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Quinze anys 
d'excursionisme 
científic al Centre 

Durant aquest curs 2000-2001, 
farà quinze anys que es fa fun
dar, per dir-ho així, el "Grup d'es-
tudis botànics Ramon Pujol i 
Alsina". Aquest grup, que per-
tany a la Secció de Geografia i 
Ciències Naturals, s'ha dedicai a 
la que ha estât una de les activi-
tats mes constants al Centre des 
de la seva fundació: la recerca i 
la divulgació dels temes relacio
náis amb la botànica. 

Si ho recordem, van ser qua
tre consocis Nuria Arnan, Josep 
Nuet, Narcís Rucabado i Hilari 
Sanz, que van tenir la idea de su-
mar-se a l'homenatge que el Cen
tre va retre al seu soci il'lustre 
Ramon Pujol i Alsina, al cap de 
poc temps del seu traspàs, l'any 
1986. 

Tanmateix, la idea no va ser 
fer únicament un acte d'homenat-
ge puntual per a l'ocasió sino, so-
bretot, engegar una iniciativa que 
tingues una continuütat, amb la 
clara voluntat de continuar i d'es-
tendre el tarannà obert, curios i 
optimista que caracteritzava el 
nostre recordat Ramon Pujol. 

Heu ací que el petit grup de 
quatre ha anat creixent i les sé-
ves activitats han fiorii abundo-
sament fins a obtenir la simpatia 
i el reconeixement de tothom. 

Davant d'aquest fet, que no és 
gaire fréquent a casa nostra, vol-
dríem reflexionar breument. El 
Grup d'estudis botànics Ramon 
Pujol i Alsina té algunes caracté
ristiques que es perceben clara-
ment: 

- No hi ha una estructura je
rárquica. El Grup no té prési
dent, ni secretari. 

Això sí, hi ha alguns líders que 
animen el Grup, aporten propos
tes i engresquen els qui hi volen 
participar. 

- Aquests capdavanters teñen 
una excel.lent relació mutua. 
Col.laboren entre ells, no volen 
imposar-se i tampoc no intenten 
controlar res. Venen al Centre i 
pertanyen al Grup perqué els 
agrada la idea i es troben bé en 
aquesta casa. 

- S'obre les portes a qui té vo
luntat de treballar. Per aixó hi ha 
un bon estol de voluntaris, que 
aporten el que cadascú sap i pot 
fer. Aquests voluntaris no son 
voluntaris virtuals, sino teals, que 
treballen en mes o menys pro-
jectes, segons les disponibilitats 
de cadascú. No hi ha voluntaris 
que només ho siguin de nom. 
Aquests no caben en el grup. No 
s'hi troben bé. 

- A partir de qué cadascú 
aporta el que sap, en el Grup hi 
ha botanies consocis amb un ba-
gatge científic provat, amb un 
nom reconegut en la comunitat 
científica catalana. Aixó enri-
queix el Centre, i alhora, tots el 
altres consocis que participen en 
les activitats del Grup d'Estudis 
Botanies Ramon Pujol i Alsina. 

- Els que en saben mes facili
ten l'aprenentatge dels altres. Els 
mes experimentats o amb mes co-
neixements faciliten l'adquisició 
de coneixements dels qui no en 
saben tant. Aixó ho fan a través 
de la preparació de les excursi
ons, que serveixen per a fer un 
petit tteball de camp previ, o tre-
ballant conjuntament en algún 
projecte de mes envergadura, 
com per exemple el que van dur 
a terme fa uns anys amb l'estudi 
de la vegetació del volca de San
ta Margarida, a la Garrotxa (ve-
geu MUNTANYA, núms. 816, 817 i 

818. 1998). 

- Hi ha renovado de les idees 
i de les propostes. Si ens hi fi-

xem, no s'ha repetit mai cap cur-
set. Sempre els cursos anuals son 
sobre temes diferents, per a obrir 
nous camps de coneixements tant 
per als qui ho preparen com per 
als qui hi participen. 

- També hi ha obertura i di-
versitat d'objectius, ja que tant 
hi participen hi participen con
socis fent treballs molts senzills 
en la preparació d'excursions, 
com fent treballs de recerca. Com 
exemple d'aquests darrers cal 
recordar que durant el darrer 
curs es van estar reunint periò-
dicament un petit grup dedicai a 
l'estudi de la fitosociologia i a 
l'anàlisi de les comunitats vege
táis que s'inventariaven en el 
camp. Aqüestes activitats, nor-
malment, només les fan els botà
nics professionals o els alumnes 
dels darrers cursos de botànica 
a la universitat. 

- El Grup es proposa plante-
jar les activitats cientifiques com 
una activitat ludica, engrescado-
ra i relaxada, sense perdre la 
rigorositat, perqué la ciencia i 
l'amenitat no estan pas renyides. 
Pensar que els qui participen en 
les activitats son persones treba-
lladores que al final de la jorna
da o el diumenge, busquen una 
activitat de qualitat, però que 
descansi, en un clima d'amistat i 
de bon ambient. 

Des del Centre i des d'aques-
tes pagines de MUNTANYA, que 

sovint molts dels nostres conso
cis botànics omplen d'articles ben 
intéressants, invitem el Grup 
d'Estudis Botàncs Ramon Pujol i 
Alsina a continuar i a mantenir 
el mateix esperit i l'impuls per a 
fer que aquests quinze anys, que 
celebrem enguany, només siguin 
els quinze primers. 

Per molts anys! 
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N ú m . 8 3 2 
Desembre 2 0 0 0 

file:///t/m/


Les arrets 22 

Lluis Domènech 
i Montaner, 
un gran arquitecte 
del segle XX 
Josep M. Garrut i Romà 

Durant l'any 2000 commemorem el 7 50è aniver-
sari de la naixença de Lluis Domènech i Montaner, 
consoci nostre igran arquitecte modemista. Aques-
tes pagines volen ser una contribuciô a l'aniversari 
que celebrem i que el Centre ha célébrât amb 
diferents actes. 

El modernisme és un esclat breu 
de la irrupció precipitada d'un estil 
de recent estrena oposat a l'eclecti-
cisme dels neos, neogòtic, neobarroc, 
etc., i l'ûltim reducte del Romanti-
cisme, corn ho és l'impressionisme en 
la pintura. És un moviment que es 
dona entre 1880-85 i 1914, amb les 
transicions corresponents, tallat per 
la Guerra Europea. Dins d'aquest 
nou estil que defineix tota una èpo
ca, destaca com a figura mundial el 
qui fou soci nostre, Lluis Domènech 
i Montaner, nascut a Barcelona l'any 
1850 i mort a la mateixa ciutat el 
1923. Ara commemorem el 150è 
aniversari de la seva naixença i 
aquest és el motiu que justifica 
aquest escrit i els actes celebrats en 
el nostre Centre. 

A cavali dels segle xix i xx, tenim, i 
ben nostres, très artistes que son arqui-
tectes -perquè primer és l'artista, el cre-
ador, i després ve l'arquitecte, que és 
una tècnica que s'aprèn- aquests très 
grans artistes son: Lluis Domènech i 
Montaner, Antoni Gaudi i Cornet, i 
Josep Pui» i ( .adatalch, tots très socis i 
coHa-boradors del Centre. 

Sens dubte, el mes modernista fou 
Domènech i Montaner, gran 
dissenyador, d'una personalitat bri
llant i, coni digue un dia a la sala de 
concerts del Palau Salvadot Esptiu, 
mirant de retili el tester o escenari: 
«Aquest arquitecte encabritat...», 
que era com dir que s'encabritava 

pet les parets, per indicar la seva ex-
trema fantasia. 

Gaudi no se'l pot considerar mo
dernista; tot i que va a parar en un 
sac sensé ordre ni concert, segueix 
un carni diferent, malgrat que en al-
guns moments faci alguna concessici 
de formes dins d'aquest estil. Puig i 
Cadafalch està immers temporal-
ment en el modernisme, però tam-
poc no ho és; tot pensant en l'arqui-
tectura flamenca volia crear una ar-
quitectura nacional catalana. El gran 
modernista és Domènech i Montaner, 
igual, si no superior, als quatre o cine 
noms de l'arquitectuta mundial, no 
en va un dels seus edificis fou décla
rât Patrimoni de la Humanitat. 

Aquest arquitecte nostre, que 
fem nostre, del nostre Centre, tin-
gué una intervenció decisiva en la 
vida de l'entitat. S'escaigué que la 
casa fou adquirida per Ramon 
Montaner, que, com el cognom ja 
delata, era familiar del nostre artis
ta. Aquesta compra tenia una fina-
litat, ja que és el moment que s'està 
construint, diguem-ne restaurant, el 
castell de Santa Flotentina a Canet 
de Mar i, aixf com utilitzen colum-
nes i pedres del priorat del Tallat, 
priorat dépendent de Vallbona de les 
Monges, aixi mateix voleu fer-ho amb 
les columnes del tempie romà de 
Barcelona, que han servit a finals del 
segle xix als socis del Centre com a 
estatge social on hi havia els capi

tela a l'altura de la vista, ja que la 
casa era dividida en pisos i el Centre 
estava en el mes alt, cotresponent 
als susdits capitells del temple. 

Sembla que el mateix Doménech, 
ja tenia els seus dubtes sobre la con
veniencia de treure les columnes i 
portar-Íes a Canet, pero, a mes, rebé 
moltes recomanacions i pressions per 
part dels mateixos socis, entre ells el 
que fou brillant president, Césat Au-
gust Tonas, i no cal dir d'alguns iblus-
tres arqueólegs que el convenceren. 
I aixífou: Doménech decidí respec
tar les columnes, que eren tres 11a-
vors; la quarta estava a la placa del 
Rei com un element mes del Museo 
Provincial de Bellas Attes que amb 
encett o no i mes aviat a manera de 
dipósit tenia les peces per a resguar
dar-Íes perqué no fossin destru'ides. 
El Museu arriba fins a 1932, quan 
d'una manera orgánica se sistematit-
zen sota el guiatge del director gene
ral dels museus de Barcelona, 
Joaquim Folch i Torres. 

La columna, pero, que s'havia 
traslladat a mitjan segle xix, toma al 
seu lloc, in situ, l'any 1962, sota la 
direcció de l 'arquitecte Adolf 
Florensa. Així podia reconstruir-se 
el temple roma dedicat a August, 
del segle i, que era exástil, o sigui, 
amb sis columnes davant i darrere, i 
onze de laterals, l'emplacament de 
les quals va poder veure i fixar l'ar
quitecte lleidatá Antoni Cellers i 

L'arquitecte 
Lluís 
Domènech i 
Montaner, en 
un dibuix de 
Ramon Casas. 
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La intervenció 

de Lluís 

Doménech i 

Montaner fou 

decisiva 

perqué les 

columnes del 

temple roma 

es quedessin 

en el Centre 

Excursionista 

de Catalunya. 

Una de les 
obres de mes 
envergadura 

de Doménech i 
Montaner fou 

el nou Hospital 
de la Santa 

Creu i" Sant Pau 
de Barcelona. 

Obres de 
construcció de 

¡'hospital en 
una fotografía 

de l'Arxiu 
Fotografíe del 

Centre 
Excursionista 
de Catalunya. 

Azcona, que construí les cases de 
finals del segle XVIII. 

Aquest temple respon a la fórmu
la arquitectónica adoptada en aques
ta època a tot l'Imperi. 

També podem afegir que aquest 
iblustre batceloní, constructor del 
Palau de la Música Catalana, la casa 
Lleó Morera i l'Hospital de Sant Pau, 
entre altres, coblaborà com un mes 
en les tasques culturáis del Centre, 
a la vegada que com a arquitecte 
era un extraordinari dibuixant, pie 
de fantasia i atreviment. Vegeu, si 
no, en el Palau, fer volar pel sostre 
les valquíries wagnerianes i els ca-
valls alats, o l'omamentació coloris
ta fins a uns exttems límit, de parets 
i columnes; i si féssim una classifica-
ció a la manera de Linneus, podrien 
etiquetat-lo de «modernista, moder
nista» que sabe tractar amb encert i 
precisió aquest estil que clausuta el 

Romanticisme, com hem dit, i passa 
del sentiment mes aviat classic dels 
segle xvin, i gran part del xix, a un 

sentiment descaradament barroc. Es 
allò d'Eugeni d'Ors, que classifica 
tota la historia de l'art en dos movi-
ments: clàssic i barroc, de manera 
que quan acaba l'un segueix l'altre, 
i així s'altemen en una continuïtat 
amb un origen tan llunyà que per
dent de vista, i així continuata pels 
segles dels segles. 

Domènech i Montanet fou tam
bé un gran pattiota; algú potser el 
titilara de modérât, però se li veuen 
unes idees joves quan tenia seixan-
ta anys i un fons exaltât i, alhota, 
sere i méditât. En eli res no era fruit 
de la improvisació, tot tesponia a una 
manera de pensar molt intebligent, 
de mentalitat gtandiosa i superant 
els limits de la genialitat. 

Fou, a més d'historiador, un bon 
heraldista i un escriptor valuós; heus 
aquí alguns llibres que l'acrediten 
en aspectes plurals: politics, arque-
ològics, critics de la històna de 
Catalunya, tècnics, com correspon 
a la seva professió, que constitueix 
la seva principal tasca i la demos-
tracio que tot girava al seu entom, 
dins dels paramètres de l'arquitec-
tura, un fet totalment vocacional. 
Per exemple, esmentem alguns ti-
tols: Centceííes. Baptisteri i cel-la-
memorial de la primitiva església me
tropolitana de Tarragona, amb data 
de 1921; és el primer estudi seriós 
sobre el monument extraordinari de 
Constanti al Tarragonès. D'històtia 
criticopolitica, com La iniquitat de 
Casp i la fi del Comte d'Urgell, apa-
regut el 1930, a instàncies del seu 
fili Domènech Routa, quan feia set 
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anys que havia mort. Tècnics, com 
Historia general del arte: arquitectu
ra, de 1886. Un altre llibre tècnic: 
Iluminación solar de los edificios, de 
1877. No voldtíem oblidat un llibre 
que, si bé històricament potser ja 
s'ha superat, és, però, un capdavan-
ter de la bibliografia pobletana: His
toria i arquitectura del monestir de 
Poblet, aparegut l'any 1925. 

No es tracta en aquest cas de fer 
una bibliografia exhaustiva, ni de bon 
tros, sino de veure uns aspectes im
portants de l'historiador, del polític, 
del tècnic i, sens dubte, del creador 
de formes aplicades a l'arquitectuta, 
que és la base de la seva obra i en la 
qual és un capdavanter mundial. 

Fou també coblaborador en dis
tintes institucions; ptesident de 
l'Ateneu Baicelonès els anys 1898, 
1911 i 1913, i ingressa a F Academia 
de Bones Llettes dos anys abans de 
motif, el 1921. Cultiva el periodisme 
centrant-se en dos aspectes: l'artís-
tic i el polític. 

En l'activitat política, directa i 
no solament teòrica, tingué cantees 
significats com el de président de 
la Lliga de Catalunya pels volts de 
1888, quan actuava en la construc-
ció d'alguns edificis en aquest mo
ment decisiu de la Barcelona -com 
en deien- deis ttes vuits: 1888, com 
ata l'edifici del restaurant, de maó 
vist i décorât amb ceràmica deco
rativa i figutativa, que aviat els 
barcelonins amb sentit de l'humot, 
pel tipus d'encastellament del dis-
seny general de l 'edifici i 
influenciáis per l'obra de Serafí 
Pitarra, el coneguerem pel «Castell 
deis Ttes Dragons». 

Aquest edifici fou un deis mes 
costosos de l'Exposició Universal de 
Barcelona en aquesta data ja de la fi 
del segle xix, el cost del qual va rane-
jar els dos milions. 

No voldríem oblidar un fet 
importantíssim per a Catalunya, quan 
ingtessà a la Unió Catalanista el 1892 
i presidí la sessió inaugural en qué 
s'aprovaren les Bases de Manresa, que 
eli defensa. 

Va tenir contactes amb la ciutat 
de Reus quan la familia Navàs li en-
carregà la casa que constitueix un 
autèntic capolavoro de l'arquitectu-
ra modernista de 1901, l'Institut Pete 
Mata de 1897, obres que qualsevol 
cátala de cultuta ha de conèixer. 

L'Institut 
Mental Pere 
Mata, de Reus, 
una altra de 
les obres 
importants de 
Domènech i 
Montaner. 

No oblidem l'Hotel Internacional 
de Palma de Mallorca, que avui cons
titueix un deis edificis emblemàtics 
de la ciutat. I tampoc no podem ig
norar que la seva familia provenia 
de Canet de Mar i que hi passava 
llargues temporades. Allí tenia el seu 
estudi, que avui és Casa-Museu 
Domènech i Montaner, un petit mu-
seu sentimental, però -diria- modè-
lic. Així mateix tenim ptesents al-
guns altres edificis de la població. 

Cal afegir-hi, i ho deixem per al 
final, l'edifici de l'Exposició del 88 ja 
esmentada, peto per la seva S ingu la 
rität l'hem deixat últim, un edifici 
exemplat que avui entraña abans 
d'hora al Guiness: l'Hotel Internaci
onal, amb la seva dimensió monu
mental i la seva singulat consttucció, 
on res no era prefabricat sino fet ex-
clusiu pet a aquell edifici. El mèrit o 
el cas sorprenent fou que la seva edi-
ficació només dura, fins que fou inau-
gutat, 64 dies. Avui no serien capa-
eos de fer-ho amb la qualitat i el dis-

seny especial amb qué fou ptojectat, 
un fet que estent gairebé segurs que 
no s'ha repetit. 

"Tomem al començament. Lluís 
Domènech i Montanet fou company 
i consoci del meu pare i segurament 
de molts deis associats que visqueten 
i tteballaren per mantenir el prestigi i 
el fedteçament de la nostta entitat, 
el Centre Excursionista de Catalunya 
ptoverbial. EU ens decora la casa i 
enderroeà aquell entorn, i avui po
dem contemplar el temple que co-
neixem, el més antic de casa nostta, i 
sentit-nos orgullosos d'haver nascut i 
prospérât a redós d'aquesta obra de 
romans, les quatre columnes del qual 
podría èsser l'antécédent deis quatre 
pals de gules de l 'ensenya de 
Catalunya. 

Que l'espetit exemplar de 
Domènech per a nosalttes i el nostre 
Centre continui' empatant-nos com 
ho ha fet fins ara, quan es complei-
xen cent cinquanta anys de la seva 
naixença. 
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L'art de la Hum 

63 anys 
de presencia: 
sembrar i recollir 
Joaquim Romaguera i Ramio 

Una crónica i una valorado del 63é Certamen Estatal de Cine
ma i Vídeo no professional Selectiu ÚNICA 2000 

En un descans 
de les sessions 

de selecció 
deis films. 

Un tast d'aromes: 
alguns sermonets 

Any rere any intentem donar 
compte a Muntanya, com a membre 
del Jurat seleccionador, del que ens 
ha suggerit el paquet de cintes arri-
bades al Centre Excursionista de 
Catalunya per a concursar en nom 
de l'Estat espanyol a l'edició anual 
de la UNICA. D'acord amb l'apre-
ciació de Jean-Luc Godard, no sem
pre parlem de les obres, que seria 
l'obligació primigènia del crític i 
quan aquest s'acostaria més a l'ob-
jectivitat, sino sobre les obres, o sia, a 
l'entorn d'elles, que és quan el co
mentarista es mostra plenament sub-
jectiu, quan patla d'eli mateix a par
tir deis «estímuls» que ha rebut de 
les obres, però també gràcies a la 

convivencia amb els membres del 
Jurat, o per culpa seva. 

I any rere any m'adono que les 
meues prèdiques-ressenyes són el re-
sultat d'aqueixa combinatoria: el jo, 
que alhora explica i intenta 
explicar-se a si mateix per a enten-
dte més i millot manta cosa. Si, a 
més, tenim molt present i en grau de 
consciència que arreu de l'Estat es
panyol no es presta cap atenció ais 
concursos/certàmens/festivals de ci
nema «no professional/amateur/in-
dependent», nosaltres som l'excep-
ció més excepcional, voi dir que es
tera fent historia escrita d'aquest ci
nema «no cometcial», o sia, un plus 
de tesponsabilitat que a voltes ens 
angunieja: cada any m'hi passo més 
estona per a enllestir aqueixa cròni
ca! 

Ja sabem que el que ens arriba al 
Centre és només una escarida part 
del volum de films —estan desapa-
reixent, fins i tot en super 8 mm! !— 
i videos que es realitzen a l'Estat. 
Cada dia se'n toden més i més, indi-
vidualment, en escoles d'imatge, ta-
Uers de video —com el de 
Larrotxene de Donòstia—, univer-
sitats, institucions, pet a televisions 
locals, centres cultutals o d'esbatjo, 
etcètera. 

Una prova de l'inabastable volum 
de tftols que circulen per les disset 
autonomies i tegions de l'Estat espa
nyol és la ptolifetació de manifesta-
cions, amb ptemis o sense recompen
sa, i una altta prova és la creació 
d'una oficina que s'ocupa només del 
món del curtmetratge espanyol en 
l'Institut de Cinematogtafia i Atts 
Audiovisuals del Ministeri d'Educa-
ció, Cultuta i Esports del Regne d'Es-
panya, i encara una altra prova són 
els espais televisius dedicats a eme
tte curtmetratges lligats com salsit-
xes o agtupats pet afinitats. 

I, finalment, dins d'aquest apar-
tat reflexionador, és la consideració 
explicita del cinema com a entitat 
complexa estètico - attistico - indus
triai - mercantil: que hi ha obtes que 
són purament cinema i hi ha obres 
que són clarament fotocòpies del ci
nema; dit d'una altra manera —com 
deia el meu pare, que no tenia cot-
xe—: hi ha el Mercedes Benz, que 
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Lari de la llum 227 
és l'automòbil, i hi ha la resta, que 
són cotxes. I amb això volem dir que 
a l'hora de judicar les obres, veiem 
diàfanament que n'hi ha —la majo-
ria— que són fotocòpies i algunes — 
una minotia— que són obres perso
náis que exploren les possibilitats del 
Uenguatge imatge-so-muntatge. 

Si partíssim d'aitai premissa, la 
gran majoria les titaríem al cove, però 
com que també hem de tenir en 
compte altres conceptes/criteris, el 
Jurat (en majúscula) es veu en la 
nécessitât d'ésset laxos, d'ésset con-
descendents amb obres que no apor
ten res més que el telat, la narració, 
la trama, una idea. Queda ciar, oi? 
Anem-hi, dones! 

Un glop d'esséncies: 
les classificacions 
i les dades 

Enguany ens han vingut 42 obres, 
que hem agrupat així: 

Per geografia: 

Catalunya: dotze cintes (la mei-
tat en cátala). 

Euskadi: deu cintes (totes en cas
tella, encara que algún crédit i en 
algún cas alguna veu de fons —p. 
ex., per TV— vingui en éuscara). 

Comunitat de Madrid: set cintes. 
Andalusia: quatte cintes. 
País Valencia: quatre cintes (en 

castella). 
Atagó: ttes cintes. 
Castella-Lleó: una cinta. 
Castella-la Manxa: una cinta. 
O sia que, pel que fa a llengües 

ptópies, tararí pif-pof: cada any menys 
usades en el cinema, voi dir que min-
va l'ús social de les alttes llengües es-
panyoles distintes i distingides, enca
ra que semblants al castella (llevat 
de l'èuscara, que aqueixa sí que n'és 
de diferent!). 

Per formats/sis temes : 
- VHS: dotze cintes. 
- Betacam: vuit cintes. 
- Mini DV: vuit cintes. 
- SVHS: cinc cintes. 
- Hi8 mm: quatte cintes. 
- DVcam: dues cintes. 
- Super 8 mm: dos films. 
- 16 mm: un film. 
O sia, que la «modernor» deis apa-

rells —més fácil, més lleuger, més ba-
rat, més ràpid, més compatible, més 
durador, més disseny, més 
usar-i-llençar, més per a tothom, més 

pam-i-pipa, mes etceteta— s imposa 
a cor batent i cavali desbocat: el digi
tal s'ho acabatà cruspint tot, menys 
el 9,5 mm!, que constitueix de Calella 
del Maresme estant un teducte de 
teptesentació urbi et orbi, el claustre 
de clausura de beats i beates inkor-
tuptibles en defensa, promoció, difu-
sió del 9,5 mm. 

Per generes: 
Ficció/argumental: ttenta títols. 
Documental/tepottatge: sis títols. 
Animació: quatte títols. 
Expetimentació: dos títols —tot i 

que potset alguns deis anteriors en-
caixarien millor aquí, però ja saben 
vostés que els calaixos no tanquen 
mai prou bé i el solapament de gene
res i estils és una característica del 
mestissatge, hibridació o impuresa ci-
nematogtàfic que avui es porta. 

Un got d'espirituosos: 
el Jurat 

El Jutat d'enguany és el següent: 
Antoni Colomer i Puntes, guionis
ta; Raül Contel i Fetretes, cineasta; 
Xavier Estrada, técnic de so; 
Joaquim Romagueta i Ramio, tecer-
cador i histotiador de cinema; Maria 
Encarnació Soler i Aloma, presiden
ta de l'associació Cinema-Rescat; 
Jordi Tomas i Freixa, cineasta; Pere 
Parerà i Rodríguez, de la Secció de 
Cinema i Vídeo del CEC, secretari i 
fotógraf (sense veu ni vot), i Josep 
Jordi Queraltó i Tomet, delegat d'Es-
panya a la UNICA (amb veu, però 
sense vot). 

Un bol d'infusió: allò 
gairebé impossible 

Si mitem els continguts de les obtes 
des del punt de vista del missatge, 
ens trobem enguany amb el primer 
títol que vani visionar, La búsqueda 
de la felicidad (Publio de la Vega 
García, de Madrid; mini DV, 1'), que 
ens assenyala el tortuós carni que se-
gueix mant realitzador a l'hora 
d'explicar-nos qué voi dir-nos: ma-
neres de cercar la felicitat quotidia
na. Així, a Son (Caries Gurí i Coca, 
de Sabadell; VHS, 1 '), el gos voi cla-
par, però el periquito no el deixa, 
d'aquí que aquest acabi dins d'un 
tellotge, des d'on no el molestara; a 
Contigo camino pensando (Cristian 
Pozo/David Page, de Madríd; mini 

DV, 14'), tots són uns desgtaciats, 
pero tots cerquen la felicitat; a Mo-
numents de la nostra ciutat (Salvadot 
Strohecker, de Calella del Maresme; 
VHS, 10'), un cop morts, tots aconse-
gueixen la gloria gtácies a dedicat-los 
un monument utbá; a This Is the End 
(Pablo Semper, de Donóstia; VHS, 
4'), un aHot pela son getmá i així se 
sent felig!; a t.veo siempre (Leite 
Apellániz López, d'Atfigotiiaga 
[Bizkaia]; Betacam, 10'), ella és felic 
mirant la tevé tomona, tot i que aca
ba tancada en un sanatori; a La 
memoria del cine en Fuentes de Ebro 
(Ángel Gonzalvo Vallespí, de 
Saragossa; VHS, 23') ells eren o es 
creien felicns quan tenien cinema al 
poblé...; a Perversiones (d'un coHec-
tiu, amb Ibón Goikoetxea, de 
Donóstia; Betacam, 15'), ell se sent 
felic; mitant pomos (vídeos, revistes 
vetdes) o escoltant teléfons erótics...; 
a Remordimientos (Rafael Portillo 
Domínguez, d'Alcalá de Guadaira 
[Sevilla]; Betacam, 15'), ella está con
tenta peí seu embatás, pero ell s'aca-
ba su'ícidant penqué les seves activi-
tats el corsequen; a Calobra (Roberto 
Aznat Almazán, de Satagossa; Hi8 
mm, 12'), un capellá mata un altte 
penqué sigui felic un desgtaciat, que, 
al seu torn, es mata; a Qué dura es la 
vida (Femando Caballero Tamayo, de 
Lasarte [Gipuzkoa); mini DV, 7'), un 
patell de ttinxeraires desencisats del 
tot es volen suicidar llancant-se al 
buit, si bé al final prefereixen seguir 
vivint; a El psicoanálisis (Luis E. 
Quiñonero, de Madrid; VHS, 17'), la 
particular terapia del psiquiatre el 
porta al manicomi: els clients felicos, 
ell ben foll; a Una familia feliz (Juan 
José Díaz Cantero, de Caudete 
[Albacete]; Betacam, 13'), a l'hota 
de sopar cada membre de la familia 
explica l'attocitat/batbaritat que ha 
perpetrat aquell dia, grácies a la qual 
se sent felic, contestant així a la pre
gunta inicial: «¿Hasta dónde la gente 
será capaz de hacet pata conseguit la 
felicidad?»: el noi ha atonyinat un 
parell de negres, el xicotet s'ha pixat 
damunt la professota, la noia s'ha fo-
llat dos paios al matí i una paia a la 
tarda, el pate ha practicat la pitoma-
nia i la mate ha tallar el cap del lam
pista, que exhibeix en una 
safata-pastís, i tots acaben brindant 
amb cava... pet la familia! Última pre
gunta: «¿Es lícito utilizar cualquier 
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Ilari de la llum 
El jurât de 

selecció en un 
moment de 

deliberado. 

medio para obtenerla?»... la félicitât! 
I així podtíem anar extraient, en 

resseguir la resta de cintes rebudes, 
alguns «missatges» letals que ens et-
ziben els seus autors/coHectius: que 
tot déu cerca la félicitât, pero que 
l'existència, i no la vida, el dia a dia, 
vaja, ho impedeix. Aquest tema, com 
el de la «guerra dels/entte sexes», pre-
sideix ara sí la vida deis humans, és la 
font d'inspiració de la majoria de gui-
onistes «sense gaire imaginació», 
molts deis quals ho tracten per la via 
de la comedia o de l'humor, en lloc 
d'encarar-se valentament amb aital 
problemática universal; amb imagina
ció crítica «positiva» i no amb ffivoli-
tat o banalitat «negativa». 

Un traguet de dolç: 
Copa Film Minut 
(cinc títols) 

El ptimet que dic és que alguns 
curts breus haurien estât mes bé i 
arrodonits si s'haguessin ajustât al mi
nut: Cuéntame algo sobre ese volcán, 
de José Luis González Vera i Alfredo 
López, de Málaga; DVcam, 3'; 
Domingo negro, de Ramón López 
Bello, de Madrid; VHS, 2'; This Is 
the End, de Pablo Semper, o 
Pensamientos negros, d'un coblectiu, 
amb Eva Aycatt i Iñigo Dendategi, 
de Donóstia; SVHS, 4', cinta que 
en conté dos: Zapatitos, en blanc i 
negte, i Vaquerito, en color; si ha-

guessin participat per separat, la pri-
meta hauria guanyat sense discus-
sió la Copa Film Minut. 

Segon: alguns de minut han om-
plert un minut de cinta, però no han 
fet una obra d'un minut. Tercer: no 
s'hi val a enviar el trailer d'una cin
ta de 17' (Los girasoles, deis getmans 
Lagares Díaz, de Barcelona; 16 mm, 
1'). Quart: presentai un minut un 
any i adonar-se l'any següent que la 
cosa dona per a mes és el contrari 
(Simón, deis germans Lagares Díaz; 
Super 8 mm, 7'). Cinque: el Jurat 
atorgá la Copa Film Minut a La 
búsqueda de la felicidad, citat abans. 

Una copa de cava: 
UNICA Joventut 
(cinc títols) 

Només patiate de dos: del que 
vam premiar, t.veo siempre, d'Apellá-
niz, i del malaguanyat per bajanet i 
poca-solta, Tengo que decirte una cosa, 
d'íñigo Kintana Mendoza, de Lasatte 
(SVHS, 5'). Aquest aconsegueix cre
ar molt bé un clima d'expectació, per 
la planificació, la llum, la fotografia, 
l'edició, l'off de la noia que menja es-
pinacs amb cigrons per sopar i rumia 
com dir a sa mare que trafica per la 
cuina alguna cosa que no s'atreveix a 
dir-li, unes intetptetacions del tot cre
íbles. Mentre tothom s'espeta que li 
digui alguna cosa transcendent, im-
pottant, substanciosa, li confessa que

ja n'esta tipa de menjar espinacs, i com 
que en Kintana encara no en té pas 
prou d'havet-nos pies el pél, ens en-
clasta el plat per la cara, contta la ca
mera. Nano, t'has canegat la peHi, ttet 
que consideris que nosaltres, els molts 
espectadots que aquí Fhem vista, no 
tenim cap polsim de l'humor que sa
les. Els gags verbals conclusius no po
den ser estúpids. 

En canvi, Apellániz juga fort: re
trata en diverses situacions l'aliena-
ció d'una teleaddicta que arriba al 
punt d'aparcar-se al carrer davant 
un apatadot pet a podet veute la te-
levisió, perqué no té pempis per a 
comprar-ne una; la dona acabará re-
closa, mirant la tevé, és ciar, al cos-
tat del metge, que sembla que tam
bé li va la cosa... Espléndida la 
teleaddicta Julia Hernández i ben 
mesurât el guió d'Eva Rivas. Li vam 
atorgar un primer premi, en principi, 
per unanimitat, i encana va rebre un 
pareil de vots quan vam fet la classi-
ficació final deis films presentats 
(menys els de Film Minut). 

Una tassa de café: 
Selectiu ÚNICA 
(32 títols) 

Hi ha cintes que si no van subtitu-
lades no es poden entendre bé, i pen
sant en un certamen internacional 
aixô s'ha de tenit molt en compte. 
N'hi ha que descansen ptecisament 
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ìlari de la llum 
en el que diuen les persones, expli
quen un retali de la seua vida o re-
corden alguna cosa que convé fer 
ressaltat, com succeeix amb dos títols 
que a un servidor li van interessai, 
però que son no tan sols inviables, sino 
també poc treballats: La memoria del 
cine en Fuentes de Ebro, de Gonzalvo 
Vallespí, quan en aquest poblé hi ha-
via el cine Avenida; ara no en teñen 
i la gent ho feconda: els supervivents 
es rettateli una mica i es dona una 
certa visió de l'Espanya deis anys cin
quanta. A M. Sanjuán, pintando pája
ros, de Gabtiel Ochoa Peris, de Va
lencia (Betacam, 18'), d'un pintot 
que es va havet d'exiliar, ara se'n vol 
recuperar la figura i l'obra per part 
de gent d'aquí, que en patlen. Un i 
altre son tepottatges televisius basats 
en els testimonis, intéressants, però 
de curiositat restringida: podrien 
anar mes enllà. 

En canvi, Weapons [Armes], de 
Ramon Font de Saint-Getmain, de 
Castelldefels (Barcelona) (SVHS, 7'), 
l'entén tothom: és un ablegat anti
militarista i antiatmamentista; les ar
mes i les guerres i els militars només 
porten mort i sang (la pantalla es taca 
de vermeil). Les imatges son les vitri
nes i tot el que es conserva en el 
Museu Militai del castell de Montjuïc 
de Barcelona. La mùsica que escol
ten, és l'Imagine de John Lennon. 

Contundent, ciar i universal, però 
pel gust del Jurat massa teiteratiu: no 
cal repetir —cinematogiàficament, 
eh?— allò més de tres cops, cteiem. 
Amb tot, gracies, i que circuii la cò
pia per pantalles gtans i petites d'at-
reu del món. (Li vam donai un pareli 
de vots en la classificació global.) 

Lenterrament, d'Abel Aideriu i 
Surinyach, de Roda de Ter 
(Barcelona) (VHS, 20'), es basa en 
un conte del gran poeta català fili 
d'aquesta població, Miquel Martí i 
Poi, que ens ve a dir que la gent va 
als entenaments i xerren pels colzes 
de tot menys sobre el difunt. Bé. A 
partir d'aquí dues dificultats que l'au
tor havia de resoldre: l'ambientació 
d'epoca, anys cinquanta, prou reei-
xida, si bé surt perjudicada seriosa-
ment perqué els protagonistes no do
nen l'edat que representen, en espe
cial el jove; el segon punt negatiu: 
massa respecte al text, d'aquí que soni 
liteiari, encotillat, en Hoc de fer-se'l 
seu, d'apropiar-se'l cinematogiáfica-

ment, d'adaptar-lo amb més agilitat i 
visualitat (una qüestió de guió). 

I un guió de nova planta, amb di-
àleg imparable, interpretado versem-
blant i planificado mínima però ima
ginativa és el que sustenta i atrapa 
el ja citat Qué dura es la vida, de Ca
ballero Tamayo (millot cuttmettat-
ge Badia de Pajales, Astúiies). Un 
pareli de penjats fumen l'ultima ci-
garreta abans de llancar-se tienta 
mettes avall; va i raonen els penques 
d'aitai compattida decisió, si bé aca
ben anant-se'n de copes penqué vo-
len continuar vivint «esa puta vida». 

(Parentesi: de blasmes, renecs, gro-
Ueties, fàstics, invectives o paiaulotes 
no tan sois aquest diàleg en va curull 
[i encara aquí s'hi adiuen], també una 
gian majoria deis films que hem vist, 
deis que veiem en sales o per televisió: 
és una «moda» ben assentada, a tali 
de crossa verbal, tant si ve a tomb com 
si no, i és que el fuck anglés ha fet 
estialls: fa jove, desinhibit, espontani, 
ditecte, natural... [Vaig anotai els més 
sentits, cap a la tientena, i guanyen 
«puta», «jodet» i «cono», solets o bé 
integtant una bieu frase feta que els 
emfasitza].) 

La vida és dura, sí, i fer cinema 
no és fácil, però quan es té una idea 
senzilla i se sap explicar amb els ele-
ments audiovisuals imprescindibles, 
encara que rugosament, la cosa lut
ila, encara que et molesti el Uenguat-
ge, no el cinematografie, sino el ver
bal. Qué dura es la vida va aconse-
guit quatie punts, la vam mencio
nar, es va exhibir juntament amb els 
títols seleccionats, però és d'aque-
lles peces que exigeix subtítols si voi 
viatjar a l'estranger. 

Muntai una campanya antialco
hólica és una acciò necessària i posi
tiva. La caja, de Hugo Sena Andueza, 
de Madrid (Betacam, 14'), contribu-
eix a això: tots els qui s'acosten a aju-
dar un begut enmig d'un pare (ur-
géncies, guardia urbana, jovent, pas-
savolants, escombriaire, etc.) l'acaben 
deixant allí, i penqué no passi fred 
(l'endemà apareix nevat!) el prote-
geixen tancant-lo en una caixa de 
caito. La lectura i els missatges que 
se'n deriven podiien set, son, sucosos, 
peto una còpia técnicament 
impresentable invalidava entrar-hi a 
fons: una llàstima. Compte, a més, 
amb intétpiets piofessionals: Irene 
Visedo, Guillem Montesinos, Eloy 

Azotín, Femando Ramallo, segura-
ment per a reforçar la campanya, que 
no sabem si és auténtica o de ficció... 

També és difícil d'explicar Cañí, 
de Kike Kanalla, G. Beneroso i A. 
López, de Málaga (DVcam, 17'), que 
comença sensacionalment (un gas-
patxo amb sevillanes i manganilla, 
picadois i toreros, supeistició religio
sa i d'alties menés...), petó que al 
cap d'un pareil de minuts eau en 
picat: un desastre, i quina llàstima, 
perqué la cosa prometía, era diverti-
díssima, una kanallada de molt ca
lât ben ambientada i interpretada. 

Igualment acaba fallant Ai, Ben & 
Gail, d'ígoi Legatreta i Emilio Pérez, 
de Leioa (Bizkaia) (Hi8 mm, 15'): una 
historia de lladiegots, diogotes, dono-
tes, inspectois i pistolots que s'explica 
a tiavés d'un inteiiogatoti i el que va 
passai, pero que complica tant la nai-
ració, el relat, vaja, que hom acaba 
peident-li el fil. Llàstima, perqué for-
malment té una factuia sólida, mun-
tatge que va peí feina, bona ambien
tado, bé de so i música, fotografía con
trastada i tieballada, peisonatges cre
íbles, suspens, etc. 

I acabem la nostta crónica parlant 
deis quatte títols seleccionats pet a la 
ÚNICA en representado de l'Estat 
espanyol: 

Hades és en la mitología el déu deis 
motts; el seu tegne és habitat peí tots 
ells, bons i dolents. I Hades és el títol 
del mini DV (d'excessius 8') de Pedio 
Ballesteros, de Barcelona: una exhi
bido infogiàfica suggestiva, suggè
rent, d'estètica d'avui mateix, gaiie-
bé impossible d'explicat amb quatre 
mots, perqué pertany clarament a la 
mena d'obres d'experimentació apa-
rentment sense relat que s'han de 
veuie-i-escoltai amb atenció, en qué 
tampoc no és diáfan el missatge, si és 
que n'hi ha un d'explícit. Un home 
colgat fins al coll (Andrés Corchero) 
mita al seu entom i veu passai avions, 
ïamats, un matoll crema sol (el foc!), 
mais i llacs (l'aigua!), els paisatges de 
fons varíen, els sons i les musiques can-
vien a cada nova imatge-seqüéncia... 
I dessota seu, aigua, com si nedés; fins 
a aconseguir escapolir-se i trobar-se 
amb una formosa: els dos colgats, tots 
dos nedant, s'abracen. Passen avions, 
el matoll s'apaga, el tamat bela. Fi. (Li 
vam atoigat cinc punts.) 

Gambito Danés, de Luis Trommer 
Liria, d'Elx (Alacant) (VHS, 4'), és 
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Lari de la llum 
La Sala d'Actes 

del Centre 
durant les 

projeccions de 
selecciô dels 

films. 

una animado infogràfica en 3D (mo
delado d'espais, texturització de per
sonarles) que explica aqueixa figura 
descaes amb una vistositat i un dina-
misme magnífics, amb la coblabora-
ció de la música, és ciar (no té parla), 
que acaba tan fantasmagòricament 
com contenga; és com un comercial 
televisiu allargassat que narra la fi
gura gambito (mat a la primera o sa
crifici d'un peo...) d'un tal Danés, die 
jo. (Li vam atorgar sis punts, potser 
pensant que obres així les entén tot-
hom.) 

Los ojos cerrados, de Daniel 
Cuesta, de Donòstia (Betacam, 10'), 
es mereix els sis punts que li vam ami
gar sense discussió. 

Un exboxejador que ara du un bar 
cutre i que li agradaría fer d'entrena-
dor o treballar en un gimnàs, malviu 
amb la dona, que fa neteges, i la filia, 
que s'emptenya durant el sopat i toca 
el pirandó: hi ha mal rotile. Apateix 
«el Siberiano», un antic manaia es
pecialista en tripijocs bruts en la boxa 
que torna al barri i proposa a 
l'exboxejador que faci una feineta: 
escatmentat uns bandattes que s'han 
instaHat al batti perqué li fan la guit-
za. El nostte bonàs es dirigeix amb una 
pistola al Hoc indicat i es troba... sa 
filia punxant-se. EHipsi: se sent un 
tret. Eendemà, l'exboxejadot al bar 
amb la cara de sempre. I així com 
contenga, acaba: imatges de quan 
eta boxejadot, so d'ambient de com-

bats, bons records, de l'ahir a l'avui. 
Trista, bruta, negativa, la vida com 
un roe a la faixa. Espléndides ambi
entado (el bar, la llar) i interpretació 
(sobria, continguda), tot creíble a 
glops. Amb els ulls tancats boxejava 
—diu—, perqué pegar un altte és una 
barbaritat, però així és la boxa, i amb 
els ulls tancats executa la feina: si no 
s'entén amb la filia, encara admet 
menys que es dtogui, és ciar. Gairebé 
no li calen els subtítols, penqué el que 
es diu no és transcendent, s'infereix, 
si bé sempre l'ajudaria a l'hora de vi-
atjar a l'estranger. David Cuesta posa 
de manifest ditets i pois. 

I finalment Psicòtica, de Josep 
Maria Joaquín i Ventura, de Sant Joan 
Despí (Barcelona) (mini DV, 18'): 
rodó! Joaquín és un cineasta que 
planteja cada nova obra amb mes rise, 
com un repte personal de qui coneix 
les seves capacitats i voi aconseguir 
que aqüestes es plasmin en la panta
lla a pattit d'unes histories sempte de 
complexitat psicològica evident. 

Amb Psicòtica ha fet dómino, i no 
ho tenia fácil, perqué en tot moment 
se situa valentament en el límit que 
planteja el telat i la posada en esce
na a qué aquest l'obliga, fins i tot 
jugant amb l'ambigüitat de la prota
gonista, una clónica de Janet Leigh, 
la de Psicosi d'Alfred Hitchcok: 
dona disftessada d'home? Quan es 
treu la perruca que la fa semblar 
Janet, diries que és una dona, però 

el dubte petsisteix grácies al fet que 
Joaquín no ens la mostra enterament 
quan es dutxa (la famosa seqüéncia 
de l'assassinat amb un ganivetás per 
Anthony Perkins, recorden?). En fi, 
tot és molt subtil i palés alhora, en 
aquesta historia d'una noia que es 
passa el dia tancada mitant el film 
de Hitchcok i un álbum fotografíe 
del mateix film, emulant, inteipte-
tant seqüéncia tere seqüéncia el que 
veu, repetint-ne alguna mes d'una 
vegada, obsessivament i al mateix 
titme que la nattació de teferéncia i 
amb la mateixa música, és ciar. Una 
quotidianitat altra representada amb 
acutada gesticulació, amb idéntic 
suspens, la culminació del qual atri-
ba amb la seqüéncia final, magistral-
ment realitzada en una sobreimpres-
sió que ens imptessiona. També li 
vam atotgar els sis punts i tots confi-
em que a la ÚNICA meteixi la re
compensa que s'ha guanyat, per risc, 
per haver sabut tractat el telat amb 
un pols i una posada en escena que 
s'imposen sense fissura. 

Esperem que l'any vinent la colli-
ta supeti la d'enguany, en nombre de 
títols i en qualitat, i que la llicó que 
deriva de tot concuis i humilment 
dels nostres comentatis, setveixin ais 
patticipants pet a ptacticat la modes
tia de plantejaments de paitenca i 
l'economia en minuts peí a l'edició/ 
muntatge; o sigui, menys ambició i 
mes concieció. 
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Ara fa cent anys 
i escaig... 
Mort i resurrecció 
de Puigcercós 
Francese Gurri i Serra 

El record d'una esllavissada que ensorrà un poble 
de la Conca de Tremp, situat dalt d'un turò, a fi-
nals del segle xix. 

Fa pocs anys, concretament el 
1992, Puigcercós, a la Conca de 
Tremp, commémora amb una gran 
festa el centenari de l'any que van 
ser entregades als seus veïns les 
claus dels nous habitatges acabats 
de cons t ru i r en subs t i t uc ió 
d'aquells del poble vell que uns ca-
tastrofics esllavissaments havien 
entunat. Va ser, segons ens explica 
entusiasmada una mestressa, un 
acte molt emotiu, amb assistèneia 
de moka gent impottant, com eis 
alcaldes de Barcelona, Lleida, 
Reus i Sabadell, entre alttes, ciu-
tats capdavanteres en el seu dia 
d'un moviment d'ajuda humanità-
tia que va petmette la consttucció 
del nou Puigcetcós per a una gent 
attibolada davant del fet inesperat 
i terrible de veure com perdien tots 
eis seus béns i quasi la propia histo
ria. Així, el 1892, amb l'enttega de 
les noves cases, finalitzava un mag
nifie exemple de Solidarität huma
na, perqué la desapatició del poble 
primitiu empottat pet les ensulsia-
des va promoure una gran commo-
ció en l'opinió pública, va mobilit-
zar govern, organismes i entitats, i 
es van otganitzar col-lectes, sobre-
tot a Barcelona, que aplegaren 
molts diners. Ara, entte eis diversos 
actes commemoratius, que foren 
molt lluïts i ompliten de gent la mo
derna plaça del nou Puigcercós, 
amb musiques, balls i manifestaci-
ons folkloriques, es va procedir a 
retolar eis carrers amb eis noms de 
les localitats que mes es van distin-
gir en l'ajuda. 

La tragedia va comencat l'any 
1848 amb unes ptimetes esquerdes 
al turó dalt del qual s'aixecava el 
poble, amb el seu temple románic 
de Sant Martí i les restes del modest 
castell de Puigcetcós, amb una torre 
rodona que, segons explica Madoz 
el segle passat, feia de campanar. 
Una torre de planta circular amb 
carreus regulars i finesttes sageteres 
que aparenta obta del segle XI, tot i 
que no n'hi ha noticia documental 
fins el 1194. Escara que les mencio-
nades esquerdes, poc importants, 
van set tapades, deu anys mes tatd 
en van apatéixet d'alttes ja una 
mica mes considetables que van 
ptoduir algunes escletxes a l'esglé-
sia i en algunes cases, fet que va co
mencat a alatmar la gent. Petó l'en-
sutt va ser passatger, i durant 
vint-i-tres anys tothom ho va anar 
oblidant. Pero va ser durant els pri
méis dies de l'any 1881 quan la cosa 
ja va esdevenir mes seriosa, fins al 
punt que es va haver de fer veure a 
la gent que el lloc era inhabitable. 
Peí febrer del mateix any la revista 
Minerva informava: «La provincia 
de Lérida está a punto de ver 
desaparecer e l poblado de Puchereas 
(...). Estos días se han reproducido 
dos síntomas, las grietas son mayores, 
los temblores de tierra han aumentado 
también, y la población está 
amenazada de sumerción. Una grieta 
abierta a poca distancia de una casa 
tiene 55 m de abertura y de 
profundidad 70». Quinze dies mes 
tard, la mateixa revista insistía en el 
tema: «Las últimas noticias de 

Puchereas son bastante aflictivas ( 
— ) . Viñas, huertos y casas 
desaparecen y las grandes cortaduras 
amenazan una horrorosa catástrofe»,. 
Al mateix temps, en el Boletín de la 
Comisión del Mapa Geológico de 
España, Lluís Mariá Vidal feia una 
exposició detallada del fenomen, 
que produi'a «la natural zozobra de 
quienes veían cercano el peligro (...). 
Fueron desocupadas las casas de 
mayor riesgo y por orden de la 
autoridad se estableció una vigilancia 
nocturna entre los vecinos para 
comunicarse lo que ocurriese». 

Es possible que aqüestes esllavis-
sades i enfonsaments fossin conse-
qüéncia llunyana, directa o indirec
ta, d'algun dels moviments sísmics 
que dutant el segle X I X es van fer 
sentir a la comarca del Pallars, com 
el del 1853, que va produir a Sort un 
«fuerte sacudimiento de tierra 
acompañado de un ruido espantoso y 
de un violento estremecimiento de 
puertas y vidrieras». Ceferí Rocafort 
s'afegiria mes endavant a totes 
aqüestes informacions dramátiques 
quan patla de noves i grans ensulsi-
ades entre el juliol i l'agost de 1889, 
davant les quals «y lo fet d'aparéixer 
vapors y aire calent en les esquerdes 
que restaren obertes, espahordi de tal 
manera ais pobres habitants de 
Puigcercós que veyent amenaqades les 
primeres cases per lo costat de ponent, 

Primer 
projecte del 
poble nou de 
Puigcercós 
(Arxiu Diocesà 
d'Urgell, 
Expedients 
Governatius. 
Arxiprestat de 
Tremp, 1886). 
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Les arreís 

Segon projecte 
-mes semblant 

al definitili 
del poble nou 
de Puigcercós 

(Arxiu Diocesà 
d'Urgell, 

Expedients 
Governatius. 

Arxiprestat de 
Tremp, 1886). 

resolgueren abandonar-lo». En reali-
tat, ja s'havia près la decisió de tocar 

el dos del poble el 12 d'abril de 1881, 
en una assemblea de tots els ve'íns 
després de la constitució, a Tremp, el 
20 de marc anterior, d'una Junta de 

Socorro para el pueblo de Puigcercós, 

semblant a la que des de feia poc 
funcionava a Barcelona, pero com 
que lesesllavissades no es van agreu-
jar, la gent es va tesistir a abandonar 
el poble i els socorristes (govetn i or
ganismes diversos) s'adormiren una 
mica a l'hora de cercar una solució al 
problema. Només va faltat una nota 
al diati de l'època El País, posant en 
dubte la motalitat de la Junta de 
Tremp i acusant els seus membtes 
d'utilitzat-la amb finalitats electo-
tais, penqué les coses s'emboliquessin 
i prenguessin un camí força tètbol. 
Finalment, petó, les noves ensulsia-
des del 1889 van fet que els de 
Puigcetcós, ara sí, marxessin del po
ble definitivament, i que les juntas de 

Socorro recordessin que la seva mis-
sió principal era socorrer. 

Davant de Tactual Puigcercós, 
ampli i polit, amb la gran plaça de 
Catalunya al centre i sis illes de ca
ses a les quals es dona el nom de 
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Barcelona, Lleida, Associació de Cors 
de Clavé, Reus, Premsa Associada de 
Barcelona i Sabadell, el visitant es 
ttoba amb una ptimeta experiencia 
urbanística moderna feta a munta-
nya, similar a la que molts anys des
prés tindria lloc, per exemple, al nou 
poblet de Pont de Bat (el vell se 
l'emporta una riuada). Els projectes 
van ser tres: el primer en forma de 
creu, el segon agafant la mateixa fi-
guta que una planta d'església, i el 
tercer, que va set el definitivament 
escollit, fotmant un gran carrer cen-
ttal intenomput per la gran plaça i 
dos carrers perpendiculars a aquell i 
igualment intetromputs per l'espla-
nada de la plaça. Peí que fa a les 
cases, es tracta d'habitatges telati-
vament petits, de cinc a vuit mettes 
de façana, de planta baixa i pis, i 
una superficie edificada entre 80 i 
120 mettes quadrats, amb una bona 
eixida o pati posterior de vint mettes 
de profunditat. Dos anys després 
d'inaugurar el poble nou, concreta-
ment el 27 de maig de 1894, el bisbe 
d'Utgell, Dr. Salvador Lasañas -el 
que seria després cardenal a la mort 
del bisbe Motgades- va posar la pri
mera pedra del temple «en presencia 
de grande concurso, habiéndole 
acompañado des de Tremp mucho 
clero, autoridades y particulares todos 
montados, formando una imponente 
comitiva de unos ochenta caballeros». 
La benedicció del nou temple va ser 
tres anys mes tard, quan ja el bisbe 
Lasañas era cardenal, i el cronista 
explica que «ha arribat a est poble á 
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cosa de les set del demati y después de 
haber descansat un moment se ha re-
vestit deis habits pontificáis...». I cal-
drà afegir que, per no perdre el cos-
tum, l'arribada la féu «acompanyat 
de una trentena de a caball entre clero 
y seculars de Tremp y alcontorns». 

Bé; ha quedat dalt la muntanya 
esberlada i ensulsiada, la tone ines
table i migpattida del castell, que va 
ser campanat de l'església, les restes 
d'aquest temple i de les cases. Tot 
plegat fa una certa angúnia, mal-
grat el temps que ha passât des de la 
ttagèdia, petqué la ferida a la mun
tanya és encara ben évident. Allá 
dalt del seu turó malmés queden, 
dones, els trossos d'un retall de la 
historia d'aquest indtet del qual es 
té referencia documental des de la 
ptimeta meitat del segle X. Després 
vindrien els dies en qué castell i ter
me passarien per moites mans, guêt
res i conflictes veïnals, i els temps de 
la llatga dependencia deis pabordes 
i senyors de Mur, tota una telació de 
fets tan abundants com difícils de 
seguir fins a arribar al Puigcercós ac
tual, sortosament ben viu, i que bé 
mereix una visita quan els excuisio-
nistes van camí de les muntanyes 
pallareses. 

Bibliografía 

Una informado complementa
ria sobre el tema pot obtenit-se amb 
l'obteta Notes per a la historia de 

Puigcercós, de Joan Abolla i alt., pu-
blicat peí Gatsineu Edicions, 1992. 
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Camins i muntanyes 

Pic dels Tres 
Senhors, circuit 
per la vall de la 
Courbiere (Arieja) 
Joan Puras i Rexach 
Marti Puras i Rexach 

El pic dels Tres Senhors te una bellesa especial, 
una majestuositat i una Personalität pröpia que el 
fan altament atractiu i recomanable. Forma part 
del Prepirineu occitä de tArieja. 

El pic dels Tres Senhors (pic des 
Trois Seigneurs) és un cim modest, 
només té 2.199 mètres. Pot semblar 
que no té intetès, que és un bony o 
un cim de vaques. Sobtetot si es té en 
compte que és ben a prop de la pica 
d'Estats i d'altres cims pirinencs amb 
mes anomenada i que atrauen mes 
muntanyencs. Perô qui pensi aixô 
s'equivocarà. 

Un massis molt bonic 

El pic dels Tres Senhors té una 
bellesa especial, una majestuositat i 
una petsonalitat prôpia que el fan 
altament atractiu i recomanable. 
Forma part del massis que porta el 
mateix nom i n'es la máxima altitud. 
Esta desenganxat del Pitineu, mes 
al nord, i forma part del Prepirineu 
francés de l'Arieja. És a ben pocs 
quilômetres en linia recta de la pica 
d'Estats. Perô no hi té tes a veure; és 
un altte mon. 

La tuta mes curta per a arribar-hi 
és passant peí túnel del Cadí i el de 
Pimotent fins a Ax dels Termes (Ax-
les-Termes), i seguir la carretera X-
20 en direcció a Foix fins a Tarascó 
(Tarascón-sur-Ariège), on ens hem 
de desviar per a acostar-nos al massis. 

Aquest massis esta délimitât al 
nord i al sud per dues carreteretes i 
dos importants colis. Al nord per la 
D-618, que des de Tarascó puja al 
coll de Port (1.250 m), i al sud per la 
D-18 , que des de Vie de Sôç 

(Vicdessos) puja al port de Lers 
(1.517 m). Des d'ambdós colls pot 
fer-se el cim (molt llatg, massa, des 
del coll de Port), però sera sempre 
per lloms herbosos i pelats, perquè 
partirem, en tots dos casos, de més 
amunt del limit del bosc. 

La nostra proposta 

L'ascensió que us volem ptoposar 
és forga més duta, d'un desnivell gens 
menyspreable ( 1.200 m), va per la vall 
més profunda i tra vessa boscos esplèn-
dids. Hem triat aquest itinetari per la 
seva bellesa i perquè comenca al punt 
més baix possible, al costat mateix del 
riti més impottant que neix en aquest 

massis, la Coutbiète, i que dona nom 
a la fetéstega vall que penetta fins a 
sota mateix de la salvatge paret est 
del pie dels Tres Senhors. 

És absolutament tecomanable dut 
el mapa 2.047 ET de l'IGN francés, 
sèrie Top 25, d'escala 1:25.000. Hi tro-
bareu tots els détails i estareu sempre 
ben orientats. 

L'aproximació 

Així, dones, des de Tarascó aga-
feu la carretera D-618 fins a Surba i 
alla desvieu-vos per la D-23. Aviat 
passareu pel poble de Rabat (Rabat-
les-Trois-Seigneurs). Una mica més 
amunt travessareu lultim poblet ha
bitat, La Freyte, format pet quatte 
cases a banda i banda de la carreteta. 

Hem de mencionar l'esplèndid re-
fugi o gîte d'étape que hi ha a La Freyte. 
No es troba al mateix poble sino un xic 
més élevât, ais afores, i s'hi accedeix 
per una pista des de l'enttada mateix 
del poble. Un tètol de fusta ho indica. 
Val la pena passat-hi la nit i gaudit 
d'un refugi tan original en la seva 
concepció i distribució internes. De 
fora és més aviat lletjot. Sempre està 
tancat i les claus i la cuta les té una 
senyota del poble que viu a la casa 
número vint del carrer principal. Cal 
avisar sempre amb antelació de la vos
tra arribada, i així ta mesttessa us esta
fa espetant amb les claus. No fa men-
jars, peto podeu usar tots els estris de 
cuina, aigua calenta, dutxes, etc. 
(Gîte d'étape de la Freyte, 800 m, 
comuna de Rabat-les-Ttois-Seigneus, 
telèfon:0033 5 6105 9495). 

Des del coli de 
la Couillade 
(1.961 m): a 
¡'esquerra el 
Mont-Béas, al 
fons, la carena 
pirinenca amb 
el Mont Valier 
a la dreta. 
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Pic dels Tres Senhors 
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Des de La Freyte seguiu la catrete-
ta que s'endinsa cada cop mes a la valí 
de la Courbiére i que segueix el riu 
sempre per l'esquerra. Després del po
blé només ttobateu alguna casa afila
da. En un punt on la carretel a fa unes 
giragonses en forta pujada (959 m), 
des del primer revolt, un caminet a 
l'esquerra ens aptopa al riu per a con-
templat-hi una bonica cascada. Un 
rétol de fusta matea el punt exacte de 
l'inici del caminet. Continueu carre
tera amunt i de seguida arribareu a 
una esplanada on s'acaba l'asfalt, lloc 
idoni pet a deixat-hi el cotxe. 

Podeu encara seguir pujant per la 
pista, pero no val la pena. Un quiló-
mette mes amunt hi ha una barrera 
que us obligará igualment a deixar 
el cotxe, i en un lloc mes incomode. 
Aquesta ptimeta esplanada pot ser
vir també per a plantat-hi la tenda. 
Hi ha un pontet de fusta que traves-
sa el riu. El lloc és acollidor i bucólic. 

Comencem l'ascensió 

Ara sí, ja amb la motxilla a l'es-

quena, comenceu a caminar pista 

amunt fins a la barrera menciona
da. Només passar-la, la pista es bi
furca. La de la dreta segueix rectilí-
niament amunt, patablela al riu, tal 
com veníem. La de l'esquerra baixa 
una mica fins a ttavessar la Courbié
re per un guai cimentât. A partit 
d'alia la pista puja fort fins a desapa-
rèixer mes amunt i transformar-se en 
un bellissim carni, ben marcat amb 
senyals gtocs i blancs, que puja pet 
un bosc deliciós (Debes du Ressec) i 
que pot ta a l'estany Bleu ( 1.800 m). 
Aquest és un itinerari precios i molt 
recomanable. Petó el que us propo
sent encara ho és mes, tot i que tam
bé és mes dut i costetut, però alhora 
mes espectaculat i salvatge. I va a 
petat també a l'estany Bleu. 

No passeu el guai cimentât (no us 
desvieu a l'esquetra) i seguiu la pista 
principal que continua patablela al 
riu pet la seva esquena. Un bonic pont 
de fusta passa cl riu pocs mètres mes 
amunt i s'uneix a la pista de l'esquet-
ra, passât el guai. Deixeu-lo i seguiu 
la pista que puja suaument pel bosc, 
enclotada i sensé perspectiva. Aviat 
sottiteu a una gtan esplanada on hi 

ha una cabana en ruines. Es el pia 
d'Embanels (1.170m). 

Per primer cop veureu la impressi-
onant paret est del pic dels Très 
Senhors que s'alça tançant el pia. La 
pista es difumina i reapareix a l'altre 
exttem del pia. Però vosaltres ja no 
l'heu d'anar a ttobat. El nostte itine
rari ttavessa el pia, però acostant-se 
al riu fins a trobar un pontet que el 
ttavessa. Pet ptimet cop heu passât la 
Courbière. Ara comença de debò la 
pujada. Us introduireu en un magni
fie bosc on regna sempre la penom
bra. Els arbres són molt alts i hi ha 
una bona visibilitat interna. Sou al 
vessant nord de la muntanya i la hu-
mitat i la frescor es noten. L'olot de 
terra humida us donata forces per a 
emprendre la dura pujada pel bosc. 

El carni està molt ben matcat amb 
fites de pedres (no hi ha marques de 
pintura), però puja fortîssimament. 
Primer fa moites ziga-zagues i gua-
nya desnivell molt dreturerament. 
Després inicia una ascensió en dia
gonal a la dreta, ja mes suau, fins a 
tocar d'un petit torrent. Compte, no 
el travesseu. Aquf les fites es petden i 
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Carmins i muntanyes 
Ascendint al 
pic de 
Peyroutet. 
Enrere queden 
el coli de la 
Couillade i el 
pic de Pioulou. 

us podeu confondre. Seguiu amunt 
per un altre caminet costerut i mig 
tapât pels matolls. Una vegetació lu-
xutiosa us envolta. Hi ha verdor i hu-
mitat arreu. Mes amunt el carni gita 
a la dreta i travessa el totrent per 
unes pedrés ben disposades. Després 
volta un tutonet que hi té clavats els 
darrers atbtes del bosc, i surt a una 
metavellosa esplanada ja fora total-
ment del bosc. 

Som al circ d'Embans ( 1.500 m). 
La visió és majestuosa. Davant vos
tre, millor dit, a sobre, hi teniu la pa-
ret est del pie dels Ttes Senhors. És 
una paret calcària de colot mattonós, 
solcada de dalt a baix per acanaladu-
res verticals pet on llisquen petits fi-
lets atgentats d'aigua, que vessen del 
circ suspès que hi ha quatre-cents 
mettes més amunt. I a la seva base, 
on ata som, es tettoben tots aquests 

fils d'aigua donant lloc a una verdor 
indescriptible de plantes i arbustos. 
Tenim la sensació de ser en algun in-
dret tropical i selvàtic. 

La gtan patet ens barra el pas. Cal 
que ens dirigim a l'esquerra (sud) 
tôt remuntant suaument aquest 
plateau curull de verdor. Anem cap 
a una barrera de roca que sembla 
tenit un pas en el seu punt més baix, 
pet on salta un torrent. Sembla que 

Aresta final 
del pic dels 
Tres Senhors 
des del pic 
de Créde 
(2.195 m). 
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Camins i muntanyes 

L'estany Bleu 
des del pic de 

Peyroutet 
(2.165 m). 

no s'hi pugui passar, perô si que hi ha 
un caminet. 

El camí puja fortíssim i en línia rec-
ta fins a sota el cingle. Alla unes ca
ñáis dificils fan que el camí, ata ja 
suau i horitzontal, tessegueixi la pa-
ret cap a l'esquerra fins a travessar la 
barra de roca pel pas que hi ha fet 
l'aigua. Es un collet estret entre pla
ques de roca calcaría desgastades. 
Aquí podeu descansar de la forta 
pujada. Si miteu enrére podreu veu-
re la magnífica paret amb les 
acanaladures, perô ara des d'un ni-
vell superior, tenint a baix el plateau 
on éteu abans, i a dalt el circ suspès 
que tôt just s'insinua. 

Ptosseguiu amunt per una valleta 
sensé visibilitat, tancada pet un collet 
enigmàtic. Perô quan hi arribareu 
descobrireu una visió que us satisfará 
molt. Sortireu de cop a la cua d'un 
estany (estany Long), situât en el sot 
duna antiga cubeta glacial. És un 
estany petit i allaigassat amb les ribes 
cobertes de gespa intensament ver-
da. I a dins de l'aigua hi belluguen, 
tot ondulant-se compassadament, 
unes llargues algues de color verd 
fose. Les petites onades de la superfi
cie de l'estany fan que es moguin in-
giàvides, pentinant-se i tepentinant-
se contínuament. 

Deixeu definitivament emeie la 
visió de la patet est del pie deis Ties 
Senhots. Ata, una nova peispectiva 
se us obre al davant. Encaia seta mes 
amplia si votegeu l'estany Long pet la 
dieta i accediu a l'altte estany situat 
un xic mes amunt, en una altia cu
beta glacial. Sou a l'estany Bleu 
(1.800 m). Davant vostre, mes amunt, 
veureu el coll de la Couillade (1.961 
m) que és cap on heu d'anar, i que 
está ja en plena cresta. A l'esquerra 
d'aquest coll veureu el llarg llom que 
pujafins al pie de Pioulou (2.166 m), 
i a la dreta, dalt d'una muialla que 
cau sobie l'estany Bleu, el pie de 
Peyíoutet (2.165 m), que és un deis 
avanteims de la Haiga atesta que ai-
riba fins al Ties Senhots. 

Gaudiu peí uns instants de la nova 
visió i de la bellesa de l'estany Bleu. 
És mes gian que el Long. Fa iblusió 
havei-lo tiobat. No ens espeiávem un 
estany tan gtan i bonic aquí dalt. Bé, 
sí que ho sabíem, petqué está molt 
clai al mapa, pero no per aixó deixa 
de ser menys impressionant ni de te
ñir una bellesa mágica. 

Ara podeu voltat l'estany peí qual-
sevol costat. Si ho feu per l'esquerra, 
tiobaieu el punt per on sobréix, i tam
bé el caminet marcat amb pintura 
groga blanca que baixa fins a la pista 

i passa el guai cimentat que us hem 
explicat abans. Us queden escassa-
ment dos-cents mettes de desnivell 
fins al coll de la Couillade. Peto són 
molt bonics. 

La pujada és fianca i suau, i l'es-
tany Bleu va quedant més petitet 
cada cop que us gireu. El mapa que 
us hem recomanat al principi indica 
un carni que no puja al coll sino que 
es decanta més a l'est, en ditecció al 
pie de Pioulou, fins a assolii la cate
na. Podeu intentar aquesta opció, 
però no hi ha carni. Ès una fotta puja
da pei entte matolls de netet que di-
ficulten la passa. És milloi seguii la 
vali naturai que des de l'estany Bleu 
puja a la Couillade. Milloi carni i més 
suau. I guanyateu temps. 

Sense gaiie esforc aviat anibaieu 
al coll de la Couillade (1.961 m), 
una ptofunda bretxa ja dalt de la ca
tena que va al pie dels Tres Senhors. 
Si teniu temps i esteu en forma, us 
recomanem fer, complementària-
ment, primer el pie de Pioulou, que 
és a la vostra esquerra seguint la ca
rena. El desnivell és relativament pe
tit (200 m), però és més llarg del que 
sembla i es fa un xic pesat. La vista 
des del pie de Pioulou (2.166 m), 
però, és molt intetessant i vai l'esforc. 

La visió sobre l'aresta final del Ties 
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Senhors és total. També s'aprecia el 
circ penjat sota el cim, del qual rega-
lima aigua per les acanaladures de la 
paret est que cau sobre el circ 
d'Embans (que ja no podem veure 
des d'aquí, perqué queda molt enso-
tat). El pie de Pioulou té un abtupte 
vessant est i és també una talaia mag
nífica sobte l'enttada de la valí de la 
Coutbiéte. També s'aptecia perfecta-
ment el massís de la Pica d'Estats i, 
mes a ptop, els cims del massís de 
Bassiéts. Val la pena havet-se desviat 
i havet pujat fins aquí, encata que 
s'invetteixi una hota o mes a pujar i 
tomat a baixar a la Couillade. 

Situats altte cop al coll de la 
Couillade (1.961 m), inicieu ata la 
veritable ascensió al pie deis Ttes 
Senhots per la seva aresta sud-est. Un 
camí puja molt dtet peí l'aiesta des
carnada i salva un primer ttam tocos. 
Aviat l'atesta es fa mes suau i horit-
zontal. A la nostta dieta hi tenim un 
notable ptecipici. Tres-cents mettes 
mes avall veiem nítidament la silueta 
fosca de l'estany Bleu. Es nota que 
hem pujat. A la nostia esquena resta 
el gtandiós bony del pie de Pioulou, 
ja foica allunyat. L'atesta es ttansfot-
ma en una gran esplanada d'herba, 
ampia i llarga. Som al cim de 
Peyroutet (2.165 m). 

Des d'aqui ja es veu perfectament 
tot el tram que ens queda fins al cim 
dels Tres Senhors. Travessem tot 
aquest llarg cim fins que l'aresta tor
na a fer-se estreta. Al davant hi te
nim tres ptominències seguides. L'ul
tima és el cim. Primer caldrà pujar a 
una punta sense nom, de 2.162 m. 
Li succeirà el pie de Créde (2.197 
m), rocós i esvelt. Desptés se'ns pre
sentata el pie final. Un caminet hi 
puja ditecte pel llom. La patt final és 
empinada i cai agafat-se amb les 
mans als gtossos blocs de granit. Brus-
cament topem amb ttes creus de fer
ro de diferents mides clavades en un 
clot reomplert de ciment, damunt 
d'un dels gtossos blocs del cim. Ja 
som dalt del pie dels Tres Senhors 
(2.199 m). 

Les ttes creus fan referència al seu 
nom, encara que ens consta que fins 
fa poc només n'hi havia una, i que les 
alttes dues són de coblocació recent. 
Som al beli mig del massfs dels Ttes 
Senhots. Des del cim sutten tres llar-
gues arestes que ondulen quilòme-
ttes fins a clavar-se als esplèndids bos-
cos que envolten el massfs. Som dalt 
d'un cim punxegut, al mig mateix 
d'un entorn de cims arrodonits i de 
menot altitud, que van davallant en 
totes diteccions fins a fondte's en la 

verdor de les valls. La vista és*esplèn-
dida en totes direccions. Som prou 
lluny i apartats del Pirineu per a po-
der-lo contemplar linealment, d'est 
a oest, com una elevada barrera en 
l'horitzô. La perspectiva és nova per 
a nosalttes. No estem acostumats a 
veute el Pirineu distanciats des del 
canto notd. 

El pic dels Ttes Senhors és un cim 
reaiment solitari i molt poc fréquen
tât. S'hi respira una pau especial. 
Mentre estàvem embadocats mitant 
el paisatge un aviô militar va passar 
fregant el cim i ens donà un ensurt 
de mort. Deu set petquè és un cim 
tan «ttanquil» que els militais apiofl-
ten pet a fet-hi ptàctiques de vol! 

El descens: 
diverses opeions 

Ara ve el descens. Si la pujada us 
ha agradat, ara us proposent un des
cens diferent i complementari. Po-
deu tomai pel mateix Hoc. O baixai 
fins a l'estany Bleu, i des d'allà se-
guit el camf maicat amb pintuia que 
baixa pel banane de Batalaus fins a 
l'esplanada on teniu el cotxe. Peiô la 
nostia ptoposta consisteix a no tepe-
tir cap tios i fei una volta citcular. 
Aixf, que comenceu a baixar per 

Cim del pic 
dels Tres 
Senhors 
(2.199 m). 
Aresta cap 
al pic de 
Peyroutet 
i pic de 
Pioulou. 
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238 Camins i muntanyes 

Cim del 
pic dels 

Tres Senhors 
(2.199 m). 

Els Pirineus 
al sud. 

l'aresta nord (I'oposada a la que heu 
seguit de pujada). 

S'hi baixa molt bé i sense cap en-
trebanc. Aviat sereu en un petit 
collet. Teniu davant una elevació de 
l'aresta. Es el Cap des Gragnots 
(2.110 m). Podeu flanquejat-lo per 
l'esquerra, com fa el caminet, o fer 
un últim esfonj i pujar-hi. Val la pena. 
Es magnífica la visió sobre"tot el que 

us queda de baixada. Des d'aquí fa-
reu un rápid descens d'uns tres-cents 
metres de desnivell peí llom de l'ares-
ta fins a un coll molt matcat.i incon-
fusible. Passareu per una fita gegan-
tina abans d'arribar al coll de la 
Pourtanelle (1.789 m), una clara 
entalladura a la roca. A partit d'aquí 
l'aresta torna a elevar-se bruscament 
fins al pie de lajouinalade (1.945 m) 

i el Cap de la Dosse (1.948 m). Dei-
xeu aquests cims per a un altte dia. 
Ara cal seguit baixant, que encara us 
queden quasi vuit-cents metres de 
desnivell fins al cotxe. 

Des del coll de la Pouttanelle cal 
baixar a la dteta (est) per a tornar-nos 
a submergir en la vail de la Courbiere. 
El descens comenca per uns pendents 
d'hetba suaus (congestes de neu al 

Baixant per 
l'aresta nord 

del pic dels 
Tres Senhors 

cap al coll de 
la Pourtanelle. 

Mes enlla, el 
pic de la 

Journalade. 
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principi de temporada). Baixem pet 
una bonica valleta que mes avall que
da tallada damunt d'uns cingles. Som 
a l'exttem dret de la paret est del pie 
deis Ttes Senhots que hem tesseguit 
per sota a la pujada. Aquí la patet ja 
s'ha difuminat, peto encara queden 
alguns graons de roca amb feixes de 
vegetació. Cal anar baixant en diago
nal a l'esquerra en direcció a una 
munió d'arbres, a un bosquet penjat i 
solitari, clatament destacat. Si no ho 
fem, i seguim tecte avall, ens queda-
rem tallats sobre un grao de roca. No 
hi ha cap problema a localitzat el bos
quet: és petfectament visible. 

Un cop a dins, el caminet millora i 
baixa molt segur entte els atbtes. Així 
hautem salvat aquest pas. Sottitem 
del bosquet ja en unes lampes facils 
que ens permetran pendre desnivell 
rápidament. Arribarem a una zona 
plañera tallada pet un espléndid toi-
rent. L'hem de seguir avall. El camí 
es perd i caminem per entre matolls. 
Es igual. Cal seguit baixant i ttaves-
sar el tonent abans d'arribar al comen-
cament del bosc (1.450 m). 

Veurem, una mica mes avall, en 
una gran clariana del bosc, una bana-
ca blanca. Hem d'arribar-hi. El bosc és 
poc espés i no comporta cap problema 

orientar-se. Creuarem un altte tonent, 
aquest ja mes energie. Es el torrent 
de Beulaygue, que baixa de l'estanyet 
de Coumedets, i que aporta el cabal 
mes important al riu de la Courbiére, 
que es forma aquí mateix. Una petita 
pujadeta ens acosta a la cabana, obei-
ta i aptofitable en cas de nécessitât. 
No cal arribar-hi, però. El nostre carni 
de baixada segueix el battane només 
creuai-lo. Pocs mettes mes avall esde-
vé una pista. Això sí, una pista molt 
dolenta, amb molt pendent i desttos-
sada. Es fa incomode baixar-hi perqué 
el cos s'hi embala, però els peus enso-
peguen amb una multitud de pedrés 
enormes. Procureu no cóner gaire i 
aneu baixant tot gaudint del magni
fie bosc que ara us envolta. 

Des d'algun revolt podreu veure 
per dañera vegada la paret est del pie 
deis Ttes Senhots, ja totalment a l'om
bra. Us adonateu de la gtan volta que 
heu fet. La pista perd pendent i se su-
avitza molt quan atriba al prat d'Em-
banels. L'heu de ttavessat per a trobar 
la continuació a l'altre exttem. La ges-
pa cobteix el prat i sera un descans per 
ais vosttes peus. Deixateu a l'esquerta 
la velia cabana d'Embanels. Aviat 
sereu a la continuació de la pista, pet 
on ja heu passât a la pujada. 

Amb el sol a l'esquena baixeu su-
aument pet la pista ja coneguda. Avi
at passateu la baitela i anibaieu a la 
cruilla amb el guai cimentat, on va a 
patat el carni mateat que baixa de 
l'estany Bleu, que era una de les al-
tetnatives que tenieu pei a la baixa
da o la pujada (més curta, però no 
tan espectaculai com la que heu 
fet). Encata no un quilòmette més 
avall, anibaieu a la gtan esplanada 
on teniu el cotxe. No us estianyi gens 
si, tot plegat, heu tiigat deu hotes. 
Hauià estat dui, però hautà valgut 
la pena. Sens dubte, haureu fet un 
magnffic leconegut citculat passant 
pel cim del pie dels Tres Senhors i 
per un dels seus racons més ferés-
tecs i bonics. 

Penseu que teniu una magnifica 
gite d'étape al poblet de La Freyte, on 
podreu descansar de gust amb totes 
les comoditats. 

Un danet contentati: a l'hivem i a 
la piimaveta aquest itineiati està ben 
cobeit de neu i tot canvia radical-
ment (pot set també molt interes
santi). Nosalttes l'hem fet a la tatdot 
i podem donai testimoni de la seva 
bellesa, de la seva oloi i del seu vatiat 
ciomatisme, que feieixen agtadable-
ment tots els sentits. 

Arribant a la 
cabana de la 
Jasse de 
Coumeders, on 
s'inicia el 
torrent de la 
Courbière, que 
dona nom a la 
vali. 
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Estudis i recerques 

El fruit i les llavors 
de les plantes 
Enric Ventura i Lécha 
Hermînia Escolà i Ribot 

El fruit és un dels organs més intéressants dels végétais superi
ors que generalment utilitzem corn a aliment, pero de l'ori-
gen dels quais sabem ben poca cosa. 

El caracteristic 
fruit de l'auro 

blanc (Acer 
c a m p e s t r e ) , 

amb aies. 

Tots sabem que la botànica és la 
btanca de les ciències biologiques que 
estudia els otganismes végétais. A la 
vegada, la botànica es divideix en 
nombtoses especialitats telacionades 
amb l'estudi de la forma dels végé
tais, el seu funcionament, telacions 
d'origen i patentiu, els seus teixits, els 
seus ôtgans, etc. Un dels ôrgans més 
intéressants dels végétais superiors és 
el que populatment coneixem com 
el fruit de les plantes. 

La natutalesa ens dôna nombro-
sîssimes i diferents classes de fruit: 
fruits secs, catnosos, simples, multi
ples, vetitables, falsos, etc. 

A paît de l'ûs comestible que li ha 
donat l'home, des d'un punt de vista 
biologie, la finalitat del fruit és ofeiit 
un ceit giau de piotecciô a les lla
vors. Una altta finalitat molt impot-
tant del fruit és, també, contiibuit 
d'una manera molt decisiva en la dis-
persiô de les llavors mitjançant nom-

brosos sistemes especialitzats que ara 
no ve al cas explicar i que per si sols 
serien motiu d'un altie treball. 

D'on procedeix el fruit? 

Tots ens hem menjat, més d'un 
cop, una sucosa taionja o una 
suculenta poma, peto cal pteguntat-
se: d'on venen els fruits de les plan
tes?, quin és el mécanisme que fa que, 
de sobte, apareguin en les plantes 
aquests otganismes tan diversos? 

El fruit és la conseqüéncia del des-
envolupament de l'ovari de la flor un 
cop ha estât fecundat. Després de la 
poblinització de les parts femenines 
de la flor, l'estigma, i sobretot desptés 
de la fecundació de les ovocéblules, 
l'ovari experimenta profundes tians-
fotmacions; en uns casos aquesta al-
tetació només afecta la mida i l'en-
duriment, peto en molts d'altres es 
modifica considérablement el volum 

total, el gtuix, la seva consistencia i 
colotació, la seva composició quími
ca, etc. Per tant, podem dit que un 
fruit ptové de l'ovari d'una flor en 
estât de maduresa. 

La naturalesa, la constitució i la 
fotma d'aquest ovari influirán en 
l'aparença i característica que tindià 
el futut fruit, i això ens pot donai una 
idea de la gtan divetsitat de fruits que 
hi ha en la natuialesa; des de fruits 
que gaitebé passen desapetcebuts, 
com ata el de les oiquídies i els fiares, 
fins a fruits molt esponetosos, com els 
pressées, melons, sindties, etc. 

D'on procedeixen les 
llavors? 

Com ja hem dit, dins l'òtgan més 
important de la flor, l'ovari, hi ha les 
ovocéblules, i son aqüestes que un 
cop fecundades es convertirán en les 
futures llavois o sements. Així la 11a-
vor o sement piove d'un piimoidi se
minal i la seva finalitat fonamental 
és aconseguii la peipetuació de l'es-
pècie mitjançant la geiminació pos
terior. 

La llavor té una importancia cab
dal en el ptocés evolutiu i només la 
ttobem en dos dels gtups de plantes 
que avui dia son les més dominants: 
les gimnospetmes i les angiospetmes. 
Es constituida per un embiió, un teixit 
nutritiu i una cobeita o testa. Lembrió 
representa la fase més inicial del nou 
individu i és format pel cotiledón (la 
primera o primeres tulles), l'epicòlit (la 
tija), la i adiarla (la rei) il'hipocòlit (la 
regió entre la tel i la tija). 

Tal com passa amb els fruits, en la 
natura també hi ha una gtan diveisi-
tat de fotmes i mides de llavois; des 
de llavois extiaoïdinàriament petites 
de miblèsimes de miblímetre, com el 
cas d'algunes orquidàcies, orobancà-
cies, etc., fins a llavors de deu quilos 
de pes, com el cas del coco, del gène
re Lodoicea. 

A les llavors se'ls pot attibuit uns 
avantatges consideiables respecte als 
vegetáis més primitius: la protecció de 
1'embrió o futur individu a les incle-
mèneies i condicions adverses, a l'aug-
ment del potencial de dispersió i, pot-
set la més important, la capacitai de 
letaigia que tenen, això vol dit que no 
getminen fins que les condicions am
bientáis no son piou favorables; men-
trestant queden com adormides es-
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Estudis i recerques 
perant temps millors, pero sense per-
dre la capacitat reproductora. 

Aquest estat de letargía varia molt 
segons les especies. En algunes és re-
lativament curt, com les llavors deis 
roures (Quercus), l'arg (Acer), pollan-
cres, álbers, ttémols (Populus), salzes 
{Salix), pero en altres casos aquesta 
letatgia pot dutar moltes desenes 
d'anys. Es va fer un experiment en el 
Museu Btitánic que consistía a aga-
fat unes llavots deis generes Nelumbo 
i Albizzia, que tenien dipositades a 
l'heibati del Museu des de feia cent 
cinquanta anys; les van entetrar en 
un test amb tena preparada (agar) i, 
sorprenentment, van germinar 
básicament com a conseqüéncia 
d'haver-les humitejat. 

Les classes de fruits 

Tal com hem dit abans, en la na
tura hi ha una gran diversitat de fruits 
segons les fotmes, grandáries, visto-
sitats, etc., i, potset peí aixó, no hi ha 
una definido gaite claia sobre la de-
tetminació i classificació deis fruits, 
ja que alguns botánics donen moka 
importancia a la natuialesa del fruit 
madur i poca al seu otigen 
ontogónic; en canvi, d'altres cientí-
fics en donen mes a l'oiigen d'aquest 
fruit, és a dir, l'ovocéblula i la seva 
formado definitiva. 

Malgiat aixó i ates que una agru
pado natuial deis fruits adequada en 
tots els aspectes no és possible, el que 
s'ha intentat establii és un esquema 
basat, en ptincipi, en caiáctets 
anatomicomorfológics. 

Seguint, dones, aquest criteri, po-
dem dir que els fruits es classifiquen 
en tres grans grups: 

Els fruits própiament dits. 
Els fruits múltiples. 
Els fruits complexos. 

Els fruits 
própiament dits 

En aquest grup s'inclouen els fruits 
secs que s'obien quan maduren, els 
que no s'obren ni quan maduren i els 
carnosos. 

Tots podem distingit amb una cer
ta facilitat que el llegum de moltes 
papilionácies, com les ginestes 
(Genista), la vulneraria (Anthyllis), 
l'argelaga (Calicotome), el llobí 
(Lupinus), la gatosa (Ulex), etc., quan 

maduta obte la seva tavella peí la 
banda vential. 

També podem distingit que la nou 
de l'avellanet (Corylus) o l'aglà de 
l'alzina (Quercus) no s'obre ni quan 
maduta. 

Els fruits carnosos son aquells que 
teñen la part que envolta la llavor 
parcialment o totalment carnosa o fi
brosa. En aquesta classe de fruits és 
molt fácil distingir les següents parts: 
l'epicatp (la pela del ptéssec, cirera, 
pruna) ; el mesocarp (la cam que ens 
mengem) ; l'endocarp (el pinyol del 
pressée, cirera, pruna); i la sement (la 
llavor que es troba dins el pinyol). 

Els fruits múltiples 

Els fruits múltiples s'anomenen així 
penqué en tealitat és com si fossin molts 
petits fruits teunits tots junts formant 
un sol eos. Son divetsos ftutículs, cada 
un d'ells procèdent d'un caipel inde
pendent i tots en una sola flot, de ma
nera que cada carpel fa el seu fruit 
independent dels alttes; com a exem
ples tenim la panolla del blat de moro 
(Zea), la pinya americana (Ananas), 
la figuera (Ficus), etc. 

Els fruits complexos 

Els fruits complexos son aquells en 
que, a mes de l'ovari, que general-
ment és infer, intetvenen d'alttes pe
ces accessories de la flot, com ata el 
tàlem i la placenta; com a exemples 
d'aquesta classe de fruits tenim les 
pomes i les petes (Pyrus), el codony 
(Cydonia), la serva (Sorbus), les ta-

ronges, mandarines i llimones 
(Citrus), la carabassa (Cucurbita), el 
meló (Cucumis), etc. 

No cal dir que dins aquests tres 
grans grups que hem descrit d'una 
manera molt esquemática, hi ha una 
infinitat de mides i formes, sempre 
depenent que l'ovari de la flot sigui 
súpet o bé ínfet, si té un carpel o mes, 
si aquests carpels son oberts o tancats, 
etc. La (lista arriba fins a una trente-
na de noms científics que ata no ve 
al cas d'enumetat i que engloben la 
majoria de les famílies mes dominants 
de la vegetació actual. 

Pet últim, observarem que en tots 
els tipus de fruits que hem vist fins 
aquí, no s'ha esmentat, en cap cas, 
els esttòbils o pinyes deis pins (Pinus) 
i els gàlbuls deis xipters i ginebres 
(Cupressus). Aixó és perqué els car
pels no son tancats i, des d'un punt 
de vista botànic, les gimnospetmes no 
fan flots i el seu fruit no piove d'un 
primordi seminal; pet tant, no podem 
dit que siguin fruits vetitables. 
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Estudis i recerques 
Una mostra 

de dos fruits 
secs que no 

s'obren: el de 
la ¡lengua 

de cá 
f C y n o g l o s s u m 

c r e t i c u m j , 
a ¡'esquerra, 

i el del 
tiller (Tilia 

p l a t y p h y l l o s j , 
a la dreta. 

Una mostra de 
dos fruits secs 

que s'obren: 
la rosella 
( P a p a v e r 
r h o e a s j , 

a ¡'esquerra, i 
l'espantallops 

( C o l u t e a 
a r b o r e s c e n s j , 

a la dreta. 

Una mostra 
de dos fruits 

carnosos: 
el del xuclamel 

xilostí 
(Lon icera 

x y l o s t e u m j , 
a ¡'esquerra, i 

el de la 
sarriassa 

(Arum 
i ta l icum) , 

a la dreta. 

Una mostra de 
dos fruits 

multiples:el 
del blat 

de moro (Zea 
m a y s j , 

a ¡'esquerra, 
i el de la 

figuera (Ficus 
car ica) , a la 

dreta. 
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Puig del Pía Bernât 
i pie de Tarbesó, 
dues excursions 
d'hivern 
Josep M. Sala i Albareda 

Dues sort ides d"esquí de muntanya, no gaire /lar
gues ni complicades, per terres del Capcir i el 
Donasà, entre TArieja i l'Aude. 

Mirar i estudiar un mapa per tro-
bar-hi possibles noves excursions és 
una bona manera de passar una tar-
da avorrida d'un dia festiu a ciutat. 

D'aquesta maneta vaig proposar-
me dues sortides d'esqui de munta
nya, no gaite llargues ni complica
des, per terres del Capcir, una, i pel 
Donasà, l'altta. Foren aqüestes: al 
puig del Pia Bernât i al pie de Tarbesó. 

Puig del Pia Bernat 

Deixem el cotxe apateat més en-
llà de l'església de Font-rabiosa. El 

dia és una mica trist, amb un cel 
lleganyós que deixa veure de tant 
en tan un sol timid i enfredoricat. 
Compleits els ptimers rituals de la 
jomada -calçar-se les botes, posât 
les pells i graduar les fixacions—, 
amb els esquís ais peus comencem 
l'excursió. 

La nostra fita és el puig del Pía 
Betnat, a la carena que del puig de 
Genivre, el punt més elevat de l'esta-
ció d'esquí de Puigbaladot, corre a 
ttobat la carena que baixa del pie de 
la Baixollada i fa de marge esquerre 
a la valí de Galba. 

Seguim un ampie camí que puja 
suaument en ditecció a ponent, amb 
un espés bosc de pins a l'esquerra i 
una dotada de prats a la dreta. A la 
nostra esquena, més enllá de la pla
na del Capcir i per sobre la señalada 
boscosa que la limita, el Canigó tan
ca l'horitzó de Uevant. En el cel 
s'obren algunes clatianes. Pugem en 
silenci, en Guti, en Rafa i jo. Cada u 
amb els seus pensaments i el seu rit
me. Sobtepassem el pía de 
Campllong, i el camí, ben cobett de 
neu, comenca a pujat decididament. 
Entrem al bosc. Deixem la pista i ens 
enfilem pet entte els pins, deixant 
rere nostre una traga sinuosa. Em 
quedo una mica ressagat. El bosc, la 
neu, el silenci em ptodueixen una 
sensació esttanya. 

Com sottida del cot de la pine
da, em sembla sentir una melodía. 
És la de «El Rei deis Verns», de 
Schubert. La caneó ens parla d'un 
pare amb el seu fill petitó que tra-
vessa un bosc espés, i com el rei deis 
verns l'hi vol prendre. Associada a 
aquesta caneó, se'm fan presents les 
imatges deis companys amb qui he 
compattit hotes de muntanya, amb 
els seus moments difícils i alttes de 
goig intens. Uns, camí del més en
llá, ja no son amb nosaltres. Alttes, 
circumstáncies de la vida els han 
allunyat i ja no compartim les ma-

El pie de 
la Tribuna 
i el roc Blanc 
des del puig 
del Pía Bernat. 

MUNTANYA 
N ú m . 8 3 2 

Desembre 2 0 0 0 



Pujant entre 
hoscos curulls 

de neu. 

teixes iHusions, encara que els bons 
records perduren, i la majoria, afot-
tunadament, encara que no son 
aquí, em fan companyia. 

El sol trenca els núvols i iblumina 
un paisatge de neu i bosc. La melodía 
es fon en l'espai i amb ella també els 
records i la sensació estranya. Quasi 
m'havia quedat patat. Els amics ja no 
es veuen. Només una traca fonda en 
la neu. Tomo a caminar i més amunt 
els atrapo en sortir del bosc i tombar 
una petita catena. Som al pía deis 
Escugots. Planegem a mig vessant 
pet sobte el Clot del Mig, que es des-
penja cap a la valí de Galba, i enttem 
al Clot de Dalt. A la nostra dreta 
tenim el serrat del Clot de l'Egua, on 
algún atrevit esquiadot tteu el cap 
des de les pistes de Puigbalador. Ens 
enveja o compadeix? 

El sol ha guanyat la pattida i ara 
peí cel corren parracs de núvols que 
el vent empeny. La muntanya brilla 
vestida d'hivern. 

Cal guanyar un pendent bon xic 
dret per a arribar al llarg pía inclinat 
coronat en el seu extrem peí puig del 
Pía Bemat. Unes passes rítmiques ens 
potten cap al cim. La vista s'eixampla 
per sobre la valí de Galba. Les pistes 
de Fotmigueres son a l'altre cantó de 

la vall. El Peric i els seus satèblits fan 
de telô de fons. 

La neu propera al cim és una capa 
prima i bastant gelada. El preu de ser 
la més alta. Un gros pilô de pedres. El 
pedrô. Som al cim del puig del Pla 
Bernât. Gaudir del cel, de l'aire i el 
sol. Omplir-nos els ulls de l'extens pa
norama. Davant nostte, a l'altre can-
tô de la vall, s'aixeca el pic de la Tribu-
na. Una attevida ttaça d'esquî puja 
des del fons de la vall, la de Butadiol, 
nom de tessonàncies quîmiques, fins 
al seu cim i encén un nou desig. Més 
enllà son els cims del Roc Blanc i de la 
Baixollada els que atreuen la mirada. 
A ponent, el Peric senyoreja élégant 
mig tapant el massîs del Catlit i, a mig-
jom i Uevant, la vista s'estén pet sobre 
el Capcir topant amb la serra de 
Madrés i al lluny, per sobre el Con
fient, el Canigô, que de cimal en ci-
mal arriba a abraçar-se amb el Puigmal, 
ja en terres cerdanes. 

Un mos satisfà les exigències de la 
matèria i, sadollat l'espetit de les me-
tavelles hivernais, ens posa a punt pet 
al descens. 

Uns viratges amb precauciô per 
sobre la neu gelada, ens fan perdre 
altuta ràpidament i aviat trobem bona 
neu que ens permet gaudit de la bai-

xada fins al Clot del Mig. Una llat-
ga diagonal i és la baixada pet dintte 
el bosc, on la fantasía de cada un de 
nosalttes fa una traga diferent. 

Ha passat mig dia, tampoc no 
hem estat matiners, i la llum pren 
aquella tonalitat dolga de les ptimets 
hotes de la tarda. Una esquiada fi
nal peí llarg camí de pujada ens dei-
xa a tocar Font-tabiosa. Eexcursió 
s'ha acabat. 

Pie de Tarbesó 

Estació d'esquí de Mijanés. Peti
ta, d'ambient familiar, sota el coll de 
Palletes, en la carretera que comuni
ca el Donasá amb les tenes d'Ax. 

Vencer la temptació d'un telesquí 
que ens pujaría fins al cim de Canrusc, 
estalviant-nos 500 menes de desnivell, 
no ens costa gaire i ens allunyem de la 
mecánica resseguint la tiba dreta del 
torrent de la Maure, per dintre un 
bosc de faigs. Solemnitat de les bran
ques núes, la grisot deis nones i la blan-
cor de la neu. Estem ja en tena salvat-
ge. No veiem ni sentim la presencia 
de ningú. Sois l'Abril i jo. El lliscar és 
fácil i arribem a la cabana de l'Orri 
de Maure. Al fons es retalla sobre un 
cel blau, la silueta aitodonida del pie 
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de Tarbesó. El paratge és agradable. 
Una valí relativament ampia, amb els 
vessants que la tanquen a migjorn ben 
coberts de bosc i de pendent mes pro
nunciar, i acanalada els que cauen del 
pía de Monnegou, situat al cim de la 
serra, al nord. 

S'acaba el terreny planer i conten
ga la pujada, sempre discreta i de fá
cil dominar que ens pottatá a la colla
da de la Cornelia de l'Os, a la catena 
SE del cim. Magnífica sorpresa en ar-
ribar-hi. De cop s'obre una bellíssima 
vista panorámica cap al sud i ponent. 
Ais peus tenim la dotada on dormen 
els estanys Negte, Blau i el de Rabas-
soles, emmarcats peí les carenes i cims 
que separen el Donasá del país d'Ax i 
cap a ponent és tota la carenada piri-
nenca que s'allunya volent-se enfilai 
per sobre els ttes mil meties. Eampla 
carena facilita un cómode pujat, amb 
la companyia del finíssim paisatge. 
Sota el cim el pendent es redieca i 
ens cal posat ganivetes. Es un nos cuit. 

Al cim hi ha uns ftancesos que hi 
han pujat des de l'estació d'esquí 
d'Ascou-Palheies, peí la carena que 
ve del coll de Palleres, itineíati cutt i 
fácil. Aviat s'entornen peí on han vin-
gut i ens quedem sois. Llaiga con
templado del panoiama. Atrau la 

mirada el conjunt de clotades i care
nes que cap a migjorn corren cap ais 
cims del Peric i Carlit. Zona poc fre-
qüentada a l'hivern, per la llunyania 
dels punts de partida amb facilitât 
d'accès. Hem peidut el gust per tre-
pitjat teitenys desconeguts, guanyats 
peí les comoditats? O és que els anys 
comencen a pesai-nos a les carnes? 
Pero, i la gent jove? 

Cap a ponent els Pirineus s'estiten 
fins mes enllá de la pica d'Estats, ve-
nint del Canigó, cap de biot en l'ex-
tiem de Uevant. Al noíd, mes enllá 
del coll de Palletes i peí sobre d'unes 
catenes anodonides, s'endevinen les 
tenes baixes del Llenguadoc. 

Piou contemplado i descans, que 
cal retomai a casa. Comencem una 
dieta baixada peí les pales otientades 
a llevant. De sobte, una clapa de neu 
glaçada em patalitza. EAbril ja és baix 
i em crida. Em sentó tidícul quan de 
sobte i sense sabet peí qué, em venen 
a les orelles unes esttofes de la «Rosa 
de batdissa». Altte cop Schubett? 

En la canco el minyó vol collit la 
tosa, peiô aquesta es defensa volent-
lo punxat, tot dient-li «sóc 
punxadissa». Potseí jo he volgut collit 
la tosa de batdissa tan bella que és la 
muntanya i aquesta em recoida que 

a voltes pot set també punxadissa. 
Clavat sobie la neu duta i sense atte-
vii-me a tiiat-me cata avail em sento 
cada cop mes tidicul. EAbtil em cti-
da i m'inctepa. Malgiat que sigui 
punxadissa, colliié la tosa! I em deixo 
anat avail i no passa tes. Soc al costat 
de l'Abtil, que em mira mofeta. Eli 
no ha sentit res. 

La baixada continua feliç pet les 
comes pei on hem pujat al matt Atri-
bem als plans de l'Orri de Maure i, 
votejant el tonent, som al cap de poc 
al bullici molt disctet de les pistes de 
Mijanès. 

He repetit aquestes dues excursi-
ons el passât hivern del 1999. Ni en 
l'una ni en l'altta, Schubert no ha 
volgut acompanyat-me. El bosc esta-
va silenciôs sota un plàcid sol d'hi-
vem, camî del puig del Pla Betnat, i 
les pales del Taibesô aguantaven una 
bona neu pet a dibuixat-hi fantasies. 

Mapes a consultar 

Pei al puig del Pla Betnat: IGN 
francès, TOP 25 num. 2249 ET, Font-
romeu-Capcir, esc. 1:25.000. 

Per al pic de Tarbesô: IGN francès 
T O P 25 num. 2248 ET, Axat-
Querigut, esc. 1:25.000. 

Resseguint 
extenses pales 
nevades tot 
pujant al pic 
de Tarbesó. 
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La Terra de l'Or 
Daniel Brugaroles 

Som als Estats Units, de vacances, escalant. Guanyen eis som-
riures per majoria. 

Matí de 
boirines a la 
Ciutat per a 

ser jove. Un cop 
aconseguit el 

flamant Toyota 
Camry del 84 

ens sentim una 
mica mes 

americans. A 
mi se'm nota a 

la cara. 
Finalment 

comencem a 
integrar-nos; 

un pareil de 
dies i ja ningu 

no notará la 
diferencia. 

Davant la finestra i a fora un cel 
impecable, m'acabo el café amb llet. 
De vacances tots els dies son diferents. 
Tan lluny de casa i sempre tan a ptop. 

En aquesta ciutat les boites no aca
ben de marxar mai i sempre fa fresca, 
sempre és primaveta. Deu ser per això 
que tots son joves i que no es consti
pen mai. Aquí cal sabet com vestir-se. 
Mai no seras un bon ciutadà de San 
Ftancisco mentre no encettis quina 
és la toba que t'has de posât. 

Pelats de fred en aquest matí tadi-
ant, caminem cap a Daly City, 
l'Hospitalet a «la ciutat per a ser jove». 
La ciutat de l'amot lliure, la sida, 

Alcattaz i els ttamvies amunt i avall. 
—I tu, qué hi has vist? 
—Dones Misión Street i Daly City, 

a mes de l'amic Pedro, el salvadorenc 
ranci que ens ha venut el Toyota 
Camry amb qué ens les passatem fu-
mudes tot l'agost. 

Una autopista elevada de cinc 
cattils, tots a vuitanta; escoltem 
«107.7-The Bonne». Aixó son els 
EUA! És fácil ctiticai-los quan no t'hi 
estás passejant, amb la boca obetta i 
bavejant. M'ha vingut al cap aquella 
frase antiga: «Me encantan los USA 
a pesar de los americanos». Bé, no sé 
com, pero era un pél diferent, oi? 

Tomo a ablucinat. M'estic veient 
teflectit a la llanta cromada d'un 
d'aquells camions de divuit todes que 
ens avanga. Ara escoltem música 
country, «lo tipie» quan circules per la 
101 cap a Fresno. Hi ha tensió, petó 
tot té una explicació: s'escalfa massa 
el radiador del flamant Camry de 
cinc-cents dólars. No queda cap altre 
remei. Parem a la vorera i el deixem 
descansar. Eagulla ttepitja el vetmell. 

—Aixó no deu ser bo. Tots hem 
acabat parlant al cotxe... 

—Així no anem enlloc, punyeta! 
Ata i aquí, la paciencia és infinita, 

acabem de comencat i les ganes d'at-
tibat ajuden. Llástima que el com-
pany té «fugisseres» després de la ra-
ció de mongetes a l'estil texá d'ahit 
al vespre. Encara que em pensó que 
ho podrem aguantan oi? 

Per fi abandonen! les planures, co
mencem a remuntar, primer els turons 
d'alzines, després els boscos de pi i 
sequoies. Tindtem temps de contem
plar-Íes. Ho pensó ata que estic ven-
tant el tadiadot. Quina ironía! Sentó 
com bull l'aigua a l'interiof i no se m'ha 
acudit res millor que fer servir el car-
tellet de «for sale», que vam comprar 
abans de marxar de San Francisco, per 
a ventilat el motor De tot plegat que
den les fotos i la mala llet. 

És curios com canviem d'estat 
d'ánim en pocs minuts: pugem i bai-
xem igual que ho fa la carretera. 
Cada vegada ens acostem mes ais 
exttems. Quan hem de patat ho ve-
iem tot negte, tatd o d'hota haurem 
de ttucar a la grúa. En canvi, les eu-
fóries si el cotxe tita bé, son 
tremendament exagerades, fins al 
punt que resulta angoixant. 

Algú s'ha acabat pixant sobre el 
motot, a veute si així es refredava, 
entre el riure histétic deis altres. Ja és 
de nit i aixó tot el dia que duta. Que
den pocs quilómettes petqué ens mi-
tem de fit a fit amb el contotn negre 
del Capitán. Petó fa pujada. La cosa 
es complica, sort que ja no hi passa 
ningú, ni tutistes ni els nosttes fututs 
amics, els rángers. 

Son gent curiosa, els tángers. Son 
«fardons» amb els seus barrets de 
cowboy i les pipes a l'estil «Jinete 
Pálido». Les gavatdines, les guarden 
per a les estones de temps lliure. 

—Si és que poden deixar de con
trola! el ciutadá notmal i cottent en 
algún moment. 
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Paréis i muntanyes 4 
Tranquil litat a 
la vall, al tons 
la paret de la 
Grea t Fal ls 
(grans 
cascades). 
Amagats de 
turistes i 
rangers, en 
aquestes 
platges de 
somni, qui 
enyora la 
Costa Brava i 
els « x u / o s » 
amb llanxes de 
quinze metres? 

—Però espera, company. Deixem 
les anecdotes amb «la Law» per a 
quan toquin. 

I és que quan surts de la gran 
ciutat això és com una peblícula de 
l'«oeste». De maneta que, mentre 
jo torno a airejar el radiador flai
rant pixats secs, en Roget apaga el 

motor. La nit se'ns fica a les otelles, 
només se sent l'aigua com bull. La 
batería es fon, els crits paianoics 
ttenquen l'aire. 

—Ara sí que l'hem cagada! 
Però passa un cotxe i, òndia, es pata 

i ens ajuda. És el tipie ianqui jove, 
sortit d'una sèrie de surfistes a Santa 

Cruz. Ens explica que ve de Colotado, 
ha vingut a fet ttesc. I ens avisa que 
deu set el tadiador, que fa pudor de 
liquid de radiador. S'ha fet un silenci 
butleta. 

—Oh yeah! Sure! 

—Thank you for all, man! 

—Yeah! 
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;48 Parets i muntanyes 
Primer 

contacte amb 
la paret. Aquí i 

ara no som 
res; jo m'he 
envellit de 

cop! Bis nervis 
a punt 

d'esclatar, n'hi 
ha que 

repeteixen, 
altres hem 

esperat molts 
anys a 

posar-nos a 
prova amb El 

Capitán. És 
impossible 

entendre 
¡'altura 

d'aquesta roca 
del peu de via 

estant sensé 
acabar agafant 

torticoli. 
Sembla que no 

s'hagi d'acabar 
mai, pero, 

d'ara 
endavant, 
lluitarem 

només per 
aconseguir-la. 

Tot ens cau al 
damunt. 

Remuntem les 
cordes fixes 

ronyoses amb 
por. Allò de 

tirar endavant 
fins a tenir el 
peu al coli al 

«Capi» s'ha 
anat 

difuminant. 
Mal moment 

per a perdre la 
confianca; ara 

ja hi som 
posais. Ni 

pensaments de 
retirar-se. 

L'única o pei ó: 
cap amunt! 

Hem pogut engegar gracies a les 
pinces de bateria a bateria. Mitja 
hora i ens perdem a les fosques, pel 
Camp 4-

Tothom que passa per la terra de 
l'or acaba al «Camp Fouf». Si no és 
que vénen per veure cascades, óssos 
i cérvols; o a fer el «paperina» men
tre els passegen amb el ttenet turts-
tic. És curiós com surten a la natura 
per asseure's en una butaca i passe-
jar com qui mira la TV, amb l'opció 
final de poder-te comptar una cola i 
unes crispetes. 

El panorama és aquest, entre 
cowboys de plastic i equips de tugby 
juvenil, tipus «Sensaciónde morir». 
Evidentment, els escaladors i els ca-
minaires aventurers som els que do-
nem la nota. Conttàriament al que 
podtia semblât, nosalttes som els dife-
rents! Encara no sé qui és mes boig. 
Al costat de la vida mes salvatge tro-
bes la civilització mes rància, la que 
enyora el microones, les «sabatilles» i 
la cadita de l'oficina. No passa res, 
només que no entenc per que hi vé
nen. Després l'unie que faran durant 

Testada d'una setmana és queixar-se 
i emular la «way of Ufe» de la barba
coa i l'hamburguesa. 

Ens trobem al camping mes mal 
habilitât del pare, amb prou feines 
hi ha un lavabo i una aixeta. Aquí 
piepatatem les escalades, coneixe-
tem eis amies, faiem les festes i els 
sopáis a la voia del foc i ens amaga
ren! (o ens amagaran) de la resta dels 

turistes. Com ja us he dit, val la pena 
que t'aïllin. 

A nosalttes ens deixen quedar mes 
d'una setmana. És el màxim que et 
deixarien estât al parc si ho anessis a 
preguntat. A la resta, els que no esca-
len, els fan passât cottents pet tôt ar-
reu, amb el ttenet. Una setmana i 
fora, aixô és una emptesa com totes 
les alttes. A casa, a mes d'un li agra-
daria que els parcs nacionals funcio-
nessin tan bé com aquest. 

Un cop pet setmana aigu ha de 
tegisttat el gtup. Aixô implica 
llevat-se i, amb cata de son, passat-te 
mitja hota espetant davant la caseta 
de l'amie tànget. Quan et toca, li dô-
nes el nom. Pet exemple: Mr. 
Piltrafilla. Et donatà un tiquet que 
penjaràs a la tenda, ben visible. A la 
setmana segùent la cosa es complica: 
la Uei diu que te n'has d'anar. Petô els 
rangers son comprensius i han inven
tât un article no escrit: si em canvieu 
la tenda de Hoc, jo faré com si no ho 
veiés. Eespectacle a primera hora 
d'un dia qualsevol paga la pena. Pue 
veure un pareil de tendes amb cames 
voltant pel camp, entre sequoies, cer-
cant una parcebla Uiure. Mentiestant 
el tànget passeja comptovant les tar-
getes conforme has pagat. Perô no tôt 
son Hors i violes. Som a l'Oest ameri-
cà i igual que ablucines quan el veus, 
els que han nascut aquî son tots una 
colla d'aHucinats. Quan l'amie 
ranger s'afatti de tu no es tallatà pas 
gens, fatà cara de Chue Norris (el 
tfpic ranger del midwest) i et dira: 

—Fa massa dies que et veig la cara. 
Tens vint-i-quatre hores per a marxar. 
Si no ho fas, tindtàs problèmes. 

Creieu-me, a les peblîcules no s'in-
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Parets i muntanyes 

venten res! 
Arribats en aquest punt tens dues 

opcions. Matxat de la valí o penjar-te 
a la paret. 

—Aquí seguí que no ens vindian 
a buscar.. 

—Ctec que en el fons ens estimen. 
—Segur! De fet els tuiistes han 

vingut a veuie't el cul, aquí dalt, 
mentte puges la patet! 

—I tant! Mita! Tomen a paiai el 
tienet, i els explicaran qué hi fem 
aquí dalt. 

—Em sembla que fins i tot puc 
veuie el tipie ianqui gias: en una má 
una batiera de xocolata i cacauets, 
llatdosa, a 1'altia la Pepsi... 

—Tot plegat llaidós! 
Tornem a liuie a les fosques. Fa 

quatte dies que som a la patet, piopets 
al deliti, mig adotmits a l'hamaca. Es
calena ptop de catotze hotes diáties. 
Avui ha estat divettit: no podíem fet 
les nostres necessitats mes liquides al 
buit peiqué ens seguien un paiell de 
novaiorquesos de molt a ptop. Ens ho 
han demanat «si us plau», de manera 
que ho feiem a les ampolles buides. 
Ha atiibat un moment que tant pes 
de mes comencava a tocat-nos alió 
que no sona. Jo estava gaudint del pti-
mei telleix on descansar les carnes en 
una setmana i, de sobte, veig el com-
pany tirant els pixats al vent. Eia com 
si beneís tothom. 

—No els estic mullant! Fixa't, el 
pipí se'n va cap amunt! 

—Siguí com sigui, plou en algún 
lloc... Que ho pieguntin a l'amic 
Picó... 

—Plou i fásol! 

[Peí si algú s'ha pieguntat com ens 
ho fem peí a cagat, és fácil —el dub-
te és, si mes no, taonable—. Portem 
bosses de papet de les que donen al 
supetmeicat. D'aquesta maneta nin-
gú no es dedica a l'att: la pintura peí 
ais pintots, l'escalada peí ais que es
calen. La iniciativa va sotgit ais se-
tanta. Havia arribat un punt que no 
es podien escalar les vies sense 
tiobai-te els diedres, les xemeneies i 
les plaques redecorades pels qui ha-
vien fet les anteiiots ascensions.] 

Pas a pas, les ombtes s'allatguen per 
la paret. Cada dia a les mateixes ho-
res. Els paisatges canvien a mesura que 
els veiem des de mes amunt. Ha atii
bat un punt que ja no tenim pot de 
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l'altuia. La distancia ens ha fet peidie 
la petspectiva i ja no tenim veitigen. 
Ata sí que podem feí el valent. 

He començat a enyotat els llatgs 
difícils i suposo que en Joan Maria 
també. Ja s'acaba. El pati desapaieix 
sota les rampes d'arribada al cim. 

A dalt, quan ja no pots pujar mes, 
tiobatàs tota l'aigua del món i amb 
una mica de soit algunes llaunes dei-
xades peí escaladois mandiosos que 
han volgut canegai el mínim pes a 
l'hora d'aftontai el descens. Mengem 
i mandiegem fins a piimeía hora de 
la taida. Toca baixat. Cadascú ha de 
pottat quatanta quilos: som els ho
mes petrel!*, els deis tutmells desttos-
sats ais tienta-cinc! 

—Diu que a partit deis quatanta 
va dedicat-se a portar gent a caminar 
peí Montseny. Buscaven bolets. 

—Ah sí? 
—Sí. I també recollien castanyes. 
Anibem al liu mig emptenyats, el 

descens ha estat pesât i, a mes a mes 
de l'esquena, també ho paga el bon 
humor Soitosament ens espeten els 
companys, ens félicitent mútuament 
peí les ascensions aconseguides i ens 
banyem a la platja del meandte. Em 
perdo peí la patet quan intento se-

guii «The Shield» (l'escut) amb els 
ulls. Pue veuie-hi les leunions, els bi-
vacs, «the gtoove» i «les ttes fissures». 
Fins i tot el paiell de pitons que hi he 
abandonat. Estic content. 

M'entra la sensació que hem co
mençat amb bon peu. Fem el fatxen-
da mentre ttavessem el Camp 4. Se'ns 
ha posât caia de professional. Sopa-
tem tots junts, catalans i bascos. Una 
fogueta, les famoses ceiveses King 
Cobra a falta de l'habituai vi de 
Gandesa, comptât en un tuguri de 
Reus, i tació de burritos pet a tothom. 
Dos pobles, una taula. Riutem i expli-
carem anecdotes fins que la son ens 
guanyi. Estem als EUA, de vacan
ces, escalant. Guanyen els somiiutes 
per majoiia. 

* Petroli: Néologisme de l'atgot dels 
escaladors. El petroli fa tefeiència al 
fardell o pallet (en castella, petate) que 
s'attossega penosament pet la patet 
durant les escalades de mes d'un dia. 
La broma va soigit de la nécessitât d'es-
criure el mot català als articles de la 
revista Muntanya. Gens satisfets amb 
les pataules «pallet» i «fatdell», calia 
cercar-li un nom mes pesât i potent; 
petroli, pei exemple. 

Tercer dia. 
El company 
mandreja a 
l'hamaca 
aprofitant que 
em toca a mi 
escalar; no li 
durará gaire 
estona. Som de 
pie a l'escut 
(The Shie ld; , 
que dona nom 
a la ruta 
triada. Ens 
queda un bon 
tros, encara 
que ja ens hi 
hem comencat 
a acostumar. 
Fins i tot a 
trobar-nos-hi 
bé. 
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2 5 (3 Bananes i muntanyes 

Un nou descens 
a la ribera de Boldis 
Alex Batllori i Lacueva 

Un nou descens d'un barrane a la roda lia de Tavascan, a la co
marca del Pallars Sobirà. 

Fa dos anys que vam visitar la 
zona de Tavascan, al bell mig del 
Pirineu Ueidatà, i vam observar ['exis
tencia de dos bananes amb la possi-
bilitat de convettir-se en dos descen
sos acceptables. 

Així, dones, el dia 15-VIII-1998 amb 
J. Martínez vam realitzat l'exploració i el 
croquis del primet descens: el canal de 
Castellassos (Muntanya, 825, pàgs. 210-
212), que conespon al descens mes pro-
per al poble de Tavascan. El segon des
cens va quedar pendent pet explorar i és 
la ribera de Boldis, situada a poc mes 
d'un quilômette del poble de Tavascan. 
Perô van haver de passar dos anys per
qué poguéssim realitzat l'explotació, i 
així, el dia 15-VII-2000, juntament amb 
Joan del Tormo i Xavier Casas, vam fer 
l'exploració i el croquis d'aquest descens. 

Tots dos barranes están envoltats 
d'una vegetació molt frondosa, cosa 
que dona «ambient» al descens, 
petó, en contiapaitida, ttobem un 
bon nombte de troncs en el curs del 
tottent, la qual cosa ens obligara a 
tenir una especial atenció amb les 
cotdes a l'hoia de fet les maniobres 
de desenganxat-les. 

Aquesta zona té un intetés impor-
tant pet a tealitzar aquest espott, per-

qué a mes d'aquests dos descensos, 
en ttobem d'alttes de mes coneguts, 
com ata el forat de la Mena, el forat 
de Broate i la Roia de Mollás-tiu de 
Tavascan, que ttobem seguint la pis
ta de Tavascan a Quanca. Actual-
ment hi ha cinc descensos en aques
ta zona, si hi comptem els dos últims 
publicáis. 

Situació 

Si seguim la catreteta de la Po-
bla de Segut en ditecció a Soft, un 
cop passada aquesta última pobla-
ció, atiibatem a Llavotsí. Després se-
guitem la carretela cap a Ribera de 
Cardos i postetiotment cap al petit 
poble de Tavascan. Aquí s'acaba la 
carretera asfaltada; haurem de con
tinuar per la pista que ens potta fins 
al pía de Boavi i a la nostra dreta ja 
podtem veuie les cascades de la ri
era de Boldís. 
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Barrancs i muntanyes 

Esquema del descens a la ribera de Boldís 
Aproximació 

Deixarem el cotxe a la pista i bai-
xarem cap al riu pet un corriol que ens 
porta a un pia d'acampada. A conti-
nuació creuarem el riu i començarem 
a ascendir pel mig del bosc, ja que no 
hi ha un carni traçât, mantenint a la 
nostra dteta la ribera de Boldfs. 

El primer ttam pet a accedit al des
cens, tot i que presenta fottes rampes, 
el farem sensé gran dificultat. El se-
gon tram és mes laboriós, ja que hau-
rem de superar una barrera de roques 
que s'interposen en el descens. Eac-
cés al barrane el farem amb curtes i 
senzilles desgrimpades fins a arribar al 
Hit del riu. En aquest punt comença el 
descens obet t per nosaltres, encara que 
podem observar una cascada amb una 
forta inclinació mes amunt, no vam 
poder arribar a la capçalera a causa de 
les dificultats d'accès, la quai cosa ens 
va obligat a iniciar el descens en el 
punt mes accessible per a nosaltres. 

Descripció 

Comencem el descens per dues 
rampes no gaire inclinades de 12 i 
15 m, però com que es tracta d'un 
terreny molt relliscós, haurem de fer 
una instablació. Desptés trobarem 
una barrera de troncs i en aquest 
punt començarà el ttam engorjat del 
descens. Ptimet ttobem un ràpel 
arrampat de 19 m, seguit immedia-
tament pet una altta rampa de 18 m 
i un petit pou de 17 m (atenció als 
possibles embolies de les cotdes en 
els troncs que hi ha a les parets 
d'aquest pou!). 

Finalitzat aquest pou, una petita 
tampa ens porta al ràpel mes 
pectacular i bonic de tot el descens, 
de 23 m. A la base d'aquest ràpel 
trobem una petita badina i a partit 

d'aquest punt ens espera un llarg re-
corregut sensé incidents, llevat d'un 
ressalt de 10 m. Desptés ttobarem un 
pou arrampat i obett de 45 m i un 
pou rampa de 26 m. A la seva base 
una barrera de troncs s'interposa en 

Fitxa tècnica 

T r a m C o r d a ú t i l A n c o r a t g e s 

Rampa 12 m 1-50 m natural (arbre) 

Rampa 1 5 m 1-50 m natural (arbre) 

Pou 19 m 1-50 m natural (arbre) 

Rampa 18 m 1-50 m 1 espit 

Pou 17 m 1-50 m 1 espit i 1 pitô 

Pou 23 m 1-50 m 2 espits 

Pou 4 5 m 2 -50 m natural i 1 espit passamans 

Pou rampa 26 m 2 -50 m natural (arbre) 

Pou 30 m 2 -50 m natural (arbre) 

el nostre carni i, un cop superada, 
ens trobarem a la capcalera de la cas
cada de Boldís, molt visible des de la 
pista. Un tàpel de 30 m ens concluirá 
fins a una altra barrera de trones, 
que ens estalviatem per la seva dre-
ta, i sortitem a uns prats on trobarem 
el riu. Aquí finalitza el descens. Si 
cteuem el riu i ens enfilem una mica, 
en cinc minuts arribarem a la pista 
on hem deixat el cotxe. 

Material necessari: vestit de neo-
prè, dues cotdes de 50 m i bagues per 
a reposar. 

Horari: 2 h d'aproximació i 3 h de 
descens. 

Desnivel!: 320 m, aproximadament. 
Época de descens: de ptimaveta a 

tatdot i en estius plujosos. 
Mapa útil: Pica d'Estats (Alpina). 
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Fers i records 

Joaquim Lôpez i Valls: 
l'accident a la paret N 
del Margalida 
Ignasi Miré Llagostera 

La troballa del cos de Joaquim Lôpez, que mori d'accident de mun-
tanya i que ha estât quaranta-sis anys dins la gèlera de Barrancs. 

Aquest 
mosquetó i els 

tres pitons 
junt amb 

restes óssies, 
trossos de 
roba i una 

carpeta amb 
diversos 

documents, 
entre els quais 

hi havia el 
carnet 

d'identitat de 
Joaquim López 

i Valls, foren 
trobats el 

passât mes 
d'agost al final 

de la glacera 
sota el 

Margalida, per 
David i Simón 

Pérez Wiesner, 
Antonio Girón, 

i Jorge 
Valladares. 

Lagost passât em va trucat l'Andreu 
Pérez de Vara, antic ptesident del 
CADE, dient-me que el seu fill, junt 
amb alttes companys, havien ttobat a 
la vall de Battancs, junt amb unes res
tes ôssies humanes, el DNI d'en 
Joaquim López i Valls, en Quimet Llopis 
per ais amies. La nova m'agafà despre-
vingut, ja que, després de quaranta-sis 
anys dels fets, ja ho havia arxivat al so-
terrani de la memoria, encara que no 
ho hagués oblidat mai. 

En Quimet i jo étem d'entitats ex-
cursionistes diferents. EU era del 
CADE, del Centre Excursionista de 
Catalunya, i jo del GAM, del Club 
Muntanyenc Barcelonés, petó aixô no 
hi feia tes, ja que sortíem i ens retinrent 
en funció de les afinitats personáis, pres-
cindint d'étiquetés. Teníem una edat 
semblant i tots dos teníem una prome
sa molt bonica i ganes de casar-nos. 
Teníem la sort que les nostres xicotes 
eren muntanyenques fsortíem sovint 
tots quatre. Ell tenia últimament dues 
dèries o fîtes muntanyenques: l'agulla 

del Pas del Príncep a Montserrat i la 
paret nord del Margalida. La primera 
la férem d'una manera brillant. Recor
dó el pas clau de l'ascensió, que era -
no sé si encara hi és- una presa que en 
déiem «la barreta de tercera» i era una 
pedra que sobresortia com una baña 
de pa encastada de color gris molt fose 
i que venia desptés d'un tram molt llis. 
Aquest nom tan singulat feia referen
cia a una pega de pa que era la ració 
que tocava a una petsona, pocs anys 
abans, quan tot estava tacionat. 

Lestiu del 1954 ens decidfrem a anar 
al Margalida. Jo no recordó si ell hi ha
via estat abans o s'ho havia estudiat molt 
bé. La logística l'otganitzá ell i fou im
pecable. Dormírem a Senet, a la fonda 
de l'alcalde del poblé. Al matí vam sor-
tit cap a la vall de les Salenques amb el 
fato carregat en un muí i pujáremfins a 
la divisoria de la vall. Aquí hi ha uns 
graus que la bestia no podia pujar i se-
guírem a peu fins a acampar prop del 
coll de les Salenques. Lendemá a trenc 
de dia vam passar a l'altra banda del 
coll i seguírem per sota de la paret fins 
gairebé al peu de la canal de la bretxa. 
A Barrancs hi havia forga glag i, com 
que no portávem grampons per estalvi-
at pes, anárem flanquejant mantenint-
nos tan enlaitats com eta possible. Co-
mengárem l'ascensió encordats amb 
unes cordes de cánem noves -encara 
no rihi havia de fibres sintétiques- i 
anárem canviant de capdavanter a 
cada llarg de corda. La grimpada no 
era gaire agradosa perqué els estrats del 
granit estaven inclinats cap avall i les 
preses ens escopien. A mes a mes, tota 
l'estructufa era forga descomposta. 

Havíem pujat uns cent cinquanta 
metres, aproximadament. Aquell tram 
era d'una verticalitat completa i está-
vem pujant pet un diedre. Férem el 

canvi de cap i en Quimet passa al da-
vant. Pitonà el diedre un pareil de ve-
gades i quan es trobava uns quinze 
metres damunt meu m'avisà sobtat. Jo 
vaig sentir com un rettuny llunyà i al 
mateix instant la sensació que tens quan 
un tren et passa fregant. Jo estava dtet, 
amottat al diedre, assegutant; les cor-
des seguien cap amunt passant pels 
mosquetons que jo veia. Ni la mes peti
ta sotragada. Vaig cridat-lo repetida-
ment sensé obtenir resposta. Jo creia que 
eli era a dalt i, amb compte, vaig estirar 
les cordes per por de no desequilibrar
lo si estava ferit o commocionat, però 
les cordes es despassaren dels mosque
tons sense oferir resistencia. Llavors em 
vaig fer carree de la tragèdia. Mirant 
avall, l'unie que vaig poder veure va 
ser una de les seves sabates en un sot-
tint de la canal. Vaig nuar els tres tros-
sos de corda que em quedaven i vaig 
baixar rapelant amb molta cuta en re
cuperar la corda perqué no em quedes 
travada en un nus. 

A la rimaia no vaig veute cap rastre. 
Tampoc no em podia bellugar gaire per
qué no portava estris pet al gel i el dia 
s'acabava. En la recerca que vam fer 
un pareli de dies després, amb l'expedi-
ció que vingué de Barcelona, tot i que 
baixàrem dins la rimaia uns trenta me
tres, no trobàrem res. Això era al mes 
de j uliol. A principis de setembte hi tor-
nàrem pet dit una missa a baix a Bar
rancs i tomàtem a investigar sense ré
sultat. Recotdo que en Joan Cardona 
ens va fer abandonar perqué ens trobà-
vem al con de dejecció de la canal i 
queien pedrés i glag contínuament. 

En un cas així, el qui sobreviu sem
bla que en tingui culpa. Jo em vaig sal
var gracies a la verticalitat o potset fins 
i tot al sobteplom d'aquell diedre, per
qué va caure un bloc de les dimensions 
d'un utilitari que em passa just pet dar-
rere i que prèviament havia tallat neta-
ment les cordes. Imagino que, en 
pitonat en una esquerda baixa del bloc, 
es va altetaf el migrât equilibri amb que 
s'aguantava, somogut pel continu ge-
lat-desgelat de l'aigua colada a les fis
sures. 

Tots sabem d'algun cas d'alpinistes 
que, caiguts en una esquetda han rea-
paregut al cap d'una pila d'anys al final 
de la gelerà, però aquest no és el nostre 
cas, ja que en Quimet caigué a la rima
ia i hi havia d'haver un efecte de lami-
nació gel-roca amb destrucció total. 
Però, malgtat això, va sortir. 
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Recordança 

Xavier Ribo i Rius 
Sebastiá Benedé i Fonfria 

Una breu ressenya sobre la vida i l'activitat excursi
onista del soci número 1 del Centre que ens ha 
deixat ais noranta-set anys. 

Lany 1919, a l'edat de setze anys, 
es va fer soci del Centre. Va ser vocal 
de la junta directiva presidida per 
Francese Maspons i Anglasell, l'any 
1925, i président de la Comissió de 
Patrimoni l'any 1975. 

Quan Lluís de Quadras va dei-
xar la presidencia, se li va oferir el 
carree, que no va acceptât, pet creu-
re, amb un excès de modèstia molt 
clàssic en ell, que no tenia facul
táis suficients, encana que també és 
possible que ciegues que, amb el 
seu historial polític, com a home de 
la Lliga Regionalista, de Francese 
Cambó, hauria pogut crear dificul
táis i ptoblemes al Centre, pel fet 
d'haver de tractar amb les autori-
tats d'aquella època. 

Va ser, tota la seva vida, un gtan 
coblabotador social; sempre es va po
der comptar amb el seu ajut econo
mie per a tots els actes de l'entitat, 
tant culturáis com socials, com tam
bé per a les obres de conservació i 
millora del nostre local, del xalet de 
la Molina o don fos necessari. La seva 
última aportació va set per a la cape-
11a del Xalet, que actualment estem 
testaurant. 

Quan es va decidir la compra de 
la casa del carrer del Paradis núme
ro 12, per a poder ampliar el nostte 
local social, la junta directiva va cre
ar la categoria de soci vitalici amb 
una apottació fixa, pensada per ais 
associats que tinguessin una situa
do econòmica peí a poder-ho fer i a 
fi de poder obtenir el capital neces
sari per a l'adquisició de l'immoble. 
En Ribo no sols es va fer soci vitalici 
ell, sino també la seva esposa, 
Ramona Massó, i els seus filis Maria 
Luides, Xaviet i Rafael. 

La seva activitat muntanyenca es 
va centrai en els anys vint i ptincipis 
deis anys tienta, amb activitats a les 
muntanyes de Nuria, Ulldeter i 
Carançà. Sobretot cal destacar les 

sèves ascensions al massís de la 
Maladeta, amb excutsions al pie del 
mateix nom, a l'Aneto, Margalida, 
Tempestáis, pie d'Alba i d'altres. Va 
formar part del grup d'Estasen, 
Olivetas, Pujol, Josep Matia Guileta i, 

sobtetot, Josep Roviía, amb qui va fet 
molt temps sottides. 

Entre les seves activitats destaca 
la baixada del pie de Matgalida peí la 
paret de la bretxa de Russell i l'as
censió al pie de Russell, fetes el 24 de 
juliol de 1926, amb Agapit 
Vallmitjana, que suit tessenyada a la 
guia Posets - Aneto, d 'Andié 
Aimengaud i Agustí Jolis. 

Perô ell estava també molt co-
foi de les seves ascensions a la Ma
ladeta (el seu cim), per la gelera i 
la rimaia, i d'haver portât la seva 
dona a l 'Aneto poc després de 
casar-se. Igualment explicava l'as
censió al pie de l'Infern per la seva 
paret nord. 

Xavier Ribo 
amb els seus 
filis, 
dalt de 
la Jungfrau 
(4.166 m), 
l'agost 
de 1959. 
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Fotografíes de 
l'actívitat 

excursionista 
de Xavier Ribo 

a la pica 
d'Estats, 

durant l'agost 
de 1967, 

tretes d'un 
veli àlbum 

familiar. 

Els anys cinquanta i seixanta, amb 
la seva dona, passava cada estiu uns 
quants dies a Caldes de Boi. Aba van 
ascendir al Comaloforno, la Punta Alta, 
el gtan tue de Colomers, entte altres. 

Ais voltants deis seus seixanta anys 
i en companyia d'algun deis seus filis, 
l'any 1959 va fet lajungfrau, i el 1961 
el Bteithotn a peu des de Zetmatt, 
dominant el refugi del Theodul, i el 
1967, la pica d'Estats, pels estanys 
d'Ateste i la via Gabarro. 

Des del seu xalet de Campelles, 
ha seguit tots els itineraris amb l'as
censió ais cims del sector. 

En l'àmbit professional, va ser no-
menat agent de canvi i botsa l'any 
1945 i va actuar fins l'any 1978, quan 
per haver complert setanta-cinc 
anys es va jubilar obligatòtiament. 

El seu despatx sempre va tenir una 
gtan anomenada per la seva Profes
sionalität i serietat. 

Durant molts anys fou membre de 
la Junta Sindical del Coblegi 
d'Agents de Canvi i Borsa, i s'ocupà 
de les relacions publiques amb les 
borses estrangeres, sobretot Londtes 
i Nova Yoïk. Possiblement, als anys 
seixanta, hauria pogut arribar a 
sindic-president de la Borsa de 
Barcelona, si no hagués estât, com 
en el cas del Centre, per la seva mo
dèstia i la seva vinculació política. 

Políticament va set sempre un gran 
admirador de Francese Cambó i de la 
idea de la Lliga Regionalista. De jove 
va entrar a la Secretaria de Cambó, 
es va encarregar de l'organització de 
les campanyes electotals i va poi tat la 

Secretaria Econômica del partit, pré
parant els corresponents informes i 
dossiers, i publicant ben sovint arti
cles a La Veu de Catalunya. 

Va tenit sempre una coblaboracio 
directa i intima amb Cambô i, com a 
home de la seva confiança, aquest el 
va nomenar, durant la nostra guerra ci
vil, cap de l'Oficina que va obrir a Paris 
per ajudar els qui fugien d'Espanya, 
econômicament i moralment, tant si 
eren d'una banda com de l'altta. 

Durant tôt el période de postguer-
ra no va realitzat cap mena d'activi-
tat polftica de coblaboracio amb el tè-
gim. Si que impulsa moites iniciati-
ves de supott a la cultura i al catala-
nisme i hi donà supott. 

Descansi en pau el nostre bon 
amie Xaviet Ribô i Rius. 
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Vall de Serradell 
(la Picorra del Racó) 

Serra de Sant Honorât 
(águila del Corb) 

Via Original (145 m, ED - ) , 1 a. ase. 19-VI-60, per «¡Ido Carrete i Tony Niemann. 

Material: via exposada reequipada amb parabolts. 

vía Anglada-Muñoz (40 m, MD), 1 a. ase 20-X-2000, per José Manuel Anglada 

i Miquel Muñoz. Material: via equipada amb burinsde l'época. 

Parità de Camarasa 
(roe del Bisbe) 

Camarasa 
(el Puro) 

1. Via Directa (60 m, MD + ) , 1 a. ase. anys seixanta, per escaladorsde Lleida. 

2. Via Normal (50 m. MD/Ae), 1 a. ase. 8-IX-63, perM. Cortés, V buque, S. Sirera 

i P. Duaigües. Material: cal portar friends. 

Via «Learning tofly» (80 m, ED), 1 a. ase 16-VII-00, per Olga Rovira i Jordi 

Marmolejo. Material: joc de tascons. 

MUN 
Ni 

D e s e m t 
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Via Original (90 m. MD), 1a. asc. 14-X-00, per Lluís Solé i Armand Ballart. Via Original (50 m. ED"), 1a. ase.: 6-IV-92, per César Pérez Hurtado i Armand 

Material: algún pitó, cordinos i antes llargues. Baliart. Material: algún pitó, 2 ploms i cintes llargues. 

Serra de Comiols m Serra de Comiols 
(Sac Bernât) ¡R (Sac d'en Farré) 

MUNTANYA 
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Via Original (120 m. MD), 1a. ase: 3-X-68, per FrancescJaimejuan i Jesús Via Original (130 m.MD), 1a.asc:finalsdelsanysanquanta,perEmestLamarca, 

Sarraté. Material: 4 pitons variats i 3 xapes recuperables. Maria Puig i Miguel Muñoz. Material: 4 pitons variáis i cintes llargues. 



quitecte Lluís Domènech i Girbau, 
besnét de Domènech i Montaner, i 
ens pa r l a de « D o m è n e c h i 
Montaner, un home per a una èpo
ca». Aquest acte fou presidit per Jordi 
Por tabe l l a , t inent d ' a l ca lde de 
l'Ajuntament de Barcelona, amb la 
presencia del président del Centre, 
Enric Nosàs. Hi assistiren familiars 
del gran arquitecte, entre ells la seva 
néta, i un nombrós grup de socis que 
omplien totalment la sala d'actes. 

El dissabte 18, es va fer la visita 
institucional a Canet de Mar. El pré
sident del Centre encapçalava un 
nombrós grup de socis, que foren re
buts a l'Ajuntament de la vila pel 
seu alcalde, Francese Garcia i Puja-
des . Es v i s i t a la C a s a Museu 
Domènech i Montaner, de la mà de 
la seva directora, Lourdes Figueras i 
Borrull, es va fer un recorregut per la 
població resseguint les mes impor
tants obres modernistes, i també es 
va anar fins al castell de San ta 
Floretina. 

Per cloure eis actes, el dimarts dia 
21 l 'arqui tecte Ramon Cor tés i 
Rosich ens parla de «Domènech i 
Montaner i la ciutat», un repas a les 
obres mes représentatives del genial 
arquitecte. 

F. B. 

La Junta Directiva 

del Centre Excursionista de Catalunya 

desitja ais seus socis i amics 

un bon Nadal i un felic any 2001 

NOTICIES 
Homenatge 
a Lluís Doménech 
i Montaner, 
amb motiu 
del 150 aniversari 
del seu naixement 

El 2000 ha estat declarat any 
Doménech i Montaner, i el Centre 
Excursionista de Catalunya partici
pa d'una manera especial en aques
ta commemoració. 

No podria ser d'altra manera, 
quan Doménech i Montaner, arqui

tecte, historiador, pedagog i polític, 
un deis màxims représentants del 
moviment modernista mundial, fou 
soci de la nostra entitat, i soci actiu. 
L'edifici del nostre locai social és 
obra d'aquest gran arquitecte, i a eli 
mateix devem en gran part que les 
columnes del temple roma restcssin 
en el seu Hoc, en el pati interior del 
Centre. 

El programa d'actes es desenvo-
lupà al llarg del mes de novembre 
del 2000, organitzat per la Secció 
d'Història i Art. Consistí en dues 
conferencies a la sala d'actes del 
Centre Excursionista de Catalunya 
i una visita a Canet de Mar. 

La primera de les conferencies, la 
del dijous dia 16, fou a carree de l'ar-

«Info Meteo» 
Informado meteorológica 
per ais socis del Centre 

Cree que tots sabem que el Cen
tre ha estat un deis pioners en l'in-
tent de posar a l'abast deis excursio-
nistes la necessària informado i el 
coneixement de la meteorología, do
nada la seva importancia. 

En el temps ja reculât de l'Asso-
ciació Catalanista d'Excursions Ci-
entífiques i de l'Associació d'Excur
sions Catalana i, naturalment del 
nostre Cen t r e Excurs ion i s t a de 
Catalunya, que aglutina les dues 
entitats, aquest neguit es posa de 
manifest en el suport a aquesta cien
cia i en la instablació d'aparells mé
téorologies en diferents punts de 
Catalunya, en publicacions, cursets, 
visites, informació setmanal, etc. 
Pero la iblusió cabdal fou bastir al 
turó de l'Home, al Montseny, el pri
mer observatori d'alta muntanya de 
l'Estat espanyol, impulsât peí Dr. 
Eduard Fontserè. Aquest projecte no 
reeixí plenament a causa de la guer
ra civil i la postguerra. 

Ara les coses han anat per altres 
verals i la técnica moderna ens dona 
éléments suficients per a conéixer pun-
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tualment Testât del temps en qualse-
vol racô i les prediccions futures. 

Aprofitant aquesta informaciô de 
que disposa el Centre, informaciô de 
primera mà, que ens facilita el Ser-
vei Météorologie de Catalunya, via 
web del Centre, s'ha créât un nou 
servei a disposiciô dels socis, que és 
la informaciô diària de Testât del 
temps i prediccions futures. 

El passât dijous, 21 de setembre 
del 2000, fou posât en marxa aquest 
servei informatiu, gracies a Tinte-
rès de la Secciô de Geografia i Ci-
ències Naturals, i fou inaugurât pel 
président del Centre, acompanyat 
del président de la Secciô i nombro-
sos socis, en forma de planell, T«Info 
Meteo», al vestibul del Centre. 

L'acte fou complementat amb 
una conferèneia, amb diapositives 
de Miquel Meseguer i Garcia de 
Castro, fill del que fou consoci nos-
tre, guarda i «home del temps» al 
turô de l 'Home, que ara continua 
Tobra del seu pare. Parla de la gè-
nesi de Tobservatori i sobre la me-
teorologia del Hoc. 

Del 13 al 21 de setembre, a la 
sala d'exposicions del Centre, el me-
teorôleg Jordi Zapata ens présenta 
una intéressant exposiciô fotogràfi-
ca i documentai sobre «Les inunda-
cions al Pirineu Oriental i els ai-
guats de Tany 1940». 

El dimarts 26 de setembre, a la 
sala d'actes, el mateix Jordi Zapata 
ens parla dels «Aiguats del 1940», 
conferèneia iblustrada amb diapo
sitives i un video. 

Una vegada mes, el Centre es 
posa al dia pel que fa al servei del 
soci. A Thivern aquest servei tam-
bé sera complementat amb infor
maciô puntual del risc d'allaus. 

Narcis Rucabado i Franquesa 

I Cursa alpina 
de la Molina 

El passât diumenge 1 d'octubre 
del 2000 va tenir Hoc la primera edi-
ciô de la Cursa Alpina de la Moli
na, organitzada per la Secciô d'Es-
quf del Centre Excursionista de 
Catalunya amb motiu del 75è ani-
versari del xalet-refugi de la Molina. 

Un total de 85 participants, en
tre corredors i excursionistes, van fer 
el recorregut d'uns vint quilômetres 
amb un desnivell acumulat de 1.350 
metres pels voltants de Testaciô d'es-
qui de la Molina. Els participants es 
van trobar amb un terreny cobert 
per la neu, que en alguns trams s'ha-
via convertit en gel. Tot i les condici-

ons del traçât, Torganitzaciô no va ha-
ver de canviar el recorregut previst i 
durant tôt el mati el bon temps va 
acompanyar els participants. A dos 
quarts de deu del matí es va donar la 
sortida a Taparcament del telecabina 
de la Tosa. Des d'allà, els corredors en-
filaven cap al Pedro dels Quatre Batlles 
fins a arribar a la Tosa d'Alp, creua-
ven pel coll de Pal i pujaven al 
Puigllançada. Finalment baixaven pel 
coll Ciser i la pista estàndard de Testa-
ció d'esquí i arribaven a la plaça del 
Xalet de la Molina del Centre Excursi
onista de Catalunya. 

El primer a creuar Tambada a la 
plaça del Xalet va ser Eduard Barceló, 
del Club Esportiu Urgellenc, amb un 
temps de 2:04:46. Xavier Cadena, del 
Centre Excursionista de Catalunya, va 
ser el segon, amb 2:04:58. I Joaquim 
Gil, del Grup Esportiu Campdevànol, 
va arribar tercer, amb 2:05:15. Tots tres 
participants van quedar primers de les 
catégories B (20-29 anys), C (30-39 
anys) i D (40-49 anys), respectivament. 
La classificació femenina va ser encap-
çalada per Anna Serra, independent, 
amb un temps de 2:12:40, que també 
va ser la primera classificada de la cate
goría C (30-39 anys). La segona classi
ficada de la general i primera de la ca
tegoría B (20-29 anys) va ser Tanglesa 
Louise Brown, de TScarbourough, amb 
2:13:33. I Laia Sàbat, del Xino Xano 
Orientado, va ser la tercera, amb 
2:35:00. 

També es van donar trofeus als pri
mers classificats de cada categoría i un 
pernil al primer corredor masculí i fe-
mení que van arribar al Puigllançada. 
Xavier Cadena, segon classificat mas
culí, i Anna Serra, primera classifica
da femenina, van ser els afortunats. 
Xavier Cadena va fer el cim en un 
temps de 50 minuts i Anna Serra amb 
59 minuts. Tots els participants van 
rebre una samarreta de la cursa com a 
obsequi i el dinar al mateix Xalet. 

Laia Farrés 

Gran exit de la 
X cursa i caminada 
popular de Collserola 

Ja hem celebrat la desena edició de 
la Cursa i Caminada Popular de Mun-
tanya a Collserola! La cursa i camina
da ja s'ha convertit en tot un clàssic 
del circuit, tal com demostren les gaire-
bé tres mil persones que hi van partici
par. Aquest any, a mes, la cursa i ca
minada era puntuable per al circuit del 
Barnatresc 2000 i per al calendari de 
curses de muntanya de la Federació 
Catalana d'Atletisme. 

Enguany, el primer a creuar la línia 
d'arribada va ser José Manuel Rodríguez 
Aguilar, amb un temps d'1:02:20. El 
segon va ser Santiago Tejada Pérez, 
amb 1:04:07, i el tercer Mart ín 
González Cillan, amb 1:04:10. En la 
classificació femenina, la primera va 
ser Montse Cinca Pato, amb un temps 
d ' l : 11:22. La segona va ser Sonia 
Giménez Borrego, amb 1:20:57. I la 
tercera va ser Carmen Blanco Díaz, 
amb un temps d'1:23:19. 

Els primers en la modalitat d'esport 
adaptât van ser Ivan Pons, amb un 
temps d'1:30:44, i Isabel García, amb 
un temps de 3:26:46, tots dos del Cen
tre Excursionista de Catalunya. Tots 
els guanyadors es van emportar com a 
trofeu un pernil, com ja és habitual. 
També es van sortejar tres pernils mes 
entre la resta de participants. Tots els 
participants van ser obsequiats amb 
una gorra en acabar la cursa i camina
da, després d'haver fet els quinze quilô
metres del recorregut. 

El bon temps va acompanyar els 
participants des de la sortida, a dos 
quarts de deu del mati, fins a Tamba
da. El recorregut, any rere any, co-
mença a l 'entrada del Parc de 
Cervantes, a la Diagonal. Els corre
dors i excursionistes pugen fins a Sant 
Pere Mártir, passen per Finestrelles, fan 
la carretera de les Aigu4es, pugen fins 
al turó de Magarola i baixen per les 
Llars Mundet fins al Velômdrom 
d'Horta, Hoc on finalitza la cursa i ca
minada. 

Aquest any, pero, a Tambada, els 
participants es van divertir amb un 
grup d'animació. Música i malabars 
van convertir la cita en una festa 
per a celebrar la desena edició d'aque-
ta Cursa i Caminada Popular de 
Muntanya a Collserola. 

Laia Farrés 

El XXIV 
Aplec Excursionista 
dels Paisos Catalans, 
a la Tor de Querol 

Un any mes i TAplec Excursio
nista dels Paisos Catalans continua 
fidel a Tobjectiu que es va marcar 
ara fa vint-i-quatre anys, que no és 
altre que Tapropament dels excursi
onistes de totes les terres de parla 
catalana. 

Aquest any 2000 la cita va ser a 
la Tor de Querol, a la Cerdanya, els 
dies 12, 13, 14 i 15 d'octubre, i Tenti-
tat organitzadora, el Grup Pirinenc 
Excursionista Nord-Catalá, com cada 
any que s'ha organitzat a les comar
ques del nord de Catalunya, pero 
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aquesta vegada amb la coHaboració 
del Grup Excursionista Cerdanya i 
la participació de cinc entitats excur-
sionistes de Catalunya Nord, tot un 
exit per ais organitzadors. 

U n seguit d'activitats ompliren 
els tres dies. Es van organitzzar set 
excursions de diferents nivells, tres 
visites culturáis i quatre xerrades, en 
q u e es va par lar de ternes, na-
tura l is t ics , his tor ies i excurs io-
nístics. Presentado del projecte del 
Pare Natural dels Pirineus Catalans, 
concert coral, i cada dia després del 
sopar, actuado de grups musicals i 
cantants tant catalans com occi
tans. A tots els assistents, se'ls va 
oferir un opuscle, on, a més del pro
grama d'actes, hi havia una sèrie 
d'articles de diferents aspectes de la 
Cerdanya. 

La trobada se celebra en el petit 
veïnat d'Iravals, on hi ha una ciu-
tat de vacances, molt a prop de la 
Tor de Querol. 

En la reunió de delegats, que és 
l'assemblea en q u é any rere any es 
dec ide ixen to tes les q u e s t i o n s 
organitzatives dels aplecs, la Secció 
Excursionista del Centre de Lectura 
de Reus va presentar la proposta per 
a organitzar el proper X X V Aplec, 
el de l'any 2001, data en que aques
ta veterana secció excursionista reu-
senca celebra el seu centenari. 

Quatre-cents vuitanta excursio-
nistes del País Valencia, les Ules, el 
P r inc ipa t , C a t a l u n y a N o r d i 
Occitània participaren en aquest 
Aplec, dels quals cinquanta-cinc eren 
socis del Centre Excursionista de 
Catalunya. 

Aquest XXIV Aplec ha estât un 
exit del Grup Excursionista Nord-
Català, amb el qual ha coblaborat 
el Grup Excursionista Cerdanya, i 
amb el suport de l'Ajuntament de la 
Tor de Querol, Région Languedoc -
Roussillon, el Patronat Comarcal de 
Turisme de la Cerdanya, el Consor
ci per a la Normalització Lingüísti
ca, la Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre, la Caixa d'Es-
talvis Llenguadoc - Rosselló i el 
Ministère de la Jeunesse et des Sports 
- Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports. 

F. Beato i Vicens 

XI Trobada anual 
d'escaladors del GAME 

Els passais dissabte i diumenge 7 
i 8 d'octubre del 2000, a cal Petit, 
prop de Vilanova de Meià, se cele
b r a l 'XI Reunió d 'escaladors del 

G A M E (Grupo de Alta Montaña 
Español). 

El divendres dia 6 al vespre ja ar
ribaren alguns dels primers partici
pants. Però fou el dissabte i diumen
ge quan tingueren Hoc els actes pro
gramáis. 

El matí del dissabte, i fins a mitja 
tarda, els participants es repartiren 
entre fer alguna via d'escalada de 
les nombroses que s'obren en les cin-
gleres de prop de Vilanova, o efectu
ar un recorregut a peu pel Montsec. 

Després de sopar, i en una carpa 
que hi ha instaldada al costat de cal 
Petit, es van fer els actes d'homenat-
ges, que any rere any se celebren en 
aqüestes trobades. 

L'animador i cap del Grup d'Es-
c a l a d o r s V é t é r a n s , F rancese 
Guillamón, va fer de mestre de ceri-
mònies en l 'homenatge d 'aquest 
any, que correspongué a la nostra 
veterana escaladora Maria Antonia 
Simó i ais escaladors Ramon Somoza 
i Lorenzo Ortas. 

En aquest acte, acompanyaven 
Francese Guillamón el président del 
G A M E , Joan Quintana, i el prési
dent de la Federació Espanyola, Joan 
Garrigós. 

A títol pòstum també es va ho-
menatjar els membres del G A M E 
Amadeo Botella, Josep Monistrol, 
Ernest Lamarca i José Chaverri. 

Una projecció de diapositives, amb 
diverses activitats muntanyenques del 
conegut escalador Paco Aguado, om-
plí aquest simpatie acte, en que parti
cipa un nombres grup d'escaladors i 
amies dels homenatjats. 

La trobada es va cloure el diumen
ge amb un dinar, en el quai s'empla-
çaren per a l'any vinent a retrobar-se 
altre cop, en un ambient d'amistat, 
on joves i vétérans amants de l'esca
lada i la muntanya coincideixen. 

Aquest any a Vilanova de Meià 
hi assistiren 87 escaladors, familiars 
d'aquests o amies: quaranta-dos eren 
de Catalunya, dinou de Murcia, set-
ze de Madrid, quatre d'Aragó, qua
tre del Pais Base, un de Valencia i 
un de Grenoble (Franca). 

F. B. 

Exposició «La vali 
del Gaià al primer 
terç del segle XX» 

El dia 28 d'octubre s'inaugura a 
Vila-rodona (Alt Camp), organitza-
da pel Centre d'Estudis del Gaià, 
l'exposició «La vali del Gaià al pri
mer terç del segle X X » , fotografíes de 
Francese Blasi i Vallespinosa, pro-

cedents de l 'Arxiu Fotografie del 
Centre Excursionista de Catalunya. 
També es presenta el llibre editat 
amb aquest motiu. 

L'acte d'inauguració fou presidit 
peí president del Consell Comarcal 
de l'Alt Camp, el president del Cen
tre d'Estudis del Gaiä i el president 
del C e n t r e E x c u r s i o n i s t a de 
Catalunya, Enric Nosás, que féu un 
dels P a r l a m e n t s . 

Aquesta exposició durant la pri
mavera es presentara junt amb el lli
bre a la sala d'exposicions Albert H. 
Gordon del Centre. 

CRÒNICA 
ALPINA 
a cà r rec de J o a n Ma r i a Vend re l l 

A m i n B r a k k , 5 . 8 5 0 m. 
Himàlaia, Karakorum. Després de 
31 dies a la paret i més de mil-cinc 
cents metres escalats, els escaladors 
bascos Adolfo Mandinabeitia i Juan 
Miranda aconsegueixen obrir el ter-
cer itinerari d'aquesta imponent pa
ret. La via es diu Namkor i té unes 
dificultats d'A5 i 6b + . Per a properes 
obertures a la paret es recomana, com 
a minim, un mes de vacances, perquè 
tal com va succeir l'any passat amb 
l'altre gran itinerari (Sol-Solet, 1.500 
m. A5 + / 6 c , dels catalans Silvia 
V ida l , Pep Mass ip i Miquel 
Puigdomènech), els escaladors s'han 
passat més de trenta dies penjats a la 
tàpia. I és que piano, piano si va 
lontano... i fins on es vulgui arribar. 

Yosemite. Estats Uni ts D ' A M E 

rica. Enguany s'ha produit un au-
tèntic desembarcament de catalans 
a la bucòlica vali de sequoies califor
niana. D e s del mes de juny fins a fi-
nals de setembre, hi ha hagut un Cons
tant reguitzell d 'esca ladors tant pel 
Camp IV com per les parets adja-
c e n t s : El C a p i t a n , Half D o m e , 
Lean ing Tower , Los t Ar row, 
Washington Colum, etc. 

A continuació fem el recull de les 
activitats més interessants realitzades 
pels escaladors de casa, dons si ho fés-
sim de totes les vies fetes no podriem 
(recordem que cada any visiten la fa
mosa vali més de cinc-cents escala
dors d'arreu del món). 
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L'imponent 
paret 

del Capitán 
(Yosemite), 

a dalt. 

Confort a la 
reunió 

(el Capitán), 
a baix. 

J u n y 2 0 0 0 . Robert Gui lera 
( C A D E ) amb Sebast ià Colomer , 
s 'emporta la Regular (5.10, Al-600 
m) al Half Dome i The Prow (5.8, A2-
300 m) a la Washington Colum, 
aquesta vegada acompanyat d'en 
Rubén Passarius, l'escalador solitari 
dels Ports. 

Per la seva banda Kike Ortuño i 
Victor Sans, «Salla», aconsegueixen la 
mítica Lost In America (5.8, A4-800 
m.) al Capitán. De nou Kike s'enfila 
al Capitán per fer la que és possible
ment la millor via en lliure del mon: 
The Salathé (5.12, A2-1 .000 m), 
l'acompanya Isaac Cortés, que acon-
segueix alliberar tots els llargs excepte 
el tram clau. I és que a Yosemite no tot 
és tirar de pedals!! 

A g o s t 2 0 0 0 . Roger Ximenis 
(CADE) i Helena de Castro enceten 
la temporada amb la sinuosa North 
American Wall (5.9, A2 + -1000 m.) al 
Capi. Recalcar que els sis dies passats 
a la tapia eren l'estrena per l'escala-
dora aragonesa!). 

Dani Brugaroles i Joan Maria 
Vendrell (CADE) fan The Shield (5.8, 
A 3 + 950 m) també al Capitán, una 
de les vies mes espectaculars d'aques-
ta paret. La Regular al Half Dome la 
repeteixen en Roger, l'Helena i en 
Joan Maria, a mes a mes de l'escalada 
feta per Josep Maria Esquirol i «Juli» 
que, préviament havien aconseguit la 
Magic Mushrom (5.7, A 3 + 950 m). 
A destacar també l'ascensió que fa 
Josep Maria a la temuda Zenyatta 
Uondiata (5.8, A4 700 m) al Capitán, 
sis dies de feina per una via que du
rant molt temps va marcar la dificul-
tat extrema de l'escalada artificial. Fe-
licitats! 

En Dani i l'Helena repeteixen The 
Proie, una de les classiques de la vall, 
mentre la cordada formada per en 
Roger i en Joan Maria trenquen el si-
lenci amb els quatre dies a la Mescalito 
(5.10, A3 1.000 m). 

Per no faltar a la cita deis famosos, 
Silvia Vidal s'emporta un bon record 
de la vall: Wyoming Sheep Ranch (5.8, 
A4 850 m) al Capi. El mes notable: 
primera ascensió femenina i solitaria! 
Deu dies d'autèntic esforç i moka ca
lor, per una via considerada en el seu 
temps la m e s difícil de la paret. 
Chapeau per aquesta noia que no para 
de sorprendre'ns any rera any. 

En Joan Maria escala amb en 
Jonathan la West Face (5.9, A2 400 
m) a la Leaning Tower. Per acabar 
aquest mes tan prolific en grans esca
lades, en Roger i en Joan Maria acon
segueixen la poc concorreguda Native 
Son (5.8, A 4 + R, 800 m.), considera
da entre les mes difícils del Capitán. 
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S e t e m b r e 2 0 0 0 . En Joanfra 
Farreres i l'amie Pere Dot, pugen al 
Half Dome per la clàssica Regular. 

Frankenjura . Alemanya. Tot i 
tractar-se d'una crònica alpina, ens ha 
semblât just ressenyar l'ascensió d'Iker 
Pou a la via d'escalada lliure mes dura 
del món, la famosa Action Directe (9a). 
Recordem que des que el seu autor, 
Wolfang Gullich, l'encadenés l'any 
1991, avançant-se al seu temps, sola-
ment l'havia repetida Alex Adler 
l'any 95. 

Aixi, doncs, el 7 de juny d'en-
guany l'escalador d'Euskadi triomfa 
en la seva lluita personal amb la via. 
Ho fa després de mes de très anys i 
mes de cinc-cents «pegues» (intents)H! 
Suposem que es deu conèixer tant els 
quinze mètres de la via com els mes 
de trenta asseguradors diferents que 

han pogut comprovar la tenacitat de 
la jove promesa, addicte a les vies de 
bloc. 

Montserra t . C a t a l u n y a . A fi-
nals de setembre en Roger Ximenis 
(CADE) aconsegueix la quarta as-
censió i la segona en solitari de la 
mitica Vudù (6a, A4 300 m) a la 
paret de l'Aeri. Recordem que aques
ta és una de les vies de referència en 
l'artificial extrem del nostre pais, 
oberta per Josep Maria Alsina tot 
sol l'any 1994. A destacar la seva 
continuitat, verticalitat i, per què no 
dir-ho, rigorositat! 

Escalada realitzada en quatre d i e s 

de feina C o n s t a n t , havent fixat e l s d o s 

primers llargs, a priori els més com-
p r o m e s o s . 

Picu Urriel lu . Espanya. Nou rè
cord horari el que ha establert el jove 

escalador madrileny en pujar les qua
tre cares del Naranjo de Bulnes en 4 
hores i 40 minuts. Sí, sí, ho heu llegit 
bé! En menys de cinc hores, Luís 
Gómez, treu fum ais gats i puja en 
«solo» integral la Rabada-Navarro 
(750 m, 6c + ) -Oest- , la Pidal-Cainejo 
(500 m, 5è) -Nord- , la Cepeda (350 
m, 5 + ) - E s t - i per finalitzar la 
Hermanos Martínez (350 m. 5è) - S u d -
. Com a referèneies varies, tenir en 
comte que solament va necessitar 1' 
40" per «menjar-se» la Rabada, úni-
cament es va «marcar» tres A0 i que 
entre pujades i baixades va acumular 
més de 3000 metres de desnivell. Ac-
tivitat recomanada pels que no dis
posen d'un mes de vacances per anar 
a l'Amin Brakk i que només poden 
gaudir d'estones lliures. Per cert, heu 
pensât qué seria capaç de fer l'amie 
Gómez amb trenta dies d'escalada? 
Millor no fer números... 

Darrera hora. El jove escalador 
barceloní, Eduard Martínez, amb no
més 15 anys, encadena el seu primer 
8a a vista!! Realität o ficció? I és que 
les noves generacions premen de 
d e b o . 

Nota de la redacció 
de la crónica alpina 

Recordem que aquesta crónica pre-
tén ser un reflex de Tactivitat realitza
da pels alpinistes i escaladors de casa 
nostra en els darrers mesos. Per a grans 
«exploits» i altres, ja hi ha diverses re
vistes especialitzades. Així que si el que 
voleu és informació recent, propera i 
assequible, el millor que podeu fer és 
enviar qualsevol informació si voleu 
que surti publicada a la següent adreça 
electrónica: joanmaria@hotmail.com. 
I és que la crónica, la fem entre tots. 
Animeu-vosü 

REC0RDANÇA 

Cels Gomis i Serdanons 
Aquest darrer estiu, la mort s'ha 

emportât el nostre consoci Cels 
Gomis i Serdanons als terrenys de 
les eternes acampades, semblants 
probablement als que ell tant estima 
i que amb tanta senzillesa com devo-
ciô féu estimar als seus amies i conso-
cis, divulgant-los entre elles i fruint-
ne ell mateix. 
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El dotzè llarg 
de la via 
Mescalito (El 
Capitán). 
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Roger Ximenis 

en el tercer 

llarg de 

la via Vudú, 

a la paret de 

l'Aeri de 

Montserrat. 

Incorporât al Centre l'any 1920, 
ben aviat aporta a les seves activitats 
esportives els seus refinats gustos es-
tètics i socials, dotant el camping 
d'aquella época, bon xic pesant i 
matusser, de la naturalitat, elegant i 
simple, que foren la seva principal ca
racterística, que el feien tan atractí-
vol i simpàtic als seus companys i que 
forjaren una de les principáis facetes 
del seu carácter. 

Materials d 'acampada lleugers 
pero sólids, dissenyats expressament 
per a Tacampada, tant d'alta mun-
tanya com de camping lleuger, qua-
litat en indumentaria, tendes i uten-
silis de modem disseny, mètodes i tèc-
niques europeus de nova actualitat, 
sobretot anglesos i suíssos, adquirits 
en el curs deis seus viatges per l'es-
tranger, foren molts deis factors posi-
tius que ell aporta a Tacampada ca

talana d'aquella època. 
Fundador i primer président de 

l'aleshores subsecció de Camping, mes 
tard Secció de Camping i Caravaning, 
el seu pas per la junta directiva marca 
una fita remarcable en la seva orien
tado tècnica i esportiva, i sembra una 
llavor que mes endavant hauria de fruc
tificar en les generacions següents. 

Una altra activitat ben diferent, 
portada a terme per Cels Gomis dins 
de la nostra entitat, aquesta d'un cai
re d'investigació i divulgació cultu
ral, amarada de veneració i d'amor 
al seu llinatge, fou la recopilado i 
posada al dia d'una gran part del 
material bibliografie dedicat al folklo
re que havia recollit el seu avi Cels 
Gomis i Mestres, destacat soci de l'As-
sociació Catalana d'Excursions, i un 
deis primers i més remarcables folklo-
ristes catalans. 

Amb el seu important estudi Lo 
llamp i els temporals, Gomis i Mestres 
inicia l'any 1884 la seva «Biblioteca 
Folklórica», seguit el 1888 de la Mete
orología i agricultura populars, i molts 
d'altres estudis i treballs publicats en 
el nostre Butlletí, així com en els de 
diverses entitats catalanes, que resta
ren inédits a la seva mort i que el seu 
nét, Cels Gomis i Serdañons, recollí 
minuciosament i adapta a les normes 
linguistiques actuáis amb gran exit, 
sota el títol La bruixa catalana,l'any 
1987. La seva tasca de publicar de beli 
nou la part més important de l'obra 
folklórica del seu avi va continuar, 
però, amb la reedició del volum Dites 
i tradicions populars referents a les plan
tes i l'esmentat Meteorologia i agricul
tura populars. 

Aquests tres volums, publicats en 
bona mesura gracies a l'entusiasme i 
la dedicació infatigables del nostre 
consoci i de l'amor i la veneració que 
sentía pel seu avi, han permés posar a 
l'abast del lector actual, uns materials 
bibliogràfics que fa anys que ja esta-
ven totalment exhaurits, i posar al seu 
coneixement molts aspectes de la vida, 
les creences i les velles tradicions del 
nostre poblé. 

Descansi en pau el nostre volgut 
consoci, que tan bon exemple ens dei-
xa d'amor a la nostra entitat i un lle-
gat tan fructífer a la cultura folklórica 
catalana. 

Josep Girona Casagran 

LLIBRES 
I MAPES 
Els incendis forestáis 

Eis i n c e n d i a 

forestal!* 

w 

]osep M. Panar e-
da i ]osep Aróla. 
Eumo Editorial. 
Vie 1999, 136 
pàgs., ili. 

En aquest 1 li-
bre de la cob-
lecció «Descober-
ta Geogràfica», 
eis autors, Josep 

M. Panareda, catedràtic de Geografia 
Física de la Universität de Barcelona, 
i Josep Aróla, que ha estat cap de dife-
rents br igades dels Bombers de 
Catalunya, han volgut explicar les 
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causes i les consequències del foc ais 
boscos, l'extinció, els efectes a curt i 
llarg termini en la vegetado i la fau
na i també en el paisatge. 

Es un llibre breu i entenedor, que 
pot interessar tant els técnics i espe-
cialistes en la problemática deis in-
cendis forestáis com tots els que es 
preocupen per les sèves consequènci
es en el medi natural. Iblustrat amb 
fotografíes en color i gràfics, les ulti
mes pagines contenen recomanaci-
ons davant deis incendis, un glossari 
de termes técnics i un ampli recull 
bibliogràfic 

J. Bordons 

3000 metros de los 
Pirineos, 2 

Guía montañera. 
Luis Alejos. SUA 
Edizioak. Bilbao 
1999, 192 pàgs. 
ili. 

Ens ha arri-
bat aquesta sego-
na part de la guia 
deis tres mil del 
Pirineu, de les tres 
de qué constara 

l'obra completa, que compren els 
sectos de Gran Bachimala-Culfreda, 
Posets-Eriste i Perdiguero-Gorgs 
Blancs. El llibre abasta 75 cims amb 
un total de 137 itineraris. 

Com l'anterior, cada itinerari con
té un petit croquis i una taula on fi
gura el Hoc de sorrida, el desnivell, 
l'horari i la dificultat, a mes d'una 
breu descripció de la ruta. Al final 
inclou unes taules amb la llista alfa
bètica deis cims, base de dades, difi
cultat, llista altimètrica i altres dades 
d'interés. 

J . Bordons 

Ràfegues 
muntanyenques 

]osep M. Conti-
joch. Dibuixos: Dr. 
Enric Sánchez-
Cossetània edici-
ons. Valls 1999, 
128 pàgs., ill. 

Aquest llibre 
es presenta com 
un recull d'anec

dotes, liegendes, humorades i ronda-
lies de les muntanyes de Prades, algu-
nes de les quais havien estât brinda-
des a diferents persones. Es tracta 
d'una série de relats de temps passats 

que giren al voltant del terme de 
Rojals, a les muntanyes de Prades. 

Després d'un altre llibre publicat, 
Els masos de Rojals, l'autor ha pogut 
recollir una segona sèrie de relats ins-
pirats en fets autèntics relacionats 
amb la vida humana i rural de la zona, 
transmesos oralment i escaiguts anys 
enrere, un grapat de llegendes que con-
tribueixen a difondre el tarannà deis 
personatges de la muntanya. 

Es un llibre senzill, que resulta en-
tranyable tot fent reviure detalls de 
la vida rural, que es llegeix d'una sola 
arrencada i acaba amb un decàleg 
ecologie. 

J. Bordons 

El territorio 
del leopardo 

Eduardo Martínez 
de Pisón. Desnivel 
Ediciones. Madrid 
2000, 210 pàgs. 

En aquest lli
bre de relats de 
muntanya pels 
diferents conti
nen t s , l ' au tor 

ens ofereix una sèrie de temes vis
ares i altres d'historiés escoltades que 
poden no haver passât mai. 

Dins de la coldecció de literatura 
de muntanya i viatges, aquest volum 
ens ofereix 34 relats breus i entretin-
guts, acompanyant-hi algún dibuix i 
mapes, que poden trobar una bona 
acollida entre un public que no sois 
s'interessi per les guies d'itineraris d'ex
cursions, turisme o técnica de la mun
tanya i que també li agradi gaudir 
d'una bona lectura de relats d'aven-
tura per altres territoris. 

J . Bordons 

Enciclopedia de la 
muntanya 

Juan José Zorrilla. 
Desnivel Edicio
nes. Madrid 2000, 
602 pàgs., ili. 

L'obra que ara 
comentem és fruit 
d 'un ambiciós 
projecte editorial, 
publ icat amb 

l'ajuda de la Direcció General del Lli
bre, Arxius i Biblioteques del Ministe
ri d'Educació i Cultura i que ha comp
tât amb la coblaboració de nombro-
sos especialistes. 

Les obres d'aquesta amplitud exis-
tents en el mercat eren edicions es-
trangeres i, en lloc de decidir-se per la 
traducció d'alguna d'elles, Desnivel va 
preferir un text original en castellà i 
de nova redacció, malgrat les dificul-
tats que aixô podia representar. En 
prendre aquesta decisió l'Editorial és 
conscient de la limitació de mitjans, 
tant de temps com humans, que no 
han permès aprofundir mes en alguns 
temes i en les entrades biogràfiques de 
personatges destacats del país, que 
s'han basât en qüestionaris, enviats 
préviament ais interessats; un sistema 
propens a ser magnificat pels autors, 
malgrat la voluntat de contrastar-los 
posteriorment. El mateix autor ja pre-
veu que fins a una futura edició el lli
bre no es podra considerar una obra 
exhaustiva. 

En el benentès que els mitjans que 
requereix una obra d'aquesta enver
gadura fa difícil de trobar l'aprobació 
unánime de tothom, creiem que sí que 
pot resultar útil per a moites consultes 
i ser una obra de referencia entre les 
publicacions de muntanya. 

J. Bordons 

Riglos, Agüero y 
Puertos de 
Beceite-Villel, GR-8 

' • 

fueitní de Beceue -vinel 
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Sta a i 

Federación Arago
nesa de Montañis
mo. Prames. 
Saragossa 1999, 
300págs., ill. 

Un nou llibre 
de Prames i del co
mité Aragonés de 
Senders de Gran 

Recorregut, dedicat aquesta vegada al 
GR-8, un sender que recorre les serres 
orientais del Sistema Ibèric (ports de 
Beseit, serra de Gúdar i Javalambre), a 
l'est de la provincia de Terol, en el seu 
recorregut aragonés que enllaça Beseit 
amb Villel, al sud de la ciutat de Terol. 

Com han anat fent en anteriors 
topoguies publicades, el llibre ens in-
trodueix a la geografia, la historia, 
l'art i la cultura del territori, i presen
ta totes les poblacions del recorregut. 
Fa una detallada descripció del carni 
a seguir i s'iblustra amb fotografíes 
en color i blanc i negre, i nombrosos 
perfils del quilometratge i de les alti-
tuds de cada sector. També ho fa del 
recorregut del GR-8.1 i deis senders 
PR-TE que hi enllacen. Completen 
el llibre unes taules d'horaris i la llis
ta de servéis. 

J . Bordons 
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Foz de Escálete 

Felipe Guinda 
Polo. Prames, S.A. 
Saragossa 2000, 
216 pàgs. il-l. 

Ens ha arribat 
la quarta edició, 
renovada i ampli
ada, de la guia 
d 'escalades a 
Riglos, Agüero i 
Foz de Escálete. 

Es tracta d'una completa guia que 
descriu 164 vies d'escalada pels Mallos, 
que tantes possibilitats ofereixen, i una 
cinquantena per la Foz de Escálete, 
d'espectaculars parets. El llibre, ib-
lustrat amb belles fotografíes en color, 
s'obre amb una introducció explicant 
la geología, clima, vegetado rupíco-
la, ocells del rocam, historia i técnica 
de l'escalada en els Mallos, i acaba 
amb un annex sobre la importancia 
deis nusos en l'escalada, amb abun-
dants dibuixos pràctics. 

Resumint: és una obra ben presenta
da i que pot ser de gran utilitat per ais 
nombrosos escaladors que freqüenten 
aqüestes, espectaculars roques de l'Ait 
Aragó i els qui les vulguin conéixer. 

]. Bordons 

Naranjo de Bulnes. 
Un siglo de escaladas 

Isidoro Rodríguez 
Cubillas. Desnivel 
ediciones. Madrid 
2000, 292 pàgs., 

ai. 
La l i teratura 

e x c u r s i o n i s t a 
compta amb un 
bon nombre de 

publicacions dedicades a la conquesta 
de determinades muntanyes i cims 
emblemàtics de la terra. A vegades, 
diferents circumstàncies han convertit 
alguns cims en véritables mites; com 
ho son, posem per cas, el Cervino en 
els Alps o els Encantats al Pirineu, tot 
i no ser els mes elevats d'una serralada. 

El Naranjo, o Picu Urriello deis 
nadius, sempre ha estât un cim que 
ha infós un gran respecte i ha esde-
vingut un mite per la seva impressio-
nant verticalitat i una paret oest que 
causen un fort impacte visual. L'any 
1858, un deis científics que van estu
diar els Picos de Europa va escriure: 
«de todas estas Peñas la única que se 
tiene por inaccesible al hombre, y aún 
de los rebecos, es el Naranjo de 

Bulnes». Diguem de passada que al 
nom de Naranjo se li atribueix un 
origen cromàtic peí color rogenc que 
adquireix la paret oest cap al tard. 

Dividit en dotze capítols i amb un 
extens annex dedicat a estadístiques 
i itineraris d'ascensions, el llibre ex
plica amb abundants détails la histo
ria deis Picos i deis personatges que 
s'hi han relacionat. Relata l'apassio-
nant historia de la conquesta del Picu, 
des de la primera ascensió efectuada 
l'any 1904 per Pedro Pidal, marqués 
de Villaviciosa, i Gregorio Pérez, el 
Cainejo, fins a les mes arriscades as
censions, i arribant a una massiva 
afluencia d'escaladors que volen Huir
lo en el seu curriculum. En aquesta 
historia no hi falten les tragédies i, a 
mes, dins de cada época, s'hi interca
len les mes destacades gestes alpines 
mundials. 

Fet sense estalviar recursos, amb 
format 16,5 X 23 cm i tapa dura, el 
llibre conté un gran nombre de foto
grafíes de gran qualitat, croquis de 
vies d'escalada traçats sobre unes 
grans fotografíes en color de cada cara 
i abundant informado. És un llibre 
ben escrit que atreu poderosament el 
lector fent-lo partícip de les grans epo-
peies d'aquest emblemàtic cim. 

J. Bordons 
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labial 
ISOIN-4 
Anti - Frío 

P r o l e c t o r 

id bid I 
ISDIN-15 
Nieve 

Enjoy sunshine without any risk. 

Jouissez du soleil sans aucun risque. 

Geniessen Sie die Sonne ohne Gefahr. 

Factor 
de protecció solar 

Temps dexposició 
sense rise de cremades 

sense protecció 20 minuts 

FACTOR 8 2 hores 40 minuts 

FACTOR 11 3 hores 40 minuts 

FACTOR 15 5 hores 

EXTREM Més de 6 hores 
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