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t'acostis a Texposiciö "Parcs naturals, nés enllà dels l ïnits" al Palau Robert. 
La natura és diversiô perô, sobretot, és un bé que cal respectar, conservar i millorar per gaudir-ne aixî en tota la seva intensitat. Del 6 d'octubre 

al 30 de juny, al Palau Robert de Barcelona, podràs descobrir el passât, et présent i el futur dels nostres espais naturals protegits. 

Una exposiciô que et donarà la imatge d'una natura que va mes enllà de tot el que coneixes. T'hi esperem. fffTSf GGflGrSÜtSt 

UU de Catalunya 

www.gencat.es/Drobert 
gasNaturàl 

http://www.gencat.es/Drobert


Redacció, aclministració i publicitat: 

Paradis, 10 pral. 08002 Barcelona, tel. 

93-315 23 11, fax 93-315 14 08, 

adreça electrónica: cec@cec-centre.org 

Director: Josep Nuet i Badia, adreça 

electrónica: nuet@retemail.es 

Secretari: Joaquim Bordons 

Conseil de redacció: Francese Beato, 

Joaquim Bordons, Francese X . Gregori, 

Josep M. Panareda, Miquel Rafa, 

Josep M. Sala 

Corrector lingüístic: 

Eulalia Nuet i Badia 

Cartògraf i dibuixant: 

Armand Ballart 

Dissenyador i maquetador: 

Josep Nuet i Badia 

Publicitat: Adolf Garcia, Exclussives 

Publicitàries, tel. i fax. 93-237 95 01 

Fotocomposició: PC Grafie, adreça 

electrónica: pcgrafic@arrakis.es 

Fotomecánica: T 4 Sorrosal, S A . 

Impressió: I M G E S A , Alarcón, 138. 

08930 Sant Adria de Besos 

Dipósit legal: B . 545 - 1958 

ISSN: 0212 - 2111 

Preu d'aquest exemplar: 650 ptes. 

( IVA inclós) 

Preu de la subscripció anual: 3.400 ptes. 

(IVA inclós) (sis exemplars). 

A l'estranger: 4.900 ptes. 

Comanda de números endarrerits a 

la redacció de la revista. 

La revista MuNTANYA és membre de 

A . P . P . E . C 
ASSOCIACId 
DE PUBLICACDNS 
PERIODIQUES 
EN C Á T A L A 
m m m m m 

Els articles publicats a MINTANYA 
expressen l'opinió deis seus autors. 
La revista MUNTANYA, editada pel Centre 
Excursionista de Catalunya es publica 
sensé cap finalitat lucrativa. 
El ^copyright dels articles, tant de la part 
literaria com de les il lustracions, és 
propietat dels autors respectius. Per tant, 
és absolutament prohibit la reproducció 
total o parcial, per qualsevol sistema, dels 
articles de la revista Ml'NTANYA sensé 
permis escrit dels propietaris del copyright. 

MUVTAIXYA 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

Club Alpí Cátala 
Entitat declarada d 'ut i l i tat pública 

Any CXXIV, Vol. 103, Núm. 827, febrer 2000 

Portada: L a valí de Llauset a m b el Va l lh ive rna al fons. 

F o t o : Lluís R o c a 

Editorial : Les federacions i els clubs 2 

D o n a i excurs ionisme, 1 

per F rancese R o m a i C a s a n o v a s 3 

La mole ta de Genessies , 

per A n t o n i C a b r é Puig 10 

La valí d 'Anglos amb esquís, 

per Lluís R o c a 13 

Excurs ion i sme hivernal a l 'alta mun tanya , 

per G r u p de raquetes de neu ( G R A N ) 17 

«Manxant- l i» a Yosemi te Va l l ey , 

per Roger Ximen i s i Llussà 21 

La vegetació de Prat de Cad i : els boscos i els prats 

per R o m a Rigol i V a l e n t i González 23 

Hondures : espeleologia t ropical en congloméra t s , 

per V a l e n t i Zapater i Bar ros 29 

Jord i Perelló i Gi lberga , 

per N . S . 35 

El C A D E del 2 0 0 0 

per Or io l G a r c i a Farré 36 

V i e s d'escalada, 

a cura d A r m a n d Bal lar t 38 

Not ic ies , Uibres & mapes 41 

Normes de publicado de MUNTANYA 

Els autors que vulguin publicar els seus tre-
balls a la revista MUNTANYA han de teñir 
present el següent: 
Els articles cal que siguin inèdits i escrits 
correctament en cátala, en suport magnètic 
(disquet PC) amb indicació del programa i 
versió o en el seu detecte a máquina. Se'n 
presentará una còpia en paper a doble espai 
en fulls de mida DIN A4, deixant uns mar-
ges d'un pareli de centímetres. 
Els articles, d'un màxim de sis fulls, negocia
bles, aniran encapc;alats pel títol que l'autor 
proposa i portaran a continuació el nom dels 
autors. No portaran notes a peu de página. 
Els peus de les iHustracions i el nom de l'au
tor aniran escrits en un full a part, precedits 

d'un número que es repetirá a la fotografía o 
dibuix corresponent. 
Per a facilitar la correcció dels originals, no 
utilitzeu el subratllat en els textos que 
vulgueu publicar. Tampoc no utilitzeu co-
dificacions ni lletres diferents en els arxius 
informatics. 
Els mapes, dibuixos i gráfics haurien de ser 
dibuixats correctament amb tinta xinesa 
sobre paper blanc, també els podeu aportar 
en format digital (disquet PC), preferible-
ment fets en Corel Draw. 
Les fotografíes, en nombre de sis a dotze per 
article, en diapositives, copies de paper co
lor o blanc i nègre brillant, cal que siguin 
ben exposades i amb bona definició, que tin-
guin contrast, pero que no siguin excessiva-
ment fosques. 

mailto:cec@cec-centre.org
mailto:nuet@retemail.es
mailto:pcgrafic@arrakis.es


Les federacions 
i els clubs 

Cal reconèixer, d'antuvi, que per a 
practicar l'excursionisme no cal altra 
condicio que estar disposât a fer-ho (i, 
per tant, fer-ho), sensé cap nécessitât 
d'associar-se d'una manera estable, i 
el mateix podríem dir de la majoria 
dels esports o activitats culturáis acti
ves. 

La voluntat d'organitzar-nos en 
forma de clubs o entitats ha estât la 
conseqùència d'ajuntar d'una banda, 
la nécessitât d'unir esforços per a faci
litar la práctica normal de les activi
tats que ens agraden i, de l'altra, la 
tendencia associativa per a objectius 
idéalistes, bàsicament culturáis. 

Recordem com l'eclosió del Centre 
Excursionista de Catalunya i de les 
entitats excursionistes que sorgiren 
després, va ser en bona part conse
qùència del sorgiment de la Renaixen-
ça, reflex aquí del moviment romàn-
tic europeu (idéalisme patriòtic) i de la 
implantació del descans dominical 
obligatori (més temps Uiure). 

Posteriorment, la mateixa dinàmi
ca associativa, superant un primer ins-
tint d'aillament, va crear la nécessi
tât d'una plataforma de trobada de 
les entitats que ho creguessin necessa
ri, per a coordinar aspectes comuns i 
per a dialogar sobre temes coldectius. 
Així va sorgir la nécessitât de federar
se, és a dir, de crear un òrgan a partir 
de la voluntat de les entitats, en què 
es trobessin per a tractar de tot allò 
que elles mateixes decidissin. D'aques-
ta manera es va crear, l'any 1920, la 
Lliga de Societats Excursionistes de 
Catalunya, presidida per Cesar Au-
gust Torras. 

El model federatiu es va anar cré
ant i repetint a tots els països, i avui 
dia no es concep cap activitat esporti
va organitzada que no disposi, a cada 
país, d'una federado de clubs, coordi
nada amb els altres per les conferede-
racions o federacions internacionals 
(no entrarem aquí en el disbarat de les 
organitzacions internacionals «per es-
tats», conseqùència del que exposem 
a continuació). 

Fruit de l'estatalització del medi 
social (anys 1930 i 1940), sorgi una 
nova possibilitat d'utilització de les 
federacions si els clubs podien trans-
metre de baix a dalt les sèves décisi
ons, gracies a l'organització federati
va, perqué no utilitzar els mateixos 

canals per a transmetre de dalt a baix 
les décisions o determinis de les ins-
tàncies interessades a regular o inter
venir en la pràctica dels esports o en 
la mateixa organització dels clubs? 

C o n s t a t a n t les c o n s e q ù è n c i e s 
d'aquesta implicació dels òrgans poli-
tics o administratius en la vida de l'es-
port, cai destriar les formules federati-
ves existents avui en funció de la ma
jor o menor preponderància del que 
podrïem anomenar «de baix a dalt» o 
«de dalt a baix». 

En primer Hoc, tenim la formula 
primera, aquella en què les federaci
ons són, senzillament, òrgans de tro
bada i coordinació per a aquells as-
sumptes en què cai una sola veu o un 
sol criteri que representi els clubs que 
voluntàriament hi volen estar. La in-
tervenció d'altres instàncies és nubla i 
la força de les federacions és el résultat 
de la suma d'entitats i, per tant, de 
persones associades representades. 
Entenem que tot plantejament fede
ratiu que no es basi en aquesta formu
la global, amb tots els matisos que 
calgui, no respecta la voluntat inicial 
dels clubs i vulnera els drets inhérents 
a la llibertat d'associació. Posats a res-
pectar les iniciatives des de baix, cai 
no excloure la possibilitat que existei-
xi més d'una formula associativa d'en
titats de la mateixa activitat, és a dir, 
més d'una federació. 

En segon Hoc, esmentem el model 
a l'extrem oposat de l'interior: aquell 
en què les federacions són exclusiva-
ment òrgans per a la transmissió de 
les directrius de les instàncies admi
nistratives o politiques. Aquest siste
ma no es troba avui dia en estât, pur, 
si no és en sistemes socials molt tan-
cats o allunyats de nosaltres. Però sem
pre hi ha, latent, la temptació d'utilit-
zar des de dalt les facilitats federatives 
i, de fet, els casos d'intervencionisme 
administratiu es donen sovint. 

En tercer Hoc, vai la pena descriure 
la tercera formula federativa, la més 
actual. 

Cai dir d'entrada que la pràctica 
esportiva planteja necessitats. Exigeix, 
cada vegada més, una organització 
minima a escala d'entitats que queda 
fora de l'abast dels clubs petits donat 
el seu cost, i que requereix també uns 
criteris federatius compartits (homo-
logacions, l l icències, calendaris de 

competicions..., per exemple) que han 
de ser elaborats comptant amb una 
mínima estructura, en ocasions pro-
fessionals. 

A partir d'aquí sorgeix el model 
federatiu que tenim més próxim, del 
qual, cal destacar tant les Uums com 
les ombres. Les necessitats esmenta-
des com a exemple, són perfectament 
assumibles per una federació del mo
del més elemental dotada d'una es
tructura ajustada a les necessitats pun
tuáis i sotmesa al principi de subsidia-
rietat (que no faci un órgan superior el 
que pugui fer un órgan - o c lub- de 
rang inferior), si no és així, la dinámi
ca de la complexitat progressiva por
tará la federació a unes necessitats cada 
vegada més grans d'estructura (espai, 
despeses, etc.), persones (procedents 
dels clubs, en detriment del potencial 
huma dels mateixos clubs) i, per tant, 
de recursos económics, que hauran de 
ser coberts per la via de les quotes fede
ratives o per altres mitjans (subvenci-
ons, llicéncies, etc.), de manera que 
part dels diners destinats a les activi
tats dels clubs, especialment dels més 
grans, hauran de ser desviats a les fe
deracions per a cobrir-ne els costos. 

Aquesta problemática també plan-
teja dubtes seriosos sobre el futur de les 
entitats petites. Els clubs amb pocs afi
liáis, arrelats a poblacions o a barris 
concrets i amb una vida associativa in
tensa i molt plural, teñen un paper in
substituible en el nostre tramat social. 
Aquest rol es posa en perill quan s'esta-
bleix una excessiva dependencia de les 
federacions, o en la mesura que l'Ad-
ministració decideixi, com ja ha deci-
dit, que l'únic canal per a accedir ais 
ajuts oficiáis són les federacions. 

Queda fora de dubte la capacitat 
dels directius de les entitats, elegits pels 
seus socis, per a triar el camí que mi-
llor respongui a les necessitats associ-
atives d'avui. Cal una visió global del 
futur de l ' e x c u r s i o n i s m e . Les 
federaciosn han de ser órgans senzills 
i subsidiaris dels clubs, les federacions 
han de saber convencer les entitats de 
l'encert de les seves estratégies, si les 
teñen, i de les seves decisions. Les en
titats no poden anar a remole d'un 
«federacionisme» que pot arribar a ser 
perjudicial per a les entitats més es-
tructurades, i l 'Administració també 
ho ha d'entendre així. 
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Estudis i recerques 

Dona 
i excursionisme, 1 
Francesc Roma i Casanovas 

Aquesta «passejada»perla literatura excursionistapretén 
demostrar que la dona, elsanys vintitrenta, s'acostà a la 
natura amb una mirada diferent i intenta oferír-ne una pri
mera aproximado. 

u 

u 

Des del punt de vista de la geo

grafia cultural, la literatura excur

sionista de muntanya ens permet 

acostar-nos a la relació mesológica 

que s'establí entre la dona i el medi 

natural. Aquest article pretén de

mostrar que la dona, els anys vint i 

trenta, s'acostà a la natura amb 

una mirada diferent i intenta ofe-

rir-ne una primera aproximació. 

L'escull més important en aquest 

projecte és la manca d'escrits fets 

per dones durant aquell période. 

Les dones no van participar en 

el món excursionista —deixant de 

banda comptades excepcions— 

fins al segle X X . Sabem que l'As-

sociació d'Excursions Catalana el 

6 de marc de 1880 va prohibir que 

se'n fessin sòcies (ALBESA, 1985; 

A N D R E U , 1997). Aquest, però, és 

l 'únic cas que coneixem d'una 

prohibició expressa a la seva en

trada. El més normal era que la 

dona en restés al marge com una 

mostra més del seu rol social, en 

el qual, malgrat el paper cada cop 

més important en el treball pro-

ductiu dut a terme fora de la llar, 

li era assignat un àmbit d'accio 

social clos dins del mare del món 

privât. La dona de classe mitjana 

havia d'ocupar-se de la casa i de 

la familia i res no havia de buscar 

fora de la llar. Podríem pensar que 

les dones obreres eren una mica 

diferents en aquest punt, tot i que 

no tenim arguments per a defen-

sar-ho; el que sí que es pot asse-

gurar és que la dona i les classes 

populars van entrar a les entitats 

excursionistes en el mateix mo

ment (ROMA, 1996). Ara bé, això 

no voi dir necessàriament que 

aqüestes dones fossin d'origen 

obrer. El que és cert és que els 

obrers, homes o dones, no podran 

entrar a les entitats excursionis

tes fins ben tard: no sera fins el 

1904 que s'aprovarà la llei del des-

cans dominical. Fins llavors, els 

obrers i les obreres treballaven el 

diumenge al matí. Pero també sa

bem que aquest acte legislatiu es-

tablia una norma que no sempre 

es complia i que alguns excursio

nistes demanaren la intervenció 

deis poders publics perqué el seu 

incompliment els impedia dur a 

terme la seva práctica excursio

nista. 

En aquells moments, anar d'ex-

cursió implicava tenir prou temps 

lliure per a «anar a fora», disposar 

de recursos économies i, sobretot, 

per a ser excursionista calia tenir 

un cert nivell cultural i pertànyer 

a una certa «cultura». Així, men-

tre l'«anar a fora» exigía el despla-

çament i una certa despesa eco

nómica, el primer excursionisme 

que anava a fer recerques (l'excur-

sionisme que es feia dir científic) o 

a adquirir coneixements més am

plis no era un fet necessàriament 

llunyà, pero en aquest punt calia 

ser d'un déterminât sector social 

per a combregar amb aquests prin-

cipis. Els excursionistes eren una 

elit i calia poder estar al seu nivell. 

En canvi, les dones no hi podien 

estar perqué ningú no esperava 

que estiguessin a un cert nivell 

cultural, i certament els estudis 

que podien dur a terme eren molt 

de segon nivell. Potser els primers 

estudis dedicats a la formació de 

la dona que coneixem a Catalunya 

foren els que organitzà l 'Escola 

d'Institutrius i d'altres carreres per 

a la dona, creada per la Societat 

Económica d'Amics del País l'any 

1904. Aquesta escola va desvetllar 

poc interés i va ser el mateix Cen

tre Excursionista de Catalunya qui 

va acabar fent campanya per a as-

solir algunes estudiants per ais seus 

cursos ( B C E C , 111, abril de 1904, 

pág. 129). En aquest context, i par-

lant en termes generáis, era impen

sable que la dona penses. La dona 

no pensava, sino que era pensada 

pels germans, pares, tutors, etc., i 

més endavant peí marit. 

La dona, per ais (alguns?) excur

sionistes, era un ésser inferior. Se-

gons Artur Osona (1894), el pro-

grés afectava la dona «fenüa supe

rior al home, quant es indubtable que 

tan inferior li es...». En aquest con

text, a l'inici, els excursionistes van 

rebutjar implícitament i a vegades 

fins i tot explícitament les dones 

c o m a c o m p a n y e s del seu 

excursionejar, llevat que aqüestes 

Cartell del 

concurs dels 

esports 

d hivern a Ribes 

de Freser. 

ETMANA 
DTIIVERN 

¿ : R I B A S : 
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Estudis i recerques 

Dues 

fotografíes 

publicades al 

Butlletí del 

Centre en les 

quais es pot 

apreciar la 

presencia 

femenina en les 

curses d'esquí, 

en aquest cas 

de luges, a 

Ribes de Fresen 

l'any 1911. 

es dediquessin a la recerca folkló

rica, terreny en qué algunes dones 

van ser molt ben considerades. 

Dona i folklore 

Les primeres crides adrecades 

a dones perqué entressin dins del 

Centre Excursionista de Catalunya 

no buscaven una persona, sino una 

•3$ 

eina de recerca en el camp folklò-

ric (ROMA, 1 9 9 6 ) . Dones com Maria 

del Pilar Maspons (Maria de Bell-

lloch), Maria Baldo o Julia Farnés 

eren tallades del model ideal que 

esperaven aquells que dominaven 

el Centre en els seus primers anys. 

La dona era menys suspecta d'es

ser un agent estatai que anés a 

modificar les contribucions de les 

MUNTANYA 
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poblacions pageses, no era sospito-

sa d'esser perillosa i d'aquesta ma-

nera assolia acostar-se més fàcil-

ment ais camperols i muntanyencs 

el folklore dels quais es pretenia 

estudiar. Vegeu, a tali d'exemple, 

la visita a Tossa de Julia Farnés 

( 1 9 1 1 ) . 

Segons Elisabet Andreu ( 1 9 9 7 ) , 

no és fins el 1 9 0 3 que el Centre 

permet Tingres de les dones, però 

jo no he trobat mai, ni Andreu ho 

demos t r a , que a n t e r i o r m e n t 

aquesta entrada hagués estât ofi-

cialment vetada a les dones. Hem 

de creure, dones, que era el «cli

ma» d'aquell tipus d'excursionisme 

el que impedia Tingres de les do

nes. De fet, el primer intent de 

permetre'n la lliure entrada es tro-

ba en el diseurs presidencial de 

César August Torras de Tany 1 9 0 3 . 

Com a président, Torras demana 

que les dones entrin al clos excur

sionista, però el seu pensament 

encara es trobava vineulat a la idea 

que el seu treball serviría per a la 

recerca folklórica. L'impuls defini-

tiu v ingué de la mà de 

Tesportivització de Texcursionis-

me, i especialment de la práctica 

dels esports de muntanya i de Tes

qui. Per donar-ne un exemple ciar 

i breu diré que, en l'acte del cin

que aniversari de la Secció d'Es-

ports de Neu del Centre ( 1 9 1 4 ) , 

Eduard Vidal i Riba, a qui troba-

rem com a company d'excursió de 

Maria Amigó a l 'Aneto, havia dit 

que des del principi els fundadors 

d'aquesta secció havien volgut 

associar les dones a les sèves ex

cursions i esports i que a elles es 

devia en bona part la divulgació 

dels esports de neu a casa nostra 

( G U I L E R A , 1 9 3 4 ) . 

Eduard Vidal i Riba, sota el 

pseudònim de Victor de Lasserra, 

ja havia vist Tany 1 9 1 1 , enmig del 

procès d'organització dels concur

sos d'esports d'hivern que s'havi-

en de celebrar a Ribes, dues notes 

agradoses: Tincrement d'inscripci-

ons i la presencia de força senyore-

tes que prometien desplaçar-s'hi. El 

que realment en pensava se'ns es

capa, però és cert que estem en un 

moment clau per a la historia de 

les dones excursionistes. Sabem 

que eli, Fidenci Kirchner i Josep 

Galbany, veient Tèxit (quant a 



Estudis i recerques 
participació femenina) del primer 
c o n c u r s de luges c e l e b r a t al 
Montseny l'hivern de 1 9 0 9 , havi-
en compres que les dones havien 
d'entrar al món excursionista i 
amb aquesta idea es presentaren 
a la sessió inaugural del curs del 
Centre Excursionista del Valles, de 
Sabadell. Sobre aixó Joan Danés 
(1919) va escriure: «Certament ens ex-
posávem a un fracas i fins a una repri
menda de nostres mestres, els vells ex-
cursionistes que no admetien per la dona 
mes que l'excursionisme folklóric». 

La irrupció de la dona 
en l'escena excursionista 

Els volts de 1911-1912 semblen 
ser el moment clau. Concretament 
el 1911, dins el marc del primer 
Congrés Excursionista Cátala, una 
de les qüestions que s'havien de 
debatre era la «Manera de fer popu
lar l'excursionisme entre la classe 
obrera, les dones y els nois d'estudi» 
(Anónim, 1911). En aquest sen-
tit, no podem oblidar la comuni
cado que Francisca Gómez va pre
sentar a aquest congrés en la qual 
es defensava que l'excursionisme 
afavoria la dona fisiológicament, 
inteHectualment i volitivament 
(vegeu-ne mes detalls en ANDREU, 
1997 i R O M A , 1996). 

El primer club que s'ho plante-
ja rá d'una manera seriosa será 
l 'Agrupació Excursionista Cata
lunya, fundada el 1912, amb mem-
bres procedents de l'Orfeó Cáta
la. Aquests de bon principi van 
voler incloure les dones en les se-
ves sortides, de manera que feren 
un convit a les sócies del Sindicat 
B . de l'Agulla (de les cosidores). 
Des del moment que aqüestes van 
acceptar el convit, l'Agrupació va 
ser la primera que va comptar amb 
mes dones que no pas homes en les 
seves sortides QovÉ, 1917). 

D'altra banda, l'any 1918 es fun-
dava a Barcelona el Centre Excur
sionista Minerva, que es va posar 
rápidament a defensar una tasca 
que ells anomenaven feminista, 
perqué consideraven que no es 
podia salvar només mig món (els 
homes) . En aquest club tenien 
idéntics drets i deures els homes i 
les dones (CURET, sd). Pero, mal-
grat aixó, no hem pogut trobar cap 

СИГПНЁ EXCIIRS 
DE c m w i m 
Sports d'Hiv 
16. Ш „ ВАШ Ш5..5.А. ВША. 

mostra de literatura de muntanya 
escrita per dones en el seu butlle-
tí. La seva actuació no semblaría, 
dones, tan feminista comjosep M. 
Curet voi fer-nos creure. Mes avi-
at al contrari, perqué un deis seus 
socis escrivia: «Aixó de tallarse els 
cabells сот els homes, no pot tolerar
se per antiestètic i perqué amparades 

amb aquesta innovado es preñen atri-

bucions que fins avui eren patrimoni 

de l'home. Avui la dona de cabell curt 

guia auto i put a benzina, fa d'alcal

de, de corredor de mercadería, etz, etz 

i fins n'he vist cama aci cama allá 

fumant a la eixida de sa casa сот un 
carreter». «Í dona pena amics meus, 

el veure que hi ha marits que's cuiden 

de mudar els bolquers del petit i pelar 

patates, mentre la dona fa espera a 

cal barber bo i llegint en "El Diluvio" 

la prosa viril i humana del benemèrit 

Samblancat» (F. R . , 1925). 

L'Agrupació Excursionista Júpi

ter també es va plantejar reorga-

nitzar la seva Secció Feminal ais 

anys trenta, de manera que es va 

obrir cap a la dona del Poblenou, 

«aquesta dona, la major part obrera, 

esclava del deure» ( C A R C E R E N Y , 

1931). El Júpiter comptava amb 33 

sòcies quan comencà a publicar el 

seu butlletí en 1922, sobre un total 

de 168 socis. 

Sobre el que s'esdevingué en 

aquests clubs, en parlarem en la 

segona part. Aquesta primera se 

centra en l'estudi del C E C . 

El Centre Excursionista 
de Catalunya 

Dins del C E C , al marge deis es

tudis de caire folklóric, la partici

pació reconeguda (signada) de la 

dona en el B C E C no cometica fins 

el 1915. Aquest indicador no fa al

tra cosa que reforcar la tendencia 

general que ens diu que no será fins 

a un segon moment que les dones 

Un cartel/, 

en el qual 

la figura 

femenina és 

protagonista, 

per a anunciar 

les curses 

d'esquí. 
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El peu de 

fotografía 

original diu: 

Grup de 

senyoretes que 

prengueren 

part en les 

curses oficiáis. 

Podem afegir 

que es tracta de 

les curses 

oficiáis fêtes ais 

voltants de 

Ribes de Freser 

l'any 1911. 

començaran a entrar al Centre Ex

cursionista de Catalunya i aquest 

moment coincideix amb la davalla-

da dels plantejaments de l'excursi-

onisme científic i, sobretot, amb el 

sorgiment d'un excursionisme cada 

cop mes esportiu. La dona entra 

de pie en l 'excursionisme quan 

aquest emprèn la línia esportiva, 

però, malgrat tot, en termes gêne

rais, continua al marge de les ins-

tàncies directives de les entitats. 

El control de la redacció i l'ac

cès ais butlletins excursionistes ens 

permeten parlar d'una posició su

bordinada de la dona dins del fet 

excursionista cátala. La dona no hi 

escrivia amb gaire frequència. Ara 

bé, això ens podria fer pensar que 

la seva literatura de muntanya era 

de segona fila? Diferent, tal vega

da? Les dones, veien el món d'una 

altra manera? 

En aquesta primera part prova-

rem de veure que va passar dins 

del B C E C , perqué aquest va ser 

l'àmbit en que la literatura excur

sionista de muntanya feta per do

nes va adquirir mes pes, encara que 

globalment sigui ben minso. En al-

tres entitats, com, per exemple, el 

Club Femení i d'Esports, les dones 

escrivien mes, però els articles te

ñen un altre caire que, per ais nos-

tres ulls actuáis, ens porta a consi-

derar-los menys literaris. 

En general, en els articles publi-

cats dins del B C E C no es detecta 

cap indici que les dones creguin 

estar fent o donant compte d'una 

activitat diferent de la dels seus 

Companys. El que sí que acostumen 

a deixar ciar és la seva menor prác

tica excursionista. Per a elles cada 

pas és un nou descobriment, intens 

i in tern , una experiencia vital 

irrepetible que no sembla encade

n a r l e ni amb una d'anterior ni 

amb les que vindran després. És 

una experiencia personal que vo-

len comunicar ais altres, pero que 

no deixa de ser una experiencia per 

a si mateixa, una cosa íntima. 

Aquesta intimitat de l'experi-

éncia les porta a parlar de questi

ons religiöses amb una llibertat que 

eis homes no tenien. Eis estatuís 

del Centre impedien la definició en 

materia religiosa i política, i la pri

mera havia estât objecte de diver

ses topades. Era, per tant, una di-

mensió generalment amagada en

tre eis homes. En canvi, Carme 

Ortega no té cap complex a afir

mar que fan la primera missa de 

c a m p a n y a al refugi d'UUdeter; 

Magdalena Cardona no pot deslli-

gar la seva vis i ta al b a r r a n c 

d'Aljandà de la missa preliminar a 

que assisteixen; Maria Amigó de

dica paraules plenes d'admiració 

per a la capella i la Mare de Déu 

de les Neus a la Renclusa, quan 

aquesta havia estât pocs a n y s 
abans motiu d'una forta topada 

entre eis seus Companys homes. 

D 'a l t ra banda , tot i que en 

aquests relats s'expliquen auten

tiques excursions i fins i tot proe

ses que no desmereixen gens al 

costat d'altres que es feien en 

aquells anys, els escrits estudiats 

no mostren una gran ambició alpi

na. Aqüestes dones expliquen les 

seves «impressions», com subtitu

la Maria Amigó (1922) el seu relat 

d ' a scens ió a l ' A n e t o . C a r m e 

Ortega, parlant d'Ulldeter renun

cia a descriure un paisatge que s'ha 

descrit ja moltes vegades, pero «no 

puc pos callar l'encís ¿.'aquella valí del 

Ter» (ORTEGA, 1915). Tot esperant 

els seus c o m p a n y s , Nur ia de 

Quadras (1933) observa el paisat

ge i se li fa tan familiar que en tor

nar a Barcelona creu que seria ca-

pac de dibuixar-lo de memoria. 

Dones, dones, que analitzen el pai

satge i que el senten en un to molt 

intimista i personal, com és, per 

exemple, l'article de Magdalena 

Cardona: «Era el día de Pascu, na

viera anat a romandre es dissabte Sant 

a Son Eebrer per teñir mes temps de 

correr per aquells llocs tan estimats 

per jo, perqué en cada tanca, a cada 

carrerany i a cada roca i a cada mata, 

ebetzer, estépera i huastre me recor-

dava un fet de sa meua infantesa, tant 

he corregut per aquells campsl...» 

(CARDONA, 1916). 

Paisatge de la infantesa en co

municado constant amb l'autora. 

O paisatge revisitat, com PUlldeter 

de Carme Ortega. Pero també pai-

satges llunyans, assolits per prime

ra vegada, com els Encantats de 

Maria de Quadras, «un "passarell" 

(...) que encara pot comptar amb els 

dits els cims assolits», o el Pedraforca 

de Nuria de Quadras, o encara 

l 'Aneto de Maria Amigó. 

Relats, en general, molt litera

ris i ben reeixits; relats que no 

amaguen la modestia que en ge

neral es nota en aqüestes dones: 

«Prou voldria saber pintar aquell troc 

meravellós de la nostra muntanya», 

ens diu C a r m e Or tega (1915 ) . 

Aquesta modestia esdevé extre

ma en el cas de Maria de Quadras 

que, després d'haver pujat ais En

cantats el juliol de 1929, s'assa-

benta que ha estat la primera 

dona catalana a fer-ho: «Confesso 

que vaig arribar a creure que havia 

fet alguna cosa quan em digueren que 
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era la primera catalana que havia 

pujat ais Encantáis» ( Q U A D R A S , 

1933). Durant l'ascensió, feta mig 

sensé voler, mig d'amagatotis, des-

prés de deixar enrere dues com-

panyes, només Joan Botey i ella 

s'enfronten amb els darrers obs

tacles equipats amb un cordill mes 

que no pas una corda. En un lloc 

concret, han de fer un pas d'es-

patlles i ell puja sobre Maria per a 

poder tirar amunt. Aquest pas, 

poc comú, hauria pogut donar un 

caire extraordinari a la seva as-

censió, pero, en canvi, no és així: 

no hi ha ni punt de vanagloria, ni 

el sentiment d'haver fet res espe

cial. Ha estât una excursió sense 

planificar la que la condueix al cim 

i a ser la primera catalana a trepit-

jar-lo i, modestament, sembla vo-

ler-se'n excusar en afirmar que 

abans el mateix Botey i la seva dona 

ho havien intentât sense èxit. Aixó 

va impedir que Nuria Guarro fos 

la primera de pujar al cim. Pero el 

procès de treure's mèrits segueix 

en marxa: «Hi han estât, pero, al-

gunes franceses; així és que és una 

"primera" molt poc primera. En tor-

nar-hi, dos anys mes tard, amb tot 

un dia de temps i una mica mes en

trenada, em vaig convencer ben bé 

que és una excursió que pot fer gaire-

bé tothom» (QUADRAS, 1933). 

T a n modesta ha estât la seva 

«primera», que va passar sense es-

ment public i només quan la va re

perir, dos anys mes tard, s'atrevf a 

fer-ho saber. Acompanyada de les 

sèves germanes Mercè i Nûria i de 

quatre homes, entre élis el ja ales-

hores famós esca lador Lluis 

Estasen, duu a terme aquesta se-

gona ascensió, ascensió decebedo-

ra per a la nostra autora «fier la part 

d'escalada, que era mes senzilla del 

que em creia». De res no li serveix 

el fet que entre els expedicionaris 

l'unie que ja hi havia estât fos 

Estasen (ni ella mateixa no hi ha

via estât perquè no pujaven exac-

tament pel mateix indret) i que 

aquest, a causa d'una lesió al peu, 

la deixés amb la responsabilitat 

d'anar de «primera»: «De totes ma

tières, el guia fou ell, car sense els seus 

crits i les sèves ordres jo no hauria 

sabut que fer de la corda ni com po-

sar-la» ( Q U A D R A S , 1933), ens diu 

modestament. Però no estava gens 

malament per a un «passerell», 

com ella mateixa es qualifica, que 

havia fet molt pocs cims. 

El mateix sentiment el trobem 

en la seva germana Nûria quan 

L'exposició 

femenina de 

fotografíes en 

el salonet 

d'exposicions 

del Centre, 

l'any 1920. 

Segons diu 

la crónica, «les 

gentils dames 

i damisel-les 

han mostrat 

llur gust delicat 

i llurs aptituts 

per conreuar 

l'art 

fotografíe». 

assoleix el Pedraforca l'any 1932, 

en una nova excursió en que tro

bem dos dels homes (Queralt i 

Mora) que havien participât en la 

segona excursió de la seva germa

na als Encantats. En aquesta ex

cursió, Maria també els acompa-

nya. Però Nûria se'ns mostra una 

mica mes satisfeta del seu èxit: 

«L'escalada (si aixi pot dir-se'n) em 

va decepeionar una mica, ja que amb 

allò que posa la guia d'En Torras, que 

per pujar-hi s'ha de tenir "la petja fer

ma i el cap sere", em pensava que se

ria qui sap que, i tot plegat era quasi 

un carni de carro. La vista, però, és 

magnifica; tant, que fa perdonar que 

el primer tros de tartera sigui tan pe

sât i l'escalada tan fàcil» (QUADRAS, 

1933). 

Sentiment molt diferent del de 

la seva germana, evidentment . 

Però Nûria també és la primera sor-

tida seriosa que duu a terme. La 

darrera nit l'han de passar al ras 

perquè se'ls fa fosc i entre els cine 

que son només tenen dos sacs: ella 

i el seu germa Ignasi dormen dins 

d'un, i l'altre se'l reparteixen a es-

tones la seva germana Maria i un 

dels companys. Els altres dos pas-

sen la nit a la vora del foc enmig 

de la solitud del bosc del Gresolet. 
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La tenda del 

Centre en les 

curses d'esquí a 

Ribes de Freser 

del'any 1916. 

Com es pot 

veure, la 

presencia 

femenina és 

ben évident. 

Nuria s'acomiada dient que «Des

prés ¿'aquesta primera sorti¿a ja m'han 

que¿at ganes per a sempre ¿e fer-ne 

d'altres. De totes maneres, per moites 

excursions en qué prengui part i per 

molt boniques que siguin, no cree que 

cap em fací obli¿ar la del Pedraforca 

ni, sobretot, la nit passada en el bosc 

del Gresolet, fantàsticament ibluminat 

peí foc, en la meva primera excursió 

de passerell» (QUADRAS, 1933). 

Un sent imenta l isme 
modest 

Suara parlava del sentiment de 

Maria de Quadras davant la seva 

primera femenina. Anys abans, 

Maria Amigó, en pujar al cim de 

PAneto (1921), havia restât igual-

ment decebuda peí fet que les do

nes practicaven poc l'excursionis-

me esportiu. Tôt repassant les sig

natures del Uibre registre del cim 

comenta: «Pero la meva alegría s'en-

nuvolà un bon xic, quant en fullejar el 

dit album, creient-me trobar-lo rublert 

de noms de noies catalanes, vegí que 

sols de ben contades n'hi havien estât. 

Res; quatre, cinc, tot lo mes. ¡Quina 

tristesa em feu aixb; amb tant valen-

tes i ardides senyoretes com compta 

la nostra terra i el nostre Centre Ex

cursionista! ¡Quina llàstima que sien 

tant poc decidides i que s'hagin deixat 

passar al davant per les estrangeresl 

Pero jo sé perqué; és que no saben el 

bell espectacle que es frueix des del cim 

mes ait ¿el Pireneu; si ho sabessin, com 

és ell ¿e formas i gran, no dubto que 

hi anirien i que hi tornarien, com ga

nes tinc de tornar-hijo, que no em can

saré mai ¿e recomanar aquesta excur

sió a totes les meves amigues. Es tan 

gran i tan formosa, que és llàstima 

véritable que hi hagi tantes persones 

que ignorin fins la existèneia ciel pic 

d'Aneto; jo els asseguro que mai, si hi 

van, se penediràn d'haver-hi anat; jo 

per ma part, em sento i em sentire sem

pre orgullosa d'haver pogut signar en 

el llibre del Centre Excursionista de 

Catalunya ¿011 de! pic ¿'Aneto» 

( A M I C Ò , 1922). 

En comptes de la preocupació 

per saber oficialment quin nume

ro correspondria a la seva ascensió 

—potser «la cinquena», potser «la 

sisena» catalanes—, Maria tomba 

cap al vessant contemplatiu de 

l'excursionisme: si les dones sabes

sin l'espectacle de que es frueix des 

del cim... 

Com veiem, no hi ha en cap dels 

casos estudiats el desig d'assolir un 

cim ni de fer una gesta recordable: 

la primera, la segona, la cinquena 

femenines... En un cas és una sor-

tida sensé programar; en els altres, 

l'important és la comunicació amb 

el paisatge muntanyenc. És això el 

que es busca. Aquestes dones es-

criuen per comunicar als altres allò 

que han sentit en la seva relació 

amb la muntanya. En cap cas no 

semblen prétendre donar compte 

d'una nova gesta, impensada fins 

al moment, d'un prodigi de tècni

ca i de tenacitat que les ha con-

duïdes alla on ningû no havia arri-

bat fins aleshores. Els seus escena-

ris són coneguts de fa temps per 

l'excursionisme català i alhora des-

coneguts per a elles. I és aquest des-

coneixement allò que les duu a par-

lar-ne als altres. Nogensmenys les 

autores que hem estudiat son les 

pr imeres que esc r iuen sobre 

aquests temes, i aixô les fa impor

tants. D'altres dones havien anat 

a la muntanya i no havien escrit res 

de les sèves excursions. L'any 1902 

T e r e s a M e s t r e havia puja t a 

l'Aneto, i el B C E C d'abril de 1903 

afirmava que «Es, sens ¿ubte, el pri

mer cop que ha estât assolit el pic mes 

ait de la nostra patria per una ¿ona, 

esposa ¿'un soci ¿el Centre» (citat 

per Albesa, 1985). L'any següent al-

gunes dones van pujar al cim del 

Balandrau (ANDREU, 1997). Sabem 

que el Cent re Excursionista de 

Catalunya tenia llavors vuit sôcies 

entre un total de 829 membres 

(PAR, 1903). 

Amb tôt aixô ens sembla que en 

tenim prou per a demostrar que 

l'obertura de l'excursionisme cap 

a les dones és paral-lela a l'obertu

ra cap a les classes populars, en un 

marc en qué l'excursionisme esde-

vé cada cop menys científic i cada 

cop mes esportiu. En la segona part 

començarem preguntant-nos si 

aquesta presencia de les dones no 

fou tan sois un miratge. Miratge 

perqué podría ser que les dones 

s'acostessin o fossin atretes cap a 

l'excursionisme amb un afany pu-

rament ¿ecoratiu, com es veu en un 

article publicat per C. Viscarri l'any 

1917. Viscarri agraïa a les «gentils 

damiseiles que, al nostre prec, ana-

ren gustosament a les sosdites pobla-

cions [Ribes i Camprodon], alegrant 

amb sa hermosa presencia aquells en-

cisa¿ors in¿rets» (VISCARRI, 1917). 

O, formulant la pregunta anterior 

d'una altra manera, les dones, 

¿eren només objectes decoratius, 

fotografiables? Sempre ens ha fet 

aquesta impressió i ens agradaría 

tractar de demostrar-ho. Si aixô és 

cert, podríem pensar que els arti

cles que hem estudiat es van pu

blicar per a «fer maco»? 

Per a respondre-hi afirmativa-

ment, en primer lloc, tenim el fet 

que l'any 1929 el Centre va fer una 

«Exposició ¿e Senyoretes fent Esports 

¿e Neu», molt elogiada peí public i 

per les «¿amiseldes interessa¿es», 

ens diu el Butlletí de juliol de 1929 

(pàg. 273). I, d'altra banda, tenim 

la selecció d'uns quants cartells 

dels diferents concursos d'esports 

d'hivern publicats abans de la guer-
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ra que il-lustra aquest article. Ve-

ient-los, ens queda el regust que 

la dona hi és utilitzada com un ob

jecte i reclam mes que no pas com 

una mostra de suposada igualtat. 

Perqué sabem que les dones no 

manaven dins del fet excursionis

ta, sino que eren manades. 

Maria Teresa Gibert, dins del 

Butlletí de l'Agrupació Excursio

nista Júpiter, ens explica la realitat 

de la majoria de clubs excursionis-

tes, l'any 1931: els grups feminals 

de quasi totes les societats excur-

sionistes son dirigits per homes i 

aquests «(...) per ostentar el títol de 

dirigent —car aixb vesteix força— 

mantenen un caliu fictici en aquests 

organismes, i veiem com a aqüestes 

noies, totes elles aptes, se'ls adormen 

els sentiments i en lloc de ferdos-hi 

vibrar l'esperit amb emocions since

res (...) les fan anar a les fonts prope

res amb la familia, o passar un dia de 

platxeri, pero no un dia dedicat exclu-

sivamentafer esport, aquest esport que 

controla Vesforç fisic amb l'intellecte» 

(GIBERT, 1931). 

En aquest context, les activitats 

que hem vist que duien a terme 

algunes de les nostres excursionis-

tes (les ascensions al Pedraforca, als 

Encantats i a l'Aneto) ultrapassa-

ven aquest àmbit tan limitât i quasi 

marginal, i aixô els dona una im

portancia suplementaria per al nos

tre estudi. També caldria dir que 

l'ultrapassaven les dones que for-

maven dins del Club Femení i d'Es-

ports, fundat l'any 1928. Définit 

com a «raonablement feminista», 

s'adreçava a dones joves de classe 

treballadora o mitjana baixa, tot i 

que les instàncies directives perta-

nyien a la inteldectualitat benes-

tant (LUNA, 1988). 

En la segona part d'aquest arti

cle intentarem demostrar que la 

dona en alguns casos va ser utilit

zada com a objecte quasi decora-

tiu, perô que darrere d'aquesta 

actitud hi hagué una serie de do

nes que maldaren per aconseguir 

implantar un nou concepte d'ex-

cu r s ion i sme que estigués mes 

d'acord amb la seva feminitat. Al 

costat o al marge deis projectes 

fets pels excursionistes de sexe 

masculí, es va intentar construir 

una nova mirada sobre la natura 

que no va acabar de reeixir. 
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10 Camins i muntanyes 

La moleta 
de Genessies 
Antoni Cabré Puig 

Un itinerari per a ascendira una muntanya a cavali entre 
el Baix Camp lei Baix Ebre, que té una gran vista panorà
mica I és poc frequentada. 

A dalt, 

Vandellòs, 

inici i final de la 

caminada que 

us proposem. 

A baix, el mas 

i la moleta de 

Genessies. 

Aquest cim és un misteri, ja que 

la seva ubicació está equivocada en 

molts mapes: l'anomenen «Mola de 

Chenesias» i el sitúen en la següent 

muntanya de la carena, mes al sud 

del coll del Rourar. 

Tota aquesta regió té un gran 

interés geológic i excursionístic, 

malgrat haver estat perjudicada pels 

incendis. 

Especialment intens va ser el que 

va cremar aquí, durant Pestiu de 1967, 

totes aqüestes terres fins a l'Ebre. 

Aquest circuit comenca i acaba 

al poblé de Vandellós, situat a 302 

metres d'altitud. En la guia de Josep 

Iglésies i Joaquim Santasusagna, 

publicada l'any 1931, se'ns diu que 

l'església és dedicada a Sant Andreu 

i que el poblé té 1.197 habitants, 

encara que tot el municipi en té 

2.316. Avui dia tot aixó ha canviat 

molt, especialment des de la cons-

trucció de les centráis nuclears ar-

ran de mar. 

De Vandellós a la 
moleta de Genessies 

0 .00 h. Vandellós. Iniciem la ca

minada al costat de la gasolinera, 
paraldels a la carretera de Mora, i 

baixem a la llera del riu Llastres, 
per una pista. 

0 . 0 2 h. Passem peí davant deis 

rentadors de Vandellós, a 280 m. 

Trobem marques de PR i de GR. Les 

seguim. 

Abandonem les marques del PR, 

per on retornarem, i que ara creuen 

la llera del riu. Nosaltres seguim les 

marques del GR-92-1, que van per 

una pista, sense creuar la llera del riu. 

0 . 1 0 h. Abandonem la pista, 

caminant cap a la dreta, per un sen-

Jêêêêêê 
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der ascendent, que s'enfila per la 

partida de les Basses. Sempre se-

guint les marques del GR. Es tracta 

d'un carni recentment netejat i pin-

tat pel nostre consoci Josep Jorda-

na. Era un antic carni de bast, em-

pedrat. 

Passa pel mig d'un bosc mediter-

rani: veiem pins blanc, alzines, rou-

res esparsos... i també sotabosc de 

garric, amb brolla d'estepes i bruc. 

També hi ha ginesteres, càdecs, 

llentiscles, esbarzers, argelagues... 

Els camps de conreu deis volts 

són antics avellanars mig abando-

nats i oliverars. 

El carni que seguim fineix sota 

els cingles calcaris dels Dedalts, en 

una pista planerà. ^ 

0 . 3 0 h. Aquesta pista arrenca de SS 

la pista dels Dedalts, que neix al r¿ 

poliesportiu. Avancem cap a l'W, _§ 

planers, tenint enfront nostre la IS 
u 

moleta de Genessies. _g 

0.40 h. Coll de Cassear. Del coll 2 
un 

surt amunt, cap a la nostra esquer- § 

ra, una pista que duu ais repetidors | 

de Telefònica. Nosaltres seguim en £j 
la mateixa direcció, davallant su- % 

aument. A la nostra dreta, a sota, ¿J 
va apareixent la partida de Burrià, 

amb avellaners. ¿ 

En aquest coll, cap a la nostra DI 
esquerra, neix la vali del barrane de ,o 

Cassear, que desguassa al barrane | 

del Taix, després de passar per sota < 

de la cova de l'Escoda, important g 

abric, amb pintures rupestres. = 

Es tracta d'una vail amb una be- ™ 

Ilesa única, ens deien Josep Iglésies ¡D 
i Joaquim Santasusagna. 2 

1.00 h. Coll de Llissares, a 540 m, 2 

que aquí anomenen Lleixares: cap y 

a la dreta, hi ha el coll de Burrià, i ¿ 

la pista que hi mena: per aquí re-

tornarem després. A partir d'aquí u 

seguirem les marques del PR. § 

Pugem, superant un serradet, i < 

ja davallem. La nostra pista acaba g 

en la pista recentment asfaltada que @ 
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puja des del mas de l'Atzaet, situât 

al costat de la carretera de Tivissa i 

Mora, i que va cap a Gavadà i mas 

de Ponç. 

La seguim 100 m, cap a la dreta, 

i ja ens enfilem al replà ocupat pel 

mas de Genessies. 

1.15 h. Mas de Genessies, an-

tiga dependència de grans propor-

cions, que serva un rellotge de sol a 

la façana i un altre de cara al sol 

ponent, dels de barra de ferro, tan 

en ûs a les comarques del sud. Tam-

bé té una cisterna, encara en ûs, i 

una espaiosa era. No és habituai 

trobar un mas d'aquestes caracté

ristiques en aquests encontorns. 

1.20 h. Prenem la pista (W), en 

suau descens i passant pel costat 

d'una bassa, que ens acosta fins a uns 

bancals d'avellaners en una rasa. 

1.40 h. Fineix la pista prop del 

barrane que baixa del coll del 

Rourar. 

1.44 h. Arribem mitjançant un 

sender a la rasa del barrane i el 

creuem. 

1.45 h. El sender s'enfila de va

lent, fent una giragonsa, i puja rec-

te cap al coll. 

Tota l'estona avancem de cara al 

c ing le b l a n c de la mo le t a de 

Genessies, de calcari del Cretàcic, 

période del Mesozoic, amb una an-

tiguitat que hom calcula de 144 

milions d'anys. 

2.00 h. Coll del Rourar, a 680 m. 

La visió panoràmica que es té des 

d'aquf és superba. Entrem en el ter

me de Tivissa, i l'horitzó és ben di

ktat : veiem el Montsià, el Caro i 

els Ports, la Xàquera, la serra del 

Boix, la serra de la Creu, el coll de 

Monetze i el fondai que són els bar-

rancs de Meliques i de Jovara... 

Des del coll de Llissares, el carni' 

és marcat com a PR. Però aqui 

l'abandonem, ja que se'n va avall, 

cap al barrane de Jovara i a cercar 

el coll de Monetze i Tivissa. 

2 .01 h. Girem cap a la nostra 

dreta, resseguint el cingle pel seu 

peu. Hi ha un sender impercepti

ble, que, més o menys planer, avan

ça pel mig del garric, a cercar el 

grau, que ens permetrà accedir dalt 

de la moleta de Genessies. 

2 . 1 2 h. Peu del grau. Ens hi en

filem, amb cura: la pujada és forta i 

les pedres no són gaire estables... 

caldrà vigilar. 

Itnerari a la moleta de Genessies 

En algun moment, cai ajudar-se 

amb les mans. El carni esdevé una 

mica aeri, compte amb els qui pa-

teixin de vertigen! 

2 .25 h. Capdamunt del grau... i 

ja som al poblat ibèric que es troba 

al replà. En la seva guia, Josep 

Iglésies ijoaquim Santasusagna ens 

diuen que s'hi han trobat trossos de 

ceràmica deslluïda... 

Avancem cap a la vora del cingle 

nord; admirarem el proper cim de 

l'Orò, més enllà del qual hi ha els 

ullals de Jovara, deu permanent, per 

on passava el Lligallo, carni ramader 

que creuava la penfnsula Ibèrica. 

La vista és dilatada, molt aèria, 

damunt d'un important cingle. Te-

nim la punta del Corb, més enllà, 

cap al NE, veiem el Montait... i les 

muntanyes de Llaberia. després 

anem cap al sud del plateau, ens 

enfilem per un grauet i assolim el 

cim. 

2 .45 h. El cim de la moleta de 
Genessies té 712 metres; situat so-

bre el cingle sud, és vèrtex geodesie. 

Gaudim d'un bon panorama, cap 

a la mar: es veuen els cims dels 

Avencs, la mola Puntaire, la Cabe-

ca Negra i la tossa de l'Alzina. 

El carni de 
la moleta de Genessies 
fins a Vandellos 

Refem el mateix carni, passant 

curosament pel mateix i ùnic grau 

de pujada. Si en arribar al peu del 

grau tiréssim recte avall, per la rasa 

que tenim enfront, arribariem en 15 

minuts al barrane de Jovara i, re-
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Als peus de la 

moleta de 

Genessies el 

mas del mateix 

nom i, al fons, 

la mola 

de Nadell. 
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muntant-lo durant vuit minuts, tin-

dríem a mà esquerra, a uns cin

quanta metres, damunt nostre, la 

cova de la Llúdriga, important abric 

amb p in tu res rupes t res . Des 

d'aquest indret, seguint el barrane 

de Jovara amunt, en arribar a les 

envistes de les agulles conegudes 

com a Miloques de Quintana, situ-

ades a banda i banda del barrane, 

pujant fort cap a la nostra esquer

ra, hi ha el grau conegut com a Puja

dor del Fesol, que ens facilitaria po

der carenejar, fins a arribar fàcilment 

al coll de Monetze, carni de Tivissa. 

3 h. Coli del Rourar . Descens 

per pista. 

3 . 2 0 h. Mas de Genessies. 

3 . 2 2 h. Entrem en la pista mar

cada en PR que duu a Vandellós. 

És el mateix itinerari fet de pujada 

fins a arribar al coll de Llissares. 

3 . 3 3 h. Aquí ens desviem, pre-

nent la pista que se'n va cap a l'es-

querra, en descens. 

Ara podem seguir la pista des

cendent, recte, cap ais bancals ter-

raplenats, de nova factura, de la 

partida de la Gentilla, o bé baixar 

directament cap a la partida de 

Burrià, tot seguint el sender, nete-

jat recentment per Josep Jordana i 

marcat com a PR, passant per uns 

conreus d'avellaners. Ambdós ca

mins es troben més avall. 

Personalment, considero més 

intéressant seguir la pista, ja que ens 

permet gaudir de la visió de l'estret 

de la Gentilla. 

3 . 4 0 h. Passem pel costat d'una 

subestació de control del gasoduc-

te, amb la seva tanca. Seguim per 

la pista, avall. 

3 .41 h. Som a la rasa de sortida 

d'aigùes d'aquests camps. Antiga-

ment hi havia un menhir que hom 

podia contemplar. 

Girem cap a la dreta (90°), pista 

avall, ara cimentada i tancada mit-

jançant una cadena. 

Entrem a l'estret de la Gentilla, 
amb bones perspectives munta-

nyenques. 

3 . 5 0 h. Ens retrobem amb el PR, 

que baixa des del coll de Burrià. 

Seguim la pista, descendent, sem

pre parallels al barrane de Burrià . 

4 . 1 0 h. Ruines de l'antic poble 
de Mas Valenti, situât a 328 m. En 

la guia de Josep Iglésies i Joaquim 

Santasusagna, que publicà el Cen

tre de Lectura de Reus l'any 1931, 

se'ns diu que tenia quinze cases, 

moites ja derruïdes. 

4 . 2 5 h. Liera del riu Llastres. 
Passem a frec d'un dipòsit d'aigua, 

hom hi pot llegir un rètol: «Pre-

guem al poca-solta que ens pren 

l'aigua, que deixi de fer-ho». 

4 . 3 0 h . Entrem a Vandellòs, 
després d'haver passât pel davant 

dels rentadors. Una casa llueix a la 

seva façana, penjats, el cremador de 

gas i la monumental paella per als 

dies de l'arrossada popular. 

Si hom disposa d'un vehicle, al 

mas de Genessies, considero molt 

recomanable atansar-se fins al po

ble abandonat de Gavadà, distant 

uns quatre quilòmetres, per pista 

asfaltada. 

Va l la pena fer-hi una ullada: 

podreu veure el forn, les cases ja 

en ruines... i descendir caminant 

fins al fons del barrane, i cercar la 

font del poble, amb la seva aixeta 

metàHica... bons indrets per a fo-

tografiar, per als qui tinguin incli-

nacions artistiques. 
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La valí d'Anglos 
amb esquís 
Lluís Roca 

Relació de les excursions en esquís fetes a aquesta valí, de 
I'Alta Ribagorga, on I'autor va anar obllgat per una allau 
imprevista. La descoberta que va ferens /'explica. 

Quantes vegades hem dit: «El 
Pirineu está pie de Uocs inédits i 
recóndits»? Aquesta valí és un 
d'aquests indrets que molts prac-
t icants de l'esquí de muntanya 
desconeixem, com jo fins ara, i 
per aixó m'agradaria explicar-vos 
la meva estada del 24 i 25 d'abril 
de 1999 en aqüestes contrades, 
on —us ho ben asseguro— gau-
direu de les possibilitats i mera-
velles que s'hi amaguen. A m b 
aixó no vull dir que no hi hagi res-
senyes d'aquesta valí, ni de bon 

tros!, sino que moltes de les ve
gades que ens apropem a la mun
tanya a fer un cim, ho fem pels 
itineraris tracats i, d'aquesta ma
nera, ens passen desapercebuts 
valls i racons tant o més bonics i 
apropiats per a fer-hi una bona 
travessa. 

Situació 

La valí d'Anglos está situada a 
la riba dreta de la Noguera Riba-
gorcana, entre la valí de Llauset i 

la de les Salenques. És factible ar-
ribar-hi per totes dues valls, pero a 
la primavera, si fa dies que no hi 
ha hagut precipitació sólida, co-
mencareu a trobar la neu a partir 
de dos mil metres. És per aixó que 
amb esquís i en aquesta estació de 
l'any us recomano l'aproximació 
per Llauset, que és la que jo us ex
plicaré. A l'estiu sembla més apro-
piat fer-ho per la valí de les Salen
ques, comencant l'excursió en el 
pont del mateix nom que hi ha a 
la carretera N-230 (cota 1.400). 

Accessos 

Per a arribar a la valí de Llauset 
s'ha d'anar en direcció a un poble 
anomenat Aneto , situat en una 
desviació de la carretera nacional 
entre Vilaller i el túnel de Viella. 
Des del poble d'Aneto se segueix 
durant uns dotze quilómetres una 
carretera es t re ta , pero asfalta
da, prou bona per a arribar amb 
qualsevol tur isme fins a l 'en-
trada del túnel de la Presa de 
Llauset (cota 2.100). 

Una vista del 
pie de la Solana 
de Llauset, 
ben nevat. 
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Itineraris per la vail d'Anglos 

E s t a n y s de 
V a l l h i b i e r n a 

2510 

Estany del Cap de la \ ^ l l 

Pics de 
Vallhibierna 

^ ^ 3 0 5 6 

f_ / Estany de Cap jilyS'1 I 

de Uauset s i r ,* M 

Pie de^a S o l a n a ^ V fît 

Ni de Uauset - - . T s . - J ^ l f f 

Cap de Uauset -j. 

Coli de Vallhibierna f 

Estany Negre 

Solana £ 

j T Anglos û p i c d e S o u b i r o u 

Refugi d'Aiglos 

VALL D'ANGLOS 

Cap de 

Riueno. NPic d e l s , . / , 

wBous "j 

A la pàgina 

següent, 

a dalt, 

la vali i l'estany 

de Uauset, amb 

la presa, vista 

des del c/m del 

Vallhiverna. 

Al fons es 

dibuixen un 

conjunt de 

carenes sense fi 

de les 

muntanyes 

pallareses. 

A la pàgina 

següent, a baix, 

el refugi 

d'Anglos 

i el pic del Cap 

de Riueno. 

Una anada imprevista 

Puc dir que vani ensopegar amb 

la vali d'Anglos per un imprevist: 

la primera idea era anar a la vali 

de Llauset passant el famós túnel 

fins a la presa de l 'es tany de 

Llauset i fer els clàssics cims de 

Llauset i Vallhiverna. No comptà-

vem amb l'allau de neu i pedrés 

que prove del barrane del Clot i 

que bloqueja l'accés d'entrada al 

túnel amb qualsevol mena de ve-

hicle. Tots sabem que per a fer 

una excursió, abans tenim el deu-

re d'informar-nos, per a evitar 

qualsevol incident i aconseguir la 

nostra meta. Aixi ho fem, i en cap 

de les ressenyes no es troba refe

rencia d'aquesta allau a l'entrada 

del túnel; mes encara: en totes es-

menten que s'arriba a la presa amb 

el cotxe. Amb aquest obstacle és 

obligat fer un replantejament de 

la sortida, perqué, a mes, quan ens 

apropem a l'entrada del túnel tot 

son senyals de prohibició i perill, i 

la foscor de mil cinc-cents metres 

de llargada... 

Mirant el nou plànol de l 'Al

pina (edició juny 1998) es veu un 

refugi en una valí paral-lela a la 

Túnel 

de L l a u s e t a n o m e n a d a va l í 

d'Anglos, que sembla situât en un 

Hoc molt adéquat i amb moites 

possibilitats de fer cims amb es

quís, incloent-hi el Vallhiverna. Per 

a arribar sembla molt évident la pu

jada a la serra de la Sarronera, qua

tre-cents c inquanta metres mes 

amunt. No és qüestió de pensar-s'hi 

gaire! 

Cap al refugi d'Anglos 

Es puja per sobre del túnel a 

la dreta i seguint l'embut de l'allau 

de neu arribem a un replà des

prés de trenta minuts, Hoc on ja 

ens podem calcar els esquís. Se-

guim per la coma que formen els 

dos cims (pic deis Bous i pic del 

C a p de R i u e n o ) i a r r ibem al 

collet del Clot en una hora i mit-

ja . Aquests dos cims es poden fer 

amb moka facilitât des del collet; 

es triga mitja hora per a cada un 

d'ells. Si feu el pic deis B o u s 

veureu tota la valí de Llauset 

(presa, embassament, valí, i cims 

de Llauset i Vallhiverna) . Si vo-

leu apreciar amb tota la seva am

plitud les caractéristiques de la 

valí d'Anglos, us recomano que 

no feu el mandra i pugeu per la 

c a r e n a al p ie del C a p de 

Riueno: veureu els tres estanys 

anomenats de l 'Obaga, del Mig i 

Gran, així com una insinuada pe-

tita cabana a la punta nord de 

l'estany Gran: el refugi d'Anglos. 

Baixem amb els esquís per l'al

tra banda del coll per unes comes 

molt esquiables, amb una genial 

neu primaveral, que ens apropen 

fins al mateix refugi. Depenent 

de la neu acumulada, potser hau-

reu de carregar els esquís a la 

motxilla cinquanta metres des del 

coll fins a trobar la neu. 

El refugi d'Anglos 

Arribats al refugi (construit el 

1981 per E N H E R ) veiem que, 

malgrat tot, és un bon amagatall 

per a passar-hi una nit fabulosa. 

Està davant mateix de l'estany i, 

com que som a la primavera, tro-

bem fàcilment aigua pels voltants. 

S'entra a un petit menjador, amb 

una llarga taula arrambada a la pa-

ret i un banc. Una porta separa el 

dormitori, on hi ha dues llitcres i 

matalassos per a quatre persones. 

La porta en qüestió està travada 

per un bon gruix de glac, segura-

ment hi havia entrat la neu en una 

tempesta per les petites escletxes 

de la porta principal. El fals sostre 

és el que està més fet malbé, però 

s'intueix que és més per culpa de 

destrosses que per les inclemen

cies de la natura. 

Si tot va bé, des de la boca del 

túnel fins al refugi estarem dues o 

tres hores, segons si fem o no els 

cims abans esmentats. 

Aquí podem deixar la feixuga 

càrrega, menjar una mica, prepa

rar una motxilla lleugera i comen-

car l'aventura per la vali d'Anglos. 

Ja està decidit, el Vallhiverna sera 

la fita d'aquesta tarda. 

Del refugi d'Anglos 
al pic de Vallhiverna 

Partim del refugi passant pel 

costat dels estanys del Mig i de 

l 'Obaga per continuar per una 

coma molt evident. Entrant a la 

coma trobem tres estanys anome

nats estanyets del Cap d'Anglos. 

Superem aquests estanyets per la 
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banda esquerra, com mes amunt 

millor, i amb una forta diagonal 

ens situem al mig de la canal. Se-

guidament i amb un pareil de vol-

tes a r r i b a r e m al c o l l e t dels 
Estanyets: un descans ben mères-

eut amb una vista esplèndida del 

massïs de Va l lh ive rna , coll de 

V a l l h i v e r n a , cap i e s t any de 

Llauset. 

El collet esta situât aproxima-

dament a 2.550 mètres, entre el 

pic de la Solana de Llauset a l'oest, 

i el pic de la Solana d'Anglos a 

l'est. Des d'aqui baixem cent mè

tres fins a l'estany del C a p de 
Llauset, el travessem o hi passem 

pel costat, segons Testât en que es 

trobi, i seguim en direcciô a una 

coma molt marcada que tenim 

davant nostre fins a arribar al coll 
de Val lhiverna, a 2.750 m. Tôt 

plegat ens ocuparà très quarts 

d'hora. 

Des d'aquest punt tenim una 

vista fantàstica del barranc, els es-

tanys de Vallhiverna i, mes al nord, 

dels cims que envolten l 'Aneto 

(Russell, Margalida i Tempestáis). 

Baixem al coll i, sensé perdre gai-

re al t i tud, fem un flanqueig a 

l'oest per apropar-nos a l'entrada 

del vessant sud del massis de 

Vallhiverna. Deixem l'estany Ge
lât a la dreta i seguim en direcciô 

a una pala de neu molt franca que 

ens portara directe al cim. Si en 

el moment de pujar la pala ens 

apropem a l'aresta oest, gaudirem 

d'una vista increíble de la valí i es

tany de Llauset. U n a vegada a 

l'aresta, deixem els esquís i conti

nuent amb grampons fins al cim. 

La pala en qüestió dona la possi-

bilitat d'arribar fins al cim amb els 

esquís , perô hem de teni r en 

compte Testât de la neu dels ul-

tims cinquanta mètres, on fàcil-

ment es formen plaques de gel. 

Cal ser prudent! Som a la cresta 

i, segons les comises de neu, po-

drem passar-la sensé problèmes 

fins a la punta E de Val lhiverna 
(3.067 m). 

La baixada del cim la fem per 

la mateixa pala de pujada per ar-
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El panorama del 

massis de la 

Maladeta que 

tenim des del 

cim de 

Vallhiverna. 

Hi distingim 

perfectament, 

entre altres, els 

pics de la 

Maladeta, 

l'Aneto, 

el mes ait, 

i el de 

Tempestats, 

amb la bretxa. 

ribar al cire de Vallhiverna i sem

pre en direcciô a l'estany del Cap 
de Llauset. El travessarem i re-

muntarem cent mètres per arribar 

novament al collet dels Estanyets 
i fer a continuació una baixada di-

recta al refugi. 

T o t plegat, per a fer aquesta 

sortida podem trigar unes cine 

hores posant-hi empenta. Us ga-

ranteixo que quedareu satisfets 

de la travessa. 

Pic de la Solana de 
Llauset 

Després de passar una nit aco-

llidora al refugi apareixen els pri-

mers raigs de sol que fan que la 

vali d'Anglos es converteixi en un 

càlid racó, com tants d'altres del 

nostre estimât Pirineu. Avui la sor

tida sera curta, però no per això 

menys intéressant: al pic de la So

lana de Llauset (2.674 m). 

Aquest cim, a mesura que vas 

pu jan t en d i recc iô al col l de 

Vallhiverna, es mostra totalment 

piramidal i és per aquest motiu que 

crida molt l 'atenciô. L'itinerari és 

el mateix que el del Vallhiverna 

fins a a r r i ba r al c o l l e t dels 
Estanyets. En aquest punt podeu 

seguir amb els esquís pujant a l'es-

querra fins a la mateixa cresta de 

la pirámide. Amb grampons i els 

bastons d'esquí, i per si de cas el 

piolet darrere la motxilla, s'arriba 

dalt del p ic de la S o l a n a de 
Llauset sensé dificultáis. 

La baixada es fa pel mateix 

cami fins al refugi. Tôt plegat dues 

hores. 

Descans, recollida de trastets, 

tancada del refugi i amb una hora 

i quart s'arriba al collet del Clot . 

Baixada de quatre-cents mètres 

per la coma amb una neu prima

veral on es lligaven els girs com les 

botifarres. 

Dades tècniques 

Punt de partida: boca sud del tú

nel que comunica amb l'embas-

sament de Llauset. 

Itinerari: 
Primer dia: boca sud del túnel 

(2.100 m), collet del Clot , refu

gi d ' A n g l o s , c o l l e t dels 

Estanyets, coll de Vallhiverna, 

pic de Vallhiverna (3.056 m), 

collet dels Es tanyets , refugi 

d'Anglos. 

Segon dia: refugi d'Anglos, collet 

dels Estanyets, pic de la Sola

na de Llauset (2.673 m), refugi 

d'Anglos, collet del Clot , boca 

sud del túnel. 

Dificultat: poc difícil; només una 

pala de forta inclinado en els 

últims mètres per a accedir al 

cim de Vallhiverna. 

Material: Grampons i piolet. 

Cartografía 

Maladeta - Aneto, de l 'Editorial 

Alpina (nova ediciô juny 1998), 

escala 1/25.000. 

R e s s e n y a núm. 51 «Pico de 

Vallhibierna» de Pirineos en Es

quís - 120 itinerarios (Des

nivel). 
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Excursionisme 
hivernal a Taita 
muntanya 
Grup de raquetes de neu (GRAN) 

Unes utilíssimesrecomanacionssobre material per a afron
tar, amb els coneixements I ¡'experiencia imprescindibles, 
les excursions perTaita muntanya hivernal. 

Es fa necessari aclarir qué es vol 

donar a entendre quan es parla 

d'«excursionisme hivernal». Ente-

nem per aquest concepte, quan el 

terreny que es petja está cobert de 

neu, en mes o menys gruix, i aques

ta es presenta fonda o glacada. El 

fred és intens, els dies son curts i, per 

aquest motiu, la manca d'hores de 

sol fa que les condicions de marxa i/ 

o pernoctado siguin extremes i molt 

mes difícils. 

Ualta muntanya, si bé és un con

cepte molt relatiu, podem dir que és 

aquell territori que s'enlaira mes 

amunt de dos mil metres, on la na-

turalesa es fa mes turmentada i de 

difícil accés —a l'hivern—, la vege

tado comenga a donar pas a la roca 

nua i el glag i la neu hi son cons-

tants. Alhora també és de destacar 

l'allunyament deis indrets habitats, 

al marge deis refugis que puntual-

ment teñen obert durant aquest pe-

ríode. 

Així, dones, fácilment podreu 

arribar a entendre que les liéis que 

regeixen aquest tipus d'excursionis-

me son dures i implacables per a 

totes les persones certament no ave-

sades. 

Ehome s'endinsa en un indret 

pie de dificultats, la qual cosa tot 

seguit intentaren! minimitzar, do-

nant alguns consells i detalls gene

ráis sobre l'equip necessari per a bre

gar amb un mínim de garanties en 

la práctica de l'excursionisme hiver

nal a l'alta muntanya. Lógicament, 

amb neu i raquetes, és imprescindi

ble, teñir i utilitzar Vequip básic (B), 

afegint-hi alguns elements recoma-

nables (R) , deis quals ens perme-

tem oferir una relació, fruit de les 

nostres experiències. 

Equip 

Peus 

(B) 
Mitjons gruixuts de liana o barreja 

amb poliamida. 

Un pareli més de recanvi o més, se-

gons la durada de l'activitat. 

Botes fabricades amb material plàs-

tic, sola de goma de tipus Vibram, 

de cordons, interior de peli o 

Gore-Tex. Generalment són de 

doble bota (boti interior + car

cassa), que facilita l'assecament 

interior i, a més a més, el boti ser-

veix de sabatilles per a poder-se 

moure per l'interior deis refugis 

amb guarda. 

(R) 
Per a peus délicats o freds, utilitzeu 

sota els mitjons gruixuts uns al-

tres de prims, no de poliamida. 

Per a prevenir o mitigar el fregadís 

que fan les botes al peu, sobretot 

quan són noves, i fins i tot quan 

la butllofa ja s'ha format, utilit

zeu unes tiretes especiáis (p. ex. 

Compeed) que es venen a les far-

màcies. Important per a l'adapta-

ció de botes noves o peus délicats. 

Cames 

(B) 
Pantalons preferentment de materi

al sintètic, Gore-Tex o similar, am

ples, cômodes, llargs, amb pitet 

anterior i posterior, si és possible, 

per a protegir els ronyons. Equi

pais amb butxaques que es puguin 

tancar i tirants elàstics. D'un color 

que cridi l'atenció (no blanc) per

qué destaqui a la neu en cas d'ac

cident o visibilitat escassa. 

Paraneus o polaines de material sin

tètic, altes fins a sota el genoll (hi 

ha models que cobreixen només 

per damunt del turmell), amb 

bona adaptado a la bota, i trava 

(un tirant per sota de la bota) per

qué no es desplací. 

(R) 
Segons la resistencia al fred, durada 

de l'excursió, températures previ-

Serra de 

Bandolers 

(Vali d'Aran). 

A primera 

hora, un dia a 

finals de 

desembre, per 

damunt de 

2.300 metres. 
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Avançant pels 

rasos del Cap 

d'Abecàs 

(Valí d'Aran), 

on a penes 

queden deu 

centimetres de 

neu després 

d'unes 

ventades molt 

fortes, que han 

deixat /'ambient 

força enfredat. 

sibles, qualitat i gruix deis panta

lons (encoixinats), és convenient 

utilitzar unes malles sota els pan

talons. Poden servir de pijama en 

cas de pernoctado a muntanya. 

Cos i bracos 

(B) 
Samarre ta : n'hi ha de material 

semisintètic especial, que no es 

queden xopes amb la suor, sem-

pre es mantenen seques i prote-

geixen del fred (p. ex., marca 

Maser; Corte Inglés). 

Camisa o polo: a gust del consumi

dor, preferentment no sintética. 

Folre polar: s'imposa aquest tipus de 

peca per ser calenta, lleugera i 

résistent. N'hi ha de diverses den-

sitats i gruixàries: 100/200/300, 

etc. (vegeu l'étiqueta de la peca). 

Escolliu-la en fundó de l'activi-

tat previsible i la resistencia desit-

jada al fred. Que no sigui gaire 

ajustada (millor folgada) i tingui 

un color cridaner. Atenció al foc 

amb aqüestes peces sintétiques 

(puntes de cigarreta, espumes de 

la llar, etc.)! 

Anorac: el més impermeable possi

ble (Gore-Tex, p. ex.) , llarg com 

un tres quarts (no del tipus caça-

dora), ample, amb butxaques que 

es tanquin (cremallera o velero), 

caputxa, coll que abrigui, i d'un 

color cridaner (recordem: no 

blanc!). 

Capelina impermeable: opcional en 

cas de pluja persistent. Que co-

breixi cos i motxilla. 

(R) 
Eviteu peces que costin d'eixugar-

se en cas de pluja o suor. 

Coli 

( R ) 

Si es vol, un senzill mocador és su-

ficient. També és valid el «buf». 

Cap 

( B ) 
Gorra amb visera, passamuntanyes 

de llana, si es preveu o es té un 

fred intens a les orelles, etc. 

«Buf» (passamuntanyes de teixit fi) 

per a la protecció simple contra 

el vent, fred moderat i el sol. 

(R) 

Per a evitar insolacions a través deis 

cabells i directament a qui ja li'n 

falti, utilitzeu una gorra completa. 

Mans 

( B ) 
Guants de qualitat impermeable, 

si pot ser. 

Un parell de guants més (poden ser 

uns de veils, pero en bon estat, 

o manyoples). 

Manyoples com a recanvi deis 

guants o primer equip en cas de 

fred intens. 
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(R) 

No hi sobra portar uns tercers 

guants fins de seda, fil o coto, 

per a utilitzar-los sota el primer 

equip basic en cas de fred in

tens. També poden ser utils en 

cas de poc fred. Per a persones 

grans o molt sensibles al fred re-

comanem tenir molt present el 

tema de la protecció de peus i 

mans, ja que son les parts del cos 

més sensibles al fred i els neces-

sitem molt en la práctica de la 

muntanya. 

Ulleres de protecció solar 

(B) 
Han de ser de la millor qualitat i 

protecció possibles, preferent

ment amb els vidres de vidre i 

no de plástic, i amb muntures de 

poliamida o pasta (varetes 

metàHiques no, per perill en cas 

de caiguda i per ser fredes). 

( R ) 
Proteccions laterals per a evitar les 

radiacions pels costats. 

Utilitzeu la típica cordeta que se sub-

jecta a les potetes de les ulleres i es 

passa pel clatell per a evitar la pèr-

dua en cas de caiguda per la neu. 

Ulleres antitorb «ventisca» 

(R) 

Que s'ajustin bé. Protegiu-les amb una 

funda resistent per al transport a 

la motxilla, évitant així les ratlla-

des i/o la ruptura. 

Cremes protectores UV 

(B) 
Equipeu-vos amb cremes de pro

tecció solar de qualitat per a les 

altes dosis de radiacions solars 

a qué estarem exposats, i a la 

refracció del sol a la neu. 

Suggeriments: pells morenes, ca

bells foscos, factor 5-15; pells 

clares, cabells foscos, factor 10-

25; pells blanques, cabells ros-

sos, factor 20 -35 ; pél-rojos/al-

bins, máxima protecció. 

Es convenient consultar al derma-

töleg el tipus de protecció que cada 

persona nécessita. 

Llapis de llavis de protecció simple o 

contra els UV (segons la nécessi

tât). 
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(R) 

Apliqueu-vos els protectors solars 

una mitja hora abans de l'expo-

sició al sol. Repetiu l'operació 

diverses vegades durant la jor

nada (encara que estigui núvol) 

i cada hora si se sua o es mulla 

la cara. Atenció al ñas i a les 

orellesü! 

Mater ia l 

Grampons 

(B) 
De deu a dotze puntes, en funció 

de la dificultat de l'activitat a 

realitzar. Preferentment amb 

subjecció a la bota mitjançant 

sistema de fixació d'esquí (ca

ble i tensor). 

Cordeta o bagueta de niló de 2-3 

mm de diamètre i 5 m de longi

tud per a eventuals emergènci-

es en cas de ruptura de gram

pons o altres éléments. 

Motxilla 

( B ) 
Cómoda i lleugera, de capacitat 

adequada a l'activitat desitjada 

i l'equip necessari. 

ARVA (aparell de recerca de 
victimes d'allau) 

( B ) 
Es obligatori que cada membre 

del grup vagi équipât amb un 
ARVA, Ortovox o el que sigui 

(vegeu compatibilitats), que ens 

haurem de col-locar sobre la pell 

del eos, per sota de qualsevol 

peca i no damunt. 

Es coHocarà abans d'iniciar la mar-

xa, en el refugi, abans de vestir

se i, lôgicament, es posará en 
funcionament en aquell mo
ment i no després, fins que 

s'acabi l 'excursió, que ens el 

traurem. 

Abans de cada sortida es compro-

vara amb cadascun deis com-

panys del grup el perfecte fun

cionament de l 'ARVA, tant en 

recepció com en emissió. 

(R) 

Reviseu les piles periôdicament, o pre-

neu nota de les hores que han es

tât utilitzades. El fabricant de 

l'aparell indica el consum en ho

res, aproximadament. 

Reviseu el funcionament de l'au-

ricular. 

Bastons d'esquí 

(B) 
Ajustables en altura o fixos d'altu

ra adequada per a progressar en 

pujades i aturar-se en descen

sos. 

Volanderes ampies i grans (no les 

petites d'esquí de pista). 

Corretges de seguretat ais punys. 

( R ) 
Porteu alguna volandera de recan-

vi. 

Per a travesses de mes d'un dia, un 

membre del grup haurà de por

tar un bastó telescòpic de recan-

vi. 

Piolet 

( B ) 
Adéquat a l'activitat prevista. 

Es convenient portar-ne com a 

minim un per grup sempre, per 

a possibles imprevistos, encara 

que en principi no es cregui ne-

cessari. 

Pala 

(B) 
El c o m p l é m e n t o b l i g a t o r i a 

l'emissor receptor ( A R V A -

aparell de recuperado de victi

mes d'allaus) és portar també 

una pala (especial), per a po

der rescatar o desenterrar amb 

el màxim de rapidesa, en cas 

d'allau, un company enterrât o 

mes d'un. Sense aquesta pala 

les probabilitats de rescatar algú 

amb vida es redueixen dràsti-

cament. 

En cas de nécessitât, el tipus de 

pala ha de ser lleugera, pero 

efectiva. 

És preferible que pesi o ocupi mes 

espai, pero que quan la fem ser

vir sigui manejable i práctica per 

a la labor precisa. 

També ens pot ser útil per a fer 

trinxeres, coves, iglús, accedir a 

la porta d'un aixopluc, cercar 

aigua, etc. 

Llanterna 

( B ) 
Reviseu periôdicament el seu es

tât i sempre abans de cada sor

tida. 

Bombeta i recanvi, estât de la pila 

i recanvi, si se sospita que que

da poca càrrega. 

( R ) 

Les mes practiques son les frontals, 

ja que permeten tenir les mans 

lliures. 

Les piles aconsellables son les al

calines, una mica mes cares, 

perô que teñen una durada su-

El sol de 

l'hivern ja 

escalfa un xic 

mes a mig matí, 

quan el grup 

arriba al 

coli de Montoliu 

(Valí d'Aran). 
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Amb un dia 

fred i humit és 

molt fácil que 

el eos us quedi 

entresuat. 

En arribar a 

l'escalf del 

refugi, 

canvieu-vos la 

roba interior 

de seguida. 

perior i son mes fiables. Prote-

giu-les del fred intens. 

Cantimplora 

(B) 
Capacitar, mínima un litre. 

(R) 
Les de petaca no son recomanables 

pel seu pes. 

Hi ha unes fundes tèrmiques que 

eviten la congelació de l'aigua 

de la cantimplora. Lampolla ori

ginal Su'issa és cara, ja que és 

d'alumini anoditzat. N 'hi ha 

d'un litre i de litre i mig de capa

citai. El mes práctic i barat és 

comprar la funda i una botella 

de PET (tipus Fanta) de plástic 

transparent, i n'hi ha que encai-

xen perfectament en l'esmenta-

da funda, son de boca ampia, 

d'un litre de capacitai (Nestea, 

Pepsi, etc.) i son substituibles a 

un cost mínim. 

Termo 

(R) 
Capacitat mínima mig litre. Tipus 

antixoc. 

Telèfon mòbil 

(R) 
Tres son els paramètres a valorar 

en aquests aparells: cobertura, 

mida i pes, i l'autonomia. Cal 

memoritzar-hi els telèfons de 

socors. 

Altres 

(B + R) 
Dos o tres metres de filferro fi. 

Alicates lleugeres. 

Tornavís de manee curt (d'estre-

11a i pía). 

Navalla de diverses utilitats. 

Brúixola. 

Altímetre. 

Mapa de la zona (millor a escala 

1:25.000). 

Números de teléfon d'emergéncia 

de les zones i generáis. 

Farmaciola básica. 

Manta d'alumini (térmica). 

Paper higiénic. 

Plástic semigruixut d'aproximada-

ment 2 x 1 metres. 

Llapis o retolador. 

Fil de cosir i águila. 

Paper de diari si es preveu pernoc

tar. 

Sac (funda de bivac per a un cas 
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d'accident o emergèneia). 

Mistos, encenedor, espelma. 

Serra petita si es preveu pernoctar 

en un refugi amb llar. 

A mes a mes de l'equip i el mate-

rial esmentat, lôgicament és possible 

portar els objectes que cadascû con-

sideri convenients sensé oblidar que 

la suma de petits objectes (20 g, 30 

g, 50 g, etc.), aniran augmentant un 

pes que al final convertira la motxi-

11a en una càrrega feixuga. La pràc-

tica de la muntanya hivernal ja ens 

exigeix carregar una quantitat d'élé

ments obligatoris que en el seu con-

junt sumen quilos. Per aixô hem de 

ser molt prudents i réalistes al mo

ment d'omplir la motxilla. Donar pri-

macia sempre als éléments de segu-

retat, protecciô i supervivèneia da-

vant dels de comoditat, o decora-

tius i superflus. 

Al imentac iô 

Lalimentaciô a l'alta muntanya 

a l'hivern demana un capitol a part, 

que no és fàcil de resumir, ja que hi 

ha una infinitat de preferèneies. 

D'una manera genèrica només re-

comanem la nécessitât de prendre 

molt liquid, encara que sigui hi-

vern i no suem aparentment —perô 

sî que transpirem—, aixî com pre-

veure la ingesta de liquids calents, 

si es té previst de pernoctar a mun

tanya. 

Les begudes alcohôliques son 
totalment desaconsellades a la 
muntanya, menys en petites dosis 

quan s'estigui en un Hoc sec i ca
lent, i no es prevegi sortir a l'exteri-

or fins passades unes quantes ho-

res. Lalcohol és un vasodilatador i 

fa que la sang calenta flueixi als po-

rus i capiblars, la quai cosa ens do-

narà una sensaciô momentània de 

calor, perô el que vertadera-ment 

aconseguirem és una pèrdua de la 

calor corporal cap a l'exterior i, con-

segiientment, que el fred penetri 

després amb mes facilitât en el nos-

tre cos. 

Amb tôt aixô només ens queda 

desitjar-vos unes plaents, diverti-

des i segures activitats hivernais 

amb raquetes. 
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«Manxant-li» 
a Yosemite Valley 
Roger Ximenis i Llussà 

A Yosemite Valley, ¡'escola per excel-lència de l'es
calada lliure i el laboratori perfecte pera practicarla 
progressió artificial, no s'hi val a na ra mitges: geo
metries ideals de proporclons ciclàpies fan d'aquest 
esport una veritable prova. 

El Capitán, 

una immensa 

paret de granit. 

—Aquest any sf! 

—Aquest any també!... o no. 

Després d'una «rissaga» embriaga-

dora de dos anys, la butxaca ens per

met tornar a somiar. Fantasiar amb el 

«ianqui». Hi ha alguna cosa millor? 

Gra tace ls , gent de tota mena, 

limusines i grans autopistes. I, sobre-

tot, Burger Kings i McDonald's arreu. 

Com dos nens que estrenen sa-

bates, plens de joia i il-lusiô, ater-

rem a San Francisco amb l'inévi

table sèquit de grans fardells. De 

fet, ens recorden que hem vingut 

a treure'ls a passejar i no a fer el 

pandereta. Per començar, i amb 

mes penes que alegries, aconseguim 

dur-los fins al centre, al flamant i 

internacionalment conegut hostal 

Globe, on ens allotjarem. Durant 

un pareil de dies farem el que s'es-

pera que fem a la gran ciutat: res-

pirar aire pur, enllestir els darrers 

preparatius i buscar un cotxe per a 

resoldre el tema del transport. 

Feta la feina, amb un Nissan 

atrotinat a la butxaca, comencem 

a tirar milles cap a Yosemite Valley. 

Aixô si, amb un polisse a bord; tam

bé amb els inevitables fardells. Si-

gui com sigui, entre hamburgueses 

amb ceba i formatge, arribem a la 

poderosa vall. 

Que us pue explicar de Yosemite 

que no se sàpiga? Molts escaladors 

hi conflueixen any rere any per gau-

dir de les grans parets, Uargues i es-

tètiques; fins a esdevenir la meca del 

Big Wall (escalada en grans parets 

que implica fer-hi bivac). L'escola per 

exceHència de l'escalada lliure els 

anys vuitanta i el laboratori perfecte 

per a définir la progressiô artificial. 

La gran majoria de les seves vies, 

parets de cinc-cents a mil metres, 

requereixen unes quantes jornades 

d'escalada. La diversitat de dificul

táis ens permetrà anar trobant el 

nostre Hoc i avancar segons les nos-

tres aptituds. 

La vida hi és distreta, però amb 

els dies, si no hi posem imaginado, 

pot tornar-se monòtona. Es difícil 

avorrir-s'hi, perqué els rangers no-

més ens permetran quedar-nos-hi 

una setmana per any i evitar aixi 

massificacions que perjudiquin els 

ecosistemes del paratge. No tenen 

en compte que els escaladors som, 

de fet, un altre ecosistema. La di-

versió està assegurada; nosaltres 

vam passar-hi quaranta dies: «des

munta la tenda, camina una vin-

tena de metres a mà dreta i torna

la a piantar; aquesta setmana vés 

a pagar tu que a mi ja em tenen 

"clixada" la cara; c..., fica't a la ten

da que ve el ranger!»). 

Bonica, immensa i salvatge des 

del mirador on s'agrupen els turis-

tes per fer les seves postáis, la vall 

perd l'encant quan ens hi endin-

sem. Les taques de civilització que 

hi anem trobant costen de pair. Si 

més no, els americans ho tenen 

arreglat i net. Encara que, si hi 

aneu, procureu gaudir d'un bivac 

els caps de setmana. 

Ja fa dos anys vam intentar «The 

Nose» a la gran pare t de El 

Capitan i aquest cop ho tornem a 

provar. Comencem per aquesta 

gran clàssica. Però la calor i el fet 

de no fixar els quatre primers 

llargs, no ens permetrà arribar al 

relleix del Dolt Tower. L'endemà 

ens falta aigua i estem cansats, de 

manera que decidim baixar. Co

mencem bé! 

Bivac brutal 

al llarg 23 de 

/'espectacular 

esperó de 

«The Shield ». 
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A dalt, 

el fabulos 

granit del quart 

llarg de la 

«Tangerine 

Trip». 

A baix, desfent 

un llarg 

d'artificial a la 

((Tangerine 

Trip». 

Les ganes hi son, no ens pensem 

pas rendir ara. Un curt descans i 

ens proposem escalar la Lenin 

Tower, una paret no gaire conegu-

da, pero molt estética. Optem per 

l'escalada sense equipatge, que ens 

obliga a matinar i progressar lleu-

gers. La via, anomenada «West 

Face», té un gran ambient en anar 

desplomant llarg a llarg, pas a pas. 

Sent com és de dificultat modera

da, és perfecta per a comencar a 

escalfar els motors. 

La moral ja está alta, estem pre-

parats per a atacar de nou «el 

capi», ara per una ruta llarga, amb 

equip pesant, a la banda dreta de 

la paret, la «Tangerine Trip». Es

pectacular i laboriosa, requerirá 

tres dies i mig fins a arribar al cim. 

Ens costará molt, haurem de po

sar-nos a to d'una manera obliga

da. U n cop a dalt, amb ganes de 

tornar a les comoditats de la vida 

moderna, baixem cap al camp 4, on 

passarem uns dies deliciosos. 

Ens empet i t im sota 
l'immens mar de granit 
vermeil de El Capitán 

Després del parell de vies de 

prova, per adaptar-se a les condi-

cions tan peculiars del granit, fem 

un bon descans en qué ens será 

difícil practicar la llengua del país, 

perqué pel pare corre forca gent 

de casa, bascos, Catalans... Final-

merit ja estem farts de la piscina, 

el vi, el bouldering i les llargues 

becaines al solet de la tarda. Op

tem per la gran pa re t de El 

C a p i t á n —«capi» per ais 

amiguets— i ens empetitim sota 

l'immens mar de granit que forma 

l'escut vermeil per on transcorre 

segurament una de les millors ru

tes del «Capi»: «The Shield». 

Una magnîfica obra d'art que 

salva el mur central escalant unes 

primes i estètiques fissures, gaire-

bé com esgarrapades a la roca, tra-

vessant les impressionants i llises 

plaques. Després de cinc dies d'èx-

tasi continu trepitgem el cim, tris-

tos, perquè no ens podem treure 

del cap que ara ja som a dalt. 

No volem caure en el tedi i deci-

dim canviar les sequoies, els esqui-

rols i la fauna variada, per anar a 

donar un tomb per la West Coast. 

Visitarem Santa Cruz, on, fins i tôt, 

provarem el surf sense gaire èxit. 

Després de gastar benzina i gastro-

nomia local, tornem cap als on'gens, 

a retrobar-nos amb els fardells, ja 

desemparats sense nosaltres. 

Tôt i existir el fabulas Half Dome 

(la mitja cûpula, paret de mil me

tres a la part alta de la vall), nosal

tres, tossuts, tornem a dirigir-nos a 

El Capi tân , a fer la «Zenyatta 

Mondatta», acompanyats de la Lisi 

Roig, que ha comprat el bitllet a 

darrera hora. Amb mes trastos que 

mai, dos fardells, dues hamaques i 

menjar i aigua per a très persones i 

cinc dies, escalem aquesta via, con-

siderada durant un temps de gran 

dificultat. Perô que amb el pas de 

les cordades ha esdevingut asse-

quible. Per posar un exemple: llargs 

d'artificial que es graduaven d'A5, 

ara els considerem A2 . 

Amb el bon regust d'haver es-

calat aquestes vies, matem els dar-

rers dies provant el lliure de la 

zona: bossa de magnesi, peus de gat 

i a tibar-li. Aixô si, sense la cintra 

al «capi»! 

Activitat realitzada 

Lenin Tower. Via «West Face», 

5.8 (MD + ) - A2 , 400 metres 

El C a p i t â n . V i a «Tangerine 

Trip», 5.9 (ED°) - A2 + , 800 me

tres. Très dies d'escalada. 

El Capitân. Via «The Shield», 

5 . 9 - A 2 + , 1.000 metres. Cinc dies 

d'escalada. 

E l C a p i t â n . V i a «Zenyat ta 

Mondatta», 5.9 - A4 , 800 metres. 

Cinc dies d'escalada. 

Vies fêtes per Joan Lluîs Amo-

rôs, Roger Ximenis i Lisi Roig du

rant els mesos de juliol i agost de 

l'any 1999. 
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La vegetacio 
de Prat de Cadi: 
els boscos i els prats 

Romà Rigol 
Valenti Gonzalez 

Un treball extens de la vegetaciô d'aquestlndretdelpeu de 
la serra de Cadf, élaborâtarran d'un estudique han fet els 
autors pera preparar una de les excursions botaniques de/ 
curs d'homenatge al Dr. Oriol de Bo/os fet el curspassât 

Hi ha plantes 

que frisen per 

fiorir, 

com aquest 

B u l b o c o d i u m 

«Entre 1.600 i 2.300 m el vessant 

nord és clarament subalpí. 

El carácter molt abrupte i variât 

del relleu, juntament amb les 

diferencies de substrat geologie, 

expliquen 1'excepcional riquesa de 

la flora i de la vegetado 

d'aquesta regió del massís». 

Oriol de Bolos 

La serra de Cadi és el mes septen

trional d'una ampia sèrie de relleus 

prepirinenes predominan tment cal-

caris situats entre les valls del Segre i 

del Llobregat. 

Lorogènia alpina primer aixecà 

el paquet de calcàries i margues, i 

després un joc de dues falles parab-

leles determina el tirat actual del 

Segre i talla el paquet sedimentari 

produint l'allargada cinglera del 

Cadi. El relleu d'aquesta serra es 

resumeix en uns alterosos i ondu

lants pendissos inclinats cap al sud, 

tallats en sec al nord, fent timba, 

com una enorme onada capcine-

jant. 

Biogeograf ia 

L'eix de les valls del Segre 

(Cerdanya) i de la Tet (Confient) 

migparteix els Pirineus en dos grans 

sectors. Els Pirineus orientais a l'est, 

zona d'influèneia de la Mediterrà-

nia. A l'oest els mesopirineus o Piri

neus occidentals, zona d'influèneia 

oceanicoatlàntica. Els vessants sud-

orientals de la serra de Cadígaudei-

xen de l'efecte alleugidor de les ir-

radiacions dels vents humits de la 

Mediterränia. En canvi, a les parts 

baixes d e l s vessants d e tramuntana, 

la humitat i les pluges minven acu-

sadament , com es recone ix en 

l'abassegador domini de les pinedes 

altimontanes i l'escassesa de cadu-

cifolis. D'altra banda, la regio estä 

afectada per un eix molt rigoros de 

continentalitat que va d'est a oest i 

que es forca evident ponent enllä 

de l'arc que estreba el Pedraforca i 

el Cadi. Allunyada dels dos focus 

originadors de pluges, la comarca de 

l'Alt Urgell es un pafs de gran Varia

bilität i contrastos. 

Estana i Prat de Cadi formen part 

d'una regio de Personalität pröpia, 

la demarcado histórica del Baridà, 

segment de la valí del Segre de ro

ques dures que han obligat el riu a 

fendir un llarg engorjat: el congost 

del Baridà. Aquesta regió acongos-

tada, muntanyenca i boscosa té for

ça transcendencia biogeogràfica en 

fer el transit entre dues planes d'en-

fonsament situades a dos nivells: a 

l'est la Cerdanya, a 1.000 m, àmplia-

ment esbalandrada, de clima mes 

aviat sec i fred; a l'oest l'Urgellet, a 

700 m, eixamplament mes réduit i 

resguardat que hostatja les darreres 

irradiacions d'algunes especies me-

diterrànies com la carrasca, l'olivera 

i el cep. 

Prat de Cadi, 
l 'entorn i el clima 

Com es desprèn del títol d'aquest 

text, no ens hem proposât de preci

sar uns limits a l'àrea d'estudi. Per 

ponent no hem dépassât l'aresta que 

enllaça el coll Roig amb la regió de 

La taca verda 

de Prat de Cadi 

enmig dels 

boscos de pi 

negre, 

tal com es 

veuen des 

del cim de 

les tarteres 

sota les 

cingleres 

del Cadi. 
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El bosc de pi 

nègre s'enfila 

tartera amunt 

fins al peu de 

les cingleres 

del Cadi. 

Llitze. Només hem pujat fins als peus 

de la cinglera, sensé remuntar les ca-

nals. La magnîfica excursio a Prat 

d'Aguilô pel camî dels Collets per

met de copsar com es tradueix en la 

vegetaciô l'eix de continentalitat. 

Val a dir que aquest camî ratlla al-

gunes tarteres amb plantes que no 

hem vist en les proximitats de Prat 

de Cadf. 

Prat de Cadi és un ras de pastura 

voltat de boscos, situât a 1.820 m, al 

vessant nord de la serra, a l'extrem 

sud-occidental de la Cerda-nya. La 

suavitat del relleu i l 'existència 

d'una font al mateix ras han permès, 

un cop éliminât el bosc, l'explotaciô 

ramadera d'aquest abellidor pastu-

ratge. El popular camî que d'Estana 

mena a Prat de Cadî corre tothora 

prop del fil de la serra de Mataplana, 

lfmit local de la Cerdanya i l'Ait 

Urgell. 

Poe abans d'arribar a Prat de Cadî 

es passa dels gresos silîcics del Trias, 

de color vermeil, roca que a les ca

rènes s'engruna intensament, a les 

calcàries tîpiques de la serra. 

Prat de Cadî es troba a l'estatge 

subalpî. Caracteritza aquest estat-

ge la duresa de l'hivern, de fred 

molt greu, glaçades que son la tôni-

ca normal i nivositat mes aviat irre-

gular coïncident amb l'estaciô de 

menys precipitacions. El clima és 

fred i força plujôs. De fet, aquest 

sector es coneix com «l'orinal del 

Cadî». Segons comunicaciô d'uns 

camperais d'Estana, les pluges pro-

venen principalment de l'interior i 

sovint a les bromes i nuvolades d'un 

o altre sector s'hi oposen vents con-

traris que les escombren cap al nord. 

El Cadi es troba a la isohieta de 1.000 

mm per any. Els mapes de pluviosi-

tat revelen un marcat gradient plu

viométrie al vessant nord. Probable

ment, la pluviositat augmenta i va

ria acusa-dament amb la proximi-

tat de la carenada, la quai té en 

aquests topants les maximes eleva-

cions. 

Notes d'ecologia 

Lestatge subalpî és éminemment 

el país del pi nègre {Pinus mugo 

subsp. uncinata). En les posicions 

mes adverses, veiem com grups de 

pins esparsos i arraulits malden per 

conquerir nous espais on s'estingei-

xen les condicions que permeten 

l'establiment del bosc. Dirîem que 

la fulla estreta i endurida del pi 

nègre és una forma esmunyedissa 

feta per a fendir l'ambient hostil. 

Sovint el pi nègre ens sorprèn enfi-

lant-se per llocs molt rocosos. D'una 

manera semblant a com en les valls 

s'acumulen la terra i la humitat, les 

esberles de les roques actúen d'es-

coladors de l'aigua i els nutrients. 

D'altra banda, el rocam permet un 

ancoratge mes segur que d'altres 

llocs aparentment menys hostils 

perô mes inestables. 
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Els vessants que com contraforts 

van de la serra a la vall del Segre, 

donen Hoc a un relleu amb abun-

dants sots, replecs i replans amagats 

que sovint coincideixen amb sols 

argilosos mes o menys humits. En 

aquests llocs ensotats, humits, pro-

tegits per les carènes i resguardats 

de l'acciô dels vents, s'atenuen les 

fluctuacions termicohi-gromètriques 

i les condicions ambientals o clima

tiques en gênerai. La neu s'acumu-

la i s'estaciona especialment en els 

clots, planells i vessants de suau in-

clinacio. Aquests ambients, afavo-

rits per l'efecte alleugidor de la hu

mitat, permeten que força plantes 

hcrbàcies dels boscos frescos o hu

mits de l'estatge monta, com ara les 

fagedes, pugin a les pinèdes subalpi

nes, com és el cas de la canuguera 

(Cardamine heptaphylla), les tisore-

tes (Corydalis solida), el buixol groc 

(Anémone ranunculoides), el segell 

verticiHat (Polygonatum verticdla-

tum), el marcôlic (Ldium martagon), 

etc. 

Els boscos 

La formaciô végétal que mes des-

taca a l'entorn de Prat de Cadî és, 

sens dubte, el bosc. Un bosc consti-

tuït per espècies perfectament adap-

tades a les rigoroses condicions am

bientals que marca l'estatge subalpî 

i dominât pel pi nègre, arbre de fu-

lles curtes, punxants i d'un verd fosc, 

amb petites pinyes asimètriques. 

Aquest bosc es desenvolupa en una 

llarga franja sota la impressionant 

cinglera que caracteritza la serra. El 

pi nègre és l'arbre del nostre pais mes 

résistent al fred i fa boscos de feso-

mia i caractéristiques variables se

gons els llocs que ocupa. Als llocs 

amb bon sol, protegits de la incle-

mèneia dels vents secs i freds de 

muntanya, de gran poder dessecant, 

pot fer-se ait, de capçada cônica. Als 

llocs de sol magre o molt exposats al 

vent, en posicions altes on els élé

ments baten amb tota cruesa, en llocs 

molt rocosos, als lîmits del bosc, etc., 

son normals les formes esgavellades, 

el fullatge esclarissat i els exemplars 

amb poques o moites trencadures. 

A les zones on hi ha força humitat, 

l'escorça dels pins esta ornada de 

diferents espècies de lîquens que de 

vegades cobreixen gran part de la 
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seva superficie; de camí a Prat 

d'Aguiló és fácil veure com les bar

bes de caputxí (Usnea sp.) pengen 

del brancam dels pins, senyal que 

indica la formació d'importants boi

res per aquests indrets. 

La impressió d'uniformitat que te-

nim del bosc amb una visió llunya-

na, s'esvaeix en el moment que ens 

hi endinsem. Els replans i replecs que 

hi ha al vessant fan que les condici

ons ambientáis canviïn i aixô queda 

palés en l'existència de dos tipus bà-

sics de bosc. 

La pineda de pi negre 
amb herba del vent 

És la pineda típica de les zones 

obagues del Cadí. Es desenvolupa 

sobre sois calcaris i magres. El pi ne

gre forma un estrat arbori no gaire 

dens que permet que la llum entri 

fàcilment fins al sotabosc. Lestrat 

arbustiu és pobre, molt esclarissat, 

bàsicament constitu'ít pel ginebró 

(juniperus communis), que fa petits 

matolls aquí i alla. De tant en tant i 

mes aviat a les vores del bosc, es fan 

altres arbustos, com el xuclamel 

alpigen (Lonicera alpígena) i la ci-

rerola (Ribes alpinum). Lestrat her

b a d és força rie i esta dominât per 

la ussona (Festuca gautieri), la ses-

léria (Sesleria coerulea) i, sobretot, 

per l'herba del vent (Anemone alpi

na subsp./ont-íjMer¿), una ranuncu-

làcia de fulles molt grans i retalla-

des. A la primavera les seves cons-

pícues i blanques flors donen una 

nota de color a l'ambient realment 

embellidora. Altres especies herbà-

cies que es fan sovint son, per exem

ple, l ' he rba b lava (Polygala 

calcárea), l'herba fetgera (Anemo

ne hepática), diverses piróles (Pyrola 

sp.), la creuera (Cruciataglabra), la 

valeriana muntanyenca (Valeriana 

montana), l 'espunyidella prima 

(Galium pumilum), la prímula vera 

(Prímula veris), etc. 

De vegades, els replecs del re

lleu fan que el vessant quedi orien

tât cap al sud-est, amb una exposi-

ció solar mes directa. Sota aqüestes 

condicions, especies de carácter 

mes monta com, per exemple, el pi 

roig (Pinus sylvestris), el boix (Buxus 

sempervirens), laboixerola (Arctos-

taphylos uva-ursi), els angelins (Teu-

crium pyrenaicum) i el córner (Ame-

lanchier ovalis) poden desenvolu-

par-se i constitueixen, sobretot el 

boix, un estrat arbustiu mes dens. 

Quan l'orientació del vessant torna 

a canviar i la incidència del sol ja 

no és tan directa, aquestes espècies 

desapareixen. 

El bosc de pi negre 
amb neret 

Es fa a les zones mes ombrivoles i, 

per tant, mes humides; en llocs del 

vessant propicis per a retenir la neu i 

on el sòl s'ha acidificat. És un bosc 

molt mes esponerós i ombradîs que 

['anterior, on l'estrat arbori està for

mat pel pi negre, però que ja no do

mina d'una manera tan clara; la moi-

xera de guilla (Sorbus aucuparia), ar

bre de flors blanques agrupades en 

ramells que a la tardor té un aspecte 

molt cridaner a causa de les fulles 

ataronjades i dels fruits madurs de 

color vermeil, i el majestuós avet 

(Abies alba) es fan molt abundants. 

De vegades, l'avet es fa tan abun

dant que és el dominador clar de 

l'estrat arbori. El sotabosc és molt 

dens, està cons t i tu ï t pel nere t 

(Rhododendron ferrugineum). És un 

arbust acidôfil, de fulles endurides i 

persistents, amb la cara superior Hu

ent i verda, i la inferior mat i rogen-

ca; son fulles esparses amb una dis-

posició característica, adequada per 

a retenir la neu. T é unes flors gros

ses, vistoses, amb un color vermeil 

molt intens. No aguanta el fred ex-

trem, per aquest motiu es fa en llocs 

ombrivols on la neu perdura molt de 

temps. 

La cobertura de l'estrat arbori no 

és gaire densa i permet que la llum i 

la neu arribin uniformément al sota

bosc. Aquesta neu cobreix el neret 

durant l'hivern i modera les tempe-

ratures que permeten el desenvolu-

pament de la planta. És un arbust 

que tendeix a cobrir l'espai, assolint 

una altura uniforme sobre un sol bo-

nyegut, cobert de moïses. A recer 

del neret s'hi fa el nabiu ÇVaccinium 

myrtillus), subarbust inconfusible, tôt 

ell d'un verd alegre, de branques an-

guloses i fullatge caduc. També es 

desenvolupen un bon grapat d'her

bes nemorals, com el pa de cucut 

blanc (Oxalis acetosella), la verónica 

oficinal (Verónica officinalis), la va-

U n detall del 

matollar de 

neret a 

l'interior del 

bosc de pi 

negre prop de 

Prat de Cadi. 

Remarqueu 

el gruix de les 

molses que 

s'hi fan. 
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Algunes de les 

moites plantes 

deis boscos de 

Prat de Cadí: 

el nabiu 

( V a c c i n i u m 

m y r t i l l u s j , 

a ¡'esquerra; 

el neret 

( R h o d o d e n d r o n 

f e r r u g i n e u m j , 

en el centre; 

la piróla ( P y r o l a 

u n i f l o r a , ) , 

a la dreta. 

Prat de Cadi 

entapissat de 

B u l b u c o d i u m 

v e r n u m , 

amb el bosc 

i les tarteres 

encara cobertes 

de neu. 

leriana muntanyenca, la viola groga 

(Viola biflora), el xuc lador 

(Melampyrumpratense), el gerani de 

bosc (Géranium sylvaúcum), el trè-

vol mitjà (Trifolium medium), la lú-

zula nívia (Luzula nivea), l'espunyi-

della d'olor (Galium odoratum), el 

prenantes (Prenanthes purpurea), la 

maduixera (Fragaria vesca), el doró

me cordât (Doronicum parda-li-

anches), l'herba fetgera, les piróles, 

l'homogine (Homogène alpina), la 

creuera, algunes falgueres, com el 

gimnocarpi silicícola (Gymnocar-

pium dryopteris), diferents moisés 

(Hylocomium splendens, Rhyti-dia-

delphus triquetrus), etc. 

A la natura no hi ha comparti

ments estañes. Això vol dir que el pas 

d'un tipus de bosc a l'altre es fa d'una 

manera gradual i no pas sobtada-

ment. Així, dones, hi ha àrees de tran

sido en les quais trobem una mena 

de bosc de pi negre amb neret més 

pobre en especies i en cobertura ar

bustiva. Fins i tôt arriben a conviure 

l'herba del vent, especie caldcóla, 

amb el mateix neret, que és silicícola 

estríete. 

Els matol lars 

La degradació del bosc, per raons 

naturals o com a producte de l'acti-

vitat humana, obre nous espais que 

ràpidament son ocupats per la vege

tado. Aleshores comença un procès 

de successió de comunitats vegetáis 

en el temps que al final acabará amb 

el restabliment, una altra vegada, del 

bosc. 

El matollar és una d'aquestes fa

ses intermedies de regeneració del 

bosc. Generalment, es fa a les care

nes o en petits replans que hi ha ais 

collets, sempre en llocs on el sol toca 

de pie, calents a Festiu i exposats a les 

glaçades la resta de l'any. El matollar 

de ginebni és el més tîpic —a les vo

tes del mateix Prat de Cadf, on la pres-

siô del ramat ho ha permès, n'existeix 

un—, perô si el sol és silîcic o s'han 

produit processus de descalcificaciô, 

es pot desenvolupar, sempre en expo-

siciô al sol, el matollar de bàlec 

(Genista balansae). 

Sota la protecciô del matollar es 

fan una infinitat de plantes herbàci-

es, com el pensament (Viola trico-

lor), la v ic ia p i r inenca (Vicia 

pyrenaica), etc., que omplen l'espai 

de color quan estan en plena flora-

ciô. Associats amb ell podem trobar 

diferents arbres en pie creixement 

com el trèmol (Populus tremula), el 

bedoll (Betula pendula) i el gatsaule 

(Salix caprea), membres d'una fase 

posterior del procès de regeneraciô 

del bosc. 

Entre el bosc i el matollar és fàcil 

observar com creixen petits pins. For-

men part d'una nova generaciô que 

amb timidesa reclama el seu territo-

ri perdut. 
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La vegetació de les 
clarianes de bosc 

Dins el bosc es poden obrir claria

nes per causes accidentals, per exem

ple, una allau, la caiguda d'un gran 

arbre veil, etc. Aquests espais, gene

ralment situats a pie pendent, son 

aprofitats per plantes herbàcies 

amants de la Unni (heliòfiles), la mes 

comuna de les quais és el cameneri 

(Epilobium angustifolium), que ultra

passa amb escreix el metre d'alçària i 

que fa grans esteses força espectacu-

lars en el mes de juliol, al moment de 

la florida. D'altres són, per exemple, 

el marxîvol (Helleborus foetidus), la 

prunebla grandiflora (Prunella 

grandiflora), el fiteuma pirinenc 

(Phyteuma spicatum), la maduixera, 
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el guixó vernal (Lathyrus vemus) i el 

guixó de muntanya (L. linifolius). 

També s'hi troben altres plantes de 

cai re arbustiu que acabaran 

substituint l'herbassar, com el roser alpi 

(Rosa pendulina), la cornera 

(Cotoneaster integerrimus), el saüc 

racemos (Sambucus racemosa) i la 

gerdera (Rubus ídaeus), rosada que 

dona un fruit —el gerd— amb un 

gust Ueugerament agredolç, molt apre-

ciat. 

Si les pertorbacions que donaren 

Hoc a la clariana s'aturen, el bosc rà-

pidament acabara ocupant, de nou, 

l'espai. 

El prat 

Envoltat de densos boscos i com 

si fos l'escenari d'un teatre grec clas

sic, dessota les tarteres que fisionen 

la cinglera a manera de privilegiada 

gradería, es troba situât Prat de Cadi. 

Producte de la mà de l'èsser huma, 

que talà el bosc per obtenir un ras on 

pogués pasturar el ramat, el prat és 

punt de referencia de qualsevol co-

neixedor d'aquestes contrades. La 

bellesa, la tranquiblitat i l'ambient 

relaxant que s'hi respira son factors 

que fan que l'excursionista faci una 

parada gairebé obligada per a gau-

dir del magnifie paisatge. 

El prat té un carácter mesòfil, o 

sigui, que sempre manté una certa 

humitat. Aquesta aigua prove de les 

pluges i del desglaç de la neu de les 

cingleres que es desplaça sota les pe

drés de la tartera i en diversos punts 

del prat brolla formant petits rierols. 

Els vaquers han aprofi ta t un 

d'aquests brolladors per a construir 

un abeurador per al ramat i una font 

on el caminant pot proveir-se d'una 

aigua fresca i cristal-lina. 

En aquest marc, i en equilibri amb 

1 
№* 
un aprotitament pastoral força intens, 

se succeeix, durant la primavera i 

l'estiu, la floraciô d'un bon grapat 

de plantes que proporcionen al prat 

una fesomia i una Colorado canvi-

ant al llarg del temps. 

A mitjan abril el safrà de munta

nya (Crocus vernus) i el bulbocodi 

(Bulbocodium vemum) s'obren pas 

entre la neu flonja, que comença a 

fondre's, mostrant les sèves flors. De 

vegades, el bulbocodi arriba a ser tan 

abundant que entapissa completa-

ment algunes zones del prat i el co-

lor rosa lilôs de les sèves flors con

trasta vivament amb el blanc pur de 

la neu que vesteix la tartera i amb el 

blau del cel. La presèneia de la pri-

mula gran (Primula elatior), amb les 

sèves fulles oblongues i una mica 

rugoses i les flors de color groc clar, 

la potenti l - la vernal (Potentilla 

neumanniana), diverses violes (Viola 

sp.), etc., indica que la rigorositat del 

m m d â 

fred alpi s'ha acabat, donant pas a la 

bonanca de la primavera. 

Més tard, de mit jan maig a 

mitjan juliol, el prat té un aspecte 

molt ufanós: la ussona, l'herba bia

va (Polygala calcarea), la miosotis 

de bosc (Miosotis sylvatica), la pas

torella (Gentiana verna), la genci-

ana acaule (G. acaulis), la lletere-

sa de fulla estreta (Euphorbia cy-

parissias), el gavó alpi (Ononis crìs-

tata), la fritiblària (Fritillariapyre-

naica), el botò d'or muntanyenc 

(Ranunculus montanus), el lot cor-

n i c u l a t (Lotus corniculatus), 

l'alquemil-la alpina (Alchemilla al

pina), la pota de Ileo (A. vulgaris), 

la llet de gallina (Ornithogalum 

umbellatum), el plantatge mitjà 

(Plantago media), l 'oxitrop de Ha-

ller (Oxytropis halleri), el trèvol 

mun tanyenc (Trifolium monta-

num), el trèvol de prat (T praten

se), el talictre (Thalictrum flavum), 

Algunes de les 

moites plantes 

dels boscos i 

prats de Prat de 

Cadi: 

el pa de cucut 

blanc ( O x a l i s 

a c e t o s e l l a ) , 

a I'esquerra; 

la boixerola 

f A r c t o s t a p h y l l o s 

u v a - u r s i j , 

en el centre; 

la soldanel-la 

alpina 

( S o l d a n e l l a 

a l p i n a ) , 

a la dreta. 

Un retail de 

prat cobert de 

R a n u n c u l u s 

m o n t a n u s i 

F r i t i l l a r i a 

p y r e n a i c a . 
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Algunes 

carenes 

desforestades 

han estât 

colonitzades 

pels matollars 

de balee i p e r 
bedolls. 

la fiteuma orbicular (Phyteuma 

orbiculare), l'espunyidella groga 

(Galium verum) i l 'esquellada pe-

tita (Rhinanthus minor) només son 

alguns exemples de l'ebullició de 

vida i de color que mostra el prat. 

En alguns racons mes ombradissos, 

protegits de l'escalfor de la Hum 

solar i on la neu roman molt de 

temps, encara es pot trobar la prí

mula gran i la delicada soldanella 

alpina (Soldanella alpina), una her-

ba de fulles basais, orbiculars, cori-

àcies i d'un verd fose que té flors 

violàcies amb una coroHa dividi

da en cinc lòbuls laciniats. 

La humitat del prat és més acu

sada a la part més septentrional. 

Alla hi ha una petita clotada on l'ai-

gua s'entoila amb facilitât. Aquest 

ambient és força rar en aqüestes 

contrades a causa de la permeabili-

tat dels terrenys calcaris. A les vo-

res d'aquesta depressió la vegeta-

ció canvia i hi viuen especies com 

la flor de rovell d'ou (Trollius 

europaeus), el botó d'or de prat 

(Ranunculus acris), la mol in ia 

(Molinia coerulea), l'agrostis bianca 

(Agrostis stolonifera) i la descàmpsia 

cespitosa (Deschampsia cespitosa), 

plantes adaptades a prats força hu

mus. Els processos de descalcifica

d o per rentat —la calç es dissol en 

l'aigua— son évidents a la zona i 

queden reflectits amb la presencia 

de clapes de pèl can i (Nardus 

stricta), una graminia molt acidôfi-

la que fa unes espigues amb flors 

unilaterals molt caractéristiques. A 

la mateixa clotada, les caractéristi

ques del relleu i la composició del 

sol, més impermeable, permeten que 

l'aigua quedi entollada fins a ben 

entrât l'estiu. Aquesta mollera que

da ben caracteritzada amb la pre

sencia d'espècies tipiques, com el 

càrex de Davall (Carex davalliana), 

el càrex groc (Carex flava), l'orquí-

dia de mol le ra (Dactylorhiza 

incarnata), YEriophorum gracile, una 

cotonera força rara que fa unes fu

lles estretes i canaliculades, i la bo

n ica fetgera b l anca (Parnassia 

palustris), una saxifragàcia de flors 

blanques que té uns nectaris fila

mentosos al seu interior i que pre

senta un curios sistema poldi-

nitzador. 

En pie estiu, ja passât aquest es-

clat de florado, la presencia de plan

tes en flor minva molt. És el temps, 

entre altres, de la prunebla vulgar 

(Prunella vulgaris), de la centaurea 

jàcea (Centaurea jacea), del clavell 

de pastor (Dianthus hyssopifolius), 

del comí de prat (Carum carvi), de 

la calcida acaule (Cirsium acaule), 

de la genciana ciliada (Gentiana 

aliata) i, sobretot, del panical blau 

(Eryngium bourgatti), una umbeb-

lifera amb aspecte de card que té 

unes flors d'un color blau molt ca-

racteristic. 

A la tardor, la presencia d'algu-

nes plantes de florado tardana i la 

timidesa amb qué el sol iblumina el 

prat ens anuncien l'acabament del 

bon temps i la propera arribada de 

l'hivern, amb tota la seva cruesa. 

La vegetado font inal 

Laigua producte del desglaç de 

la neu acumulada durant l'hivern 

s'infiltra en el sòl i brolla en diferents 

indrets donant Hoc a petites deus o 

rierols. Aqüestes fonts, on regalima 

l'aigua constantment, son un habi

tat relativament estable i presenten 

una vegetació sempre tendra i ver-

da que contrasta amb la resta que 

en pie estiu ja grogueja. Hi viuen un 

seguit de plantes ben adaptades a 

l'ambient humit: diverses especies 

de moisés encatifen el sòl, entremig 

d'elles surten els brots de l'epilobi 

alsinifoli (Epilobium alsinifolium) i 

del ranuncle repent (Ranunculus 

repens). També s'hi fan el gerani de 

bosc, la lúzula nívia, la valeriana 

muntanyenca i la verònica latifòlia 

(Veronica urticifolia). 

La vegetació ruderal 

Alla on hi ha un excès d'activitat 

humana, com a les vores deis camins 

molt fressats o a les zones on el ra

mat es concentra amb freqüéncia — 

per exemple, els abeuradors o els 

amorriadors—, es desenvolupa una 

vegetació de carácter nitròfil, o si

guí, adaptada a viure sobre sols rics 

en productes nitrogenats que pro-

venen de deixalles i d'excrements. 

Aquesta vegetació està representa

da per diferents especies de gramí-

nies (Poa sp., e t c . ) , pel sarro 

(Chenopodium bonus-henricus), Vor

tiga major (Unica dioica), la para-

della longifòlia (Rumex longifolius), 

la besneula (Cynoglossum officinale), 

l'ortiga morta (Lamium album) i la 

gagea fistulosa (Gagea fistulosa), una 

liliàcia que floreix a la primavera, tot 

just s'ha fos la neu, quan les altres 

especies ruderals encara no s'han 

desenvolupat. 
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Sota terra 

Honduras: 
espeleologia 
tropical 
en conglomérats 
Valenti Zapater i Barros 

L'activitat espeleològica duta a terme a Hondures un país 
tropical, i en terren/s de conglomérat L'autor també ens fa 
unes quantes pinzellades de les caractéristiques 
biogeogràfiques del país. 

Un país tropical 

Quan parlem d'un país tropical, 

se'ns associen molts conceptes. El 

primer que ens ve al cap és alguna 

cosa intuitiva que relaciona el cli

ma i la vegetació. Una palmera, 

potser. Véritablement hi ha un con-

cepte que relaciona el clima i la 

vegetació. Es el bioclima. Entre el 

tròpic de Cáncer i el de Capricorni, 

a mesura que ens acos tem a 

l'Equador, passem d'una marcada 

estacionalitat de les precipitacions 

(és la zona tropical) a precipitaci

ons diàries i abundants (és la zona 

equatorial). 

Gairebé tot el territori hondu-

reny està a la zona tropical. El bosc 

tropical i la sabana (mes o menys 

arbrada) en son els ecosistemes ti

pies, capaços de suportar l'època 

seca, en estât latent (molts arbres 

perden les fulles), espérant l'èpo

ca de les pluges. 

El bosc tropical gairebé ja no 

existeix a Hondures. Ha estât subs-

tituït per enormes plantacions frui-

teres, especialment a la costa. És 

aquí on trobem la imatge de la pal

mera (a la platja). Bé, no és una 

palmera: és un cocoter. El turisme 

és l'altra activitat important en al-

gunes zones de la costa. 

A l'interior, aquesta imatge tro

pical desapareix. Es una zona mun-

tanyosa, entre 700 i 1.300 mètres 

d 'al t i tud, on domina Yocotal. 

Mocotal és el bosc cVocotes (Pinus 

ooearpa), pins tipies d'aquesta zona 

que ens allunyen de la imatge tro

pical. Aquí les activitats principáis 

són l'extracció de fusta del bosc, 

la ramaderia bovina a les extenses 

pastures i els petits conreus cYelotes 

(blat de moro) i de frijoles. 

A les grans ciutats de l'interior, 

com Tegucigalpa (la capital) i San 

Pedro Sula, hi ha una activitat in

dustrial important, especialment a 

la segona. Per sobre de 1.300 mè

tres, però, l'orografia abrupta, les 

températures fresques i Pelevada 

humitat fan la vida menys agrada

ble. Per tant, la majoria de la pobla-

ció es concentra per sota d'aquesta 

altitud. Això ha permès la conser

vado de l'ecosistema original de les 

zones més elevades, el bosque 

nublado. La nuvolositat abundant i 

les boires fréquents permeten a les 

plantes captar les gotetes d'aigua de 

l'atmosfera, que regalimen per les 

fulles, branques i troncs fins a xo-

par el sòl. Es una aportació d'aigua 

extra i constant, que permet el des-

envolupament d'aquest bosc tan 

exubérant i extraordinàriament di

vers. La poca activitat humana 

d'aquestes zones es concentra en 

els cafetars i en alguna milpa (camp 

de blat de moro). 

Malauradament, hi ha un altre 

concepte que se'ns associa a tro

pical: subdesenvolupament. Les 

grans companyies americanes do

minen el conreu de les fruités i l'ex

tracció de fusta, i el benefici que 

n'obté el país és petit. Per altra ban

da, la inestabilitat política, sísmica 

i meteorològica també contribueix 

a fer que Hondures no acabi d'ai-

xecar el cap. 

Conglomérats 

El conglomérat és un tipus de 

roca que es forma a partir deis cò-

dols arrossegats pels rius i diposi-

tats a la seva desembocadura. És 

un procès que triga milions d'anys. 

Lexemple més ciar i proper el te-

nim a Montserrat. 

Els còdols calcaris permeten 

l'existència de fenòmens càrstics, 

com les coves del Salnitre o els 

Pouetons de les Agulles. 

Paisatge tipie 

de l'interior 

d'Hondures, 

al departament 

d'Olancho. 

Al fons, amagat 

per les boires, 

el«bosque 

nublado». 
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A Hondures també hi ha con

glomérats calcaris, a les sierras de 

l'interior, concretament al departa-

ment d'Olancho. Les condicions de 

carstificació, pero, son diferents de 

les deis pa'isos temperats. El sol del 

bosque nublado conté una concen

trado molt elevada de CO. , pro-

ducte de la respirado de les arrels 

de les plantes. Els rius que hi circu

len recullen aquest diôxid de car-

boni, de manera que l'aigua esdevé 

molt corrosiva enfront deis conglo

mérats calcaris. Es de suposar que 

la formació de les cavitats en aques-
WWHBBjjjWjlllfflHiWiiiHiiifliiii 
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ta zona és molt rápida, així com els 

fenômens reconstructius (la preci

pitado de carbonat càlcic per a for

mar estalactites i estalagmitas). Tot 

plegat afavorit per la gran quanti-

tat d'aigua que pot arribar a circu

lar durant les precipitacions que 

acompanyen les tempestes tropicals 

i els huracans... En aquesta zona 

d'Hondures sembla que els estrats 

es disposen verticalment, afavorint 

un cert desenvolupament en fon

dada de les cavitats. 

Espeleología 

Com se li pot acudir a algú anar 

a fer espeleologia a Hondures? 

Certament, son molts els atrac-

tius que té. Primer, és un país molt 

poc explorât des d'aquest punt de 

vista. Només destaquen les explo-

racions deis americans, molt cen-

trades en l'arqueologia. Les troba-

lles italianes han estât, fins ara, poc 

importants. Les poques dades géo

logiques que hem pogut aconseguir 

parlen d'un important potencial 

càrstic, és a dir, zones amb roques 

calcàries i amb desnivells impor

tants. Lidioma és un altre punt po-

sitiu a tenir en compte. Tots aquests 

aspectes son els que ha valorat la 

Federació Catalana d'Espeleologia 

per organitzar les expedicions du

rant els anys 1997 i 1998, després de 

dues expedicions prévies de reco-

neixement els anys 1995 i 1996. 

No son poques les dificultats 

que comporta l'organització d'una 

expedició d'aquest tipus. La prime

ra és la seguretat. Estem en un país 

on hi ha poc respecte per la vida. 

Tothom porta matxet (el petit té 

una fulla de gairebé mig metre...), 

eina de treball indispensable i eina 

per a «fer-se respectar». Perô aixô 

no és suficient, i es «reforça» habi-

tualment amb una pistola. Amb 

aqüestes «eines» s 'acostumen a 

arreglar les questions personáis, on 

la policía no gosa intervenir. Els es-

trangers, si ens mantenim al mar-

ge, no hem de tenir problèmes, 

perô. Els unies problèmes els po-

dem tenir amb els bolos o borrat-

xos, mes que no pas amb els 

cuatreros (lladres de bestiar). 

Certament, moites de les pecu-

liaritats de l'expedició giren al vol-

tant de la seguretat. El campament 

base se situa al costat de la carre-

tera per tal de tenir la policia a prop 

i estar ben comunicats en cas d'ac

cident. Malgrat tot, la intenciô és 

resoldre qualsevol situaciô al ma-

teix campament, amb una farma-

ciola ben compléta i un metge a 

l'expediciô del 1997, tot évitant les 

visites als hospitals del pais. Per 

sort, les situacions que hem trobat 

fins ara no han estât greus: talls de 

matxet o deguts a caigudes, pica-

des d'escorpins, diarrees, nigua 

(Dermatophilus penetrans, insecte 

que pon els ous sota la pell de l'ho

me i altres mamffers), un atac de 

la marabunta, algun tiroteig sensé 

conseqûències, i poca cosa mes. Un 

punt important en la seguretat és 

la instablaciô d'una emissora de 

radio al campament base i la uti-

litzaciô de walkie talkies per part 

dels diferents equips. 

Deixant de banda la seguretat, 

les dificultats prôpies d'una expe-

diciô transoceànica es resolen de 

la manera habituai: preparaciô mi-

nuciosa del material necessari , 

empaquetament i pesatge per al 

seu transport en aviô, elaboraciô de 

menus diaris, llista d'aliments i 

material a comprar a Hondures, i 

moites altres tasques. El mes pro-

blemàtic ha estât el transport del 

carbur, que requereix un envasât 

especial pel fet de ser una substàn-

cia inflamable en contacte amb 

l'aigua. Lagost del 1997, després 

d'una cursa d'obstacles i contra 

rellotge, vam aconseguir enviar un 

bidô de 40 kg, i encara estem es

pérant que hi arribi. Sembla que la 

soluciô mes pràctica és que cadas-

cû trobi el sistema mes adéquat per 

a portar el seu propi carbur, com 

hem fet a l'expediciô del 1998. 

Laltre problema important és 

actualment, després de tants esfor-

ços d'organitzaciô, treure résultats 

estant només dues setmanes al 

pais (dues el 1997 i dues el 1998). 

Una de les claus ha estât enviar-hi 

très persones uns quants dies abans 

per a fer tots els tràmits prévis: 

canviar diners, comprar el materi

al i aliments necessaris al pais, llo-

gar els vehicles de transport, fer els 

contactes pertinents amb les au-

toritats i negociar amb el propieta-

ri dels terrenys del campament 

base i comprovar el seu estât. 
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L àmbit d'aquesta guia compren les capçaleres 

de les vails dels rius Ter i Freser, amb la incor

porado de totes les valls properes del ves-

sant meridional del tram de Pirineu oriental 

que ens ocupa en el present treball. 

^ V q u e s t sector pirinenc té grans c i m s , 

c o m el Puigmal, els pics de Segre, de 

Finestrelles, de Noufonts, de 

Noucreus, de la Fossa del Gegant, 

de l'Infern, el Bastiments, el pic de 

la Dona, el Roca Colom o el 

Costabona. També el sector situât 

al sud de la c a r e n a principal té 

altres cims mes baixos, però per 

això no menys intéressants, 

com el Balandrau, el puig 

Cerveris o el Taga. 

T o t s aquests cims i altres 

recorreguts per valls ¡ 

carenes son els que us 

proposa aquesta guia, 

especialment des del 

santuari de Nuria, els 

refugis d'Ulldeter i de 

la Coma de Vaca, i 

des de moites 

poblacions dels 

voltants. 



Sota terra 
Laltra clau és tenir els objectius 

clars. El primer any vam escombrar 

la major superficie possible de la 

zona, recollint dades sobre la loca-

lització de fenômens càrstics i co-

mençant la seva exploració. El se-

gon any estem concentrant els es-

forços en la cavitat mes important, 

el Pozo del Portillo. Ara, a la trocha 

(cabana de cafetar que s'utilitza en 

l'època de collita del gra), enmig 

del bosque nublado del Portillo, es-

tirat a l'hamaca, recordó els pri-

mers moments a Hondures. 

La primera exploració: 
El Resumidero 

Era el primer dia que sortíem del 

campament. Al poblé es parlava 

d'una gran cova situada no gaire 

lluny. Indagant una mica mes so

bre el tema, el Pere, el Manel, el 

Jaume i jo vam anar a parar, des-

prés d'una hora de tot terreny i una 

altra a peu, a un petit poblé de ca

ses de tapia envoltades de milpas. 

Allá, un familiar de qui ens acom-

panyava, havia de conèixer la si

tuado de la boca. Així va ser, deia 

que estava dalt de la muntanya i 

que, per a anar i tornar el mateix 

dia, calia sortir amb el sol. Ja era 

massa tard. Ens van parlar, també, 

d'un lloc d'on sortia l'aigua de la 

muntanya, situât a prop del poblé. 

Després de caminar durant una 

hora i sota una intensa pluja, tro-

bàvem el primer fenomen càrstic. 

Efectivament, una surgéncia de la 

qual brollava abundantment l'ai

gua. Aquesta era la primera con

firmado d'un fenomen càrstic. Una 

confirmació, pero, sorprenent. Era 

la primera vegada que vèiem la 

roca nua i es tractava de conglo

mérat. Sorprenent perqué simple

ment esperàvem trobar una roca 

carstificable, i quan pensàvem en 

aixô associàvem la idea a la roca 

calcària, per una simple qüestió de 

probabilitats. 

Les poques dades géologiques de 

la zona de qué disposàvem indica-

ven la seva naturalesa cárstica i la 

possibilitat de trobar importants 

coves i avenes. Com que la surgén

cia era impenetrable i en aquell 

moment no s'hi podia fer res mes, 

vam prendre nota de la seva situa

d o i de l 'existéncia de colades 

estalagmítiques al seu voltant i ens 

vam dirigir cap a un altre lloc «on 

l'aigua sortia de dins de la munta

nya». 

Després d'una altra hora a peu, 

observant un curios rascler desen-

volupat en conglomérats, vam ar

ribar a una impressionant depres

sici, ocupada per conreus. Era el 

segon fenomen càrstic que vèiem, 

aquesta vegada d'una magnitud 

considerable: mes d'un quilòmetre 

de llarg i gairebé mig d'ample. Ens 

vam dirigir cap al seu límit, al peu 

d'una paret amagada per l'espessa 

vegetació, emmig d'un cafetar. El 

café és una planta que voi ombra i 

températures no gaire elevades, 

per aixô es troba ací, sota els pri-

mers retalls del bosque nublado. 

Sempre guiats, vam baixar un ta

lus fins a arribar a un riu, que vam 

remuntar. I, efectivament, emmig 

de la vegetació, vam veure que el 

riu sortia de la muntanya, aquesta 

vegada d'una boca perfectament 

penetrable. 

Fins ací van arribar els nostres 

guies; aixó de ficar-se sota terra no 

els va fer gaire gracia. Sensé per

dre-hi gaire temps, vam iniciar la 

nostra primera exploració subter-

rània a Hondures, en el lloc ano-

menat El Resumidero. Vam remun

tar el riu durant uns quants mè

tres i ens va aturar rapidement un 

caos de blocs, per on sortia Tagua. 

Sense poder-lo superar, vam sortir 

per una altra boca. En aquests ca

sos l'experiència sempre ens porta 

a remuntar la muntanya a la re

cerca d'una boca superior, antiga 

surgéncia ara fossilitzada, que ens 

permeti arribar de nou al riu. I així 

va ser. Després de remuntar un 

caos de blocs emmig de les lianes, 

matxet en mà, vaig arribar a una 

serie de pous que, després de 

desgrimpar-los uns quants metres, 

em van portar de nou al riu. Un nou 

caos de blocs va aturar la nostra 

exploració. 

Vam comunicar per radio la tro-

baila i vam quedar amb els nostres 

companys, que havien estât aquell 

dia al campament fent guardia, que 

ens vinguessin a buscar al final de 

la pista. 

Tornant, instablat a la caixa de 

la ranxera, de nit, vaig sentir la plu

ja a la cara i vaig poder veure mi-

lers de cuques de llum ballant en 

la foscor. I em vaig recordar de tu. 

M'hauria agradat tenir-te al meu 

costat. A la natura trobem aquests 

moments tan senzills que ens fan 

sentir-nos-en part i estar realment 

a gust. 

L'exploració continua 

Pocs dies després la Malen, el 

David, l'Annabel, el Roger i jo vam 

tornar al Resumidero per continu

ar les exploracions. Després de su

perar el caos de blocs, vam remun

tar el riu durant mes d'un cente

nar de metres, ara en oposició, ara 

nedant, fins a arribar a una casca

da insuperable. De tornada a l'ex-

Boca d'entrada 

del Pozo del 

Portillo. 
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Sota terra 

Superarti per 

primera vegada 

el sifó situât a 

-132 metres. 

terior, vara aprontar per a 

topografiar la cavitat, filmar i fer 

fotografíes. Mentre la Malen, el 

David i jo acabàvem de fer la to

pografía, el Roger i l'Annabel, tot 

filmant, van trobar una galería as-

cendent, ignorada abans, que ana-

va a parar just darrere la cascada, 

continuant riu amunt per una ga

lería de 10 x 10 m, extraordinàri-

ament decorada amb formacions. 

En dies posteriors la vam remun-

tar durant un quilómetre fins a un 

sifó, on es va aturar l'exploració. 

Després de passar en net les dades 

de la topografía, els calculs ens van 

donar 1.200 m de recorregut total. 

Aixó va situar El Resumidero en 

l'onze lloc mundial de cavitats des-

envolupades en conglomérats. 

Entretant, els altres equips, dis

persos per la geografía del departa-

ment d'Olancho, feien nombrosos 

descobriments, augmentant la llis-

ta de cavitats conegudes fins a 31 . 

Unes es van explorar totalment, al

tres están espérant que hi tornem. 

A la zona del Portillo 

Recordó el primer dia que vaig 

entrar al bosque nublado. Anàvem 

ben carregats, disposais a passar 

uns quants dies a la zona del 

Portillo, on suposàvem que hi ha-

via mes cavitats. El camí era dret 

pero agradable, envoltat d'ocotes. 

Estàvem a uns 800 m d'altitud i, a 

mesura que anàvem pujant, aparei-

xien els robles (Quercus spp.) i els 

encinos (possiblement Quercus 

oleoides). Cap a uns 1.300 m d'alti

tud s'aixecava davant nostre una 

murada de vegetació. A mesura 

que ens hi acostàvem, el camí es feia 

cada vegada mes petit sota els 

imponents arbres del bosque nublado. 

Des de la tranquiblitat i la calor de 

l'ocota!, sentíem cada vegada mes a 

prop el soroll de l'elevada biodiver-

sitat del bosc, i la seva frescor i hu-

mitat. Era com entrar en un altre 

món. Després de mitja hora d'hu-

mitat i sorolls desconeguts, vam ar

ribar a la trocha del Portillo. 

En aquell moment estava bui

da, i els treballadors del cafetar ens 

hi van deixar instablar el campa-

ment d'altura. Estàvem en una 

depressió plena d'avencs, l'un dar

rere l'altre. Un company va seguir 

el riu que hi havia a cinc minuts 

de la trocha i va veure com l'aigua 

es ficava sota terra immediata-

ment. El Pozo del Portillo va ser el 

nostre primer objectiu a la zona. 

Poques hores després d'arribar, hi 

vam fer una incursió sense equi

par-nos gaire. 

Després de baixar uns ressalts, 

el sostre es feia alt i el riu queia en 

una cascada. A baix, semblava co-

mençar un méandre. Ho vam dei

xar per a l'endemà, ja que necessi-

tàvem cordes i equip vertical. 

Al cap d'un any 

1 la passât un any i tornem a e s 

tar a la trocha del Portillo. Des de 

l'hamaca on estic, puc veure, en

tre les fustes de les parets de la 

trocha, l'aigua i els llampecs que 

volen entrar. El riuet d'aigües 

cristablines que engoleix el Pozo del 

Portillo s'ha transformat en un im-

petuós torrent de color de xocola-

ta. Només ara ens podem comen-

çar a imaginar qué passa dins la 

cova en cas de crescuda. 

Eendemà entrem a posar les cor-

des la Gemma, la Maira i jo, tot 

millorant la instablació de l'any 

passât. Encara hi ha molta aigua. 

Imaginant-nos fins on arribava l'ai

gua ahir, posem les cordes pensant 

que puguem sortir en cas d'una 

crescuda. 

Al vespre, a fora, comença a plou-

re amb violencia. El Jaume i el Jordi, 

que están a la trocha, es comencen a 

preocupar en veure que no sortim. 

A dins, després d'instablar un tram 

de la cavitat amb dificultat, comen-

cem a pujar. «Encara queda una al

tra jornada sencera per a arribar a 

l'últim punt explorât l'any passât», 

penso. Davant del primer pou ens 

adonem de la situació, ara sense 

imaginar-nos-ho. La corda està 

sota la cascada, i l'aigua baixa de 

color de xocolata un altre cop. Em 

quedo totalment bloquejat, sense 

saber qué fer. 

Després de mirar-m'ho força es-

tona de lluny, com intentant pen

sar que reaiment no estic alla, la 

Maira diu: «Bé, hauríem de pujar, 

oí?». Això m'anima i comencem a 

intentar-ho. Tres hores més tard, 

el Jaume i el Jordi entren per la boca 

a buscar-nos. Tot començant a bai

xar el pou d'entrada, entre les es-

quitxades de l'aigua i el bram del 

riu, veuen sortir unes Uumetes. 

Hem aconseguit sortir més o menys 

bé, assegurant-nos a les capçale-

res deis pous amb la corda d'emer-

gència perqué no se'ns endugui el 

corrent, i també muntant alguna 

tirolina per sobre de l'aigua. 

Després d'uns quants dies en que 

ha anat baixant el nivell de l'aigua, 

el Roger i l'Alfons aconsegueixen 

superar el sifó situât a - 1 3 2 m, tam

bé superat l'any passât, i arribar a 

la Sala Catalunya. L'endemà hi 

tornen per instablar les cordes a 

partir d'ací i explorar a partir de 

l'últim punt del 1997 ( -232 m), 

mentre la Gemma i jo anem al dar-
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Sota terra 
rere topografiant. Vaig avançant 

amb la imatge que em va quedar 

gravada d'aquest últim punt tot 

just fa un any: un conducte horit-

zontal de 15 x 20 m de secció, pro-

fundament negre, amb el riu circu-

lant-hi plàcidament. No es veia el 

final de la galería i, per a continu' 

ar, només calia passar per sobre 

d'uns blocs situats al mig. 

Aquell dia de setembre de 1997 

anàvem topografiant el Pere i jo. Al 

davant, el David i el Manel, explo

rant insaciablement. Després de 

nombrosos méandres i pous, ja ha-

víem deixat enrere el sifó situât a 

- 1 3 2 m i la Sala Catalunya. Es una 

enorme sala de 60 x 40 m, amb el 

sostre a 20 m de terra. Está presi

dida al centre per una enorme co

lada estalagmítica despresa de la 

paret sud. Calculo que deu fer uns 

set -cents mètres cúbics. També 

havíem deixat enrere més méan

dres i un pou de 48 m per on cau 

l 'aigua amb força. Reco rdó 

especialment, abans del pou, un 

punt on uns estrats gresosos de 

color vermeil, verticals, acompa-

nyen la galería, i aquesta gira brus-

cament a la dreta 90'- i els talla, per 

a tornar a girar i acompanyar-los. 

Es l'unie punt, que recordi, on hi 

ha evidencia de l'estratificació. 

Estàvem topografiant quan de 

sobte van comparéixer el David i 

el Manel. Era tard i entre tots qua

tre havíem de desinstablar tota la 

cavitat. Pero encara podíem apurar 

una mica i acompanyar-los des d'on 

estàvem (-232 m) fins on havien 

explorât. Estaven iblusionats per 

ensenyar-nos-ho. Ens vam endisar 

de nou en els méandres, fins a ar

ribar a un Hoc ben curios, un mé

andre d'1,5-2 m d'ample amb una 

planxa estalagmítica penjada al 

mig, soldada a les dues parets. 

Suposo que hi va haver una épo

ca de circulado lenta d'aigua que 

va permette la deposició de mate-

rials fins, com argiles i llims. La cir

culado d'aigua dévia minvar fins a 

permette la precipitado del carbo-

nat càlcic sobre les argiles i llims, 

en unes condicions determinades, 

per formar la planxa estalagmítica, 

d'uns quants mètres de gruix. I una 

altra fase, potser Tactual, de circu

lado torrencial, que va perforar la 

planxa en el punt més débil per 

emportar-se fàcilment els matéri

els fins de sota, i seguir erosionant 

la planxa. Amb més mitjans es po-

drien fer datacions que ens expli-

quessin moites coses sobre com es 

va formar la cavitat i com va vari-

ar el clima a Texterior. Després 

d'aquests fabulosos méandres, vam 

arribar a la gran galeria de 15 x 20 

i fins als blocs on ens vam aturar. 

Ara, el 1998, una mica més en-

davant del primer bloc, veig com 

l'aigua s'esmuny cap avall entre la 

paret i un altre bloc, per a entrar 

en un nou méandre. LAlfons i el 

Roger ja deuen haver passât per acî 

fa una bona estona. Tot i que es pot 

passar per sobre dels blocs, tal com 

se'm va quedar gravât el 1997 , 

sembla més lôgic anar seguint l'ai

gua, que a partir d'acf comença a 

guanyar fondària de nou. 

Per sobre o per sota? De fet, gai-

rebé tota la cavitat esta estructu-

rada en dos pisos. Un d'inferior, 

actiu, d'un a dos mettes d'ampla-

da i on no s'acostuma a veure el 

sostre. Les parets estan polides per 

Tacciô de l'aigua, i Testructura i 

composiciô del conglomérat son 

évidents. Els côdols que el confor-

men varien molt de mida, des de 

pocs miblîmetres fins a més d'un 

mètre de diamètre. A partir d'una 

certa altura sobre el Hit del riu (en

tre un i dos mètres segons el punt), 

comença a aparèixer la concreciô, 

primer molt polida per Tacciô de 

l'aigua, com una fina capa de ver

nis sobre la roca, després més grui-

xuda, fins a formar potents cola-

des que decoren les parets amb for

mes capricioses, producte de Tero-

sió feta pel riu. 

El pis superior és molt més am

ple i caòtic. No hi ha circulaciô d'ai

gua important, però els regalims 

constants que vénen del sostre han 

format i segueixen formant gran 

quantitat d'estalactites, estalagmi-

tes, colades, banderes, gours i molts 

altres tipus de concrecions, de co

lor blanc i crema, lluents, verges. Es 

devia formar aquest pis en una eta-

pa de molta circulaciô d'aigua, que 

posteriorment devia minvar per a 

aprofundir i formar el méandre ara 

actiu. Les dimensions de la galeria 

es van engrandir posteriorment per 

la caiguda de blocs. De fet, tot ple-

gat és una ùnica galeria en torma 

de pany de clau, modificada per la 

caiguda de blocs i la concreciô, que, 

de vegades, tanquen la comunica-

ció entre la part superior i la inferi-

or, créant falsos sostres. 

Ara seguim topografiant darre-

re l'aigua i sota els blocs, fins a ar

ribar a la capçalera d'un pou, d'on 

surten el Roger i l'Alfons. Després 

d'aquest, d'uns 18 m, han recorre-

gut un altre méandre i s'han atu-

rat davant d'un nou pou. Deixem 

la topografia d'aquest tram per a 

un altre dia i sortim. 

Un dia de repos 

Després d 'una dura jornada 

d'«espele», un dia de descans a la 



Sota terra 

Hamaques a la 

t r o c h a (cabana) 

del Pozo del 

Portillo. 

trocha és una cosa especial. T é la 

seva part de rutina, necessària, per 

altra banda, però la tranquiblitat i 

austeritat del Hoc deixen temps per 

a pensar en el que has fet, en el 

que faràs o, simplement, no pen-

sar en res. 

Ben tapat dins de l'hamaca, per 

protegir-me de la fresca de la nit a 

la muntanya i dels mosquits, co-

menço a tenir calor a les sis del matf 

quan el sol entra tfmidament en

tre els troncs de les parets de la 

trocha. Es el moment d'aixecar-se 

i treure el foc a fora. A dins ja no 

fa gaire servei, perquè els mosquits 

han marxat. És qùestió de revifar-

lo i començar a preparar l'esmor-

zar. Abans, però, la sessió matinal 

de mobilitat i estiraments per a es

tar l'endemà a punt per a tornar a 

entrar a la cavitat. 

Asseguts en un tronc davant del 

foc, esmorzem llaunes, sopa de so

bre, llet i cereals, mentre comen-

tem la jornada anterior. Durant el 

dia hi ha temps per a apuntar, amb 

tranquiblitat, dades sobre l'explo-

ració, calcular la poligonal i passar 

la topografia en net, repassar el vi

deo i preparar a consciència l'ex-

ploració segiient. 

A Barcelona, sempre amb pres

ses, molts problèmes a solucionar, 

petits o grans, poden quedar-se en 

un racó: aquell botò de la camisa 

descosit, aquelles sabates amb què 

sempre ensopego i que no recullo 

mai... Aqui és diferent. Si s'enfon-

sa la trocha per haver penjat mas

sa hamaques i malament, tallem 

uns arbres i l'arreglem. Que l'ha

maca té un descosit, abans no suc-

ceeixi el desastre, la cuso. I així 

amb tot. 

També hi ha temps per a fer pe

tar la xerrada amb la gent que pas

sa: amb el chapeador (el que s'ocu-

pa del cafetar), amb el que ve de 

cuidar la milpa o, fins i tot, amb 

{'asaltador armât fins a les dents. 

Qui mes qui menys ens deixa pro

ductes de la terra per a menjar: 

taronges, elotes acabats d'agafar o 

cuits embolicats en les sèves pro

pies fulles, iuca, anises, cincuyas, 

patatios, llimones... 

Si la varietat de fruités i verdu

res és espectacular, mes ho és en

cara la de sorolls que es poden sen

tir. Estirat a l'hamaca cada dia en 

descobreixo de nous. En fi, ja son 

quarts de set i és fose, toca anar-

se'n a dormir. 

Explorant al Pozo del 
Portillo 

Després d'un dia de descans a 

la trocha, torno a la cavitat, amb la 

Maira. Ens toca continuar la topo

grafia a partir de - 3 1 2 m, on es van 

quedar el Roger i l'Alfons. Un pou, 

una sala, un méandre, i la capça-

lera de l'últim pou conegut. En 

aquests moments només veig l'ai-

gua precipitant-se al buit, ningú no 

sap què hi ha alla sota. Calculem 

uns trenta o quaranta mètres de 

pou. Decidim continuar l'explora-

ció i topografiar de tornada. Quan 

hi ha terreny desconegut al davant, 

acostuma a ser la millor táctica. Un 

cop a fora tindrem dades per a sa

ber exactament on estem. Encara 

no sabem si és possible que el Pozo 

del Portillo acabi connectant amb 

el Resumidero. Jo cree que no, que 

surt al fons de la vali, mes de qua

t re-cents mètres per sota de la 

boca d'entrada. 

Després de baixar el pou, se

guirà un llarg méandre, còmode, 

pia, que sembla no acabar-se mai. 

De sobte, una enorme colada ens 

barra el pas. Em fico per una gato-

nera lateral, mentre la Maira tor

na enrere per veure si ens hem sal-

tat alguna galena. Després de tro-

bar un pas entre la colada, tornem 

a l'aigua i el méandre segueix. Al 

cap de рос, un cabalós afluent en
tra per la dreta. Lavanç es fa difí
cil per la gran quantitat d'aigua, i 
en alguns llocs no arribem a fer peu. 
Després d'uns tres-cents о quatre-
cents mètres, arribem a un pareil 

de pous curts. Instablem les cordes 

gairebé peí sostre, per a evitar pro

blèmes en cas de crescuda, i arri

bem a un petit llac, on decidim atu-

rar-nos, ja que encara hem de tor

nar topografiant tôt el tram explo

rât avui. 

Mentre la Maira acaba d'ins-

tablar les cordes correctament, no 

pue resistir a la temptació de mi

rar què hi ha mes enllà. Un nou 

méandre molt cômode s'obre da

vant meu, i corro per ell durant 

gairebé mig quilômetre, fins a arri

bar a un punt on l'aigua s'esmuny 

entre un gran caos de blocs. Podría 

continuar per sobre, perô haig de 

tomar. Dec estar gairebé a - 4 0 0 m 

per sota de la boca, després de re

correr el riu durant dos quilômetres. 

Mètre a mètre, anem remun-

tant per l'aigua, mesurant distan

cies, amplades, alcades, orientaci-

ons i inclinacions. En aquests mo

ments es materialitza la feina feta, 

dibuixant la cavitat a la llibreta de 

topografía. Es una de les millors 

maneres de transmetre els conei-

xements adquirits durant l'explo-

ració, com si prenguéssim alguna 

cosa de la cova per treure-ho a la 

Hum. 

Eultim dia dins de la cavitat, el 

Roger i el Josep remunten el caos 

de blocs, tôt filmant, sensé arribar 

a veure el final. 

Així queda aquesta incógnita. A 

la zona on sospitem que hi ha la 

surgèneia, per les coordenades de 

l'últim punt topografiat, ningú del 

Hoc no coneix un riu que surti de 

sota de la terra. 

Es difícil d'explicar la sensació 

que tinc ara que marxo. Aquí que

da el Pozo del Portillo guardant el 

secret de les se ves aigües, perme-

tent-nos, dosificadament, anar-lo 

descobrint. No podem fer res mes 

que deixar-nos portar riu avall fins 

a tornar a veure la llum. Pero 

aquest moment encara no ha d'ar-

ribar. Haurem d'esperar a tenir for

ces per a tornar a Hondures i, en 

tôt cas, demanar permis a l'aigua. 
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Recordanqa 

Jordi Perelló 
i Gilberga 
N. S. 

Una breu biografìa d'un consoci li-lustre del Centre que fa 
poc que ens ha deixat. 
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Neix a Barcelona l'any 1918. Es

tudia el batxillerat als Jesuites del 

carrer de Casp. L'any 1934 es ma

tricula a la Facultat de Medicina i, 

amb el parentesi 1936-1939, obté la 

llicenciatura l'any 1943, any que es 

fa soci del Centre Excursionista de 

Catalunya. 

L'any 1948 obté el titol d'especi-

alista en Otorrinolaringología i es 

doctora l'any 1952. 

L'any 1950 emprèn els estudis de 

Foniatria i Logopedia a Franca i als 

Estats Units. Obre el primer Servei 

Hospitalari de Foniatria l'any 1956 

a l 'Hospi ta l de S a n t Pau de 

Barcelona; és, dones, l'introductor 

d'aquesta nova disciplina mèdica a 

l'Estat espanyol. 

L'any 1959 és nomenat metge del 

G r a n T e a t r e del Liceu de 

Barcelona. 

L'any 1960 crea 1'Asociación 

Española de Logopedia, Foniatria y 

Audiología (A.E.L.F.A.) i des de 

l'any 1974 n'és president d'honor 

vitalici. 

L'any 1968 comenta la publicació 

d'una enciclopedia d'audiofonologia 

que fins al 1987 consta de 29 toms. 

L'any 1972 ja és cap d'estudis del 

Curs oficial de Professors d'Educació 

Especial en Audició i Llenguatge. 

L'any 1974 és elegit president de 

la Internat ional Associat ion of 

Logopedics and Phon ia t r i c s 

(I.A.L.P.), del logotip de la qual és 

creador Josep Artigas i Ojeda. 

L'any 1975 obté el títol de magis

teri i l'any 1976 el de Psicologia i Pro

fessor de Pedagogia Terapéutica. 

L'any 1977 publica el Lexicón de 

Comunicología, diccionari per a 

audiólegs, foniatres, logopedes, pro

fessors de sords i psicolingüistes, en 

castella, amb traducció de tots els 

termes al cátala, francés, anglés i 

alemany. El mateix any publica la 

historia de la IALP, que ha vist tres 

ampliacions. 

Del 1979 al 1995 imparteix cur

sos de Logopedia i Foniatria a la Uni

versität Pontificia de Salamanca, on 

se li atorga el Doctorat Honoris 

Causa l'any 1989, acte al qual as-

sistiren bons amies del Centre. 

L'any 1982 és elegit president de 

la Unió deis Foniatres Europeus. 

L'any 1987 escriu, dibuixa i pu

blica el Lenguaje de signos manuales, 

amb la col'laborado del professor de 

sords Joan Frigola. 

L'any 1988 dirigeix cursos de Lo

gopedia a TICSE, entitat dépendent 

de la Universität de Comillas. 

La seva darrera obra és Florilegio 

de Logopedia humorística, recopilació 

d'anecdotes, dibuixos i comics. Ha 

escrit nombrosos articles en totes les 

revistes de l'especialitat, ha traduit 

llibres del francés, angles, portugués, 

italià i un d'alemany. 

Membre molt actiu i entusiasta 

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

Catalunya, forma part de l'equip de 

redacció de la bu t l l e t í / r ev i s t a 

Montaña, impulsada pel president 

Lluís de Quadras i Feliu l'any 1948. 

Es membre de la junta directiva 

com a bibliotecari de 1951 a 1958. 

Monitor de l'Escola d'Esquí de la 

Molina el gener de 1952, amb Josep 

Artigas i Ojeda, amb el suport 

d'Ernest Mullor, Alfons Segalàs i 

Silvio Montaña, donen cursos d'es-

quí a Espot. 

El juliol de 1952 forma part de 

l'equip que puja, munta i alca la 

creu de l'Aneto, sota la direcció de 

Josep Piqué i Milà, encarregat de la 

seva construcció. 

Amb els companys del Centre ha 

recorregut una bona part de la geo

grafia catalana i de l'estranger. Ha 

pujat a molts cims emblemàtics com 

l 'Aneto, el Ben Nevis, la Pigne 

d'Arolla, el Mont Blanc..., des d'on 

ha dibuixat nombrosos panorames. 

Afeccionat a la musica, era un 

entés en jazz i un guitarrista que 

amenitzava els focs de campament. 

Molt intéressât per la historia, ha 

escr i t , d ibu ixa t i publ ica t un 

Historiascope d'história universal, 

d'història de la medicina i d'histó

ria de Catalunya. 

Membre vitalici del Centre, era 

assidu a la tertulia deis vétérans del 

dimarts al vespre. 

fli 

El Dr. Perelló 

en un retrat 

de maduresa. 
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Vida del Centre 

El CADE del 2000 

Oriol Garcia Farré 

El Centre Academic dEscalada (CADE), una subsecció de la de Munta-
nya, está engegant un projecte de renovado i de potenciado de les seves 
adlvltats. Oriol Garcia, que presideix aquest coHectiu, ens explica elpro-
jede. 

Membres 

del CADE que 

van participar 

en l'espectacle 

L ' h o m e d e l 

M i l ' l e n n i 

de la Fura 

deis Baus, 

l'l de gener 

del 2000, 

a la plaça de 

Catalunya 

de Barcelona. 

Al Centre Academic d'Escala-

da, amb mes de cinquanta anys 

d'antiguitat, li ha arribat el mo

ment de modernitzar-se. Es per 

aixó que el nou equip de joves que 

hi estem al capdavant volem dur a 

terme aquest canvi i, per tant, ens 

alegra poder fer-lo extensible a tot-

hom. La proposta es concreta en 

diversos aspectes: direcció, estruc

tura, activitat i difusió. 

El carni del CADE 

La direcció a seguir que ens 

hem proposât es basa en tres 

punts: 1) desenvolupar mes vida 

social al Centre, évitant l'actitud 

d'aquelles persones que tan sols 

vénen quan hi ha cursets o altres 

compensacions économiques; 2) 

un incrément de l 'activitat del 

C A D E oferta al Centre, per mitjà 

d'activitats d'interès comú; i 3) ja 

que l'activitat principal del C A D E 

és l'alpinística, augmentar-la i do

nar-la a conèixer a tothom. L'alpi

nisme no el fa només una sola per

sona dins el C A D E , sino que és un 

coblectiu de gent que escala i fa 

muntanya. És per aixó que ho vo

lem donar a conèixer. 

La nova estructura 

A m b el creixement de l'oferta 

dins el Centre , el C A D E s'havia 

vist, en certa mesura, obsolet , 

desmembrat i desestructurat. La 

manca d'informació en les acti-

vitats generáis del Centre havia 

fet creure en la quasi desapari-

ció del C A D E . És per aixó que 

per a suplir aquesta manca d'in

formació s'ha pensât a desenvo

lupar dues estructures internes, 

amb la clara finalitat de resoldre 

el problema. Així , dones, sera a 

partir d'ara que exist irán dues 

estructures dins el C A D E : una 

de vertical i una altra d'horitzon-

tal. 

L'estructura vertical l'hem dé

finit així perqué afectará directa-

ment els mécanismes directius del 

C A D E . Es trabara constituida per 

un president (Oriol Garcia) , un 

vicepresident (Roger Ximenis ) , 

una secretaria (Vanessa Serrano), 

un tresorer (Marc Costa) i un en-

carregat de material (Joan Lluís 

Amorós). La seva tasca sera fer 
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rutllar de la millor manera possi

ble el C A D E . 

L'estructura horitzontal sera 

l'encarregada d'informar el Cen

tre de la postura que prengui i les 

activitats que realitzi el C A D E , 

aixi com de l'actitud que adopti 

el Centre o alguna de les seccions 

respecte a ternes que l'afectin. Per 

aquest motiu, hi haurà un vocal 

de Muntanya (el vicepresident), 

un vocal del Centre (el president) 

i un vocal de l'Escola de Munta

nya (Xavi Llanos). 

Una altra novetat sera l'apari-

ciô de les vocalies referents a les 

diferents activitats del C A D E que 

es vagin realitzant al llarg de l'any. 

Aixi, doncs, hi haurà un vocal de 

sortides de tots nivells (Raquel 

Chacobo) , un per a audiovisuals i 

exposicions (Germinal Sànchez), 

un per al seguiment de les millors 

activitats del C A D E (Joan Maria 

Vendrell), un per a la revista Mun

tanya (Daniel Brugarolas) i, final-

ment, un per a les estades d'estiu 

al Pirineu (Marc Castellet). 

Membres del CADE 

Els membres del C A D E es di-

videixen en dues catégories: els 

membres actius son aquells que 

donen vida al C A D E , per la seva 

vinculaciô en les activitats, i els 

m e m b r e s pass ius son aque l l s 

membres que no compleixen la 

premissa anterior. Tô t i aixi, per-

tanyen a aquest coblectiu tots els 

membres que fins ara han format 

part del C A D E . 

Al C A D E s'hi accedeix per 

mitjà d'una soblicitud i la presen-

taciô d'un curriculum d'activitat 

realitzada. Aixi, doncs, aquell que 

aspiri a ésser membre del C A D E 

haurà de notificar-ho a la junta del 

mateix C A D E , per mitjà d'una 

soblicitud dins del termini obert 

per a fer-ho. Aquest termini du-

rarà dos mesos (desembre-gener) 

i sera publicat al butlleti del Cen

tre. Un cop acceptada la persona 

interessada estarà un any a prova 

dins de la subseccio. 

Material 

Hem pensât en una nova mo-

dalitat de gestiô del propi material 
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p o s e h 

hi haurà la possibilitat de presen

tar propostes d'activitats, i aque

lla que sigui realitzada amb exit i 

esdevingui destacada en l'àmbit 

alpi sera motiu d'ajut economie 

(novembre). 

6 . Scguint la llarga tradició 

d 'ober tura d ' i t inerar is , creiem 

que seria bo tornar a motivar els 

membres del C A D E en aquesta 

activitat, els quals rebrien una aju-

da en material. 

7. S'oferirà ais socis i ais no so-

cis la possibilitat de poder fer una 

estada d'una setmana a l'estiu en 

algún indret deis Pirineus, en el 

qual t indran la supervisió dels 

monitors. 

Reprodúcelo del 

cartelI que s'ha 

editat per a 

anunciar l'acte 

de presentado 

del «nou» CADE. 

en 

VINE A LA SALA D'ACTES EL DIA 
27 DE GENER, FEM LA PRESENTACIÓ 

del C A D E , basada, bàsicament, en 

el major control i rigorositat. 

Activitats 

Aquest apartat del projecte El 

C A D E del 2000 és el mes ambici-

6s, ja que preveu activitats que 

fins ara no s'havien realitzat mai 

dins el C A D E i, a la vegada, és 

l'aposta que fem i l'oferta que do-

nem al Centre. 

1. Proposem realitzar al llarg del 

curs un petit cicle d'audiovisuals 

per a tots els socis del Centre, en-

caminat principalment a difondre 

l 'activitat que duen a terme els 

membres del C A D E . S'ha previst 

p r o j e c t a r un t o t a l de deu 

audiovisuals. 

2. El C A D E seguirà oferint la 

possibilitat, a tots aquells membres 

d'altres seccions o excursetistes, 

de continuar el seu aprenentatge 

en l'escalada. S'han programat un 

total de deu sortides a tots els ni-

vells que s'intensificaran després 

deis cursets de roca, amb la clara 

finalitat de captar nous socis. 

3. Proposem fer dues exposici-

ons fotogràfiques (maig i novem

bre) de les activitats del C A D E . 

També es pretén fer un petit con-

curs i premiar la millor fotografia. 

4. Volem incentivar les sortides 

coblectives oficiáis dels membres 

del C A D E amb vista a establir mi-

llors lligams socials. Tindrien Hoc 

al febrer i a l 'octubre. 

5. Com que una de les activi

tats principáis del C A D E és l'al

pinistica, volem incentivar aques

ta practica i donar-li un nivell óp-

tim. D'una manera similar al Pio

let d'Or, premi que el Comité de 

Actividades Alpinísticas de Alto 

Nivel de la Federación Española 

de Deportes de Montaña y Esca

lada atorga a la millor activitat en 

el món alpinístic. A principis d'any 

Revista Muntanya 

Incrementaren! la nostra pre

sencia en la revista Muntanya, 

amb la clara finalitat de difondre 

les nostres inquietuds i experién-

cies alpinístiques. La revista ens 

permetrá ésser la finestra al Cen

tre. És per aixó que el C A D E hi 

tindrá una presencia, amb arri

cies, entrevistes, ressenyes, cró

nica alpina, informació general... 

El passat dia 27 de gener del 

2000 vam celebrar el primer acte 

social del «nou» C A D E . La prin

cipal finalitat va ser l 'atorgament 

dels ca rne t s ais nous i an t ics 

membres del C A D E , així com in

formar tot el Centre sobre l'ar-

rencada del projecte El C A D E 

del 2000, sota el títol «Ai C A D E 

ens posem en marxa». Així , dones, 

volem comencar l'any, el segle i 

el mil lenni de la millor manera 

possible. 
Portada de la 

web del CADE. 
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M o n t s e r r a t : 

p a r e t d e l ' A e r i 

M o n t s e r r a t : 

r o c a d ' e n S a n h i d a 
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Vìa «La festa dé Paca» (265 m, EDYA4+), 1 a. ase. 3-VIII-1999, perJaumeClotet 

(sol). Material: 20 pitons, 100 ploms, ganxos, 2 tacs i friends petits i mrtjans. 

Via«Homomontsetratinus»(145m, MD) , 1a. ase. 12-V1I-1998, per David Hita 

(sol). Material: joc de tascons i joc de friends (petits repetits). 

M o n t s e r r a t : 

l ' E s c o l a n e t 

M o n t s e r r a t : 

l ' E s c o l a n e t 

Via <dosep M. Alsina» (180 m, MD7A 2), 1a. asc. 24-5-1999, perJaumeClotet 

(sol). Material: 8 pitons, 1 plàtan i tascons. 

Via «Raisam» (210 m, EL>/Ae), 1 a. ase. 5-VI-1999, perJoan Samsó i Raimon 

Torné. Material: joc de friends (1 -4). 
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Serra d'Aitana: 
penya Roc 

Andorra: 
pic de l'Esquella W 

Vía «Rosa bávara» (205 m, MD"), 1a. ase: 31-X-1999, per Pedro 
Jorge Notario i Manuel Pomares. Material: tascons i friends. 

Alt Urgell: 
roca Narieda 

Via «Jordi Angles» (230 m, MD*) , 1a. asc: 29-VIII-1999, per 
Joan Armengol, Fredi Parera i Armand Ballart. Material: quatre 
universals, tascons i Joe de friends. 

Turbó: 
cara W 

Via «Analin Truder» (480 m, MD VA 2 ) , 1a. asc.: XI-1999, per 
Antonio Bou, Emilio, Josep M. Codina, Santi Juaranz i Sergio 
Farré. Material: dotze pitons, ganxos, tascons i friends mitjans. 

Via «Pako-Picazo» (265 m, MD), l a . ase: 7-VI-1999, per Pako 

Sánchez i Antonio Garcia Picazo. Material: cinc pitons variais i 

Joe de friends. 



Ports d'Horta: 
moles del Don 

Ports d'Horta: 
moles del Don 

Via «Another day ¡n Paradise» (255 m, MD), 1a. ase: 16-X- l999, 

per Ignasi Manzanares, Jordi Artigas i Albert Salvado. Material: 

un bong, un plátan, una V, un universal i tascons. 

Pedraforca: 
el Roget 

«Via de l'Avi Miquel» (205 m, M D / A 2 ) , l a . ase: 10-X-1999, per 

Marc Peñaranda, Francese Panyella i Francese Suñol. Material: 

20 pitons curts, ganxos, tascons i friends mitjans. 

Via «Insomni» (115 m, ED/A 2 ) , 1 a aso: 21-X-1997, per Roland 

Giné i Alex Estela. Material: un bong, una V, un pía i ganxos. 

Serra de Busa: 
paret N 

1. Via «Torras-Nubiola» (150 m, MD), 1a. asc: 17-VIII-1951, 

per Josep M. Torras Humet i Joan Nubiola 

2. «Via de les Gralles» (120 m, D'), 1a. asc.: 3-VIII-1997, per L. 

Castellana, J. M. Cases, M. Garriga i J. Marcelô. Material: qua

tre pitons i joc de tascons per a les dues vies. 



NOTICIES 
La revista Muntanya 

fa un nou servei 
al patrimoni historié 
del pais 

Al numero 819 de Muntanya, d'oc-

tubre de 1998, en l'article «Testimonis 

del poblament antic de Corbera de 

Llobregat», assenyalàvem que les impor

tants troballes préhistoriques que s'hi 

estudiaven, «podien tenir els dies comp-

tats si la voracitat urbanitzadora no 

s'atura». Doncs bé, aquest cop s'ha atu-

rat, almenys en part, i en bona mesura 

gracies a la difusió proporcionada per la 

nostra revista a les restes en perill. El 

Pia General d'Ordenació de Corbera de 

Llobregat, en efecte, recollint l'informe 

al respecte del Departament de Cultu

ra de la Generalitat, considera éléments 

a catalogar els principals conjunts des-

coberts, que, segons disposa, «cal pre

servar "in situ" de la seva destrucció o 

desaparició». Aquesta vegada, per tant, 

s'ha pogut conjurar la imminent ame-

naça que planava damunt tota la zona i 

s'han salvat almenys d'esser engolits per 

les urbanitzacions els éléments d'inte-

rès arqueològic que s'hi troben encla-

vats. L'excursionisme ha fet, doncs, un 

nou servei al nostre patrimoni i a la nos

tra història. 

A. Guilleumas 

El XXIII Aplec Excursionista 
dels Països Catalans 
a Sant Cugat del Vallès 

Els passats dies 30, 31 d'octubre i 1 

de novembre se celebra a Sant Cugat 

del Vallès el XXIII Aplec Excursionista 

dels Països Catalans, organitzat pel Club 

Muntanyenc Sant Cugat. 

U n any mes, doncs, de la ja Uarga Uis-

ta en que els excursionistes dels països 

de parla catalana ens trobem per enfor-

tir els molts lligams que ens uneixen i 

per donar a conèixer a tots els assistents 

l'entorn geografie on se celebra aquesta 

trobada unitària, fraternal i d'apropa-

ment de tots els excursionistes que se 

senten identifìcats amb la natura i el 

pais. 

C o m en els aplecs que s'han célébrât 

fins ara, les activitats que s'organitzaren 

durant els très dies eren per a fomentar 

la relació entre els participants i donar 

a conèixer l'entorn geografìe. 

Les excursions i visites s'encamina-

ren cap a la serra de Collserola, Sant 

Llorenç del Munt i la serra de l'Obac, 

Montserrat i el Montseny, amb visites a 

la ciutat de Barcelona, Terrassa i Sant 

Cugat del Valles. Els actes culturáis que 

cada tarda se celebraren foren: Tres ex-

posicions; la dels cartells de tots els 

Aplecs, la dels Senders del Principat i la 

de la serra de Collserola. La presentació 

d'Accio Cultural del País Valencia. Una 

taula rodona on es parla d'identitats. La 

presentació de tres llibres: Un itinerari 

de Sant Cugat al coli de s'Erola o una ex-

curaci al balco de Barcelona, originai de 

Josep Barberà; Pos a pas, tres itineraris per 

Sant Cugat del Valles i El Claustre de Sant 

Cugat del Valles, mes enllà de les formes, 

de Joan Tor tosa . La projecció d'un 

audiovisual amb el títol <• Recordant els 

anteriors aplecs», original dels socis del 

Cent re Excursionista de Catalunya 

Angels Sagrerà i Antoni Moreno. Una 

mostra de folklore cátala, amb la parti-

cipació dels grups santeugatenes Esbart 

Sant Cugat, Coral de Sant Cugat del 

Club Muntanyenc i la Societat Coral La 

Lira. 

L'actuació dels castellers de Sant 

Cugat i la castanyada, animada pel grup 

occità «Lou Dalfin», contribuiren a do

nar un to festiu a 1'Aplec. 

L'últim dia, abans de l'acte de cloen-

da célébrât a la plaça de Barcelona, da-

vant de l'Ajuntament i de la seu social 

del Club Muntanyenc, la cobla Ciutat 

de Terrassa ens obsequia amb una audi-

ció de sardanes, per finalitzar amb un 

dinar de germanor dins el teatre de la 

Unió Sancugatenca, on la mateixa co

bla interpreta un petit concert. 

A l'assemblea de delegats de les en-

titats participants es va decidir de 

constituir una comissió permanent de 

l'Aplec, perqué sigui l'aglutinador de 

propostes i vetlli per la continuïtat dels 

aplecs, a mes de l'edició d'un curt video 

de promoció de l'Aplec. Per al proper 

any 2 0 0 0 es va decidir que l'Aplec se 

celebraria a la Catalunya Nord, possi

blement a la Cerdanya, organitzat pel 

Grup Pirinenc Excursionista Nord Cá

tala. 

El Centre Borja, ais afores de Sant 

Cugat del Vallès, fou el Hoc de la troba

da, pero també se celebraren actes en 

altres locáis i places de la ciutat; la Casa 

de Cultura, el Centre Cultural, la Unió 



Sancugatenca i la placca de Barcelona 

acolliren alguns dels actes. 

Les inscripcions arribaren ais 350 

excursionistes, però cai dir que més d'un 

centenar que tan sois participaren en 

alguns dels actes no es van inscriure. Del 

País Valencia hi assistiren 180 excursi

onistes, del Principat 115, de les Ules 42 

i de la Catalunya Nord 13. Del Centre 

Excursionista de Catalunya hi partici

paren 45'socis. 

El Club Muntanyenc Sant Cugat, 

per a organitzar l'Aplec, tingué el su

pon de l'Ajuntament de Sant Cugat del 

Valles, la Federació d'Entitats Excursi

onistes de Catalunya, el Departament 

de C u l t u r a de la G e n e r a l i t a t de 

Catalunya, la Caixa de Terrassa, i de di

versos comerlos i entitats de Sant Cugat 

del Valles. 

Felicitem el Club Muntanyenc Sant 

Cugat per l'organització del XXIII Aplec 

Excursionista dels Paisos Catalans. 

Francese Beato i Vicens 

Gran afluència de public 
al 17è Festival 
Internacional de Cinema 
de Muntanya i Aventura 
de Torello 

A Torello ha finalitzat la dissetena 

edició del Festival Internacional de Ci

nema de Muntanya i Aventura, que 

enguany ha despertat l'interès d'un 

nombres public. En tota la setmana, 

durant la quai s'han projectat les 29 

peblicules, de dotze paisos, en la sec-

ció competitiva, han passât més de cine 

mil persones per les butaques del tea-

tre Cirvianum. 

El Gran Premi Vila de Torello ha es

tât déclarât désert. 

El Premi Boréal al millor guió a Land 

of the Figer: Mountains of the Gods, de 

Pelham Aldrich-Blake (Gran Bretanya). 

L ' e x t r a o r d i n à r i a fauna i flora de 

l'Himàlaia en les diferents estacions. 

El Premi del Jurât al millor film 

amateur ha estât atorgat a la peHicula 

i ta l iana Cuore di Ghiaccio, d 'El io 

Orlandi. Intent d'ascensió de la paret 

nord del Cerro Torre. 

El Millor film ecologie a Polar Bear, 

de Martha Holmes (Gran Bretanya). La 

vida del més gran dels carnivors, l'ós 

polar. 

El Premi Mountain Wilderness ha 

estât per a Everest a tout prix, de Jean 

Afanassieff (Franca). Mit jançant un 

tresc per la vali que condueix a l'Everest, 

el film explica els canvis que ha cone-

gut la muntanya des de la seva conques

ta, el 1953. 

El Premi al millor film d'esports de 

muntanya ha recaigut en Risk, de 

it CWMA ^ 

Trulli 
1t »171 4e it?vei«í>e 

Richard Dennison i James Heyward 

(Queenstown). A Nova Zelanda, aques

ta ciutat està considerada la capital 

mundial dels esports de rise... 

El Millor film de muntanya ha estât 

considérât el film Le Dolomiti di Pietro, 

de Fulvio Mariani (Suissa). Pietro del Pra, 

un dels millors escaladors italians de la 

década, explica eis seus pensaments. 

El Premi a la millor fotografia ha es

tât per a Die Farbenh der Wüste, de 

Franz Herzog (Austria). Les muntanyes 

i eis déserts en una barreja impressio-

nant de colors. 

Mencio especial del jurât a Hard Grit, 

de Richard Heap i Mark Turnbull (Gran 

Bretanya). Una antologia de l'alpinis

me angles. 

Al marge de les projeccions, al teatre 

Cirvianum de Torello també s'hi ha 

pogut veure una exposició sobre «La 

Muntanya en cartells de cinema» i sha fet 

un homenatge al gran escalador italià 

Cesare Maestri. Segons el director del 

Festival de Cinema de Muntanya i 

Aventura de Torello, Joan Salarich, «el 

Festival s'ha convertit en cita obligada per 

als amants de la muntanya, i any rere 

any aquest certamen es consolida com un 

dels més importants del gènere en l'àmbit 

europeu». 

A c c i o n s p e r a l a 

c o n s e r v a c i ó d e l a 

b i o d i v e r s i t a t d e 

M o n t s e r r a t 

l lem rebut del Departament de Medi 

A m b i e n t de la G e n e r a l i t a t de 

Catalunya i el Patronat de la Munta

nya de Montserrat una nota sobre les 

actuacions d'aquests serveis en relació 

amb el treball que porten a terme per a 

salvaguarda de la biodiversitat de la 

muntanya de Montserrat, que és, com 

tothom sap, un parc natural de gran 

valor, no solament natural, sino també 

cultural. 

Amb molt de gust publiquem l'es-

mentada nota que diu aixi: 

Queixes relatives al 

desequipament de vies ferrades a 

la muntanya de Montserrat 

La muntanya de Montserrat forma 

part d'un parc natural, una gran part 

del quai es troba catalogat com a reser

va natural. Els seus ecosistemes tenen 

un gran valor natural i acullen especies 

de la fauna i de la flora amenaçades 

d'una gran fragilitat. 

Els darrers dies han aparegut a la 

muntanya de Montserrat una serie de 

pintades acusant els agents forestáis de 

«desequipar vies». En relació amb aqües

tes afirmacions, el Departament de 

Medi Ambient i el Patronat de la Mun

tanya de Montserrat volen manifestar 

el següent: 

1. Es va detectar la instaHació no 

autoritzada d'una via ferrada a la zona 

de la Santa Cova. 

2. Aquesta infraestructura compro

met la supervivencia de diverses especi

es amenaçades. Per aquesta rao, es va 

contactar amb els possibles presumptes 

instal-ladors de la via, amb la finalitat 

d'arribar a un acord per a desequipar-la. 

En negar, les persones amb les quals es 

va contactar, que fossin els autors de la 

via ferrada, i no tenint coneixement de 

cap altre possible autor, el personal 

d'aquest Departament va procedir a 

desequipar la via ferrada. 

3. No ha estât desequipada cap altra 

via ferrada ni d'escalada a Montserrat 

per part d'aquest Departament. 

Nota: S'entén per via ferrada la 

instaHació d'escales, passamans, cables 

i altres materials metàblics per a facili

tar l'accès i el pas de les persones peí mig 

de cingles, cingleres i altres estructures 

géologiques. 

Barcelona, 28 de gener del 2000 

LLIBRES 
I MAPES 
Senderisme. 
Camins i senyals 

Rafael Lopez Monne, collecció «Bibliote

ca recerca», Arola editors, Tarragona 

1999, 307 pàgs., ili. 

Aquest llibre és un dels estudis cienti-

fics més acurats que s'han escrit fins ara 

sobre senderisme en el nostre pafs. Fruit 

de la tesi de Uicenciatura que Rafael Lopez 
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Monne presenta a la Universität Rovi-

ra i Virgili de Tarragona l'any 1996, un 

any més tard guanyà el Premi Francese 

Maspons i Labros que atorga l'Agrupa-

ció Excursionista de Granollers. 

L'autor, abans de ser professor i Ili-

cenciat en geografia, ha estât excursio

nista, alpinista i fotògraf, ha recorregut 

la nostra geografia resseguint infinitat 

de camins, però també ha assolit eis cims 

més alts del món a la serralada de 

l'Himàlaia i ha viatjat a les illes de l'oceà 

Pacific i als oasis del désert del Sahara. 

Es membre del Crup d'Estudis Turístics 

de la Universität Rovira i Virgili, de Sen

ders de Catalunya i del Centre Excursi

onista de Tarragona. 

El llibre consta de tres parts i unes 

conclusions on ens podem fer carree deis 

canvis que al llarg deis anys s'han pro

duit en la manera de veure la natura i 

en eis motius pels quais se surt a munta-

nya, des deis inicis del pensament que 

donaren origen a l'excursionisme i l'al

pinisme, fins als nostres dies, amb la in-

t r o d u c c i ó del nou c o n c e p t e del 

senderisme i el turisme rural. 

A n a l i t z a l ' evo luc ió que el 

senderisme ha fet des de la década deis 

setanta, amb la seva introducció a 

Catalunya i la posterior implantació a 

la resta de l'Estat, com també les con

nexions que sempre ha mantingut amb 

el món excursionista. 

Una de les propostes que ens presen

ta fautor és la possibilitat de revalorar 

les zones de muntanya deprimides amb 

la introducció del senderisme. 

Aquest interessant estudi és de lectu

ra obligada per a tots eis qui vulguin fer

se carree de l'evolució que aquests úl-

tims anys ha expérimentât l'excursio

nisme. 

F. B . 

Tavertet. 
El seu terme 
i els seus 
noms de Noe 

Anna Borbonet i 

Macia, Jordi Sanglas 

i Puigferrer. Pròleg: 

Albert Manent. 

Mapa del terme mu

nicipal a escala 1:30.000. Institut Car

tografie de Catalunya, Publicacions de 

l'Abadia de Montserrat, Barcelona 

1999. 188 pàgs. 

Aquest llibre, obra conjunta del 

tavertenc Jordi Sanglas i la nostra 

consocia A n n a Borbone t , és format 

per la descripció del poble de Tavertet 

i el seu terme i per la relació de tots 

els seus topònims. L'una i l'altra part 

entrell igades, perquè la descripció 

prèvia fa que ens siguin més entene-

dors molts dels noms del recull i, re-

c iprocament , perquè aquests topò

nims mateixos ens suggereixen ben 

sovint el paisatge actual o prétérit 

de Taver te t i la seva rodalia. Aix i , 

per exemple, un nom dels que hi son 

reportats com «canal del Te ix» , tan 

sols pot correspondre a un paisatge 

abrupte, com tots sabem que és el 

d'aquest interessantissimi indret del 

Col lsacabra que és Taver te t . 

Com a recull dels noms de Hoc d'un 

terme municipal, aquest és el primer que 

es publica, si més no, d'una manera ben 

estructurada, a la comarca d'Osona. La 

Catalunya Velia, en comparació amb 

la Nova, es troba molt deficitària en es-

tudis d'aquesta mena; i això dona in-

dubtablement més relleu a l 'edició 

d'aquest llibre. Es tracta, però, d'una 

obra molt ben feta, que no necessita re-

alment cap incitació externa per a cri

dar l'atenció del lector ben orientât. Tot 

el cabal informatiu que s'hi dona és pré

sentât d'una manera tan didáctica i 

amena que tot lector atent no s'hi ha de 

sentir sino subjugat. 

La completesa del recull s'explica 

pel tarannà minuciós dels autors, que 

no han deixat cap indret del terme 

sensé esbrinar-ne els noms. De cada 

topónim se'ns en dona la descripció i 

la situació, cosa aquesta darrera de 

vegades ben difícil si tenim en compte 

l'ocupació intensa que hom havia fet 

en époques pretèrites d'aquest terme 

tan abrupte (amb la munió de noms 

que això generava) i el despoblament 

que ara l'afligeix. Els autors, però, en

cara han arribat a temps de recollir de 

la memoria coblectiva una quantitat 

ingent d'aquests noms. 

La recollida dels noms de Hoc fou 

iniciada per aquest «self made man» 

que és Jordi Sanglas, l 'home que ha 

m a l d a t i n c a n s a b l e m e n t p e r q u è 

Taverte t no perdi la seva identitat. 

Bon coneixedor del terme i de la seva 

gent, l'aplec es mostra sense espais 

deixats en b lanc , perquè, si ha cal-

gut, ha sabut trobar per a cada in

dret les persones adequades que li'n 

podien proporcionar la informació 

corresponent. A n n a Borbonet , bona 

excurs ionis ta , toponimis ta experi

mentada i exce l l en t coneixedora de 

la l lengua, ha ordena t tot aquest 

material i ha donat als seus compo-

nents el convenient encaix geografie 

i historie. 

El llibre, com hem apuntat abans, 

c o n s t a f o n a m e n t a l m e n t de dues 

parts: la descripció del terme i la rela

ció de topònims. La part descriptiva, 

molt completa, compren els aspectes 

relacionats tant amb la geografia fi

sica com amb la humana; s'hi sinte-

titzen, a més, els esdeveniments his

toriés pels quais ha passât la poblaciô 

i se'ns informa del seu estât actual, 

amb els recursos économies amb que 

compta i de les activitats culturals que 

hi floreixen. 

Els valors didàctics, que abans hem 

pondérât en aquesta obra, es mostren 

clarament en les descripeions dels as

pectes fisics. Per exemple, la referèneia 

obligada a la geologia del terme, un 

tema abstrus que no sols trobar mai 

exposât a l'abast del lector no especia-

litzat, aquï és resolt amb una sintesi 

clara, exempta de teenicismes inne-

cessaris, que creiem que pot ésser ente-

sa per tothom. 

U n aspecte lingùistic no omès és 

l'aclariment sobre el significat peculi-

ar que tenen a Tavertet alguns noms 

d'accidents geogràfics que després po

dem trobar com a genèrics en els to-

pônims del recull. De fet, perô, sempre 

som assabentats de l'abast significa-

tiu, précis o ambigu, conforme al va-

lor gênerai o, al contrari, segons un 

mati's especial, amb el quai ha de ser 

entés cadascun dels genèrics que apa-

reixen en aquest recull. 

V a l a dir que en algun camp se-

màntic el lèxic que a Taverte t s'hi 

especialitza gairebé podrfem dir que 

en toca tots els caires. Aixi , per exem

ple, el format pel conjunt de mots en 

relaciô amb el mon dels espadats; 

cosa, tanmateix, que ja podrîem es-

perar d'un terme tan trencat com és 

el de Tavertet , enlairat sobre cingles 

i, encara, dintre seu, llistat de cin

gles. 

No cal dir que en els apartats de-

dicats al poblament , el tema de la 

masia és tractât encara més acura-

dament, si aixô és possible. S o m in

formats dels masos actuals i dels ma-

sos desapareguts, encara que d'aquests 

en resti tan sols el nom, potser. Dels 

masos actuals, se'ns en diu la situa-

ciô i l'estat en que es troben; ens son 

descrits i se'ns informa de si han es

tât abandonats o si encara s'hi viu i 

si de manera permanent o temporal. 

Ens en son donades, a més, dades his

toriques, sobretot la data de la prime

ra citaciô (per cert , força d'aquestes 

dels segles Xll i xm) i també l'origen 

probable del nom. 

En fi, en aquest llibre trobareu ex

posât tôt el que és i com és i una bona 

part de tôt el que ha estât aquest racô 

extrem del Collsacabra, i tôt aixô, en 

més d'un aspecte, per virtut del poder 

evocador que conserven els noms que 

el pas de les generacions hi ha anat 

deixant. 

Caries Domingo 

LO 
LU 
CL < 

LO 
LU 
ce 

LO 
LU 

M l \ T \ \ Y \ 



CUATROMILES 

Pos A L P E S 
POR RUTAS NORMALES 

Cuatromiles 
de los Alpes 
por rutas 
normales 

Richard Goedeke. 

Traducció: Andreas 

Mezger. Ediciones 

Desnivel. Madrid 

1999. 240págs., ill. 

Son molts els llibres publicats sobre 

els Alps i els seus quatre mil, una gran 

part dels quais son llibres de gran for

mat i belles fotografíes, però poc aptes 

per a portar al damunt. El que ara ens 

ocupa és una práctica guia de butxaca 

que ha assolit diverses reedicions en ale-

many i que ara Desnivel ha decidit 

traduir al castella. S'hi descriuen les ru

tes normals a tots els quatre mil alpins. 

Per a un millor seguiment, el llibre 

ha dividit els quatre mil per sectors, de-

dicant unes pagines a cada cim, afegint-

hi un croquis de l'itinerari i fotos en co

lor i, a mes, el carni per a arribar a cada 

un deis refugis utilitzables en cada cas. 

En un annex final hi trobem una bi

bliografia sobre els quatre mil dels Alps, 

un índex d'altituds i unes taules ordenant 

els cims segons les seves dificultats. Les 

dimensions del llibre i la coberta plastifi-

cada en fan una edició fácil de manejar. 

J . Bordons 

L ì 
L'Alt Gaia 
entre la 
S e g a r ra i el 

Camp 

La ruta del 
Cister 

Conèixer la 
Segarra 
en BTT 

Josep M. Riera (84 pàgs., 

ill.),lgnasiPlanas(143 

pàgs., ill.) i E. Fonts i 

M. Robuste (¡32 pàgs., 

ill). Collecció «Azimut», 

3,4 i 5. Cossetània edi

tions. Valls 1999. 

Formant part de la coblecciô «Azi

mut» Cossetània edicions ha publicat 

aquests très volums d'itineraris a peu i 

en bicicleta per terres de la Segarra i l'ait 

Gaià i per la Ruta del Cister seguint el 

GR-175. Son uns bonics i pràctics vo

lums que permeten recôrrer aquestes in

téressants terres. 

El primer proposa deu itineraris pels 

camins de la Segarra oferint unes pinze-

llades dels llocs i les viles que es visiten. 

El segon présenta dotze recorreguts per 

l'ait Gaià, precedits d'uns apunts sobre 

el marc natural, el poblament i aspectes 

dels castells i fortificacions. El darrer, 

acompanyat d'un complet mapa actu-

alitzat, a escala 1:50.000, segueix el GR-

175 que envolta els grans monestirs cis-

tercencs de Santés Creus, Poblet i 

Vallbona de les Monges, passant per 

poblacions i indrets de gran interès, on 

es concentren notables monuments me-

dievals. 

Al final del llibre hi trobem una abun-

dant informaciô pràctica d'allotjaments, 

restaurants, festes, museus i llocs per a 

visitar. 

J . Bordons 

Por las 
montañas 
de España 

Coordinador: 

Domingo Pliego. 

Ediciones Desnivel 

Madrid 1 9 9 9 . 249 

págs., ill. 

Aquest llibre presenta trenta-tres ex

cursions i ascensions fàcils per diferents 

massissos de la Penfnsula, escollides en

tre les mes caractéristiques, i hi han cob-

laborat destacats autors coneixedors de 

les zones tractades. Els itineraris del 

Pirineu, Pedraforca i Montserrat han 

estât confeccionats pel prolific escriptor 

i consoci del Centre Excursionista de 

Catalunya Agusti Faus. 

Cada itinerari consta d'un mapa de 

situació i aproximació i un altre de l'iti

nerari, un quadre amb les dades tècni-

ques, el perfil de la ruta i un text que 

explica les caractéristiques gênerais, la 

situació, els accessos i mitjans de trans

port, la climatologia, la fauna, flora i 

geologia, la descripció de l'excursió, car

tografia i bibliografia. Nombroses foto-

grafies ildustren el text. 

J . Bordons 

Los 14 ochomiles de 
Juanito Oiarzàbal 

Kiko Betelu. Desnivel ediciones. Madrid 

1999. 222 pàgs., ill. 

Entre la incessant 

cursa de superacions 

per a assolir els cims 

mes alts, a la quai ens 

han ana t acos tu-

mant, Juanito Oiar

zàbal pot enorgullir-se 

d'haver coronat els 

catorze vuit mil de l'Himàlaia, l'últim 

dels quais és l'Annapurna el 1999, es-

sent el primer espanyol que ho ha acon-

seguit. 

En aquest llibre l'autor, Kiko Betelu, 

ens parla, en un llenguatge mes literari 

de l'habituai en llibres de muntanya, 

d'aquest destacat assoliment d'Oiar-

zábal. En els dos primers capítols reme

mora la primera victoria sobre un vuit 

mil aconseguida per Maurice Herzog 

l'any 1950, i en els deu següents es van 

succeint les vivències de les expedicions 

d'Oiarzàbal als catorze vuit mil, des del 

C h o Oyu a l 'Annapurna. Finament, 

en l'apèndix es resumeixen les catorze 

rutes d'Oiarzàbal présentant les carac

téristiques de cada cim, la primera as-

censió efectuada i la ruta que va seguir, 

acompanyant-ho en cada cas d'un cro

quis de l'ascensió. Abundants fotografí

es en color ildustren cada capítol. 

J . Bordons 

En bicicleta 
per Barcelona, 
Collserola i 
rodalia 

Joan Porteli i Leonor 

Sesé. Partie guies. 

Barcelona 1999. 128 

pàgs., ill. 

Ara que tant es parla dels carrils bici 

i que s'incrementa contínuament la pu

blicado d'itineraris en B T T , ha apare-

gut aquest nou llibre d'itineraris per 

Barcelona, Collserola i paratges natu-

rals de la serra de Marina i delta del 

Llobregat. 

Es tracta d'un bonic volum, éditât 

per Enciclopedia Catalana, que després 

de fer un breu resum de la flora, la fauna 

i la historia del delta del Llobregat i de 

Collserola presenta vint-i-un intéressants 

recorreguts en bicicleta per a conèixer 

els indrets mes característics de la zona. 

Cada itinerari va precedit d'una presen

tado i una fitxa tècnica i a continuació 

fa la descripció del recorregut, acompa

nyat d'un mapa amb el carni a seguir. 

Vistoses fotografíes en color ildustren els 

indrets mes característics. 

Completa el llibre una relació d'adre-

ces i telèfons d'interès i una llista de lli

bres que es poden consultar i mapes. En 

resum: és un llibre pràctic i útil per a 

recorrer aquests voltants. 

J . Bordons 
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Aliti - Frío 
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l'albicai 

ISDIN-15 
N i e v e 

After sun 
ISDIN 

Fija y 
prolonga el 
bronceado 
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Enjoy sunshine without any risk. 

Jouissez du soleil sans aucun risque. 

Geniessen Sie die Sonne ohne Gefahr. 
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