajuden a interpretar les fotografies, així 

com les mateíxes fotografies ajuden a en

tendre millor el pensament de les citaci

ons. 

El llibre, de gran format (24 X 31,5) i 

en p;ipei estucar brillant, es clou amb un 

colofó de deu benaurances per ais munta-

nyenes, traduides del francés, i un índex 

técnic de fotografies per capítols on s'in

dica la muntanya o l'indret que surt a cada 

foto. 

J. Bordons 

Sierra de 
Cazorla 
Sierra de 
Segura 

Mapa y guía excursionista. Editorial Alpina. 

Granoüers 1998. 

Amb ben poc temps de diferencia han 
vist la Hum dues publicacions dedicades al 
pare natural de les senes de Cazorla, Segu
ra i Las Villas. La primera és un bonic llibre 
guia de Jordi Bastart éditât a Barcelona i la 
que ara ens ocupa és una aportació de la 
coneguda Editorial Alpina, de Granollers, 
e.s|\x-¡alicadaen la cartografíade zones d'in-
terés excursionista. 

En el cas present han dividit el pare 
natural en dues publicacions separades, que 
ara preferim tractar conjuntament per trac-
tar-se d'un tot. La primera, amb el cones-
ponent mapa, compren la sena de Cazorla, 
el curs superior del Guadalquivir i l'em-
bassament de la Molerá com a indrets a 
destacar. La segona, que ocupa dos mapes, 
inclou les senes de Segura i Las Villas i els 
grans embassaments de Guadalmena i el 
Tranco. Els tres mapes plegables, a escala 
1:40.000, son l'eina indispensable per a 
recóner el Pare amb profit, mentre el text 
de cada llibret conté la infomiació general: 
un breu resum geogràfic, les comunicaci-
ons i una ressenya de les poblacions i punts 
d'interès, a mes d'uns quants itineraris ba
sics per a fer a peu, en bicicleta de munta
nya o en vehicle. 

Finalment, faciliten una relació d'allot-
jaments, campings, albergs i telèfons d'in
terès. 

J. Bordons 

70 fonts de Sant Llorenc 
del Munt i l'Obac 

Edmond Grau i Frederic Vancells. El Cau 

Pie de Uetres Editorial. Terrassa Ì 997. 175 

pàgs., iil. 

Heus ací una guia força original que 

presenta 70 fonts, seleccionades d'una llis-

ta de prop de tres-centes fonts, cisternes, 

basses i bassals de Sant Llorenç del Munt 
i l'Obac. 

La visita de cada una de les fonts es 
combina amb un breu itinerari, amb ex-
plicacions on es detallen les caractéristi
ques de la font, la localització i alguns 
éléments intéressants deis voltants. En tots 
els casos s'acompanya d'un dibuix esque-
màtic de l'itinerari i un pareli d'escaients 
fotografies en color, una de les quals ens 
mostra la font. Una relació de fonts i un 
índex toponimie completen aquest llibre 
que permet aprofiíndir en el coneixement 
d'aquest fréquentât massís. 

La situació de cada font, a falta d'un 
mapa que la guia no inclou, caldrà cercar
la en algún deis mapes i obres que esmen
ta l'autor en els propòsits i advertiments 
prévis del llibre. 

J. Bordons 

Parque 
Nacional de 
Ordesa y 
Monte Perdido 

Eduardo Viñuales Cobos. Prames, S.A. 

Saragossa ¡997. ¡92 págs., il-l. 

Lextraofdinaria grandiositat i bellesa 
del pare nacional d'Ordesa i Mont Per-
dut, el segon que es va crear a I'Estat i 
declarat recentment Patrimoni de la Hu
manität per la UNESCO, ha motivat 
l'aparició d'un gran nombre de publicaci
ons que han ajudat a difondre'l i a projec-
tar-lo dins i fora del país. Ara, en la seva 
coHeccióde «ParajesNaturales», Prames 
ha decidit ofetit aquesta guia, que havia 
anat demorant en benefici d'altres indrets 
del Pirineu aragonés menys coneguts. 

Aquesta guia, acuradament presen
tada i amb fotografies del mateix autor, 
dedica unes interessants pagines a recor
dar la creació del pare i la seva normati
va; explicant la geología, la vegetació i la 
fauna i sense oblidar la memoria deis pri-
mers pirineistes com Lucien Briet, 
Ramond de Carbonniéres, Henry 
Russell, etc., que el van donar a conéi-
xer. Els 25 itineraris del llibre, agrupats 
en quatre sectors o valls, Ordesa, Añisclo, 
Escuaín i Pineta, es presenten amb ahun
dants detalls, especificant la duració, la 
dificultat, el desnivell i l'accés, i s'iflustren 
amb el perfil del recorregut i el quilome-
tratge aproximat, indicant les especies 
arbóries que es troben en els diferents 
nivells. 

El gran mapa plegable que acompanya 
el llibre, a escala 1:40.000, és una eina 
imprescindible per a efectuar la visita amb 
mes profit, i la Mista de servéis i una ex
tensa bibliografía completen aquest 
excellent llibre. 

J. Bordons 
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GUIES DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

ITI N ERARIS PEL MASSÍS DEL CARLIT 
JOAN M. VIVES ITEIXIDÓ 

Recull d'excursions pel massís del Carlit, punt culminant del Pirineu oriental situat al 

nord de la comarca de la Cerdanya que està sota l'administració francesa, 

[.'existencia del refugi de la Bullosa permetrà de fer boniques excursions per aqüestes 

muntanyes que amaguen, encara, racons ben poc freqüentats. 

DARRERS TÍTOLS PUBLICATS: 

Pica d'Estats-Monteixo. Vali Ferrera (excursions amb esquís), M. Broch i E. Martín. 

Catllaràs-La Quar, David Aloy i M. Mercè Lleonart. 

Mont-Roig - Certascan. Valí de Cardos (excursions amb esquís), M. Broch i E. Martín. 

novetat 
PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT 
Ausiàs Marc, 92-98 int. - Fax 247 35 94 - 08013 Barcelona Distribucíó: L'Are de Berà, Centre Difusor d'Edicions Catalanes 
Comandes i administrado: Polígon Montigalà, Bèlgica, 6 i 7 - Tel. 465 30 08 - Fax 465 87 90 - 08917 Badalona 

ITINERARISPEL 
MASSÍS DEL CARLIT 

MIRALLS DEL CEL 
Exposició d'imatges de l'Arxiu Fotografie del Centre Excursionista de Catalunya 

Itinerari de l'exposició al Principat durant l'any I998 

Versió A 

Sant Celoni, I 3 de gener - 8 de febrer. Rectoría Velia 
Vie, 12 de febrer - I 5 de mare;. Centre Cultural de la Fundació «la Caixa» 
Balaguer, 25 de mare, - 19 d'abril. Museu Municipal 
Moia, 23 d'abril - 24 de maig. Centre Cultural Rafael Casanova 
Torello, 3 de juny - 28 de juny. Sala d'exposicions Cirvianum 
La Pobla de Segur, I de juliol - 26 de juliol. Sala Ribera de Segur 
L'Escala, 3 I de juliol - 30 d'agost. Espai a determinar 
Sant Cugat del Vallès, 4 de se tembre - 27 de se tembre . Centre Cívic 
M o n t b l a n c . 30 de se tembre - 25 d'octubre. Espai a determinar 
Esparreguera, 29 d'octubre - 29 de novembre. Sala Municipal 
Mòra d'Ebre, 3 de desembre - 6 de gener de I999. Espai a determinar 
Versió B 

Tàrrega, 15 de gener - I de febrer. Museu Comarcal 
Pineda de Mar, 5 de febrer - I de mare. Sala Municipal d'Exposicions 
R i u d o m s , 5 de marq - 29 de marg. Espai a determinar 
Tivissa, 2 d'abril - 3 de maig. Espai a determinar 
Berga, 14 de maig - 3 I de maig. Sala d'exposicions del Centre Cívic 
Santa Cristina d'Aro, 4 de juny - 28 de juny. Espai a determinar 
Creixell , 2 de juliol - 26 de juliol. Espai a determinar 
Ribes de Freser, 30 de juliol - 30 d'agost. Espai a determinar 
Solsona, 3 de se tembre - 27 de se tembre . Sala Municipal 
Tordera, I d'octubre - 25 d'octubre. Teatre Ateneu Clavé 
Olot, 5 de novembre - 29 de novembre. Espai a determinar 
El Morell, 4 de desembre - 6 de gener de I999. Espai a determinar 

«Banys» de Caries Fargas 
núm. 1375(1916/1920). 

Arxiu Fotografie del 
Centre Excursionista de Catalunya 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
Arxiu Fotografie 
Car re r del Paradís, 12. 08002 Barcelona 
Tel. 93-315 23 I I , fax 93-315 I4 08 
adreca electrónica: cec .cen t re@mx3. redes tb .es 

Horari d'atenció al public: 
de dilluns a divendres de IO a 14 h i dimarts 
i dijous de 18,30 a 21 h 

mailto:cec.centre@mx3.redestb.es


Ara els nostras rius desemboquen al Palau Robert-

fauna Amb la seva mitologia. Amb e, seu passât.. també, amb molt de futur. , és que ara, a Catalunya, els rius tener, i ens donen 

vida. Redescobrim i conservem la seva magia. Perqué els nostres rius son un patrimoni de tots. Ara, a Catalunya, els rius son v,us. 

Viu-los al Palau Robert a partir del 6 d'octubre a ''Exposicio L e s v e u s ae i r iu. 
ia 
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