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L ámbit d'aquesta guia compren les capcaleres 
de les valls deis rius Ter i Freser, amb la incor
porado de totes les valls properes del ves-
sant meridional del tram de Pirineu oriental 
que ens ocupa en el present treball. 

A\quest sector pirinenc té grans cims, 
corn el Puigmal, els pics de Segre, de 
Finestrelles, de Noufonts, de 
Noucreus, de la Fossa del Gegant, 
de l'Infern, el Bastiments, el pic de 
la Dona, el Roca Colom o el 
Costabona. També el sector situât 
al sud de la carena principal té 
altres cims més baixos, perô per 
aixô no menys intéressants, 
corn el Balandrau, el puig 
Cerverîs o el Taga. 

ots aquests cims i altres 
recorreguts per valls i 
carenes son els que us 
proposa aquesta guia, 
especialment des del 
santuari de Nuria, els 
refugis d'Ulldeter i de 
la Coma de Vaca, i 
des de moltes 
poblacions deis 
voltants. V 
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2002 
Any Internacional 
de les Muntanyes 

M 

«Durant mildennis, les munta

nyes han estat font de recursos 

valuosos, i també, darrerament, 

centres de cultura i lleure». 

«Els objectius de l'Any Inter

nacional de les Muntanyes son: 

— assegurar el benestar present 

i futur de les comunitats de les 

muntanyes, promovent la conser-

vació i el desenvolupament soste-

nible d'aquestes zones; 

— incrementar la consciéncia i 

el coneixement de l'ecosistema de 

les muntanyes, les seves dinámi-

ques, la seva manera de funcio

nar i la seva importancia decisiva 

en proporcionar béns i servéis es-

tratégics essencials per al benes

tar de l'home de les terres altes o 

de les terres baixes, tant urbanes 

com rurals, en particular la provi-

sió de l'aigua i la seguretat alimen

taria; 

— promoure i defensar l'herén-

cia cultural de les comunitats/so-

cietats de muntanya; 

— posar atenció ais conflictes 

freqüents que succeeixen a les áre-

es de muntanya i promoure la pau 

en aquelles regions». 

La millor manera d'anunciar la 

celebrado d'aquesta iniciativa tan 

important és reproduir literal-

ment, com fem, els continguts es

sencials de la presentació de l'Any 

Internacional de les Muntanyes. 

Les Nacions Unides han pro-

clamat el 2002 com a Any Inter

nacional de les Muntanyes; és un 

deis resultats del procés iniciat a 

la Cimera de Rio l'any 1992, que 

va posar aquesta temática (capí

tol 13 «Desenvolupament sosteni-

ble de les muntanyes»), al mateix 

nivell d'importància que el canvi 

climátic o la desforestació de les 

selves tropicals. Posteriorment, el 

1995, es va crear el «Mountain 

Forum» com a xarxa mundial per 

al suport, difusió d'informació i 

defensa de les comunitats que vi-

uen a les muntanyes i del seu medi 

ambient. 

Aquest Any de les Muntanyes 

pretén promoure i catalitzar acci-

ons a llarg termini que vagin molt 

mes enllá del 2002. 

Des de la Unió Internacional 

d ' A s s o c i a c i o n s d 'A lp in i sme 

(UIAA), de la quai som socis fun-

dadors, s'ha demanat a tots els 

seus membres que contribueixin 

a la difusió d'aquesta iniciativa, i 

des del Centre Excursionista de 

Catalunya així ho fem. 

I ho fem per raons que van mes 

enllá de l'obvietat de la nécessitât 

de coldaborar en una actuació per 

al bé coldectiu planetari. Ho fem 

perqué les nostres activitats espor-

tives i culturáis es desenvolupen i 

s'han desenvolupat sempre major-

ment a la muntanya, ho fem per

qué entenem —i ho hem dit altres 

vegades— que cal atendré les né

cessitais de desenvolupament i 

benestar de la gent que hi viu, tant 

com, tot fent sostenibles les res-

postes a aqüestes necessitats, vet-

llar per la conservació del seu equi

libri, en especial de l'alta munta

nya. 

I com que volem que la nostra 

actuació sigui quelcom mes que un 

manifest d'intencions, el Centre 

está préparant unes iomades sobre 

el Medi Ambient a les Muntanyes, 

que també serán la cloenda deis 

actes de celebració del 125é ani-

versari, i que tindran lloc a fináis 

de mar? del 2002. Comptem amb 

la coldaboració de científics de re-

nom i de persones que viuen el 

tema directament sobre el terreny, 

també hi participaran persones 

que ajudaran a la reflexió i ens 

enriquiran el pensament. Les ins-

titucions també hi aportaran mit-

jans i parers. També desitgem fer 

avancar les conclusions que en 

surtin en forma d'actuacions, a la 

nostra mida, que perdurin en el 

temps. 

El 1976, amb motiu del Cente-

nari del Centre vam promulgar el 

que va ser el primer manifest de 

defensa del medi ambient, quan 

encara no existia el moviment eco

logista, que tanta importancia i 

protagonisme ha adquirit. Una 

vegada mes el Centre va ser pio-

ner d'iniciatives en les quals des-

prés ha deixat el protagonisme a 

d'altres organitzacions mes espe

cifiques. 

Potser ara és el moment de fer 

noves aportacions a les preocupa-

cions, que ja son socials, sobre la 

p ro tecc ió , l 'equil ibri i la sos-

tenibilitat d'un conjunt vastíssim 

(la natura sencera) en qué les mun

tanyes son la part mes feble. L'ex-

cursionisme , els excursionistes, hi 

teñen el seu rol honest i construc-

tiu, el de sempre. 

UNTANYA 
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L'aigua que 
empeny embarrats. 
La primera 
Revolució Industrial 
a Catalunya 
Lorenzo Correa i Lloreda 

Aquest article és una col-laboració al cicle «Len-
torn de l'aigua a Catalunya», que organitzà el 
Grup de Ciencia i Técnica, del Centre Excursio
nista de Catalunya, conjuntament amb lAssoci-
ació Catalana d'Amies de lAigua, durant el curs 
2000-2001. 

tela, incrementant significativament 

la velocitat del teixit . El 1785 , 

Edmund Cartwrights augmenta en

cara mes aquesta velocitat amb el te-

ler mecànic. Els anys 1764 i 1769, 

Hargreaves i Arkwrigth introdueixen 

la filadora múltiple, coneguda popu-

larment com a jenny, en honor de la 

seva filia, i la water frame, moguda 

amb forca hidráulica. Finalment, el 

1779, Samuel Crompton patenta la 

selfactina o máquina automàtica dis

continua de filar. Aqüestes tres dar-

reres maquines perfeccionen la ve

locitat i la qualitat de les opetacions 

de fabricado de teixits. Una sisena 

invenció, la máquina de vapor de 

James Watt, i la seva aplicació en una 

fabrica de teixits de coto, el 1785, van 

ser la clau d'un desenvolupament 

vertiginós deis processos productius. 

La substitució de la forga huma

na, animal i hidromecànica per una 

font d'energia motriu segura i barata, 

va significar el triomf i la implanta-

La Revolució Industrial 

El concepte de «revolució» té 

moites accepcions. La mes comu

na és la que es refereix al canvi vi

olent en les institucions politiques 

d'una nació. Quan parlem de revo

lució industrial, adoptarem l'accep-

ció de revolució com a canvi ràpid 

i profund d'una cosa, en aquest cas, 

referint-nos ais transcendentals 

canvis provocats per l'adopció deis 

nous processos industriáis de trans

formado de les matéries primeres 

aprofitant l'énorme força creada per 

les maquines generadores d'energia 

i la consegüent metamorfosi social 

associada a ella. 

El principi de la divisió del tre-

ball i la consegüent especialització 

de les tècniques es pot trobar en 

diverses activitats humanes, i tenim 

proves de la seva aplicació a la ma

nufactura de productes ja a l'anti-

ga Grecia. Els primers exemples in

discutibles d'operacions de manu

factura adreçades a reduir costos de 

ptoducció utilitzant treballadors 

especialitzats i maquines, apareixen 

a l'Anglatetra del segle xvin. 

Els éléments clau van ser cinc in-

vents de maquines destinades a la 

industria textil: el 1773, John Kay 

posa en marxa la llançadora, que per

met el teixit de grans amplades de 

Els embarrats 
eren els 
transmissors de 
¡'energía que 
feia moure tota 
la maquinaria 
de la fábrica. 

MUNTANYA 
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ció indiscutible de la Revolució In

dustrial, que durant els dos-cents 

anys següents va assolir fîtes en la in

vendu i la innovació que mai no es 

podien haver imaginât abans. 

Catalunya va ser capdavantera en 

la implantado deis usos industriáis de 

l'aigua, que, aprofitant el seu decurs 

per la llera del riu, transformen l'enet-

gia hidráulica en mecánica, créant 

riquesa, treball i transformant, per 

tant, la vida i els costums de les per

sones que van participar en el pro

cès, com també es van transformar els 

dus i els tenenys que els envolten. 

Aquesta transformació va afectar 

d'una manera transcendental homes 

i dones, paisatges i rius. 

Per a comprendre millor tota 

aquesta transformació, des deis seus 

orígens fins a l'actualitat, donant 

també una ullada al futur pròxim, 

farem referencia a un riu emblemà-

tic, el Llobregat, i a unes comar

ques, el Bages i el Berguedà, que 

durant un important période de 

temps van ser protagonistes d'una 

epopeia amb un ressò enorme: la 

creació de les colonies industriáis, 

emblema d'aquesta revolució a 

Catalunya. 

Abans de ttactat els aspectes que 

relacionen l'aigua, els embarrats, les 

turbines i les co lon ies , amb 

Catalunya com a fábrica d'Espanya 

i amb la proliferació de les indus

tries tèxtils, amb la finalitat de po

der entendre la seqiiència de fets 

que van donar protagonisme a l'ai

gua dins la ptimera Revolució In

dustrial catalana, ens hem d'endin-

sar en la nostra historia, situant-nos 

a la Catalunya preindustrial. 

El sector textil a 
Ca ta lunya 

La principal industria catalana 

medieval era la draperia, és a dir, la 

fabricació de roba de liana de qua-

litat, cen t tada principalment a 

Barcelona, Girona i Perpinyà. A 

causa del desenvolupament del co-

merç per part deis holandesos, que 

portaven gra del Bàltic al mar del 

Nord, els anys de collites escasses, 

aquest gra també arribava a 

Catalunya. Amb el gra, transporta-

ven teixits de bona qualitat, sobre -

tot anglesos, ja que en les sèves co

lonies es produïa el cotó de millor 

qualitat, amb els quais els fabricants 

d'aqui no podien competir. Lincre-

ment del consum d'aiguardents a 

tot Europa i el fet que els vaixells 

que portaven el gra marxessin buits 

va suposar l'inici del conreu de ra'im 

a Catalunya, deixant la industria 

textil tradicional, que necessitava 

molta mà d'obra, molt afectada. Per 

aquesta raó, el benestar economie 

que portava l'exportació de vi per-

metia comprar roba de bona quali

tat, que ja no era d'aqui sino de fora, 

deixant el textil autòcton per a 

proveir de roba barata els catalans, 

i provocant el trasllat de la manu

factura cap a l'interior, a les comar

ques del Moianés, la plana de Vie, 

el Berguedà, el Bages, part del 

Vallès i a Igualada. 

Amb aquesta situació van co-

mençar a proliferar les confraries, 

que consolidaven la feina d'un grup 

de menestrals i organitzaven el tre

ball de les famílies de pages de les 

rodalies que intervenien en el pro

cès, sobretot, en l'activitat mes con

sumidora d'hores de treball, que era 

la filatura. 

Els reials décrets de 1719 i 1726 

van impulsar definitivament el fo-

ment d'aquesta industria, obligant 

que tots els draps deis uniformes es-

panyols de soldats i oficiáis fossin 

d'aquí i que tothom fes servir per a 

vestir, generes i sedes fabricats a Es-

panya, fet que va provocar l'entrada 

del textil cátala al mercat espanyol i 

america, amb la coneguda diàspora 

mercantil catalana del segle xvin. 

Fins aleshores, l'activitat textil es 

podia desenvolupar Uuny deis cor-

rents fluvials. El centre organitzador 

era el nudi urbà, i les llars campero-

Íes del voltant treballaven per a eli: 

uns cardaven la llana, altres la fila-

ven i altres la teixien, en un sistema 

productiu fragmentât coordinat pel 

paraire, que ptepatava la llana que 

s'havia de teixir i, un cop acabada la 

peca, en controlava la comercialit-

zació. La filatura era el coli d'ampo

lla del procès, perqué fixava el sos-

tre productiu, ja que calien moites 

filadores pet a alimentar un sol te-

1er. Calia, dones, per a sortir d'aquest 

cercle vicios, teenificar el procès 

mitjançant la mecanització de les 

maquines filadores. 

El 1770, mitjançant la famosa 

spinning-Jenny (tiladora manual mul

tiple) de Hargreaves, es va iniciar 

la mecanització. Posteriorment, la 

Jenny va ser millorada per les water 

frame de Sir Richard Arkwright, 

que van començar a funcionar 

l'any 1769. El fil que sortia de la 

Jenny no era tan fort com aquest i 

només era apropiat per a fer ttames. 

Arkwright, amb el temps, es va con

vertir en el líder del sectot textil a 

Gran Bretanya. 

Tornant al nostre país, l'impuls 

definitiu a la indùstria cotonerà, el 

va donar, el 1795, Ramon Farguell, 

«Maixerí», que idea i construí la fa

mosa berguedana, máquina mogu-

da a mà, que filava 120 fusos a la 

vegada i triplicava la capacitat de la 

MUNTANYA 
Núm. 837 
Octubre 2001 
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Jenny. Aquesta berguedana va sim-

bolitzar el paper actiu de les econo-

mies rurals en la gestació de la mo

derna Catalunya industrial, encara 

que tot el procés s'havia d'efectuar 

manualment. Per a accionar les car

des es necessitava molta forga, cir-

cumstància que va obligar a utilit-

zar salts d'aigua per a fer moure 

aqüestes maquines cardadores. 

A Berga es va aprofitar el pen-

dent del riu Demetge pet a ins-

taldar les maquines que alimen-

taven de metxa les berguedanes 

instaldades per tota la conurba-

ció, fet que va suposar el comen-

gament d'una època de gran esplen

dor d'aquesta ciutat. A Sallent, les 

primeres fabriques de ñu també es 

van construir amb aquesta matei-

xa finalitat. 

Les fabr iques de riu 

Les primeres fabriques de riu, pre

cursores de la primera industrialit-

zació, es basaven en maquines de 

cardar mogudes amb torga hidráuli

ca i en maquines de filar mogudes 

amb forca humana. Aquest model va 

comengar a decaure cap al 1830, 

quan també les maquines de filar van 

comengar a funcionar amb forga hi

dráulica, amb la water frame 

d'Arkwright, i es va mecanitzar tota 

la preparació de la filatura. La ber-

guedana, maquina manual, ben avi-

at va ser substituida per la mule-Jenny, 

automàtica, i per la selfactina. 

Lany 1850 , el reusenc Jac in t 

Barrau va inventar un teler que 

podia fer dues peces de pana l'ho-

ra, l'una damunt de l'altra amb un 

sol ordit, i aquesta milioni va repre

sentar un gran augment de la pro

ducaci i un fort desenvolupament 

de la industria textil del segle xix. 

Per a allotjar aqüestes maquines i 

el petsonal que les feia anar, els edi-

ficis havien de ser mes grans i l'ener

gia bàsica també. 

Un cop mecanitzada la manufac

tura textil, el pas immediat va ser la 

substitució del motor «de sang» per 

un nou motor, la máquina de vapor, 

que suposava un canvi energètic, del 

sol al carbó, el «pa de la industria». 

El principal problema a resoldre 

va ser d'on treure aquest aliment 

meravellós: el d'Astúties era molt 

car i de baixa qualitat. El britànic 

tenia un preu impossible de pagar, 

imposât pels intermediaos, trans

portistas i duaners. Aquí teníem lig-

nit, de baix rendiment calorífic, a 

Calaf i a l'alt Berguedà (Fígols, 

Cercs, Saldes) i hulla al Pirineu gi

roni. En qualsevol cas, la llunyania 

deis centres d'extracció a Barcelona 

vinculava el consum de carbó al 

ferrocarril. Malgrat el gran esforg 

que es va portar a terme per la cons-

trucció de les diverses línies de fer

rocarril amb l'objecte de garantir un 

abastament econòmicament viable, 

la realitat va ser que aqüestes línies 

van afavorir abans la penetració de 

l'huila británica cap a l'interiot de 

Catalunya, de millor qualitat que 

l'autòctona, que la sortida i distri

buera de la nostta. La nefasta polí

tica estatal de subvencions ais pro

motore del ferrocarril i els conten

ciosos per la propietat de les mines 

van suposar un enorme retatd en 

la construcció de la infraestructuta 

de ttanspott i, per tant, l'abando-

nament del carbó com a font pri

mordial d'alimentació de la indus

tria, arribant els industriáis a la con-

clusió que el model d'industrialit-

zació anglesa no era sostenible aquí, 

i traslladant els seus esforgos a 

l 'aprofi tament de l ' anomenada 

«hulla blanca», l'aigua com a ele-

ment generador de l'energia neces

sària per a fer anar les seves maqui

nes. 

De 1840 a 1900, la segona ona-

da de fabriques de riu, més intensa 

que la primera, ratifica i accentua 

el retorn a l'energia hidromecànica, 

tret diferencial de la industrializa

d o catalana i detonant de la Re-

volució Industriai. Quan el riu fa

lla, per manca de cabals, i la fábrica 

no pot treballar, és quan la máqui

na de vapor resulta imprescindible. 

A la resclosa, el canal i la turbina, 

cal afegir-hi la máquina de vapor o 

el motor de gas pobre. En aquesta 

època el 7 5 % de les maquines de 

filar i la meitat deis telers del sec

tor cotoner es localitzen a les con

ques del Ter i del Llobregat. 

Fins i tot la sequía de Manresa, 

mítica obra de regadiu de la comar

ca del Bages, iniciada el segle xm, 

encara avui en funcionament, va 

apostat per aquesta nova moda, 

impulsant l'ús de l'aigua de les es-

corrialles i retoms del ree de la se

quía amb finalitats industriáis. Ate

sa la gran distancia existent entre 

aqüestes petites fabriques, situades 

ais extrems de la zona regable, es 

podia assegurar que el riu Llobregat 

La máquina 
de vapor, 
dita 
popularment, 
«la burra». 
Quan l'aigua 
del riu és 
escassa, la 
máquina de 
vapor era 
imprescindible 
perqué la 
fábrica seguís 
treballant. 
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A dalt, 
la resclosa i el 

canal de la 
colonia Vidal de 

Puig-reig. 

A baix, 
els habitatges i 
l'església de la 

colonia 
Viladomiu Nou 

des de la 
torratxa de la 
casa de l'amo. 

feia funcionar fabriques tèxtils a dis

tancia. 

Arriba el moment de parlar de 

l'energia hidráulica, de l'aigua que 

empeny embarrats. Aquesta font 

d'energia és generada per la força 

que proporciona l'aigua que discor

re pel tram de riu adjacent al punt 

de captació. Inicialment, l'aigua en 

moviment feia girar una roda de 

calaixos que transmetia el movi

ment a una gran politja amb cor

des. Aqüestes cordes anaven con-

nectades en altres rodes més peti

tes, i aqüestes a les maquines. 

Aques t s is tema de transmissió 

d'energia mecánica es coneix com 

a sistema d'embarrats. 

Amb el decurs del temps, i amb 

l ' avenç de la t é c n i c a , es va 

substituir la roda de calaixos per 

una petita turbina que aprofitava 

molt millor tota la força de l'aigua, 

encara que es van mantenir els 

embarrats. Quan arriba la segona 

onada de les fabriques de riu abans 

comentada, en la segona meitat del 

segle xix, augmenten les nécessitais 

énergétiques de la fábrica, i no es 

disposa, a causa de l'estacionalitat 

deis cabals al riu, de més aigua per 

a fer anar turbines més grosses. Per 

aquesta rao, Túnica solució per a 

resoldre el creixement de la fabrica 
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és actuar dins del riu, augmentant 

la capaci ta i d'emmagatzematge 

d'aigua, construint rescloses, obres 

de tancament del riu amb murs que 

teñen una alçària major que la deis 

marges. Si es construïen diverses 

rescloses en sèrie, successivament 

s'anava aprofitant l'enetgia de l'ai

gua, fent-la saltat de turbina en tur

bina, conduint-la per un riu pa

rafici, conformat pels diferents ca

ñáis que enllaçaven cada resclosa 

amb la seva turbina. Així, dones, la 

resclosa és l'élément que permet 

disposar d'una reserva d'aigua a un 

nivell permanentment estable, que 

garanteix el funcionament de la 

turbina amb una alçada o sait cons

tant, igual al que la maquina ne

cessita per a moure les seves pales 

o àleps, i garantint, per tant, un 

mínim de producció cons t an t 

d'energia, imprescindible per a fer 

anar la fabrica, que es complemen

ta amb la maquina de vapor. 

Quan els avenços tècnics ho van 

permetre, les turbines que continu-

aven fent anar els embarrats per la 

simple força mecánica de la rota-

ció del seu eix, a través de cordes i 

politges, van ser acoblades, trans-

ferint el moviment de rotació mit-

jançant un eix, primer a una dina

mo i més tard a un alternador, fet 

que va permetre produir corrent 

elèctric continu, destinât aleshores 

al consum intern de la fabrica i que 

ara recorre un carni llarg i amb des

tinatari final desconegut, a través 

de les grans línies de transport i dis

tribuera d'energia. Aquesta trans

ferencia de kW i la seva venda a 

les grans empreses électriques dis

tribuidores és Tactual kit motiv de 

les concessions de petites centrais 

hidroelèctriques, perqué ja no té 

sentit utilitzar l'energia generada 

dins de la fabrica a causa de la prác

tica desaparició d'aquestes per la 

crisi del sector textil de l'últim 
quart del segle XX. 

Les colonies industriáis 

L'inici de la segona meitat del 

segle xix va comportar el naixement 

d'una nova manera d'organitzar 

Tactivitat industrial a Catalunya: 

les colonies industriáis. Aquest ti-

pus d'organització, originària de la 

Gran Bretanya, presenta un seguit 
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de trets bàsics: localització al cos

tai d'un riu, fora de qualsevol aglo-

meració urbana; existencia, al cos

tai de la fábrica, d'un nudi d'habi-

tatges on resideixen els seus obrers 

i traete paternalista del propietari 

cap ais obrers. La diferencia fona-

mental amb les fabriques de riu pre-

existents era que la major part deis 

treballadors no anaven cada dia des 

del seu poblé o mas a la fábrica, sino 

que residien alla mateix i, per tant, 

tots els membres de la familia feien 

la seva vida quotidiana, des del nai-

xement fins a la mort dins de la co

lònia. Totes les instaldacions de la 

colònia (botigues, cantina, teatre, 

església, escola i fins i tot sucursal 

bancària) evitaven que l'obrer fra

gües de sortir fora de la colònia, 

prevenint així el con tac te amb 

obrers d'altres disciplines i la com

parado amb la vida deis pobles, és 

a dir, el contagi d'idées o experièn-

cies que l 'amo podia considerar 

nocives, i permetent també que tot 

el sou guanyat es quedés a dins, re-

tornant a l'amo pagador, propietari 

de totes aqüestes instaldacions, in-

cloent-hi els diners recaptats pel 

lloguer deis pisos. 

La implantado de les colonies va 

ser molt ben tebuda pels habitants 

de les valls altes del Principat, molt 

castigades per les guerres carlines i 

mancades de treball i sovint d'ha-

bitatge, perqué els permetia dispo-

sar d'uns minims de qualitat de vida 

impossibles d'assolir abans, així com 

tenir la possibilitat que els seus filis 

aprenguessin un ofici i disposessin 

de millors perspectives de vida. 

Tant el fabricant de l'interior, 

procèdent de la industria artesanal, 

com el fabricant del litoral van de

cidir instaldar-se al llarg deis rius 

catalans, atrets per les exempcions 

fiscals, salaris ba ixos , falta de 

conflictivitat i, sobretot, per la pos

sibilitat d'aprofitar en origen les 

fonts d'energia que representaven 

els salts d'aigua, per a moure la 

maquinaria textil. 

Les colonies consolidades van 

arribar al centenar Cada valí fluvi

al susceptible d'allotjar un aprofi-

tament hidràulic, és colonitzat per 

l'empresari, implantant un establi-

ment alternatiu a les formes tradi

c i o n a l i definint un eix cotoner 

que arriba fins a Barcelona. Aquest 

nou escenari suposa una profunda 

transformació del territori prein-

dustrial, despoblat, ocupat exclusi-

vament per masos i viles, on l'agri-

cultura i la ramaderia eren els pro

tagonistes absoluts de la vida 

quotidiana, imposant la seva ruti-

na secular. 

El curt tram, d'uns vint quilòme-

tres, existent al Llobregat entre els 

municipis de Puig-reig, Casserres, 

Olvan, Gironella i Avià, és proba

blement la millor mostra del patri

moni històric de les colonies, ja que 

n'hi van arribar a conviure quinze. 

Aquest tram ha estât objecte de la 

visita guiada, organitzada pel Cen

tre Excursionista de Catalunya i per 

l'Associació Catalana d'Amics de 

l'Aigua, amb la inestimable colda-

boració dels tècnics del Patronat del 

Parc Fluvial Navàs-Berga. Durant 

tota la jornada del dia 11 de novem

bre passât, els seixanta assistents 

van gaudir dels paisatges fluvials del 

Berguedà i van poder visitar sis co

lonies, en companyia de persones 

que hi havien viscut i treballat, ar-

ribant a un complet coneixement 

de l'epopeia passada, del présent i 

de l'esperançador futur. 

Avui, la colònia, segons descriu 

Les galeries 
quasi sempre 
eren présents 
en els blocs 
d'habitages 
de les colonies. 
A la fotografia 
un bloc 
d'habitatges 
de la colùnia 
Viladomiu Nou 
de Gironella. 
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Un teler 
del museu de 

la colònia Vidal 
de Puig-reig. 

Pere Vali, «és una peca productiva 

obsoleta i una peça urbana margi

nada, envellida i abocada a la de -

gradació progressiva del seu paisat-

ge i del seu teixit social. Leix in

dustriai entra en l'època de la post-

indùstria réduit a la condicio d'eix 

de pas (des de Barcelona i el seu 

entorn metropolita fins a l'oferta 

d'oci de les comarques de munta-

nya), sensé expectatives de reva-

luació i sense identitat pròpia». 

La davallada del sector textil va 

provocar l'enfonsament de les co

lonies i de tot el teixit social que 

les envoltava. Fins no fa gaiie, 

l'unica activitat que no havia no

tât el canvi era la de la turbina pro

ductora de l'energia vital per a les 

antigües fabriques. 

Quan, durant les décades del 

setanta al notanta, eis últims pro-

pietaris van prendre la decisió vo

luntaria o obligatoria per causa del 

gran deute acumulat, de deixar la 

seva colònia, van aparèixer altres 

empresaris que aprofitaven eis 

avantatges inclosos en la Ley de 

Conservac ión de la Energía de 

1980, Ilei promulgada amb l'objec

te de combatre la crisi del petroli, 

promovent la utilització d'energia 

autòctona i neta, sense émissions 

de gasos a l'atmosfera. Aquesta Ilei 

donava un seguit de subvencions i 

reduccions fiscals a tots eis que 

s 'acollissin a la producció amb 

aquest tipus d'energia. 

Aquesta act ivi tat productiva 

provoca, com ja hem esmentat , 

afeccions al tram de riu compres 

entre la resclosa i el retorn de les 

aigües turbinades. El nombre cada 

cop mes gran de pescadors federats 

i el nombre també creixent de per

sones que gaudeixen, en el seu 

temps d'oci, apropant-se al riu, per 

passejar i fruir de l'entotn, es tra

ba en moltes ocasions amb trams 

en els quals no hi ha aigua. 

Lamortització de les instabla-

cions destinades a la producció 

d'energia eléctrica destinada a la 

venda a grans empreses distribuido

res, exigeix al concessionari que tot 

el cabal concedit es derivi cap a la 

turbina, deixant sec el riu. Aques

ta situació no és nova, sempre, des 

que els molins ocupaven el riu, s'ha 

produ'it. Pero abans, la sensibilitat 

ambiental de la societat no era tan 

acusada com ara, perqué la gent no 

tenia ni tant temps lliure ni mitjans 

de transport adequats per a apro-

par-se massivament ais ñus. Per al-

tra part, els beneficis derivats de l'ús 

de l'aigua eren molt repartits, ja 

que, encara que donaven un gran 

percentatge al propietari, també 

possibilitaven la vida en unes con-

dicions mínimes de subsistencia a 

la gent deis encontorns, és a dir, gai-

rebé tothom a la comarca, vivia de 

la turbina, la fabrica i el textil. Sem

bla indispensable que els actuáis 

concessionaris deixin passar un 

percentatge del cabal que teñen 

concedit peí riu, amb l'objectiu étic 

de respectar-hi la persistencia de-

vida faunistica i l'estètic d'evitar la 

ttista impressió que fa veure un ca

nal pie i una llera buida. 

Aquesta realitat fa que la situa

ció actual no agradi a les persones 

que resideixen a prop de les anti

gües colonies, a les quals els agra

daría que aqüestes recuperessin 

l'antiga esplendor per a poder gau-

dir deis beneficis associats a aques

ta recuperació del patrimoni co-

marcal, no tan sois des del punt de 

vista de teactivació econòmica, ja 

que l'eix del Llobregat veu passar 

una gran quanti tat de persones 

cada cap de setmana carni de la 

Cerdanya que es podrien quedar al 

Berguedà si existís una oferta lu

dica adequada, mentre que altres 

podrien ubicar les seves empreses 

dins les colonies. També, des del 

punt de vista ambiental, els ber-

guedans, els bagenes i tots en ge

neral hi sortiríem guanyant si po-

guéssim gaudir d'un riu que fos un 

auténtic corredor biologie, en el 

qual un cabal mínim constant fos 

el fil conductor de la vida, i en qué 

es pogués pescar i passejar en un 

gran pare, gestionat i mantingut 

amb el compromis de totes les ad-

ministracions, empreses concessi-

onàries i persones implicades. 

Per sort, aquesta tasca ja fa 

temps que ha començat, gracies a 

la iniciativa d'Ângel Miralda i Pere 

Vali, que a finals de l'any 1997 van 

presentar el seu projecte de «Pare 

Fluvial Navàs-Berga, la Ruta de les 

Colonies». 

Aquesta ruta compren una gran 

diversitat d'aspectes: mes de mil 

c inc -cen t s pisos, 6 0 . 0 0 0 m 2 de 

naus industriáis, catorze colonies 

i quinze fabriques tèxtils sense ac

tivitat, en 20 km de riu Llobregat. 

Laposta és molt forta, i se li ha 

de donar suport amb tot l'entusi-

asme, perqué transtormacions si-

milars ja són tot un fet a Alema-

nya i Anglaterra. Ja s'ha créât un 

Patronat i la idea va avançant, amb 

dificultats però amb pas ferm. 

Aquesta és la situació actual de 

les colonies industriáis, immerses 

fins fa poc en un procès de degra

dado, però amb expectatives de 

futur definides que pretenen la 

seva transformado en llocs d'acti-

vitat industrial i econòmica. 
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D'excursió pels 
picos de Urbión 
(sistema Ibèric) 
Daniel Maldonado i Marin 
Joan Mundet i Bellavista 

La descripció d'una travessia, a aquest massìs situ
ai entre Castella i la Rioja, amb inici i final al poble 
sona de Covaleda. 

Y un amanecer en las montañas: 

Se iba teniendo de rosa 

la espesa y blanca neblina 

de los valles y barrancos 

y algunas nubes plomizas 

a Urbión, donde el Duero nace, 

como un turbante se ponían. 

(Leyenda de la Tierra de 

Alvagonzález) 

ANTONIO MACHADO 

Els Picos de Urbión están situ

áis a la serralada Ibérica, entte les 

províncies de Soria, Burgos i la 

Rioja. Aquest bonic massís, en el 

qual predominen els materials cal-

caris (Mesozoic) fortament marcats 

peí glacialisme quatemari, té, cap 

a llevant la Siena Cebollera, a po-

nent la de Neila i al nord les serres 

de San Millán, la Demanda i San 

Lorenzo. La bellesa i la singulari-

tat d'aquestes muntanyes castella-

nes, que s'alcen sobre un mar de pi 

roig, ha esdevingut font d'inspira-

ció literaria per a escriptors com 

Gustavo Adolfo Bécquer, Gerardo 

Diego, Jorge García Nieto, etc., i 

sobretot per a Antonio Machado, 

el qual fins i tot va pujar fins al cim 

de la Muela de Urbión durant el 

mes de setembte de 1910, quan vi

vía a Soria. Amb un grup d'amics, 

van anar amb el cotxe correu fins 

al poblé de Vinuesa, on van Hogar 

cavalls per a anar fins a Covaleda 

i, des d'allí, van emprendre la pu

jada definitiva a la serra fins al cim 

de l'Urbión, des del qual, extasi-

ats per la bellesa que els envolta-

va, contemplaren bona part de 

Castella. La davallada la van fer 

cap a la Laguna Negra i la valí de 

Revinuesa. 

La travessia 

Nosaltes vam fer la travessia per 

Covaleda, Choza del Muchachón, 

El Mojón Alto (2.093 m), La Laguna 

Helada, Risco Zurraquín (2.091 m), 

La Laguna Helada, La Laguna Larga, 

Llanos de la Sierra (2.183 m), Muela 

de Urbión (2.229 m), Picacho del 

Camperón ( 2 . 0 9 3 m ) , Cer ro 

Pantorra (2 .044 m), Alto de las 

Tres Provincias ( 2 . 0 4 9 m) , La 

Muñalba (2.074 m), Peña Triguera 

(1.958 m), Cueva Covernates o de 

los Moros, Regumiel, Duruelo de 

la Sierra, Covaleda. 

Aprofitant un pont de tres dies, 

anem fins al bonic poble de 

Covaleda, situât a 1.214 metres 

d'altitud i a 41 km de Soria, des del 

qual, després de deixar-hi el cotxe, 

comencem a caminar, des de prop 

de l'església, en direcció a uns di-

pósits d'aigua i després fins a un 

característic indret anomenat Los 

Hoyos, ja en el bosc, on hi ha una 

antena que es veu des del poble, i 

tot seguit trobem la carretera que 

puja de Covaleda a Urbión. 

Després de passar a l'altra banda 

de la carretera, només uns metres 

mes a l'esquerra, comença un carni, 

força perdut a causa d'una recent 

tala d'arbres, que puja a través de 

la pineda tallada, fins que, al cap 

d'uns vint minuts, ens trobem amb 

una font trencada per les maquines 

que tallen els arbres. 

El carni puja sempre entre aquest 

magnifie bosc i, uns trenta minuts 

després, arribem a una pista fores

tal que puja al Tejo, en el punt on 

hi ha els Hornos, en els quais, anti-

gament, s'obtenia quitrà de les ar-

rels dels pins. De cop ens trobem 

davant les ruines de la grandiosa 

casa del Muchachón i, pocs metres 

mes enllà, ja a la carena, arribem a 

una torre de vigilancia des de dalt 

Laguna Helada, 
Llanos de la 
Sierra i Muela 
de Urbión. 
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A dalt, 
cim de la Muela 

de Urbión. 

A baix, 
la Muela de 
Urbión i les 
Lagunas de 

Urbión des del 
cim del Cerro 

Pantorra. 

de la qual podem veure, cap al nord, 

i de dreta a esquerra, una mica ne-

vats: el Zurraquín, el Mojón Alto, 

darrere el qual s'amaga la Laguna 

Helada, i la Loma de los Llanos de 

la Sierra, darrere la qual hi ha el cim 

de la Muela de Urbión, punt cul-

minant deis Picos de Urbión. Des 

d'aquest indret anem a trobar, qua-

si allá mateix, la pista que ve de 

Covaleda, que seguim un tros, fins 

que, una mica mes amunt, peí ma

teix fil de la carena, pugem fins al 

cim del Mojón Alto, sota el qual te-

nim ja la Laguna Helada, on pen-

sem fer nit. Des de dalt del cim po

dem veute, per primera vegada, la 

Muela de Urbión. 

Com que encara és d'hora, baixem 

cap a l'estany i, després de deixar-hi 

les motxilles, anem fins al cim del 

Zurraquín, un magnifie mirador a 

2.091 mettes, força escarpat en el tros 

de dalt. Tornem a la Laguna Helada 

i, en aquest bonic i solitari indret, 

muntem la tenda per passar-hi la nit. 

Lendemà al mati, amb les prime-

res llums de l'alba, comencem a en

filar els pocs metres de desnivell que 

resten fins al cim deis Llanos de la 

Sierra, de 2.183 metres, des del qual 

gaudim d'una magnifica sortida de 

sol i, tot fent carena, assolim el cim 

de la Muela de Urbión, de 2 .229 

met tes , un vér tex geodesie de 

primerissim ordre des del qual po

dem veure emergir, d'un immens 

mar de boires, els cims nevats del 

Pir ineu, el Moncayo , Gredos , 

Guadarrama, etc. Seguim per l'am

pia carena, passant pels cims del 

Camperón (2.093 m), el Pantorra 

( 2 . 0 4 4 m ) , el Tres Prov inc ias 

(2 .049 m), la Muñalba (2.093 m), 

i la Peña Triguera (1.958 m), des 

deis quais podem gaudir de les dife-

rents i intéressants vistes del massís 

i de les muntanyes que ens envol-

ten. Des del cim de la Peña Triguera 

deixem la carena i iniciem la dava-

llada pel ñu Triguera, sempre pel beli 

mig de magnifies boscos de pi roig, 

al nostre modest entendre, massa 

sobreexplotats, amb l'agteujant que, 

en fer-la amb maquines tan grosses, 

es provoca, a mes de la tala excessi-

va, una molt mes gran erosió del sòl. 

Uns tres quarts d'hora abans d'arri-

bar a l'indret de la Cueva de los 

Moros o Covernate, en una mica de 

clariana enmig del bosc, paiem la 

tenda per passar-hi la nit. El Hoc és 

molt bonic! 

Lendemà continúan la davalla-

da fins al Hoc conegut com El 

Astillero, on hi ha un conjunt de 

grans blocs de pedra que constituei-

xen un mirador sobre el pic Triguera 

i el poblé de Duruelo i sota els quals 

hi ha una barraca. Continuerò avall 

fins que, abans d'arribar al poblé de 

Regumiel, agafem un carni a l'es-

querra, que va força paraldel a la car

retera, fins que arribem al poblé de 

Duruelo de la Sierra, a 1.189 metres 

d'altitud, on hi ha importants indus

tries coopératives que treballen la 

fusta. Des de Duruelo, ja per la car

retera, fem els set o vuit quilòme-

tres que ens separen de Covaleda i 

aixi podem tancar la volta d'aquests 

magnifies tres dies del mes de maig. 

Val la pena anar a conèixer aqües

tes boniques muntanyes castellanes 

i anar-hi d'excursió. 

Bibl iograf ia consul tada 

Mapes del Servicio Geográfico del 

Ejército, esc. 1:50.000: Canales de 

la Sierra 21 -12 (278), Vüloslada de 

Cameros 22-12 (279), Quintanar 

delaSierra 21-13 (316). 

Andar por las Sierras de Urbión, Neila 

y Cebollera, de Manuel Rincón i 

J. Rodríguez Jimeno. Editorial 

Penthalón. 
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Una caminada per 
la serra del Verd 
Jaume Fruitós i Sayol 

La serra del Verd és molt poc coneguda, sobretot el 
seu vessant sud, fonamentalment perqué no hi ha 
cap carretera ni pista forestal que hi accedeixi fins a 
les parts mes altes, tret d'una bonica pista que s'hi 
apropa peí veínat de les Valls de la Pedra, al terme 
municipal de la Coma i la Pedra. 

La serra del Verd forma part de 

l'espina vertebrada del Prepirineu 

català, situada entre el Port del 

Comte, a ponent, a la quai dôna la 

mà a coll de Port, i la d'Ensija, a 11e-

vant, separada pels profunds engor-

jats de l'aigua de Valls, que neix als 

seus peus, al vessant nord de la ser

ra, concretament a l'indret anome-

nat torrent Senta, prop de Gôsol. 

Es tracta d'una serra de caracté

ristiques semblants a les sèves vei

nes, és a dir, gairebé despullada de 

vegetaciô a les parts mes altes del 

vessant sud, que en tots els casos es 

desploma quasi vertical, formant 

tarteres i zones rocalloses, i on els 

boixos, ginebres i boixeroles son de 

les poques espècies végétais que 

s'adapten a un sol sec i a unes con-

dicions força hostils. 

Per contra, el vessant nord és tôt 

al contrari. Immenses obagues de pi 

roig primer i pi nègre mes amunt, 

que arriba en alguns indrets fins al 

cap de la serra, la cobreixen d'un 

bonic mantell verd aprofitant la 

humitat deguda a les poques hores 

d'insolaciô. 

Vista des del sud, és a dir, des de 

qualsevol indret de la vall de Lord, 

que té com a nucli mes important 

Sant Llorenç de Morunys, aquesta 

serra sempre m'ha fet la impressiô 

que és mes altivola, agresta i salvat-

ge que la seva veïna i germana gran, 

la del Port del Comte. 

La serra del Verd és molt poc 

coneguda, sobretot el seu vessant 

sud, fonamentalment perquè no hi 

ha cap carretera ni pista forestal 

que hi accedeixi fins a les parts mes 

altes, tret d'una bonica pista que 

s'hi apropa pel veïnat de les Valls 

de la Pedra, al terme municipal de 

la Coma i la Pedra. 

Ben al rêvés passa amb els habi

tants de la vall de Gôsol, que que-

da al vessant nord de la serra, ja 

que després del Pedraforca, la mun-

tanya mes emblemàtica per a ells 

és la serra del Verd, gracies al seu 

fàcil accès, ja que des del coll de 

Mola hi ha una pista que arriba cô-

modament fins al mateix Cap del 

Verd. Sortosament, en els darrers 

temps s'hi ha tallat el pas mitjan-

çant una barrera i des d'aleshores 

la tran-quilditat torna a regnar a 

la serra. 

Si l'hagués de définir amb uns 

mots, crée que els mes adéquats se-

rien: «la serra de la solitud», ja que 

en gairebé cap de les nombroses in

cursions que hi he fet no hi he tto-

bat altres éssers que no fossin 

isards o voltots, tret, és clar, de 

l'estiu, quan és molt fréquent tro-

bar-hi ramats d'ovelles, cabres, 

eugues o vaques. 

Per a descobrir 
la serra del Verd 

Perquè la pugueu descobrir us 

proposo una excursiô circular que 

no durarà mes d'un matî i que ben 

segur que, si teniu la sort d'agafar 

un dia clar, us complaurà. Cal, 

perô, que comenceu a caminar de 

bon matî. 

El seu inici el situo al coll de 

Rulls. Per a arribar a aquest indret 

hi ha una bona pista forestal que 

comença a la catretera que comu-

nica Sant Llorenç de Morunys amb 

la Coma, en el punt on hi ha la cru-

ïlla de la Pedra. Aquesta pista, apta 

per a tota mena de vehicles, des

prés de passar pel coll de la Creu i 

les Valls de la Pedra, hi arriba des

prés d'uns nou quilômetres. Cal 

advertir, perô, que poc abans d'ar-

ribar a aquest coll és possible que 

trobeu un pas compromès una mica 

mes amunt de cal Canonge, ûlti-

ma casa d'aquest veïnat, que pot 

comportar alguns problèmes als tu-

rismes. En aquest darrer cas us 

aconsello que aparqueu el cotxe en 

aquest indret i acabeu d'arribar al 

ja molt proper coll a peu, seguint 

la pista. 

Vista de la serra 
del Verd des de 
Sant Llorenç de 
Morunys. 
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El coll de Rulls és el nexe d'unió 

entre la serra del Verd, al nord, i les 

abruptes roques del Minguell, al 

sud, que es desplomen espectacu-

larment i caóticament sobre el riu 

Mosoll i els camps de conreu del 

Pujol del Racó. 

A llevant queda enfonsat el dis-

pers vei'nat de les Valls de la Pedra, 

peí qual acabeu de passar tot fent 

l'aproximació, i a ponent s'inicia la 

clotada de la Botda d'en Pujol, que 

des de la collada on us trobeu queda 

amagada per un espés bosc de pins. 

Situats, dones, al coll de Rulls 

(1 .525 m) , comenceu a caminar 

creuant el filat que enmig de grans 

pedrés barra el pas ais vehicles. 

Un cop creuat, seguiu la pista 

que a la dreta i en lleugeta pujada 

va en direcció nord. Comenceu a 

caminar per uns paratges coberts 

de pi roig. La pista en aquest pri

mer tram volta, forga enlairada, la 

clotada de la borda d'en Pujol, 

que des d'aquí encara resta ama

gada darrere els pins un centenar 

de metres mes avall a la nostra es

querra. 

Aneu caminant peí mig d'un 

bonic bosc de pi roig amb algún 

exemplar de pi negre, clapejat de 

petits pradells. Aquest indret és 

molt pteuat i concorregut en épo-

ques de bolets. 

Davant vostre podeu observar el 

dret i pedregós vessant sud de la ser

ra, que molt aviat us disposareu a 

superar. 

Després de creuar la petita i seca 

torrentera de la Canal Fonda, tro-

bareu una cruilla de pistes. Seguiu 

la de la dreta, que s'enfila sobtada-

ment per un terreny pedregós en-

voltat de boixos i pins. Agafeu-vos-

ho amb calma, ja que, si no, us can-

sareu de bon comengament. Vista 

cada cop mes amplia i aéria de la 

valí de la Coma, amb el Port del 

Comte al fons. 

Després d'uns cinc minuts, aban-

doneu la pista i agafeu un dret sen-

der que comenga a la dreta. Punt 

molt important i una mica difícil de 

localitzar. Normalment hi ha fites 

de pedra que indiquen l'inici i tam

bé algunes marques de pintura. 

El camí en aquest primer tram 

és un recte i pendent róssec de des

emboscar. Fatigosa i llarga pujada 

per un terreny no gaire atractiu, pie 

de boixos, ginebres i pins. 

Després d'uns deu minuts i en 

una clariana del bosc, el pendent 

se suavitza. Cal seguir un camí poc 

marcat que gira un xic a la dreta. 

Algunes marques de pintura ver-

mella o groga torga despintades in

diquen la bona direcció, que a ve-

gades es fa confusa pels múltiples 

carreranys fets pel bestiar. Aquest és 

probablement un dels trams mes 

perdedors de l'excursio. 

Aneu guanyant a poc a poc al-

tura per aquest roeôs i atarterat 

vessant sud de la serra. 

A la dreta us queda enfonsat el 

torrent de la Canal Fonda, amb al-

gun avet de considérables dimen

sions. 

Després de superar un tram del 

cami pie de pedres amb un curt 

tram de tartera, el pendent se su

avitza. La vista cada cop és mes es-

plèndida. En primer te tme els 

plans i la casa de la Botda, que des 

d'aquî semblen ta lment sorti ts 

d'un pessebre; al fons la llarga ser

ra del Port del Comte mostra les 

sèves a r rodonides formes . Us 

aconsello que feu una aturadeta, 

que us servira per a recuperar for

ces i, a mes, per a contemplar un 

bonic i dilatât panorama. 

Ara el cami planeja en passar per 

un tram pie de pins, poc abundosos 

en aquest vessant de la muntanya. 

Un tros mes amunt, després de 

pujar un tram amb poc pendent, i 

també enmig d'un grup de pins, hi 

ha una ramificaciô de camins que 

en aquest punt semblen carreranys. 

El cami que cal seguir és el que 

va cap a l'esquerra i en diagonal 

guanya altura progressivament per 
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un terreny calcari esmicolat, vol-

tat d'arbustos de boix que s'arre-

len amb força en un terreny tan sec 

i pedregôs. 

El camf, a partir d'aquest tram, 

és força évident i clar. 

La pujada ara és bastant mes 

suau i cômoda. 

De mica en mica us sentireu com 

formant part de la muntanya. Po-

dreu escoltar el valor del silenci 

només trencat per l'oreig del vent 

o del sec ctit d'un corb. 

Després de superar un acusat 

pendent herbat i glevôs, arribeu al 

replà del roc de la Mira ( 1.950 m), 
que queda penjat sobre el torrent 

de la Canal Fonda. És un Hoc de 

parada obligada després de l'esforç 

que acabeu d'esmerçar. Gaudiu de 

la magnîfica vista de l'agrest vessant 

que acabeu de superar. Boixos, boi-

xeroles i nerets son els Unies esta-

dants d'aquests tocoms. 

Una cur ios i ta t : pocs mètres 

abans d'arribar-hi fixeu-vos en un 

gran arbust de boix. Si us hi apro-

peu, podreu comprovar que el seu 

interior ha estât buidat i serveix per 

a aixopluc dels pastors en època 

estival. 

Després d'haver récupérât for

ces, seguiu pujant en direcciô nord 

per un terreny glevôs i, després de 

travessar en diagonal una petita 

tartera, arribareu a un gran pi nè

gre, Hoc on el camf, força évident, 

gira a la dreta. 

El camf emprèn l'ascensiô defi-

nitiva pujant transversalment i 

apropant-se a poc a poc al tram 

inicial del torrent de la Canal 
Fonda. 

Finalment, després de pujar du

rant uns quinze minuts, haureu su-

perat un petit grau de roca, creua-

reu la torrentera i us enfilareu pel 

pendent herbat cap a la dreta, en 

direcciô est. Com a referèneia, s'ha 

d'anar a sortir a la collada que que

da enlairada davant. 

Per fi arribeu a la zona de pastu-

res. Ja sou a la part alta i mes boni-

ca de la serra. 

Amb uns cinc minuts mes arri

bareu al prat d'Aubes (2.060 m), 
mes conegut com les Saleres, ja que 

hi ha dispersos pel mig del prat uns 

rocs plans, on a l'estiu els pastors 

posen sal per als ramats de bestiar. 

Es tracta d'un xamôs ptat natu-

ral en forma de Hom entre els cims 

de les Saleres, al sud, i l'alterôs Prat 

d'Aubes, al nord. Segur que senti

reu un gran sensaciô de tran-

quilditat mentre gaudiu d'una am

plia vista cap a llevant, amb la ser

ra de les Comes coronada pel Cap 

d'Urdet i separada de nosaltres pel 

profund i salvatge torrent de la 

Baga Agra, que s'inicia a l'àmplia i 

doble collada dels Très Collets, 

punt d'uniô d'aquestes dues serres 

bessones. No us enganyo si us die 

que en aquest indret m'hi he sentit 

a vol tes r éconfor tâ t d'una 

tranquilditat d'esperit que m'ha 

alliberat de cop de tots els problè

mes quotidians. És com si els espe-

rits de la muntanya m'haguessin 

xuclat i m'intentessin convertit no 

en un intuís sino tot al contrari, 

en un élément més del paisatge. Un 

paisatge perfectament harmonios i 

on cada élément es troba en la seva 

justa mesura. 

També en aquest indret, aixi 

com a l'inici de la canal Fonda, és 

fàcil que pugueu obsetvar petits 

grups d'isards, espècie força abun-

dant en totes aqüestes contrades. 

Després d'haver fet un merescut 

descans, seguiu pujant pel vessant 

dtet de la muntanya de Pra t 

d'Aubes, en direcciô nord. El carni 

passa pel costat d'un tancat dins el 

quai hi ha uns abeuradors. 

A dalt, 
vista de la vali 
de Gosol des 
deis Tres 
Collets. Al forts, 
la serra de Cadi 
i el Pedraforca. 

A baix, 
boires sobre 
la baga Agra, 
des de la font 
d'Urdet. 
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Seguiu els carreranys mes mar-

cats que pugen en diagonal per 

aquesta costa amb restes de pins 

socarrats per un incendi ja llunyà. 

Després d'uns deu minuts tro-

bareu la font d'Urdet, en un recer 

a peu de roca. Es una de les mes 

importants d'aquesta seca munta-

nya. Aigua ftesquíssima i abundo

sa, malgrat que a vegades el seu mal 

estât de conservació fa difícil po-

der-hi beure. El darrer dia que hi 

vaig pujar la vaig arranjar de nou, 

feina que he hagut de fer en multi

ples ocasions perqué el bestiar la 

malmet contínuament. Gran vista 

cap a llevant de la Baga Agra i de 

la serra de les Comes, amb el cim 

culminant del Cap d'Urdet (2.233 

m), voltat de grans obagues de pi 

nègre. Cap al nord es veu el nexe 

d'unió en els Tres Collets, Hoc al 

quai ara ens dirigim. 

Des de la font pugeu al replà su

perior, on hi ha les restes d'una an-

tiga cabana, i d'allí seguiu planejant 

en direcció nord per un cami a vol

tes poc matcat que es va acostant a 

['amplia collada. 

Després d'uns deu minuts creua-

reu l'inici d'una profunda rasa. Es 
un pas en qué cal posar un xic 

d'atenció. 

La font d'Urdet, 
entre les 

Saleres i els 
Tres Collets. 

El camí, planejant, volta la part 

inicial de la profunda Baga Agrá per 

un bonic bosc de pi negre i arriba 

rápidament a la collada deis Tres 
Collets (2.127 m). Al fil de la ca

rena. Punt d'unió de les bessones 

serres del Verd i de les Comes, i tam

bé de les comarques del Berguedá, 

al nord, i el Solsonés, al sud. 

Al nord es despenja, poblada 

d'un majestuós bosc de pi negre, la 

valí de Gósol i al fons es veu la ro

callosa i erma serra de Cadí. Aquí 

és un bon lloc per a tornar a fer una 

aturadeta i contemplar el canvi de 

paisatge entre els vessants nord, for-

5a poblat de pi negre, i sud, gairebé 

desproveít de vegetació. 

Des de la collada gireu cap a l'es-

querra (W) , i comenceu a pujar peí 

fil de la carena sense camí. Forta 

pujada entre bosc de pi negre i prats 

alpins. 

Després d'uns quinze minuts ar-

ribareu al cim de Prat d'Aubes 
(2.244 m). De fet, no es tracta de 

cap cim, ja que el punt mes alt és 

un llarg prat d'uns cent metres vol

tat de bosc de pi negre pels quatre 

costats. Es tracta d'un replá para-

disíac i amb una vista extraordina

ria. Se 'm fa difícil expressar amb 

paraules la sensació que sentó quan 

camino per aquests indrets. 

Travésseu aquest pía en direcció 

W. Davant, bastant properes, que

den les rampes orientáis del Cap del 

Verd. 

Bona vista cap al nord de la ser

ra de Cadí i del Pedraforca i de l'en-

fonsada valí de Gósol. 

Quan s'acaba el prat baixeu, sen

se camí, peí mig d'un espés bosc de 

pi negre fins a l'ampli coll deis Be
litres (2.145 m), gran zona de pas

tura entre el Cap del Verd i el Cap 

de Prat d'Aubes. Sorprén trobar 

aquest gran replá herbat en aquest 

alt indret, sobretot després d'haver 

travessat unes contrades tan ferés-

tegues i encinglerades. 

Cap al nord s'estenen uns llargs 

prats que peí llom de la carena van 

perdent altura per la solana deis 

Ginebrons fins a arribar al coll de 

Mola, lloc per on passa una de les 

pistes forestáis que comuniquen les 

poblacions de Tuixén i Gósol. 

Travésseu aquest ampli coll enca-

tifat de verd i inicieu, vers l'oest, la 

pujada definitiva cap al Cap del Verd. 

Llarga i monótona pujada per 

un terreny glevós. Agafeu-vos-ho 

amb moka tranquilditat. Us acon-

sello que aneu pujant tôt fent pe

tites llaçades. 

Arribareu finalment, després 

d'uns vint minuts, al Cap del Verd 

(2.274 m), també conegut com a 

Prat Naviral, cim culminant de 

tota la serra. Es tracta, com el seu 

veí Prat d'Aubes, d'un allargat al-

tiplá, en aquest cas orientât de 

nord a sud. 

No cal dir que, gracies a la seva 

máxima altitud, és el cim amb mi-

llor vista panorámica pels quatre 

costats de tota l'excursió. Malgrat 

aquest fet, per a mi no és el mes 
bonic. Es tracta d'un cim monóton, 

i aixó li resta d'alguna manera un 

protagonisme que bé es mereix com 

a punt culminant . Hi trobareu, 

amagat dins d'un munt de roes, un 

llibre registre i les restes d'una ban

dera metáldica. Val la pena apro-

par-se al seu extrem sud per a gau-

dir d'una meravellosa vista de la valí 

de Lord, amb Sant Llorenç al cen

tre de la valí. 

Si dirigiu la vista cap al nord, po-

dreu contemplar en tota la seva gran-

diositat la llarga serra de Cadí amb 

tots els seus punts culminants. De 

dreta a esquerra es veu Comabona, 

la depressió deis Cortils, el Costa 

Cabirolera o Roca Punxenta, que es 

distingeix perqué acaba en punxa 

cara al nord, el Cristall, el Canal 

Baridana, al centre i mes elevat, les 

Gralleres, les Tres Canaletes, la Tor

re de Cadí i, ja perdent altura cap a 

la valí del Segre, el pie de l'Orri i el 

Cap de la Fesa. 

A la dreta del Cadí i mes pro-

per, el massís del Pedraforca ofe-

reix la seva agresta i característica 

figura. 

Cap a ponent queda la llarga ser

ra del Port del Comte, on es poden 

distingir amb claredat de sud a nord 

els punts mes alts, el puig de 

Morreres, la tossa Comtessa, el Pe

dro deis Quatre Batlles i la tossa 

Pelada. 

També cal que sapigueu que el 

Cap del Verd és límit de tres comar

ques catalanes: al nord-oest l'Ait 

Urgell, al nord-est el Berguedá i al 

sud el Solsonés. 

Un cop contemplada la gran-

diositat paisatgística, seguiu cami-
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Camins i muntanyes 
nant en direcció a ponent, sense 

camí. 

Cal que tingueu en compte que 

ara comença la part mes aventure

ra i salvatge de l'excursió. 

A poc a poc anireu perdent al

tura peí vessant occidental del Cap 

del Verd. El pendent cada cop es fa 

mes pronuncian 

Cordeu-vos bé les botes i prepa-

reu-vos per a un descens vertiginós. 

Després d'uns cinc minuts, arri-

bareu al començament d'una canal 

rocosa que s'enfonsa cap a l'esquer-

ra seguint mes o menys el fil de la 

carena. Cal que hi baixeu. El camí 

és gairebé inexistent. Forta babea

da per un terreny majoritàriament 

de tartera i amb poca vegetació. 

Com a referencia, baixeu peí ter

reny que considereu mes transita

ble sense allunyar-vos del fil de la 

carena, que en aquest primer tram 

esdevé molt agresta i salvatge for

mant petits pollegons que cal esqui

var. En aquest tram també teniu 

moites possibilitats de podet obser

var algún isard. 

A mitja baixada, un bon tros mes 

avall, trobareu, paral leí al fil de la 

muntanya, un tancat per al bestiar. 

Continueu baixant, paraHels a aquest 

tancat, sense camí, per un terreny 

tarterós; ais vostres peus veureu en-

fonsat un collet envoltat de pins. 

En uns deu minuts hi arribareu: 

és el coll de Veis (1.925 m). S'ha 

acabat la forta baixada. 

Heu de travessar aquest pradell 

en direcció a ponent. Trobareu un 

petit corriol que passa peí mig d'un 

espès bosc sense perdre gaire altu

ra. Seguiu-lo. 

Al cap d'uns deu minuts arriba

reu al Prat Major (1.856 m), co

llada ptincipal que és resseguida peí 

seu llom per les tanques que eviten 

el pas del bestiar. Peí vessant nord 

hi arriba una pista forestal procè

dent de la valí del riu de Mola. Pa-

ratge envoltat de pastures molt xa-

mós que contrasta amb la rudesa del 

paisatge que acabem de trepitjar. 

La zona sud, herbada i amb uns 

bells exemplars d'avets, és l'inici de 

la dotada al fbns de la qual hi ha la 

borda d'en Pujol. 

Des del mateix coll dirigiu-vos 

en direcció sud, cap a l'esquerra, 

sense perdre gaire altuta, peí límit 

superior de la zona de prats. 

Ben aviat trobareu l'inici d'un 

senderó que, planejant, volta aques

ta clotada pel seu vessant esquerre. 

A uns deu minuts trobareu, en-

voltada de boixos i timons, una 

mullena que pertany a una poc 

abundosa font. No us feu ildusions 

de poder-hi heure. El carni segueix 

planer, travessa una petita tasa i 

s'enfila uns quants metres per con

tinuar de pia travessant perpendi-

cularment la tartera per la qual heu 

baixat del Cap del Verd. Després 

d'un tram força planer, començareu 

a baixar ràpidament i us endinsareu 

en un bosc de pi roig. 

Després d'un quart d'hora arri

bareu al final d'una antiga pista de 

desemboscar. Seguiu-la en direcció 

sud. Resseguireu bona part del ves

sant sud de la sena del Verd i a poc 

a poc anireu perdent a l tura . 

Aquesta pista ja no la deixareu fins 

al coll de Rulls. 

Després de vint minuts, deixeu 

a la dreta una pista forestal que 

avanza en baixada. Seguiu recte per 

la pista, per on ja heu passat a l'ini

ci de l'excutsió, però en sentit con-

ttari, en ditecció sud, creuant tot se-

guit el torrent de la Canal Fonda, i 
uns cine minuts més tard tornareu a 

ser al coll de Rulls (1.525 m), Hoc 

on heu iniciat l'excursió. 

Vista del Cap 
del Verd 
des de 
les Saleres. 

Coll de Rulls - final pista 15 minuts 
Final pista - roc de la Mira 40 minuts 
Roc de la Mira - les Saleres 25 minuts 
Les Saleres - Très Collets 25 minuts 
Très Collets - Prat d'Aubes 15 minuts 
Prat d'Aubes - Cap del Verd 35 minuts 
Cap del Verd - Prat Major 35 minuts 
Prat Major - coll de Rulls 35 minuts 

Temps total de marxa efectiva: unes quatre hores. 
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Excursió a 
la serra d'Ensija 
Joan M. Vives i Teixidó 

Lexcursió que us proposem és un circuii circular que ens permei 
assolir el cim culminani de la serra: el Cap de la Gallina Pelada. 
Es irada d'una excursió moli variada i atractiva per l'alternanca 
de paisatges i molt poc freqüentada. 

La paret de la 
Gallina Pelada 

des de mes 
amunt del 

Ferrús. 

La característica mes remarca

ble de la serra d'Ensija és la seva 

gran paret calcátia, la roca Gran 

del Ferrús o paret de la Gallina Pe

lada, que contrasta amb els relleus 

mes arrodonits de les carenes. La 

paret de la roca Gran del Ferrús va 

ser assolida per primera vegada 

l'any 1952 per una canal que, de 

fet, la voreja per la dreta. No va 

ser fins fa pocs anys que aquesta 

solitaria i allunyada paret va des

pertar l'interés d'algunes cordades. 

De tota manera, no espereu tro-

bar-hi gaire gent, ja que tant la 

paret com l'excutsió que us propo

so son ben solitáries. 

Eexcursió proposada és un cir-

cuit circular que ens permet asso

lir el cim culminant de la serra: el 

Cap de la Gallina Pelada. Es trac-

ta d'una excursió molt variada i 

atractiva per l'alternanca de pai

satges. 

Comencem la marxa per dins 

un bosc de pi roig amb boix; du-

rant aquest tram veurem la serra 

de Busa i els rasos de Peguera, amb 

una densa vegetació arbrada, així 

com la característica barrera roco

sa que ens amaga el poblé de Pe

guera. En arribar al peu de la roca 

de la Bruixa, un roe curios que 

sembla una cara, canviarem de 

paisatge; el bosc continua una es

tona, pero la presencia, cada cop 

mes propera, de la roca Gran del 

Ferrús, atrau la nostra mirada. 

El Ferrús és una casa situada en 

un racó de món; el camí per a arri-
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bar-hi encara conserva algún tram 

d'empedrat. La solitud i tusticitat 

d'aquesta casa i la seva situació en 

fan un racó ben atractiu. A partir 

de la casa, la paret de la Gallina 

Pelada es fa ptesent. Sott im del 

bosc i ja la tenim a la dreta. Ata és 

el moment de comentar la pujada 

per una valí tancada entre les pa-

rets i que ens portará a l'Estret, un 

petit i herbat collet que ens fa can-

viar de paisatge. A la dreta, entre 

els pins, es veuen parets i sembla 

difícil poder-hi passar. La pujada 

ens permet ampliar el panorama; 

ara veurem la serra del Verd, el 

Port del Comte, el Cadi..., mentre 

l'herba dona pas a la roca en al

gún tram, però les fites, escadus-

seres, i algún senyal de pintuta 

molt esbotrat ens fan guanyar al

una. Finalment, assolim una pen-

jada i rocosa carena, que ens por

tara a la carena principal; el cim 

ja és al nostre abast. La carena con

tinua rocosa, però l'herba va gua-

nyant tetreny. 

En arribar al cim és el moment 

de parar i contemplar l'extens pa

norama. La serra d'Ensija està for-

ga aillada i per això el panorama 

és ampli per totes bandes. Cap al 

notd veiem el Cadi, el Moixetó, la 

Tosa d'Alp, el Puigllangada i el 

Puigmal; també en t r eve iem la 

Cerdanya amb el massís del Carlit. 

Mes a ptop tenim el Pedraforca, 

amb Saldes i Gósol ais seus peus. 

Cap a l'oest tenim la serra del Verd 

i el Port del Comte. Cap a l'est, el 

Taga i els serrats del Puigsacalm. 

Cap al sud ve iem la vali del 

Llobregat, els propers rasos de Pe

guera i les planes del Solsonés i la 

Segarra. 

Des del cim comenga el passeig 

per la carena, per comes herba-

des que ens portaran a l'inici del 

descens. En el descens tornem al 

bosc de pi roig, tot contemplant 

uns bons panorames locáis sobre 

la vali del Llobregat i els rasos de 

Peguera. 

Descr ipció de l'itinerari 

Col i de la C r e u de Fumanya , 

1 .660 m. Per a arribar-hi cai 

deixar la carretera C - 1 4 1 1 a 

l'altura de la centrai tèrmica de 

Cercs i d'alia seguir la carretera 
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Sant Cornell 

Roe d e ^ V 
la Bruixa 

que s'enfila cap a Sant Corneli i 

Fumanya. Una vegada hem pas-

sat el cementiri de Fumanya, la 

carretera continua una estona 

asfaltada i després es converteix 

en pista. Hem de fer 1,1 km per 

a arribar al coll, on hi ha una 

trifurcació de pistes (la de mes 

a l'esquerra va a Peguera). Ein-

dret és magnífic, entapissat de 

verd, amb els pins que l'envol-

ten i la curiosa paret rocosa que 

amaga el poblet abandonat de 

Peguera. 

Comencem a caminar per la pista 

que hi ha a la dreta i que co

menta a pujar, endinsant-se al 

bosc. Deixem un primer trencall 

a la dreta (tancat amb una ca

dena), que será per on torna-

rem, i continuem en suau puja

da. Mes endavant trobarem dos 

trencalls, en els quals hem de 

seguir cap a la dreta, per la pis

ta mes ftessada. 

25 min. Trencall en un planet 
herbat, 1.760 m. Una pistota 

va cap a la dreta. Continuem 

peí la pista que comenca a bai-

xar. Passem una tanca canaden-

ca i podem anar veient els rasos 

de Peguera i el característic roe 

de la Bruixa. En un revolt dei

xem una pistota a la dreta. 

45 min. Peu del roe de la Bruixa, 

1.650 m. Trobem un indicador 

del G R - 1 0 7 (carni dels Bons 

Homes). En aquest indret con-

flueixen cine pistes, però el nos

tre carni és evident. Cai agafar 

el G R en direcció al coll del 

Portet. Veiem, per primer cop, 

la paret de la Gallina Pelada. 

Ara seguim una pistota que una 

mica més endavant es bifurca 

(trencall poc marcat a la dreta). 

Anem en lleu baixada i veiem 

la paret i el Ferrùs. De mica en 

mica, la pista es difumina i tro

bem el carni antic que s'enfila 

envoltat d'avellaners. 

1 h. El Ferrùs, 1.630 m. La casa, 

situada al peu d'un roc i envol-

tada de petits planells, antics 

camps, té un obert panorama 

cap al sud. El corriolet planeja 

una mica i enllaga amb un altre 

que ve per l'esquerra. Enttem al 

bosc i fem una lleu baixada fins 

a ptop de la paret, on comenca 

a pujat fottament. 

1 h 25 min. Bifurcació de corri-
ols. Hi arribem després de fer un 

tram planer. Pugem cap a la dre

ta i fem una lleu baixada per en-

dinsar-nos en una valleta tan-

cada per la paret del toc Gran 

del Ferrùs (a la dreta) i la care

na de les Llosanques (esquerra). 

La pujada alterna tram de ro-

quissers amb altres de corriol 

ben marcat. 

1 h 50 min. L'Estret, 1.970 m. Pe

tit collet herbat des d'on veiem 

el Port del Comte, la serra del 

Verd i el Cadi. Des d'aquí veiem 

la complicada orografia de la ca

rena per on hem de pujar. Girem 

cap a la dreta i pugem per la ca

rena herbada, on es dibuixa un 

corriol. Anirem pujant fins a tro-

bar una llosa rocosa, a la dreta, 

"que hem de pujat en diagonal fins 

a un esperó rocós. Tirem cap a 

l'esquerra fins al capdamunt de 

l'esperò. 

2 h. 05 min. Tirem amunt uns 

quants mettes i ens decantem 

cap a l'esquerra per un corriol 

que després tita amunt ttaves-

sant una mena de rierol i des

prés el segueix per «l'esperò» de 

l'esquerra fins a la carena. 

2 h 20 min. Carena. Magnifie 

panorama: Pedraforca, Saldes, 

Gósol i una petita valleta als 

nostres peus. La carena és ro

cosa i estimbada pel costat es-

querre. Ens enfilem per la ca

rena on s'han de fer servir les 

mans (uns moments) . Al cap

damunt trobem un corriol que 

ve per l'esquerra. Pugem per la 

carena (herhei i roca) en direc

ció a una barrera rocosa. 
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. . . 

A dalt, 
el darrer tram 

de carena amb 
el Cap de la 

Gallina Pelada 
al fons. 

A baix, 
tot pujant cap a 

la carena. 

2 h 25 min. Carena principal, 

2.270 m. Ja veiem el cim. Se 

guirà la carena, estreta, estim-

bada i rocosa durant uns quants 

mètres, però que aviat es difu-

mina en l 'hetbei que ens acom-

panyarà fins al cim. 

2 h 35 min. Cap de la Gallina 

Pelada, 2.327 m. Baixem per 

l'altre vessant per herbei i rocs 

fins a un collet herbat on es fa 

evident un corriol molt fressat 

cap a l'esquerra. Resseguim la 

carena i el corriol es bifurca; el 

mes marcat és el de l'esquerra, 

però seguint-ne qualsevol dels 

dos, anem a parar al refugi que 

ja havîem vist. 

2 h 50 m i n . Refug i D e l g a d o 

Ubeda, 2.200 m. Aquest refu

gi pertany a la FEEC. El petit 

refugi lliure està en un estât dé

plorable (setembre 1999). Des 

d'aqui seguirem un corriol que 
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s'enfila, suaument, per sota la 

carena, dominant una clotada 

(esquerra) . El contrast ent te 

aqüestes catenes arrodonides i 

la pujada que hem fet des del 

Ferrùs és forga gran. 

3 h 10 min. Pia de les Tores, 2.250 
metres. Collet a la carena. Pu

gem per la carena, herbada, cap 

a l'esquerra fins a un bony. Pas-

sem una ampia inflexió i ens en-

filem suaument fins al proper cim. 

3 h 25 min. Creu de Ferro, 2.286 
metres. Cim arrodonit que con

trasta amb ci vci serrat Voltor, 

amb pins, però molt rocós. Bai

xem per un pedruscall; aviat 

surt l'herbei i més avall ja tro

bem pins. 

3 h 30 min. Pia d'Ensija, 2.190 m. 
T i r e m en d i r ecc ió al serrat 

Voltor, però ens decantem cap 

a la dreta per anar a ttobat els 

viaranys de ramat que es veuen 

més avall. Hem d'anar seguint 

els viaranys, tot planejant, cap 

a la dreta, entre els pins. 

3 h 45 min. Carena. Continuem 

cap a la dreta i sortim a un ex-

tens pendis herbat on hi ha 

molts pins morts, segurament 

a causa d'una allau, i d'altres 

de vius que semblen j o v e s . 

Hem d'anar a parar a un collet 

que es veu més avall, a la ca

rena. Anem planejant o per-

dent altura suaument; traves-

sem una fondalada i a l'altra 

banda ja t robem un bosc de 

pins amb g inebre . Pels v ia

ranys, anem baixant cap a l 'es

querra, entre els pins. 

4 h. 05 min. Collet herbat, 1.950 

metres. Hi ha una bassa de plás

tic amb un tancat de fusta que 

deixarem a l'esquerra i baixem 

tot seguint un viarany que pas

sa a la vora de la clotada (es

querra). 

4 h 15 min. Carni transversal. El 

seguim cap a l'esquerra, tot bai

xant. El carni és forga pedregós. 

Hi ha senyals de color blau. 

4 h 30 min. Pista. Titem cap a la 

dreta. 

4 h 35 min. Cadena. Una mica 

més endavant sortim a la pista 

que hem seguit de pujada. Gi-

rem a l'esquerra. 

4 h 40 min. Coli de la Creu de 
Fumanya, 1.660 m. 



Estudis i recerques 

Canvis en el 
paisatge de Cunit 
durant el segle xx 
Albert Prades i Albert 

Un estudi sobre els canvi accelerats del paisatge i 
de la vida d'un poblé del Baix Penedès, situât a la 
plana litoral, solcat per eixos de comunicado 
antiquíssims. 

proliferació de zones forestáis, in-

existents només fa un segle. L'ori-

gen d'aquests canvis, al marge dels 

requeriments socioeconomics del 

darrer tere, del segle xx, l'hem de 

cercar un segle abans: durant la 

crisi de la fildoxera. El 1890 es do

cumenta a la partida de terra del 

Rectoret de Cunit un dels primers 

brots de la plaga a les terres del 

Baix Penedès. 

A Cunit, l'any 1884, hi havia 

270 hectàtees de vinya (999 hec-

tàrees formen la totalitat del mu

nicipi) , les qual es van haver de ta

llar. Eopció de futur passava per 

implantar el conreu de ceps ame-

ricans, variar el tipus de conreu, o 

A dalt, 
el canyissar de 
l'aiguamoll de 
Cunit. Els 
munts de terra 
de la part 
superior 
corresponen al 
procès antròpic 
de dessecament. 
A la dreta 
tenim l'escola 
pública i al fons 
la zona 
urbanitzada de 
Puig Pelós. 

A baix, camp de 
conreu de la 
Plana del 
Castell de 
Cunit. Al fons, 
el nudi urbà. 

Cunit és el municipi costaner 

més sep ten t r iona l del Ba ix 

Penedès. Bona part del seu terri

tori se situa sobre la petita plana 

litoral existent entte les manifes-

tacions més meridionals de la ser-

ralada Litoral Catalana i la costa. 

Aquesta situació ha afavorit la 

proliferació, ja des de l'antiguitat, 

d'eixos de comunicació importants 

(carni ral, carreteres, autopista, via 

fèrria de primer ordre...). Les pri-

meres manifestacions poblacionals 

de la zona daten dels temps ibètics, 

i pet a poder trobar el primer es-

ment escrit d'aquest topònim ens 

hem de remuntar a l'any 9 9 1 . 

La local i tzació cos tanera de 

Cunit, entie dos nuclis de pobla-

ció importants com són Tarragona 

i Barcelona (i tota la seva àrea d'in-

fluència), ha condicionat bastant 

l'evolució del seu paisatge, que en 

gran paît s'acomoda a les deman

des socio-économiques de la po-

blació. Els tiets més importants 

d'aquesta variació paisatgi'stica es 

poden concretar en els canvis en 

els usos del sòl i en la fesomia cos

tanera. 

Canvis en els usos 
del sòl 

Eevolució en el canvi deis usos 

del sòl al terme municipal de Cunit 

podria seguir un patró generic apli

cable a la majoria de pobles costa-

neis. Si observem els mapes, el fet 

que crida més l'atenció és la subs-

t i tució de bona part de l 'espai 

conreable per espai urbanitzat i la 
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A dalt, 
sobre un dels 

espigons de la 
platja de Cunit, 

que han 
generat un 

augment de la 
superficie de la 

sorra, 
diversificant les 

zones 
d'esbarjo. 

A baix, 
canyes i 

canyissos de 
l'aiguamoll de 
Cunit. Al fons, 

veiem la C-246 i 
la urbanització 

Valparaisol 
Muntanya. 
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bé vendre senceres o fragmentades 

les partides de terra. Com que, 

encara que fos important, el con

reu de la vinya no era ni de bon 

tros la base econòmica del muni

cipi, la majoria de pagesos optaren 

per una de les dues ultimes opci-

ons. 

Nous conreus 

La variado en el tipus de con

reu crea noves plantacions de ce

reals, les quais tenien associades 

plantacions arbòries de garrofers i 

oliveres. També es podria destacar 

la proliferació de conreus de frui

ters, com cirerers, presseguers i 

meloneres. De tota manera, el des

ti de moites partides de terra va ser 

la venda. Els compradors eren els 

mateixos parcers o bé burgesos de 

la ciutat . La venda provoca en 

molts casos l'abandó de les tetres i 

la regeneració de la vegetació es-

pontània (màquia termòfila de gar-

ric i margalló). En alguns indrets, 

es planta pi blanc per a aconseguir 

un aprof i tament fores ta l . Per 

aquest motiu el pi conviu d'una 

manera natural entre màquies i 

matollars, i arriba a formar àrees 

boscoses importants. Indirecta-

ment, fa un segle, es fonamenta-

ven les bases socials i économiques 

que possibilitarien en un futut la 

reconversió de bona part de l'es-

pai: d'agrari a urbanitzable. 

Variacions a la zona 
litoral 

Aquesta transformado s'ha des-

envolupat en dos aspectes con

crets: la desaparició de les mares-

mes i la transformació de la línia 

de costa. 

Les maresmes ocupaven la zona 

més meridional del litoral, el que 

es denomina actualment plana del 

Castell. No s'han pogut trobar do

cuments cartogtàfics que demos-

ttin la seva existencia abans de la 

meitat del nostre segle. Les prime-

res imatges aèries son del 1956. 

Pero la comunicació amb la gent 

gran i, sobretot, les referéncies to-

ponímiques escrites en documents 

dels segles XIX i XVIII («lo aygual del 

Prat», «a migdia de mars mortes», o 

bé «Jo estant de Ayguas Mortes») 

evidencien l'existéncia de mares-

mes. A la ve'ina població de Cube-

lles també es coneix l'existéncia de 

maresmes, utilitzades com a sali

nes. Es podria arribar a afirmar, tro-

bant les proves documentais opor-

tunes, que les maresmes de les dues 

poblacions formaven una única 

zona húmida. A Cunit s'opta peí 

la seva dessecació. La denomina-

ció d'«aigües mortes», que tingué 

un vessant negatiu com a focus 

d'infeccions, mostra també l'exis

téncia de zones humides. 

A partii de les observacions 

realitzades actualment, i fent un 

exercici de generalització, podem 

fer una reconstrucció fiable de la 

composició vegetal d'aquest aigua-

moll. Partint de la línia de ferro

carril que el parteix en dues parts, 

podem diferenciar dues zones. 

Una primera zona anida del fer

rocarril fins a la línia de costa. Pro

bablement fou un salobrar, per la 

proximitat al mar, i les aportacions 

d'aigua salada hi eten fteqüents. Hi 

devien dominar especies halófiles, 

resistents a ambients fortament sa

lins. La platja dévia set colonitza-

da per una vegetació herbàcia de 

caire suculent, inexistent en l'ac-

tualitat. 

Una segona zona comprendria 

del ferrocarril a la carretera C-246 . 

És una zona que es manté més a 
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resguard de les llevantades i, per 

aquest motiu, menys salina. Les 

aportacions hídriques mes impor

tants provenen de les diverses rie

res que drenen el territori interior. 

Encara avui s'hi poden observar 

restes de canyissars, de canya i 

boga. Enmig de la Uacuna, de la 

qual no queda cap rastre, hi devia 

haver plantes aquatiques. 

Els a iguamol ls 

La localització deis aiguamolls 

era notable al nord i al sud de la 

costa de Cunit. Fins en diversos in-

drets la línia del tten passa peí mig 

de les antigües llacunes i aigua

molls. Aquests espais foren desse-

cats per a conreu i fa unes poques 

décades per a urbanitzacions, en

mig de les quals encara es poden 

trobar petites restes de canyissars. 

Cal arribar fins a Torredembarra, 

a mig camí de Tarragona, per a ob

servar una llarga franja, entre el 

ferrocarril i la platja, amb aigua

molls i dunes, en els sectots ano-

menats els Salats i el Muntanyans. 

Son les restes del paisatge tipie de 

la costa d'aquestes comarques. 

Els aiguamolls de Cunit no han 

tingut la mateixa sort que els de 

Torredembarra, inclosos al Pía 

d'Espais d ' Interès Natura l . La 

pressió demográfica i económica, 

potser per ser mes propers a la 

ciutat de Barcelona, ha estât su

perior i només en resten unes po

ques desenes de metres quadrats, 

entre piles de runes i terres que 

en un futur els acabaran desse-

cant del tot. 

A partir de la construcció, a la 

década deis setanta, de la central 

térmica de Cubelles, es detecta 

una disminució progressiva de la 

platja del municipi. El motiu era 

la construcció de dos espigons, un 

de presa i un de vessament, pet a 

poder proveir els circuits de refri-

geració de la central. Pero aixo féu 

perillar la conservació de la plat

ja, la base del turisme i de la urba-

nització. Després de pressions so-

cials i économiques diverses, es 

constru'iren una serie d'espigons, 

donant la fesomia actual al litoral 

cunitenc. Els espigons possibiliten 

diversos aspectes sobte l 'entorn 

costaner: retenen la sorra de les 

Perfils del paisatge del litoral de Cunit en tres moments histories 

6' jf. 9_ 

7 
8 1 ferir? r, 

10 

platges, fent menys frequent la seva 

renovació artificial; amanseixen les 

onades de primera línia, millorant 

així les condicions del bany per al 

turisme, i, finalment, augmenten la 

superficie de platja a utilitzar per 

al turisme, diversificant l'oferta 

d'espais i de zones d'esbarjo. 

Cap on anem 

Malgrat la dessecació gairebé 

total de l'aiguamoll, les restes que 

n'han quedat encara es nodreixen 

de les aigües pluvials i subterràni-

es, ja que el nivell freàtic es troba 

en aquest punt molt proper a la 

superficie. Actualment s'esta re-

omplint l ' an t ic aiguamoll amb 

abocament de runes. Alhora, a la 

part mes propera a la via del fer

rocarril s 'esta obrint un carrer 

paraldel a aquesta que comunica

rá en un futur les dues parts urba-

nitzades de la plana del Castell. 

Aquesta infraestructura farà que 

la urbanització sigui econômica-

Perfils del paisatge de la franja litoral de Cunit en 
tres moments histories: la segona meitat del segle 
xix (A); a la meitat del segle xx (B) i a l'actualitat 
(C). 

Hi veiem a mes: 1. Mar; 2. Platja; 2'. Espigó; 
3. Llacuna salabrosa; 3'. Llacuna poc salabrosa; 
4. Aiguamoll exterior amb vegetado halófila; 
4'. Aiguamoll interior amb vegetado; 4". Fragment 
d'aiguamoll amb restes de canyissar; 5. Oliveres 
als marges de camps i camins; 6. Conreus herbacis; 
6'. Vinya amb conreus herbacis; 7. Urbanització; 
8. Passeig maritim; 9. Ferrocarril; 
10. Área de servéis; 11. Camí. 

ment mes viable. De fet, ja exis-

teix algun assentament que colo-

nitza el marge del carrer on es tro

ba l'aiguamoll. 

Per tots aquests motius, i atès 

que en les consultes realitzades als 

plans urbanistics del municipi no 

s'ha trobat cap mencio a aquest es-

pai litoral, cal pensar que, en un 

période de temps mes o menys pro-

per, la desaparició d'aquest aigua

moll sera total i se n'esborratà el 

record. 
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Mont Joly, 
Mont Tondu 
i Mont Blanc 
Estanislau Tomás i Bilbeny 

Una crónica personal d'una ascensió al cim rei deis 
Alps, amb la preparado previa en altres cims no 
tan alts pera igualment intéressants. 

He pogut organitzar l'anhelada 

ascensiô al Mont Blanc sempre de-

penent de la meteorologia. Ha cal ' 

gut un seguiment diari de Méteo 

France durant gairebé très setma-

nes, per cert molt dolentes als Alps 

des de finals de juny. 

Ha nevat 70 cm al cim i fins a 

cotes molt baixes. Els cims del vol-

tant de Saint Getvais, on he plan

tât la tenda, es veuen ben blancs. 

Eobjectiu és fer una aclimataciô 

de très o quatre dies abans d'atacar 

el cim del Mont Blanc, en un pareil 

d'ascensions prèvies. 

Dilluns 17 de juliol del 
2000 

Avui la idea és pujar al Mont Joly 

i veure el panorama del massis del 

Mont Blanc des dels seus 2 .525 

mètres. 

Per la carena emprenc la mar-

xa, lleugera, passant el Mont Joux 

(1 .958 m) i de seguida el Col du 

Christ, amb la creu de fusta enca-

rada a la vall de Les Contamines. 

Seguint per la cresta fins a la ca-

bana del Mont Joly, des d'on es 

veu el cim totalment cobett per la 

boira, en un ambient gris i fred. No 

sembla possible de moment arri-

bar al cim en aquestes condicions, 

perô en arribar a l'estaciô superi-

or del telecadira del Mont Joly 

m'animo. Sembla com si la matei-

xa boira, que amaga alguna cosa 

d e s c o n e g u d a , m 'a t regui cap 

amunt. 

Fa fted i ja hi ha un gruix de neu 

entre deu i quinze centîmettes. 

Arribo al cim del Mont Joly 

(2.525 m) sensé veure res de res. 

Fins i tôt amb l'esperança de trobar 

la taula panorámica indicada en el 

plànol on poder veure gravât a la 

pedra el que des d'aquí dalt podria 

contemplar. I mentre em planyo 

que amb boira i sensé taula pano

rámica (ja desapareguda) sembla un 

xic inútil haver fet l'esforç, final-

ment s'obre una petita clariana que 

permet veure, com una visió, el cim 

del Mon t B l a n c , el Dôme du 

Goûter i l'Aiguille de Bionnassay, 

tots els cims de mes de quatte mil 

mètres. Aquesta és una bona re

compensa per haver pujat. 

La baixada la faig de pressa i, 

prop del Mont d'Arbois, novament 

el massis del Mont Blanc es desta

pa, ata totalment, mostrant una de 

les mes belles vistes, amb la paret 

vertical de l'Aiguille du Goûter a 

primer tetme. 

Dimarts 18 i d imecres 
19 de juliol del 2000 

És agradable no haver-se de lle

var massa d'hora, sino just quan els 

ptimets raigs de sol acaricien la ges-

pa, treure el cap fora la tenda i con

templar la immensitat de les neus 

perpétues dels Dômes de Miage, a 

mes de quatre mil mettes d'altitud. 

La temperatura a l'exterior és de 

8 2 C ! 

Avui hem quedat per fer el Mont 

Tondu, de 3.198 m, i a mitja tarda 

emprenem la pujada des del poblet 

de Cugnon, després de Les Conta

mines, cap al refugi de Tré-la-Tête. 

En poc mes d'una hora i mitja hi 

arribem enlairant-nos a través del 

bosc i veiem la vall a vista d'ocell, 

perqué la pujada ha tingut un des-

nivell de quasi vuit-cents metres. El 

refugi es troba a 1.970 m. 

El Mont Joly segueix dins la boi

ra, com condemnat a no sortir-ne. 

Es destapa de tant en tant el Mont 

Tondu, en la direcció oposada, per 

darrere el refugi. 

Lendemà, un cop equipats, ini-

ciem ben abrigats la matxa a les cinc 

del matí, quan tot just és a punt de 

trencar l'alba. Amb la lluna de quart 

minvant hi ha prou claror. 

El camí puja entre les roques, vers 

la glacera de Tfé-la-Tête, una de les 

mes grans dels Alps. Després d'al-

gun pas délicat, encara per les ro

ques, amb l'ajuda de cables fixos i 

graons metàldics ancorats a terra 

Carena del 
Mont Joly 
envoltada de 
boires. 
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ens anem despenjant vers el glaç i 

endinsant-nos en el cire glacial. 

Veiem diversos isards a la zona 

de l 'anomenat Mauvais Pas —el 

nom ja ho indica tot— dalt de les 

roques; les sèves siluetes negtes es 

retallen en silenci dalt de la cresta, 

fantasmagôricament, sobre el cel 

que tot just es comença a ilduminar. 

Arrjbem a la zona dels impressi-

onants séracs de Tré-la-Grande, on 

la glacera sencera es ttenca i forma 

una gran barrera d'immensos blocs 

verticals de glaç. Easpecte himalaià 

d'aquest cire m'impressiona i em 

sorprèn alhora, segurament per la 

seva gran bellesa. 

Aviat ens hem de ca lçar els 

grampons i encordar-nos. Cal tra-

vessar tota la glaceta, coberta de 

neu, després d'haver nevat tant, 

que amaga les esquerdes que hi ha 

pertot arreu. 

Als cims comença a tocar-hi el 

sol. Veiem el Mont Tondu radiant. 

Eassolirem pujant per la glacera del 

Mont Tondu i no pel col l dels 

Chasseurs, on hi ha massa toca i no 

podrfem aprofitat les possibilitats 

dels grampons. 

Cambient lunar, fred i gris es va 

tornant mes càlid a mesura que ar-

riben els primers raigs de sol. Ve

iem a l'altre vessant el tefugi dels 

Conscrits, que és la base per a fer 

l'Aiguille de Tré-la-Tête (3.930 m), 

eis Dômes de Miage (3.673 m) i 

l'Aiguille de Bionnassay (4.052 m) 

des d'aquest vessant. 

Pujant per la glacera del Mont 

Tondu la visiö panoràmica del Mont 

Blanc és metavellosa: eis Dômes du 

Miage, el Col Infranchissable, el 

Dôme du Goûter, el Mont Blanc, 

l'Aiguille de Tré-la-Tête, l'Aiguille 

des Glaciers, etc. Son autèntiques 

j o i e s de la natura. 

Arribem al coli, veiem l'altre 

vessant amb eis llacs Jovet al fons 

de la vall (2 .200 m) i aconseguim 

el Pain de Sucre (3 .189 m), a un 

pas del Mont Tondu, del quai ens 

sépara una delicada cresta de ro

ques cobertes de neu. Del cim es

tant podem contemplar el bell pa

norama des de l'Etendard, ja for

ça al sud, fins al Grand Paradisso, 

la Vanoise, etc. Una vista de gran 

altura. 

Quan iniciem la davallada (cap 

a les deu), ja fa calor i el dia és es-

plèndid, tal com ho havia previst 

el servei météorologie. 

Arribem al refugi i per boscos i 

clarianes davallem fins a Cugnon, 

sentint xisclar una gran quantitat 

de marmotes, que no veiem, per la 

frondositat de les falgueres. 

Al vespre, a Saint Getvais, for

men! les cordades per al Mon t 

Blanc . S 'acosta el moment tan 

somiat: la mí t ica ascensió a la 

muntanya mes alta deis Alps i, 

sens dubte, la que ha acumulat 

mes historia. 

Dijous 20 i divendres 21 
de juliol del 2000 

A l'estació del cremallera co -

menca una emoció mes real, mes 

palpable, perqué estem a punt 

d'emprendre una direcció concre

ta vers el cim mes alt. Aquella a 

la qual, en temps remots (parlem 

del segle xvm), els capellans deis 

pe t i t s pobles o del m a t e i x 

Chamonix s'acostaven a exorcit-

zar-lo per allunyar-ne els dimonis 

i mals esperits que creien que pro-

vocaven les allaus, tempestes i al-

tres desgracies. 

Ja pugem cap al coll de Voza, 

Bellevue i cap a Niu d'Aigle, punt 

on el cremallera s'acaba; sortosa-

ment, algú va aturar el projecte de 

fet arribar la via fins al centre de la 

muntanya per a enllacar vertical-

ment amb un ascensor que ens hau-

ria d'haver pujat fins al mateix cim. 

Increíble, peto verídic. 

Les diverses parades que fa el 

cremallera son llargues i podem 

baixar a prendre l'aire, que és un 

xic fred. El cel és ben cobert de 

Glacera de Tré-
la-Tête iseracs 

de Tré-la-
Grande. 
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Cim del Mont 
Tondu (3.196 m) 
des del Pain du 
Sucre, mirant 
cap al sud. 

nuvols arrissats i platejats, però la 

visió panoràmica des de l'Aiguille 

du Midi i la Verte fins a la de 

Bionnassay s'aixeca davant nostre 

coni una colossal barrera munta-

nyosa. 

Després de caminar des de Niu 

d'Aigle, abans de les dotze som al 

refugi de Tête Rousse, a 3.200 m. 

Hem començat a trobar la neu ben 

avall, cap a la cota 2.700, gracies a 

les copioses nevades de la setma-

na passada. De fet, a primers 

d'aquesta setmana ningû no podia 

arribar al cim del Mont Blanc per 

la gran quantitat de neu que hi ha 

dalt de tot, on ha calgut obrir no-

vament la via. El dilluns no es po

dia arribar mes enllà del Dôme du 

Goûter. 

Reaiment impressiona la verti-

calitat de l'aresta Payot i la paret 

que ens separa del refugi de 

l'Aiguille du Goûter. 

Abans de partit del tefugi de 

T è t e Rousse, on hem fet un café, 

ens calcem els grampons i ens en

cordent, perquè es prepara una 

bona pujada per roca i glaç, amb 

un desnivell que sera de 750 m 

fins al c i m de l ' A i g u i l l e du 

Goûter. 

C r e u e m la g lacera de T ê t e 

Rousse, sempte amb la imponent 

vista de l'Aiguille de Bionnassay, i 

aviat atribem al famós couloir per 

on és conegut que cauen pedrés des 

de dalt de tot. Ja ens hem posât el 

case i la consigna és passai ben de 

pressa aquest tram. 

Els grampons s'agafen bé al glaç. 

Més amunt comencen a aparèixer 

trams amb cable fixât a la toca, pei 

a podei pujat. Aia , però, cai tenii 

més compte pei a evitai qualsevol 

caiguda. Ja és obligat giimpai con-

tínuament amb peus i mans. EI 

daiiei tram és molt vertical i ve-

iem la gent a la batana del balco 

del lefugi miiant-nos com airibem. 

La sensació és que ens hem enlai-

rat a una velocitat vertiginosa, i el 

que semblava infranquejable ha 

acabat essent possible. A les tres 

posem els peus a la platafotma pen-

jada que soste la capsa metàldica 

que és el refugi de Goûter, ben can-

sats de l'esforç. 

Quan les forces van retornant 

surto a l'exterior, on només es pot 

lecói te i amunt i avall el passadis 

d'un mette d'amplada a maneta de 

baleó sobie l'atesta Payot, un im-

pressionant miiadot de glacetes, 

agulles i carenes. 

Tornen les nuvolades, després 

d'haver fet un dia esplèndid. Son 

masses gegantines com Castells 

d'espessos núvols i boires, que van 

embolcant els cims més alts. El més 

proper, que t a lmen t sembla a 

l'abast de la mà, és l'afilada atesta 

de l 'Aiguille de Bionnassay, de 

4.052 m, només dos-cents metres 

per sobre de nosaltres. 

A quarts de nou encara arriben 

els més endarrerits. El cont tas t 

amb els que ja fa estona que hi som 

—que, a més, ja hem sopat— és re-

alment colpidor en comparar els 

rostres d'uns i altres. 

Finalment , pels volts de dos 

quarts de deu, el mar de nuvols que 

ha cobert les valls deixa sobresor-

tir tots els cims més alts. Tot es va 

apagant i, de sobte, com si es ttac-

tés dels Hums d'un escenari, escla-

ta un to rogenc, intens, talment 

com si sortis de dintre les glaceres. 

Son imatges difîcilment descripti-

bles i, de fet, vénen acompanyades 

de sensacions que crée que només 

es poden sentit en aquests indrets 

i en aquesta altitud. 

El darrer raig i el sol s'acaba per

dent a l'horitzô, quan a les valls ja 

deu set ben fosc i hom deu con

templât l'efecte invers: des de la 

seva nit, veuran la radiant llumi-

nositat dels cims de més de quatre 

mil mettes, encara amb un to ver-

mellôs. 

Cap a dos quarts de dues de la 

matinada la flaire del café que ja 

preparen a la cuina envaeix l'am-
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La glacera de 
Tète Rousse i 
l'Aiguille de 

Bionnassay, des 
de la cota 3.100, 

arribant al 
refugi de Tète 

Rousse. 

bient, micja hora abans de la pre

vista per a llevar-se. Al cap de poca 

es tona el primer es comença a 

moure i, com una reacció en ca-

dena, tothom fa el mateix (suposo 

que per la impaciència que tenim 

tots). Es pot dit que no he dotmit 

gens, encara que hagi reposât lleu-

gerament. I ha arribat un moment 

de somni: l'inici de l'atac final. Mil 

metres de desnivell ens separen del 

cim. El fred és intens i, abans de 

sortir, ja s'ha glaçât l'aigua de la 

cantimplora. 

Iniciem la marxa, en plena nit, 

amb la claror de la lluna en quart 

minvant. El cel ben serè. Una nit 

esplèndida pet a iniciar aquesta 

ascenció ùnica. 

Tothom es va posant en filera, 

perquè ara si que només hi ha un 

carni estret, obert en el gruix de 

neu r ecen t , vers el D ô m e du 

Goûter. La traça té uns quaranta 

centimetres de profunditat i és ben 

estreta. Aviat les diverses corda-

des, potset mes d'una t tentena, 

formem una llatga filera de Hum 

sobre la glacera, ja que tothom 

porta al front la llanterna encesa. 

Lefecte que en resulta és ben curi-

ós. Ningû no patla. Només se sent 

el soroll sec del glaç quan el tren-

quen els grampons i s'hi claven els 

piolets. 

El cel fose, els estéis mes brillants 

que mai, la immensitat de la neu i 

aquest silenci especial fan que es 

creï una atmosfeta ben particular. 

Passem vora el grup de tendes de 

bivac plantades mes amunt, mig 

entetrades en el gruix de neu, on 

tothom dorm encara. 

El darrer pendent per a arribar 

al Dôme du Goûter sembla una cur

sa perquè diverses cordades s'avan-

cen en paraldel. 

Anem guanyant altura monôto-

nament, com si cada pas fos una 

eternitat, donat el desconeixement 

de les distancies i del recorregut, per 

mes que l'he resseguit abans en el 

mapa a escala 1:25.000 procurant 

imaginar-me el que em ttobatia. A 

l'arribada al Dôme du Goûter, a 

4.304 m, el cansament ja és intens. 

De fet, hem superat els primers 

cinc-cents mètres de desnivell des 

del refugi i som per fi al Col du 

Dôme i al refugi Vallot, anomenat 

aixi en memôtia del físic i geôgraf 

francés Joseph Vallot, que hi va 

edificar vers el 1880 la primera ca

bana per fer-hi ohservacions mété

orologiques i cientifiques, 4 5 0 m 

per sota el cim. En aquella época 

s'ignorava si l'home podria roman-

dre a quasi cinc mil mètres d'alti-

tud, i ell va demostrar, passant tres 

dies i tres nits aquí, que eta possi

ble. Fins i tot, desptés de la cabana 

de Vallot, Jules Jansen, astrónom, 

va fer construir un observatori al 

mateix cim i l'enginyer Eiffel, el 

1893, es va encarregar del projec-

te. Jansen hi puja a setanta anys, 

sobre un trineu tirat per dotze gui

es, tot i estar malalt. Pero els seus 

aparells es glacaren i la consttuc-

ció va desaparéixer sota la inesta

ble glacera del Mont Blanc. 

Eambient es va tornant mes teal 

en comentar a fer-se ciar i desapa

réixer la foscor que fins ara ens 

acompanyava. Fem la primera i 

única parada una mica mes enliá, 

per prendre un xic de líquid. Tan 

sois sis o set minuts, si hi atriba. Es 

veu clarament el pendent que ens 

espera, peí l'aresta de Les Bosses, a 

mes de 4-500 metres. 

Fins aquí en algún moment he 

sentit un gran esgotament i he se-

guit caminant com un autómat, per 

la inercia que cada pas genera, igual 

al precedent, igual al que vindrá, 

com si el temps s'aturés. I aquesta 

sensació de temps infinit és la que 

em permet seguir i seguir, ohlidant 

el cansament. 

Cal no oblidar, pero, l'especta-

cle que es va preparant tot a l'en-

torn, de cims i massissos alpins. 

Laresta de Les Bosses divideix ge-

ográficament Franga i Italia, enca-
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Muntanyes del món 

ra que posteriorment el cim torna 

a quedar dintre de territori fran

cés. Ara podem contemplar molt 

de prop la glacera que baixa del 

Mont Blanc, i el Grand Platteau, i 

una infinitat de seracs gegantins. 

Realment, aquí les distancies i les 

dimensions son foia de l'imagina

ble. I, finalment, l 'aiesta culmi

nant. Sembla que no hi ai i ibem 

mai. El pendent segueix molt foit 

i l'esgotament és considerable. Tot 

just son dos quaits de vuit quan en 

Philipe crida: «Ja hi ets!». Real

ment, no me n'adonava. Però, sí, 

veig que s'acaba l'haveí de miíai 

amunt. No hi ha íes mes alt! 

La satisfaccio és immensa. En-

caixem mútuament fortes abraça-

des amb cara de molta alegria i les 

paraules d'admiració pel paisatge 

que ens envolta no es fan esperar. 

Es veu absolutament tota la care

na dels Alps, 360° a la rodona. Res 

no ens pot impedii, amb el dia clai 

que tenim, la vista fins a l'infinit 

en totes les direccions. 

El primer que veig és l'Aiguille 

du Midi, mil mettes mes avail. I 

ïecoido l'estada allí veient els tres 

cims (Mont Blanc du Tacul, Mont 

Maudit i Mont Blanc) tan amunt 

encaïa. A i a tot és peí sota i, cer-

tament, ptodueix una sensació de 

giandiositat no viscuda abans a 

cap cim. Aquí un es tioba foia de 

la tealitat. 

Veiem des de la Meije, al massís 

deis Eciins, fins a les Dolomites, el 

Giand Paiadisso, a Italia, el Valais, 

a Su'íssa, la Jungfiau, el Ceivino, i 

un llaig e tcé te ta de massissos i 

cims que van foimat diveisos ter

mes fins a desapaiéixei en la llu-

nyania. 

La temperatura deu estai entie 

cinc i deu giaus sota zeio; no ens 

podem tteute gens de roba i cal 

mantenir el cap tapât a pesar que 

fa poc vent (uns vint km/h). 

M'ajec uns instants per recupe

rar forces i, de seguida, al voltant 

de les vuit, iniciem ja la davalla-

da. La neu encara es mante força 

glaçada i aquest és el gian avan-

tatge d'anibai d'hoia a dalt. Mes 

taid podiia set que ens tiobéssim 

amb problèmes i, ben seguí, amb 

molta mes dificultat a la baixada, 

amb una neu tova. I fins a anibai 

al tefugi-cabana de Vallot no ens 

atutem, on fem un mos tôt repo

sant un xic i prenent el sol. 

Ara haurem de fer la pujada al 

Dôme du Goûter, que encara que 

és curta, em fa treure les daneies 

forces d'on ja no en queden. Final

ment les arestes per a arribar a 

l'Aiguille du Goûter, on mes val no 

fer un pas en fais perqué la caiguda 

fins al peu de la glacera de Bionnas-

say, set-cents metres mes avail, se

ria immediata i d'un sol salt. 

Al refugi, una sopa calenta em 

retorna la vida i, poc després, em-

prenem la baixada vertiginosa per 

l'aresta Payot, despenjant-nos per 

les roques, primei agafats aïs ca

bles i en molts tiams havent de 

baixai d'esquena, pei a més segu-

retat. Es inevitable deixai anai al-

guns iocs, que cauen ben avail. I 

a pòc a poc l'efecte de l'altitud va 

desapaieixent. 

Ben aviat assolim el iefugi de 

Tète Rousse, on aia sí que fem una 

paiada de mitja hoia, a pie sol, i 

ens tiaiem la toba d'abtic, ja total-

ment innecessària. I cap a quarts 

de tres arribem a Niu d'Aigle, on 

cal fer la reserva per al proper cre

mallera, perqué el primer sortirà 

totalment pie. 

Amb la davallada veis Saint 

Geivais m'adono que tot ha tians-

conegut molt de ptessa i que és 

tiist haveí d'allunyai-se d'aquestes 

muntanyes. Paît del meu pensa-

ment és encara allí a dalt de tot i, 

poc o molt , hi l e s t a i à molt de 

temps —tant de bo siguí pei sem-

pte!— peiquè tot ha soitit bé i 

només puc fecondai moments de 

gian satisfaccio i sensacions molt 

intenses. 

Al cim del Mont 
Blanc, vers 
/levant, a dos 
quart de vuit 
del mati. 
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204 Traces i muntanyes 

Relíquies del Capcir, 
per ais amants de 
les canals esquiables 
Pau Margarit 

Lobjectiu: fer amb esquís la bellíssima canal central del Puigpedrós 
de Lanós. 

A l'oest del Carlit i enfosquit per 
l'ombra dominant del pic de Coma 
d'Or, ttobcm un majestuos pic: el 
Puigpedros de Lanos, de 2.842 m, 
del qual destaquem la cara est, on 
una serie de canals corren paraldeles 
fins al cim. 

Objectiu clat des de feia temps, 
esperavem amb ansia el gran mo
ment. Definitivament, el 26 d'abril 
del 2000, despres de dos dies de mal 
temps, un eel blau intens ens sor-
prengue. Rapidament ens vam ac-
tivar i conduirem fins al coll de 

Pimorent, on deixàrem el cotxe. 
Aquest fou el punt de pattida, a 
1.915 m, a partir del qual vam co-
mençar a lliscar en direcciô NE per 
la vail del torrent de Gracies. Des
prés de mitja horeta suau, s'activen 
els motors ja en l'arribada al coll al 
final de la vail. Es en aquest punt 
quan ens apareix l'objectiu davant 
dels ulls: la bellfssima canal central 
del Puigpedros de Lanôs. Un cop 
fetes les fotografies de rigor, ens tra-
iem les pells de foca per baixar la 
pala que ens queda sota els peus, 

on la neu sol estar en bones condi-
cions per la seva orientado notd, i 
ens situem sota la imponent canal 
després d'haver fet una petita dia
gonal. En aquest moment, i acusant 
el sol intens, ens ttaiem els esquís i 
els carreguem a la motxilla, per co-
mençar a gramponar amunt els 
aproximadament tres-cents metres 
de canal de 35 -45° de pendent. 
Com si d'un ascensor es tractés, tot 
va quedant sota els nostres peus, 
ampliant-nos la visió sobre Andorra 
i la resta del Capcir mes oriental. 
En qüestió de quaranta minuts ens 
plantem al coll d'abans del cim, que 
co ronem després d'una lieu 
grimpadeta. 

Victoria! Es el moment de gau-
dir de les espectaculats vistes del 
Carlit, l'estany de Lanós, que que
da sota els nostres peus, el pic ger
ma de Coma d'Or, del qual ens se
para un peti t co l i , el pic de 
Neressol, el pic de la Cabaneta i el 
pic d'Alba, entre molts altres. 

Un cop recuperades les forces, 
ens concentrem de pie en el des
cens. En un principi ens trobem una 

Itinerari: coll de Pimorent - Puigpedros de Lanós 
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zona ventada que ens limita bastant 

Famplada a un estret corredor per-

metent-nos uns viratges de 180° 

apurats. Mes avall, s'obre en una 

pala a mà dteta de pendent consi

dérable, la quai ens porta fins a un 

embut que ens obliga a entrar en el 

cor de la canal, punt on s'accentua 

el pendent i s'estreteix el pas, perô 

que segons la neu que s'hi trobi pot 

ser increïble. A nosalttes, per raô 

de l'època de l'any, se'ns complice 

bastant, ja que l'alta temperatura 

estovà la neu caiguda els dies ante-

riors i vam haver de conttolar les 

petites esllavissades que queien de 

dalt. Després del gaudi del gran des

cens ens vam calçar de nou les pells 

de foca per remuntat el camî fins al 

coll. Un cop alla, tôt i que el sol 

començava a decantar-se, decidî-

rem rematat la jomada pujant ca

réna amunt per la cresta de les Llo-

ses fins a 2.500 m, des d'on s'obte 

una gtan pala avall orientada al 

sud-est, que ens porta fins a la vall 

del torrent del Cortal Rossô. Mes 

tard arribàvem al refugi del mateix 

nom, després de planejar per uns 

preciosos i solitaris boscos. A par

tir d'aqui vam seguir el carni d'àm-

plies dimensions que ens conduí 

fins al coli de Pimorent, després de 

mitja hora d'embadaliment causât 

per les volatils vistes sobte la vall 

de Porta dominades per la tènue 

llum del crepuscle. 

Normalment, per la seva orien-

tació sud, s'acaba caminant una es

tona, i més si es fa ja avancada la 

temporada. 

L'equip era format per Eduard 

S a r t o , M a r c R a v e n t ó s i Pau 

Matgarit. 

A dalt, 
el Pulgpedrós 
de Lanós, 2.842 
metres. 
Vista de la cara 
oest des del 
coll, amb la 
canal central, 
per on es 
realitzá 
l'ascensió i el 
descens. 

A baix, 
superant 
la pala 
intermedia, 
a la zona ampia 
de la canal. La 
neu acumulada 
ens fa suar de 
valent. 
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Parets i muntanyes 

El calcari beréber de 
les gorges del Todra, 
una ferida oberta al cor 
del massís de l'Atles 
El Marroc és un pais amb grans possibilitats per a fer qualsevol 
tipus d'activitat de muntanya, amb l'al-licient afegit que és a la 
vora, que és fàcil moure-s'hi, que surt força economic, que és 
bastant exotic i que el tracte amb la gent és agradable. Qué mes 
voleu? 

Roger Ximenis a 
«Tuareg», un 7c 
al sector de les 

«Petites 
gorges». 

M 

Les g o r g e s del Todra 

Potser el calcari vermeil mes abra-

siu del planeta és ben a prop, al 

Marroc. 

Pot ser que, si voleu fer un viatge 

d'escalada exôtic, barat, no massa 

llunyà i sensé gaires complicacions, 

aquest sigui el vostre destî. Aixô si, 

les presses, i no el fanatisme, millor 

que us les deixeu a casa. «Prisa mata, 

amigo» sera una de les primeres co-

ses que us ensenyaran quan hàgiu 

creuat l'estret, deixeu enrere Europa 

i us hàgiu endinsat en terres magri-

bines. Primer, perô, haureu de fer es-

cala obligada a Chefchauen, petita 

ciutat del Pdf, on podreu assaborir un 

bon tagin, estofat de carn i verdures, 

unes tasses de te verd amb menta que 

ells denominen «whisky bereber», 

amb unes pastes, que els locals ano-

menen per als turistes «burbuja roja», 

i que son les posttes tîpiques d'allà. 

Desptés caldtà anar molt mes al 

sud, cteuar mig Manoc, i, arribats a 

l'oasi de Tinerhir, ja serem ben a prop 

de les gorges del Todra. Alla podreu 

escalar fins que la roca se us hagi men-

jat la pell dels dits i la goma dels gats, o 

decidiu anar-vos-en a un aine Hoc a 

fer alguna cosa de mes profit per a 

l'inteHecte i per a l'anima que estar tôt 

el dia de cara a la paret. Aixô ho pot 

triar cadascû. 

Eescalada al Todra és força varia-

da, amb abundància de sectors amb 

vies esportives d'un llarg, tôt i que 

també n'hi hagi moites de diverses ti

rades d'estil clàssic. D'entre els sectors 

d'escalada esportiva mes recomana-

bles hi ha el de la «Platja d'Al-

Mansur», tot just a l'enttada del con-

gost, amb el peu de via a quatanta 

metres de la porta de l'hotel, tot just 

creuant el riu. També podeu anar en 

cotxe a les «Petites gorges», uns qui-

lòmetres mes amunt per una pista 

acceptable, o a «Can Gullich». 

La gran majoria dels «totxos» estan 

ben equipats amb patabolts, tot sovint 

per escaladots de casa nosna. Aquests 

daners anys també hi ha hagut ober-

tures en paret. Les ressenyes les podeu 

nobar en un anric exemplar de la des-

apareguda revista Extrem o, si no, al lli-

bre de piades de l'hotel que hi ha din

ne les gorges. 

D'entre les vies de diversos llargs 

cal assenyalar com a absolutament 

recomanable la clàssica del Pilier de 

Couchant, que segueix una successió 

de dièdres molt estètics sobre un mag

nifie esperó d'uns tres-cents mètres, 

sempre buscant la lògica. La via és for

ça equipada amb parabolts i claus, 

encara que caldrà portar un joc de tas-

cons i algun friend, que «dispararem» 

a voluntat a dinne les fissures que se

gueix la via. Eitinerari es fa tot en lliu-

te i la seva tònica general és de V + , 

encara que trobarem alguns passos de 

mes dificultat no obligada, fins a 6b. 

El descens s'efectua carenejant a la dre-

ta fins a un coli, on seguirem les fîtes i 

el coniol que ens porten a un ampli 

banane que davalía fins al danere de 
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Si ja el teniu, 
el pod eu regalar. 
Si no... 
us el podeu regalar. 

El podeu adquirir a la recepció 
del Centre Excursionista de Catalunya. 
Els socis del Centre gaudeixen 
d'un preu especial. 

La revista inclou: 
H< Itineraris d'excursions a peu, 

en bicicleta tot terreny, en esquís. 
* Articles sobre alpinisme. 
* Reportatges sobre muntanyes 

i paisos llunyans. 
* Articles sobre historia i fets de 

l'excursionisme. 
* Dossiers i treballs sobre 

medi ambient i defensa de la natura 
* Informado sobre llibres, guies i 

mapes que surten al mercat. 
* Vies d'escalada. 

MUNTANYA publica sis números 
de cinquanta-dues pagines (Din A4) , 
impreses sobre paper écologie de qualitat, 
en color i en blanc i negre. 

La primera revisti 
excursionista catállfta 

V 

Membre de l'Associació de Publicacions Périodiques en Cátala (APPEC) 
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Parets i muntanyes 
l'hotel «Étoile des gorges». Hi ha altres 

itineraris de més dificultat que recor-

ren aquesta paret de gtan bellesa; la 

majoria són perfectament equipats. 

A l'anteriorment esmentat sector 

de la Platja d'Al-Mansur també tro-

harem vies de diversos llargs que sur

ten de la riha del riu, com «La china 

perdida» o altres de similare. La ma

joria tenen una dificultat al voltant 

del sisé grau i, en general, estan molt 

ben equipades. A diferencia del 

Pilier de Couchan t , el descens 

s'efectua en ràpel pel mateix itine

rari d'ascensió. 

Gorges endins hi ha molts més iti

neraris i molta roca encara verge, tot i 

que de més difícil accés. Val la pena 

dedicar alguna tarda a pujar alguna de 

les muntanyes que dominen les gor

ges, cosa que ens servirà per a adunar

nos don som. La llum, els colors i el 

paisatge són espectaculats. 

Es molt recomanable aprofitar el 

viatge per a visitar el petit desert de 

dunes que hi ha al costat de la pobla-

ció de Merzouga, a unes cinc hores de 

viatge des del Todra, ben a prop de la 

frontera amb Algeria. Allá val la pena 

fer una petita caminada, a l'estil de 

Lawrence d'Arabia, per a passar la nit 

dalt d'una duna i poder veure la posta 

i la sorrida del sol, si pot ser ben acom-

panyats o acompanyades... Uf, que ro

màntici 

De fet, nosaltres vam combinar 

aquesta possibilitat amb la posterior 

visita al massis del Tubkal, per fer el 

cim més alt del nord d'Africa, que amb 

4-167 m, és molt recomanable amb es

quís de muntanya pels volts del febrer. 

També val la pena visitar la ciutat im

periai de Manàqueix, que agafa de pas 

si es va al Tubkal des d'Imlil. 

En qualsevol cas, feu-vos la idea 

que el Marroc és un país amb grans 

possibilitats per a fer qualsevol ti-

pus d'activitat de muntanya, amb 

l'aMicient afegit que és a la vora, que 

és fácil moure-s'hi, que surt forca eco

nomie, que és bastant exòtic i que el 

traete amb la gent és agradable. Qué 

més voleu? 

Dades pract iques 

Com arr¡bar-h¡? 

Per a anar al Todra el més pràctic 

i economie és omplit un vehicle de 

coHegues amb qui compartir despe-

ses, travessar la Península, agafar el 

vaixell des d'Algeciras fins a Ceuta 

0 Tánger i creuar el Marroc per Fes 

1 ErRachidia, fins a Tinerhir. Feu-vos 

la idea que són forca quilòmettes: 

en aquest viatge, entre anar al 

Todra, al desert i al Tubkal i tornar, 

en vam fer uns cinc mil. 

Allotjament 

A l'entrada del congost a mà die

ta hi ha un patell d'hotels fotea eco-

nòmics (unes set-centes pessetes o 

quatte euros per persona i nit). A 

dintre del congost n'hi ha un altre 

de més gran i més car, on tenen les 

ressenyes. També es pot fer bivac sen-

se gaires problemes. Eaigua es pot 

agafar en una deu que neix de sota 

la paret, pujant a mà esquerra. Per a 

comprar menjar cai anar a Tinerhir 

en cotxe, encata que a l'entrada del 

congost hi hagi alguna paradeta. 

Sobre el Marroc hi ha moltíssimes 

guies escrites. A part d'aquestes, us 

recomanem el número 9 de la revis

ta Aítai'r, del febtet del 2001, i un 

exemplar, ja esmentat anteriorment, 

i del qual no recordem el número, 

de la malaguanyada revista Extrem, 

amb forga ressenyes del Todra. Peí 

que fa a l'época recomanada, es deu 

poder escalar tot l'any, encara que a 

l'estiu la calor deu ser inhumana. A 

l'hivern la temperatura, de dia i al 

sol, permetia fins i tot escalat sense 

samatreta, tot i que de nit feia fred. 

Activitat realitzada des de Sant 

Esteve del 2000 fins a Reis del 2001 

com a sottida coHectiva del CADE. 

Hi participaren: Roger Besora, Mi-

quel Blanco, Raquel Chacobo, Xavi 

Llanos, Félix Queipo, Edu Requena, 

Bet Solé, David Tort, Joan Maria 

Vendrell i Roger Ximenis. 

Panorama de 
l'entrada a les 
gorges del 
Todra: a mà 
esquerra, la 
Platja d'Al-
Mansur, al fons, 
l'impressionant 
Pilier de 
Couchant. 

MUNTANYA 
Núm. 837 

Octubre 2001 



208 Muntanyes del món 

El Kilimanjaro: 
la muntanya m e s 
divertida del món 
Iñaki Núñez 

Lautor diu que sabia que el Kilimanjaro era la muntanya mes alta 
d'África, pero el que encara no sabia es que era la mes divertida 
del món. Només la primera característica era una rao mes que 
suficient per a fer-la molt atractiva. 

A sota, 
primer dia: la 

selva: 

A la página 
següent, a dalt, 

segon dia: les 
estepes. Apareix 

el Kibo; 

al mig; 
el re fug i 

Horombo. Al 
fons, el 

Mawenzi; 

a baix, tercer 
dia: The Saddle. 
Al fons, el Kibo. 

Introit 

En Josep és un muntanyenc de 

tota la vida, com jo. Jo diria que mes 

bon muntanyenc que jo, petó tam-

poc gaire mes. A mes, és força mes 

jove. Dones bé: tot va començar 

quan vam coincidir ais urinaris, 

abans d'una reunió de feina. Orinà-

rem junts. Això, ja se sap, uneix 

molt. I potser per això es va veure 

obligat a dir-me que havia quedat 

amb tres amies de la seva secció per 

a anar al Kilimanjaro, però que no 

m'havia convidat abans pet no sé 

quina rao que no vaig entendte, i 

que ja no em convidava. Que si jo 

hi volia anar. Em vaig cordar la bra

gueta molt amoünat: em convidava 

o no em convidava/ 

Jo sabia que el Kilimanjaro eta 

la muntanya mes alta d'Africa, 

pero el que encara no sabia es que 

era la mes divertida del món. No

més la primera característica era 

una rao mes que suficient per a fer

la molt atractiva. 

Vaig passât uns quants dies 

molt pteocupat. He de reconéixer 

que em van animar molt les per

sones mes properes. I que els com-

panys d'en Josep — e n Car ies , 

l 'Enric i en Pep— no eren mala 

gent del tôt. Finalment vaig dir a 

en Josep que acceptava la seva in-

vitació. Ell, que és una persona 

educada, no em va dir que no era 

una invitació, pero tampoc que sí, 

de manera que suposo que va ac

c e p t a i 
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L ' agènda 

Bé: ells ja havien contactât amb 

una emptesa que gestionava la pu

jada. Això és molt important. I 

aquesta elecció va ser, cree, la base 

de l'exit de l'empresa. 

Quan arribes a Moshi, que és 

l'últim poblé important situât sota 

el Kilimanjaro, et veus assetjat pet 

una multitud d'agéncies. Tots els 

afticans que trobes pel carrer, sem

pre molt simpàtics, son agencies. 

Tots et pugen al Kilimanjaro. No 

sé si, en general, funcionen bé o 

no. He sentit dit que no, però vés 

a saber. Hi ha una certa mania de 

fet-nos cteure que a Àfrica no fun

ciona res, quan resulta que hi fun

ciona tot; el que passa és que és 

un funcionament diferent. 

Total, que en Josep i els seus ho

mes havien con t rac tâ t directa-

ment des de Barcelona una agen

c ia de Tanzan ia . No em mou 

l'afany de lucre en publicar el nom 

de l'agéncia, sino el de ser útil ais 

feliços mortals que vulguin pujar 

alla. Ladreça és: Transkibo Travels 

Ltd. E D. Box 588 . Moshi. Tanza

nia. Telèfon i fax: 0255-55-52017 

( -51241H-50096) 

A Moshi hi ha un Youth Hostel 

(alberg de joventut). Es aquí on hi 

ha l'agéncia, i on vam passar tam

bé la nit. Ometo les aventures sen

se solta ni volta de les primeres nits 

a l'Africa per a una persona curio

sa com jo. 

La ruta de Marangu al 
Ki l imanjaro 

Lendemà vam anar ja cap a la 

muntanya. Pujarem per la ruta més 

normal: la de Marangu, de mane

ra que arribem a Marangu Gate, on 

ens espera el guia cap, que havíem 

conegut la vigilia. Es diu Anasion 

(un Ignasi, però en swahili, em 

sembla). El nostte gtup consta de 

dos guies perqué, si algú vol tor

nar, sobretot l'últim dia, pugui fer-

ho acompanyat. I dos portadors per 

bwana. Com que som cinc bwanes, 

constitu'ím una expedició de dis-

set persones. Més o menys, com els 

anglesos a l'Everest. 

De les conttactacions i de l'or-

ganització se n'encarrega el guia, 

Anasion. Perqué després cal pesar 
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les càrregues, inscriure coses, tra
mitar molt (Anasion), esperar mes 
(nosaltres). La sortida no és quan 
cadascú vol. Els grups van sortint 
per un ordre prédéterminât, no sé 
pet qui. 

Resumiré ata l'ascensió. No suc-
ceeixen moites gtans coses, pero 
algunes sí. I moites de petites. Tan-
tes que és impossible explicar-Íes. 
Per aixô he de resumir, com si 
d'una fitxa técnica es tractés. O 
sigui: poc càlid. 

Eascensió al Kilimanjaro ocupa 
quatre jornades de pujada i dues 
de baixada, que fa un total de cinc 
jornades; i no és un error, perqué 
l'últim dia de pujada és el primer 
de baixada (ja he dit que África 
funciona, pero diferent). 

Cada jornada acaba en un refu-
gi. Per refugi no s'entén tampoc el 
que hi ha per les muntanyes 
d'Europa. Un refugi és una serie de 
casetes, molt confortables, per ais 
buianes, i d'unes altres per ais por-
tadors i guies. El conjunt és mes 
semblant a un petit poblat. Aixó 
és així en els dos primers refugis: 
Mandara i Horombo. El tercer re
fugi, Kibo, és ja de tipus mes alpí: 
una sola edificació (per ais bwanes. 
N'hi ha una altra per ais africans). 

La situació i, sobtetot, l'altitud 
deis refugis delimita també un ti
pus de paisatge. 

I aquí son necessàries algunes... 

Notes geogrà f iques 

El massís del Kilimanjaro és en 
realitat un antic volca amb tres 
cràters: el Mawenzi (5.149 m), ac-
tualment la muntanya de tall mes 
alpí, el Kibo (5.895 m), el princi
pal, el del perfil mes emblemàtic, i 
el Shira (4.005 m), del qual gaire-
bé no queden restes. La ruta de 
Matangu puja cap al Mawenzi, 
passant per dos primers refugis, per 
a creuar després una especie de dé
sert (The Saddle) cap a la base del 
Kibo, on és situât l'últim refugi. 

Mes notes geogràfiques. Cada 
un deis dies d'ascensió es corres-
pon amb un paisatge diferent, per
qué entra en un nivell diferent. En 
els estatges habituais ais Pirineus i 
ais Alps (muntà, subalpí, alpí, ni
val), en el Kilimanjaro cal inter-
calar-ne un altre: el désert. I, en 

s 
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estar situât a l'equador, les altituds 

que limiten aquests estatges can-

vien tespecte de les nostres. El 

conjunt queda així: 

Conreus: de 800 a 1.800 m. 

Selves: de 1.800 a 2.800 m. 

Estepes i arbustos: de 2 .800 a 

4 .000 m. 

Désert volcànic: fins ais 5 .000 

mètres. 

Roques, neu: fins al cim. 

L'ascensió 

El resum de l'ascensió, en pía 

estàndatd, és el següent: 

Primer dia: de Marangu Gate 

( 1 . 8 0 0 m) al refugi Manda ra 

(2.700 m): ambient selvàtic. 

Segon dia: al refugi Horombo 

(3.730 m). Es la zona d'àmplies es-

tepes i arbustos. 

Tercer dia: al refugi Kibo (4.703 

mètres). Aquest recorregut té dues 

opcions. Es pot anar al refugi di-

rectament des d'Horombo o, acos-

tant-nos a la base del Mawenzi, 

recorrer desptés tot el désert del 

Saddle, camí que és molt mes bo-

nic, pero que els guies no acostu-

men a voler fer perqué és una mica 

mes llarg. Nosaltres no vam tenir 

problèmes quan ho vam proposar. 

A mes, el descens es pot fer per la 

via directa. 

Quart dia: pujada al cim (5.816 

mètres) i descens al refugi Kibo i a 

l'Horombo. El cim és molt bonic. 

Situât pet la vora del cràtet, es po

den admirar les glaceres interiors 

del cráter, força estranyes i d'una 

gran bellesa. 

Cinqué dia: al refugi Mandara i 

a Marangu Gate. 

L'ascensió ttanscorre plácida-

ment per uns paisatges ben deter

mináis, cada dia amb una Perso

nalität diferent. Com que el temps 

de marxa diari és de poques hores, 

de quatre a sis, i no hi ha res mes a 

fer, pots anar а рос а рос (pole-
poíe), veient-ho tot, olorant-ho, es-

coltant-ho. No hi ha dificúltate de 

cap mena fins al tefugi Horombo. 

Tampoc no n'hi ha després, pero a 

partir de 4 .000 metres poden, i és 

normal, començar eis problèmes, 

en general no seriosos, de l'altitud, 

que, si mes no, prometen una nit 

infame en el refugi de Kibo i la im-

possibilitat de pujar l'endemà fins 

al cim. Aixó succeeix a mes de la 

meitat deis bwanes (i a mes d'un 

áfrica). 

Eúnica dificultat és, dones, el 

mal de muntanya. Al meu enten

dre, el pía estàndard de pujada és 

una mica just, i les probabilitats 

d'arribar fins al cim augmenten 

molt si, durant la pujada, es fa una 

nit mes a Horombo (a 3 .720 m), 

cosa que, a mes, resulta mes agra

dable i mes car. En tot cas, aqües

tes coses cal empataular-les per en-

davant perqué cada dia puja un 

nou contingent de persones, per la 

qual cosa els plans no son fácil-

ment canviables. 

Efectivament: la capacitat deis 

refugis esta ben calculada. Refugi 

Mandara, 60 places (per a bwanes). 

Refugi Horombo, 120 places (per

qué s'hi ajunten els seixanta que 

pugen i els seixanta que baixen). 

Refugi Kibo, 60 places. De mane

ra que cada dia poden entrar sei

xanta bwanes per Marangu Gate, i 

poden pujar-ne també seixanta al 

cim. 

Material 

Es mes aviat pitinenc: bones bo

tes de tresc, res de piolet ni cor-

des, res especial. Pero bona roba 

d'abric per a l'últim dia, el qual pot 

ser molt, molt fred. 

Swahili indispensable 
per a pujar 
al Kil imanjaro: 

Hi ha ttes termes i una cangó 

que son indispensables i cinc ter

mes prescindibles. 

Akuna mátala: «no t'amo'inis, no 

passa res». Utilíssim en qualsevol 

moment. Encara mes: imprescin

dible. Si no se sap dir bé, no cal ni 

sondar anar a Tanzania. 

Jambo! És una salutació. Fona-

mental. Utilitzable en tot moment. 

Els nadius somriuen sempre que la 

senten, la qual cosa no és gaire im-

portant perqué també somriuen 

quan no la senten i no sabem si és 

de satisfacció o perqué es riuen de 

nosaltres. 

Po!e-po¡e: «a poc a poc». Com 

em va traduir un áfrica, en pensar 

que érem espanyols: poliki-poliki. 

Em vaig emocionar (perqué aixó 

és éuscar). 

Els c inc termes prescindibles 

pero convenients son: 

Habari? Habari yani?: «qué tal? 

com estás?». 

Msuri sana: «molt bé». 

Bwana: «senyor» (no forgosa-

ment blanc). 

Safari: «viatge». 

Karibu: «benvingut». 

La caneó (que ara el lector ei-

xerit ja sabrá traduir): jambo, jambo 

bwana, habari yani, msuri sana. 

Un dit donaría jo perqué avui tor

nes a ser el 20 de juny de 1997. Una 

cálida salutació ais meus quatre com-

panys. I a l'Anasion, que plorava 

quan ens vam acomiadar. 
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Titelles a l'Asia 
Rafaël Battestini 

Un repas de les diverses modalitats de titelles asià-
tics, un art amb arrels culturals profundes i que ha 
d'ésser considérât amb un gran respecte. 

Un titella és un «ninot manipu

lât», que reemplaça un actor en el 

joc escènic. 

Massa sovint tenim una idea 

simplista d'aquest autèntic art i ens 

limitem a la seva consideraciô com 

a divertiment infantil. 

A Catalunya un seguit de grans 

artistes, com Russifiol, Morera, 

Picasso, Artfs i Mirô, han contrihuït 

a l'escenografia i/o a la mûsica d'au-

tèntiques obres d'art en aquest gé

nère. 

Com a especialistes citarem H. V. 

Tozer, del Taller de Ti te l les i 

Marionetes de l'Institut del Teatre 

de Barcelona, i conjunts de titellai-

res com Claca, Garibaldi o Marduix. 

Un seguit de viatges a l'Asia ens 

ha permes entrar en contacte amb 

diferents aspectes d'un att que no 

te res de «menor». 

Actualment a l'Asia es viu una 

recuperacio d'aquest art popular, 

que ha adaptat epopeies, com la 

Ramayana, i llegendes locals. En 

forga casos hi ha una certa motiva-

cio politica, per part dels nous es-

tats, tendint a recuperar un ric lle-

gat cultural, del qual els titelles for-

men una part important. 

En les representacions de titelles 

hi participen divinitats, essers hu

mans, com reis, prmceps i prince-

ses, guerrers, cavaliers, pastors, pa-

gesos, bruixes i bruixots, a mes d'ani-

mals reals, serps, cavalls i altres, o 

mides, com els dracs. 

En dues ocasions, al Pakistan i a 

Birmania, hem assistit a la Unita 

d'un cavalier contra un drac, per 

salvar una princesa: la llegenda de 

Jordi de Capadòcia, el nostre patró, 

s'ha estes considérablement... 

Hi ha una tendencia al que po-

dríem anomenar com a «especialit-

zació nacional»; o sigui, cada regió 

té un tipus, unie i ben déterminât, 

que, en general, es diferencia deis 

titelles ve'ins, sobretot en el vestu-

ari, el llenguatge i l'acció. 

En conjunt cal considetat-hi: un 

local on s'instalda el public; un es-

cenati; uns titellaires, que manipu

len els ninots; els mateixos ninots, 

titelles, marionetes o putxineldis; 

un narrador o tot un grup de narra-

dors; i un music o una petita or-

questra. 

El «local» pot èsser una plaça, on 

els espectadors s'acomoden com 

poden i paguen el que volen, o un 

teatre especialitzat en que es paga 

una entrada amb el preu fixât. 

Eescenari, ambulant o estable, 

s'acomoda al tipus de titelles. Els ti-

m 

l i W P ! 

A ¡'esquerra, 
un titella de fils 
que representa 
un personatge 
reial (Tailandia). 

A la dreta, 
un titella de fils 
que representa 
un cavalier 
(Pakistan). 
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A l'esquerre, 
un Mella de 

fils que 
representa un 

cavali 
(Birmania). 

A la dreta, 
un titella de 

fins que 
representa un 

camperol 
(Birmania). 

Un titella de 
tija que 

representa una 
princesa 

(Indonèsia). 

tellaires poden arribar a ésser fins a 

tres per personatge, encara que so-

vint un sol titellaire manipula dos 

personatges. 

Segons el tipus de manipulació, 

tindrem els titelles de fil, manipulais 

des de dalt; els titelles de tija, mani

pulais des de baix; els titeiles de 

guant, o putxinellis, manipulats des 

de baix, els titelles d'aigua, manipu

lats a distancia, mitjançant un joc 

de palanques, i els titelles d'ombra, 

en que una pantalla rep «ombres 

xineses» d'uns titelles de tija. 

La distribució és molt desgual, 

amb predomini dels titelles de fil, 

que trobem al Pakistan, l'India, 

Tailandia i Birmània. Els titelles de 

tija son d'influència xinesa; una 

varietat d'aquests son els Bunraku, 

del Japó, transportáis pet tres tite-

llaires, vestits de nègre, invisibles 

sobre un fons també negte. 

A Indonesia trobem també tite

lles de tija. 

Els titelles d'ombra, de fet una 

derivado dels de tija, es troben a la 

Xina i Indonesia. 

Els putxineldis de guant es loca-

litzen a l'Àsia Central, per l'àrea 

tutocaltaica, centrada a Bujara. 

A diferencia dels nostres 

putxineldis, manipulats amb una 

mà i tres dits, per al cap i els dos 

bracos, els titelles de guant de l'Àsia 

Central es manipulen amb dues 

mans, dos dits, un pet a cada braç, i 

una tija central que acciona el cap. 

El tipus mes original és propi del 

Vietnam: es ttacta dels titelles d'ai

gua, allá anomenats «marionettes 

d'eau». 

Eescenari és una espècie de pis

cina, d'uns cinquanta centimètres 

de profunditat i d'extensió variable. 

Els protagonistes hi evolucio

nen, emergint a la supetfície. 

Els titellaires queden amagats 

darrere la piscina, en una espècie 

de ttamoia envoltada de cortines. 

Els titelles es manipulen, a dis

tancia, mitjançant un seguit de pa

lanques en tisora, que, des de la tra

moia, penetren a l'aigua i subjec-

ten el titella, que sobresurt arran de 

superficie. 

L'efecte obtingut amb aquest 

conjunt és molt espectacular, ja que 

a les «marionettes d'eau» s'hi afe-

geix un bon joc de llums, amb efec-

tes variables, uns narradors, amb la 

seva veu musical i un to nasal, a mes 

de la seva peculiar música. 

Una representació de titelles 

d'aigua té molta relació amb un 

ballet aquàtic i s'apropa molt al 

concepte d'art total. 

Fent un repàs de les diverses mo-

dalitats de titelles asiàtics, constaten! 

que es tracta d'un art amb anels cul

turáis profundes i que ha d'ésser con

sidérât amb un gran respecte. 
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Montserrat: 
paret N dels Aurons 

Montserrat: 
roca del Coll del Llum 

Via «Dièdre de l'home del nord» (350 m, MD' ), 1a. asc. 31-

11-2001, per Joan Altimira (sol). Material: joc de tascons i 

friends del 2 al 3,5. 

Montserrat: 
serrât del Moro 

Via «La testa del Paca» (325 m, MD7A 3 ) , 1a. ase. 13-V-2001, 

per Jaume Clotet (sol). Material: 25 pitons, 40 ploms, ganxos, 

friends i 6 xapes recuperables. 

Via «Frescor natural» (125 m, MD VA 3 ) , 1 a. asc. 19-IV-2000, per 

Joan Vidal i Miquel Blanco. 

Via «Toy Story» (105 m, MD/A 2), 1a. asc. 18-XII-2000, per David 

Hita (sol). Material: 4 universals, tascons i joc de friends. 

Montserrat: 
el Ganivet deis Diables 

Via «M. 1 °G.» (145m, MD7A 3 ) , 1a. asc. 7-VII-2001, per Jaume 

Clotet (sol). Material: 20 pitons, 30 ploms, ganxos, friends, 

falquetes i 4 xapes recuperables. 



Via «Lafesta del Paca» (180 m, MD"), 1a. asc. 19-111-2001, per 
Jaume Clotet (sol). Material: 5 xapes recuperables i friends mit-
jans. 

Via «L'estaca» (300 m, ED7A 2 ) , 1 a ase. 21-X-1997, per Vincent 
Seger i Christian Ravier. Material: 14pitons, 1 Joe de camalots, 
aliens i tascons. 

Vilanova de Meiá: Vilanova de Meiá: 
roca dels Arcs roca Alta 
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Via «Sambari Nai» (240 m, EDVA 3 *), 1a. asc. 1-XII-2000, per 
Victor Sans (sol). Material: 25 pitons variats, pitonisses, 25 
ploms, tascons, aliens, ganxos, falques I 6 xapes recuperables. 

Via Cast ing Bunuel» (145 m, ED/A'), 1a. asc. 18-11-2001, per 
Emlli Lopez i Jordi Pijuan. Material: joc de tascons, aliens i 
friends fins al num. 3. 



NOTICIES 
XIV Concurs de fotografia 
de temes obligats 

Résultat de Concurs corresponent 
al tema «Mà/mans». Antoni Abel i 
Bonada, Joaquim Ferràndiz i Rovira 
i Hilari Sanz i Gonel actuaren de ju
rat, el 10 de juliol. Els résultats son 
els següents: 

Apartat blanc i negre: foto «Cas-
tellers», d'Emili Vicente, 6,3 punts, 
guanyadora de l'apartat; «Becaina», de 
Maria Bonet, 5,1; «Passant la cistella», 
de M. Rosa Campana, 4,6; «Hola», de 
Llorenç Gómez, 4,6; «Fent ganxet», 
de Josefina Garriga, 4,3; «Mà i ocell», 
de Dora Serra, 4,3; «Amigues», de 
Montserrat Jacas, 4,1; «Estesa», de 
Roser Romani, 4; i «Empresonades», 
d'Eduard Estrada, 3,6. 

Apartat paper color: «Amies», de 
Llorenç Gómez, 6,5 punts, guanya
dora de l'apartat. «Força», de Maria 
Bonet , 5,8; «Joan Caries», de 
Montserrat Jacas, 5; «Mans i roses», 
d'Emili Vicente, 4,8; «Mà i copa», 
d'Estanislau Torres, 4,5; «Plegades», 
d'Antoni Olle, 4,3; «Cosint», de 
Neus Sánchez, 4; «Mans», de Dora 
Serra, 3,8; «Pensatiu», de David 
Angles, 3,6; «Escrivint», d'Antoni 
Borrell, 3,6; «Descans», d'Eduard 
Estrada, 3,6; «Puntaires», de Josefi
na Garriga, 3,6; «Puntaire», de Ro
ser Romani, 3,6; i «Aniversari», de 
M. Rosa Campana, 3,1. 

Apartat diapositives: «Amigues», 
de Montserrat Jacas, 4,5 punts, gua
nyadora de l'apartat; «Puntaire», de 
Roser Romani, 4,1; «Manipulant», 
d'Eduard Estrada, 3,5; «Descans», 
d'Antoni Ollé, 3,5; «Mans», de Dora 
Serra, 3; «Espérant», de Josefina Gar
riga, 2,8; i «Por», de M. Rosa 
Campaña, 2,5. 

Résultat total del Concurs 
de fotografia de ternes 
obligats 2000-2001 

Blanc i negre: Emili Vicente, 26,8 
punts; Dora Serra, 25,3; Josefina Gar
riga, 22,6; Maria Bonet, 22,4; M. Rosa 
Campaña, 20,1; Eduard Estrada, 18,5; 
Roser Romani, 16,9; Neus Sánchez, 
15,2; Llorenç Gómez, 10,9; 
Montserrat Jacas, 9,7; Josep M. Esco
da, 5,6; Antoni Borrell, 5,5; 
Estanislau Torres, 5,3; Isidre Rodrigo, 
4,6. 

Paper color: Maria Bonet, 24,6 
punts; Montserrat Jacas, 24,6; 

Estanislau Torres, 24 ,1 ; Neus 
Sânchez, 23,9; Llorenç Gómez, 22,9; 
M. Rosa Campana, 22,2; Emili 
Vicente, 22,2; Josefina Garriga, 20,1; 
Roser Romani, 19,4; Antoni Borrell, 
18,3; Antoni Ollé, 18; David Angles, 
17,3; Eduard Estrada, 17; Dora Ser
ra, 17; Josep M. Escoda, 11,9; 
Francese Ramia, 9,9; Margarida Pal-
mer, 7,6; Antoni Parellada, 5,6; Nûria 
Felip, 4; Adela Mir, 3,6. 

Diapositives: Roser Romani, 24,9 
punts; Antoni Ollé, 22; Eduard Es
trada, 19; Dora Serra, 17,3; Josefina 
Garriga, 17,1; M. Rosa Campana, 
16,4; Montserrat Jacas, 16,1; Llorenç 
Gómez, 12,3; Isidre Rodrigo, 5; Josep 
M. Escoda, 4,6. 

Guanyadors del Concurs 
de fotografia de ternes 
obligats 2000-2001 

Apartat blanc i negre: Ir premi: 
Emili Vicente; 2n premi: Dora Serra; 
3r premi: Josefina Garriga. 

Apartat paper color: Ir premi: 
Maria Bonet i Montserrat Jacas; 2n 
premi: Estanislau Torres; 3r premi: 
Neus Sânchez. 

Apartat diapositives: Ir premi: 
Roser Romani; 2n premi: Antoni 
Ollé; 3r premi: Eduard Estrada. 

Relació breu 
d 'exposic ions, 
conferencies i 
projeccions 

a cura de Laia Farrés 

Exposicions 

17-29 de setembre. Exposició fotográ
fica «Roda el món» de Dora Serra 
i Espasa a la sala d'exposicions 
Albert H. Gordon. Organitzada 
per la Secció d'Histôria i Art. 

Projeccions 

5 de setembre. Projecció de diapositi
ves de la Ruta d'Estiu del grup de 
Jovent de la Secció de Muntanya. 
Organitzada per la Secció de Mun
tanya. 

Rectificado 

En el número 835 de la revista 
Muntanya , corresponent al mes de 
juny, en l'article Les grans parets de 
Sant Llorenç del Munt d'Armand 
Ballart, per un problema informàtic, 
hi van constar unes indicacions que 
no es corresponen amb la realitat. 

A la pagina 123, a les aproxima-
cions i descensos de les vies que es 
relacionen consten unes Hêtres (1, k j 
i m) que en realitat han de ser nú
meros que permeten trobar els itine-
raris en el mapa. Així dones, on cons
ta la lletra j hi hem de Uegir un 1, a 
la lletra k un 2, a la lletra 1 un 3 i a la 
lletra m un 4. 

En el Centenari de 
la Secció Excursionista 
del Centre de Lectura 
de Reus 

La Secció Excursionista del Cen
tre de Lectura de Reus enguany com
memora el seu centenari. A partir del 
mes de novembre del 2000 i fins al 
novembre del 2001, se celebra aquest 
aniversari organitzant un seguit d'ac
tes: la XXXII edició de la Renovado 
de la Flama de la Llengua Catalana, 
la XXX Festa de Sant Jordi de les Ro
ses a Siurana de Prades, la XX Mar-
xa i Aplec d'Excursionistes Vétérans 
de Catalunya, el XXV Aplec Excur
sionista deis Països Catalans i la 
XXXVII edició del Dia del Carni de 
Muntanya. Al llarg de tot l'any s'han 
organitzat conjuntament amb altres 
entitats excursions collectives, dues 
amb el Centre Excursionista de 
Catalunya —l'una al Montseny i l'al
tra a les muntanyes de Prades— i un 
viatge coldectiu al Marroc amb as
censions al Tubkal (4.165 m) i el 
Biguinousenne (4.002 m), els cims 
mes destacats de l'Atles. Entre els 
actes també cal esmentar l'edició del 
documentât llibre de la Historia de 
la Secció Excursionista, original 
d'Oscar Subirats. La presentació 
d'aquest llibre fou compartida entre 
el président del Centre Excursionis
ta de Catalunya, Enric Nosàs, que 
signa en el llibre d'Honor del Cen
tre de Lectura, i el director de les Edi-
cions del Centre de Lectura i alesho-
res président de l 'entitat Pere 
Anguera, a la sala d'actes, amb la pre
sencia de l'alcalde de Reus, Lluís 
Miguel Pérez, i de molts socis del 
Centre de Lectura i d'altres entitats 
excursionistes. En aquest acte acom-
panyava el président del Centre el 
vicepresident Francese Beato. 

La nostra mes cordial felicitació 
per aquests cent anys d'activitat. El 
Centre de Lectura i el Centre Ex
cursionista de Catalunya des deis 
seus inicis fins a l'actualitat hem 
mantingut unes exceldents relaci-
ons, unes relacions que ens han fet 
sentir de sempre molt propers. 

Francese Beato i Vicens 



LLIBRES 
I MAPES 
Els pergamins de l'Arxiu 
Comtal de Barcelona de 
Ramon Borrell a Ramon 
BerenguerI 

Gaspar Feliu i Josep M. Salrach (dirs.), 
M. Josepa Amali i Ignasi J. Baiges 
(coords.), Pere Benito, Rafael Conde, 
Víctor Farias i L/uís To. Edició a carree 
de la Fundació Noguera (coldecció 
«Diplomatane») amb el suport de Fun
dació «la Caixa». Pages Editors, S.L. 3 
vois., 1.660 pàgs. Barcelona 1999. 

Estudi i transcripció de 963 docu
ments del fons de l'Arxiu de la Co
rona d'Aragó conservats en la sec-
ció «Reial Cancelleria» com a perga
mins deis comtes Ramon Borrell, 
Berenguer Ramon I «el Corbat» i 
Ramon Berenguer I «el Veli», carpe-
tes 5 a 22. Unes escriptures que s'han 
datât entre el 9 de febrer del 981 i el 
5 de novembre de 1179, per bé que 
la part mes completa i seguida de la 
sèrie (947 documents) és la deis anys 
993 al 1098. 

Hi ha obres que per elles matei-
xes honoren tota una bibliografia. 
Son poques les nacionalitats que po
den mostrar, actualitzada, la trans
cripció de la documentació histórica 
deis seus inicis, com ho pot fer 
Catalunya amb la publicació de lli-
bres com aquest. 

En el próleg, Pierre Bonnassie ex
posa l'interès d'aquesta publicació, 
que ultrapassa de lluny la simple his
toria catalana del segle XI per afavo
rir els estudis de la historia medieval 
de tot Europa. Tant la historia polí
tica com la social, l'economia i la cul
tura. 

A part de l'exceldent transcripció 
literal de cadascun deis 963 docu
ments precedits d'un ampli i entene-
dor regest, el sumari de l'obra conté 
una sèrie d'estudis i de treballs ib-
lustratius. 

De primer l'Estudi arxivístic, sig
nât per Rafael Conde, on es detalla 
la historia de la custodia d'aquests 
pergamins a l'Arxiu de la Corona 
d'Aragó. 

Tot seguit l'Estudi paleografie i 
diplomatie, i uns Quadres tipoló-
gics i de fradicio documental, re-
dactats i confeccionats per M. 
Josepa Amali i IgnasiJ. Baiges, on 
s'analitzen l'escriptura, les grafies, 

l'estructura, la tipologia i altres ca
ractéristiques i particularitats de la 
documentació. 

El següent capítol està dedicat a 
la Cronologia. Gaspar Feliu ens ex
posa els diversos mètodes utilitzats 
per a la datació fidedigna de tots els 
documents. Com s'ha procedit per 
a adiar segons el calendari actual 
uns escrits datats amb cronologies 
tan diverses com el régnât dels reis 
francs, l'any de l'Encarnació o altres 
còmputs antics. Molts dels docu
ments no van ser datats en el mo
ment de la seva elaborado. Alguns 
duen més d'una computació, sovint 
amb errors évidents, però que algún 
cop introdueixen dubtes o possibi-
litats alternatives. Ha calgut tenir 
present la indicció, la concurrent, 
l'era, la lluna, l'epacta, el dia de la 
setmana, etc. 

Josep M. Salrach signa un Estudi 
historic i documental. Situa els do
cuments dins l'àmbit on es van 
produir, analitzant la riquesa de la 
informado tot agrupant-los en diver
ses families per comentar-los seguint 
un criteri d'interès historic. Docu
ments per a l'estudi de la institució 
familiar (donacions esponsalícies i 
dotacions; testaments, adveracions i 
execucions testamentarles). Docu
ments per a l'estudi de les activitats 
économiques (vendes, donacions; 
empenyoraments; permutes). Per a 
l'estudi del poder i la vida política 
(convinences; infeudacions; jura-
ments de fidelitat). Per a la historia 
del dret processai (greuges; judicis i 
sentencies; definicions i reconeixe-
ments; atestats). Per a la de la senyo-
ria i la tinença (contractes agraris; 
inventaris i capbreus; franqueses) i 
la de l'Església i la cultura (actes de 
consagració, una burila, la 
compravenda d'un llibre i una carta 
privada). 

No podem acabar la relació sen
se lloar la meritoria tasca de Gas
par Feliu i Josep M. Salrach, amb la 
colda-boració de Xavier Sanahuja, 
en confeccionar l'utilíssim Index 
d'antropónims i topónims. Un índex 
molt fácil de manejar. Inclou alfa-
bèticament dins una sola taula, tots 
els topónims i els antropònims con-
tinguts en el recull de documents, 
diferenciant-los a la vista pel carác
ter de lletra emprat. Els noms de Hoc 
hi figuren escrits correctament amb 
la grafia actual. Els que no han es
tât localitzats, o que no presenten 
una clara continuitat amb els noms 
actuals, s'han inclòs a l'index en lle
tra cursiva. 

Félix Olivé i Guilera 

Los senderos de Lobo 
y Seda. Guía de Cataluña 

Juanjo Alonso. Desnivel Ediciones. 
Madrid 2001, 96 pàgs., ili. 

Aquest quart volum de la cob-
lecció dedicada ais nens, a partir deis 
set o vuit anys, amb finalitats péda
gogiques i per a estimular-los l'inte
rès per l'excursionisme i el respecte a 
la natura, és una petita guia de 
Catalounya que presenta deu itinera-
ris fàcils pels indrets més intéressants 
del país. 

Es un llibre senzill, ildustrat amb 
vistosos dibuixos i fotografíes en co
lor, croquis o mapes deis recorreguts, 
fitxa tècnica i que al final es completa 
amb una Uista de seveis, allotjaments 
i restaurants. 

Una eina pensada per a engrescar 
els nens en les seves primeres sortides 
a la muntanya junt amb els seus pares. 

J. Bordons 

Els pergamins de l'Arxiu 
Comtal de Barcelona de 
Ramon Borrell a Ramon 
Berenguer I 

Gaspar Feliu i Josep M. Salrach (dirs.), 
J. Josepa Amali i lgnasi J . Baiges 
(coords.), Pere Benito, Rafael Conde, 
Víctor Farias i Lluís To. Edició a carree 
de la Fundació Noguera (cohlecció 
«Diplomataris») amb el suport de Fun
dació «la Caixa». Pages Editors, S.L. 3 
vois., 1.660 pàgs. Barceiona 1999. 

Estudi i transcripció de 963 docu
ments del fons de l'Arxiu de la Coro
na d'Aragó consevats en la secció 
«Reial Cancillería» com a pergamins 
deis comtes Ramon Borrell, 
Berenguer Ramon I «el Corbat» i 
Ramon Berenguer 1 «el Veli», carpe-
tes 5 a 22. Unes escriptures que s'han 
datât entre el 9 de febrer del 981 i el 5 
de novembre del 1179, per bé que la 
part més completa i seguida de la sè
rie (947 documents) és la deis anys 993 
al 1098. 

Hi ha obres que per elles mateixes 
honoren tota una bibliografía. Son 
poques les nacionalitats que poden 
mostrar, actualitzada, la transcripció 
de la documentació histórica deis seus 
inics, com ho pot fer Catalunya amb 
la publicació de llibres com aquest. 

En el próleg, Pierre Bonnassie ex
posa l'interès d'aquesta publicació, 
que ultrapassa de lluny la simple his
toria catalana del segle XI per afavorir 
els estudis de la historia medieval de 
tot Europa. Tant la historia política 



com la social, l'economia i la cultura. 
A part de l'exceldent transcripció 

literal de cadascun dels 963 docu
ments precedits d'un ampli i entene-
dor regest, el sumari de l'obra conté 
una sèrie d'estudis i de treballs ib-
lustratius. 

De primer l'Estudi arxivístic, sig
nât per Rafael Conde, on es detalla la 
historia de la custória d'aquestes per
gamins a l 'Arxiu de la Corona 
d'Aragó. 

Tot seguit l'Estudi paleografie i 
diplomatie, i uns Quadres tipològics 
i de tradició documental, redactat i 
confeccionats per M. Josepa Arnall 
i IgnasiJ. Baiges, on s'analitzen l'es-
criptura, les grafies, l'estructura, la 
tipologia i altres caractéristiques i 
particularitats de la documentació. 

El següent capítol està dedicat a 
la Cronologia. Gaspar Feliu en ex
posa els diversos mètodes utilitzats 
per a la datació fidedigna de tots els 
documents. Com s'ha procedit per 
a Adiar segons els calendari actual 
uns escrits datats amb cronologies 
tan diverses com el régnât dels reis 
francs, l'any de l'Encarnació o altres 
còmputs antics. Molts dels docu
ments no van ser datats en el mo
ment de la seva elaborado. Alguns 
duen més d'una computació, sovint 
amb errors évidents, però que algún 
cop introdueixen dubtes o possibi-
litats alternatives. Ha calgut tenir 
present la indicció, la concurrent, 
l'era, la Runa, l'epacta, el dia de la 
setmana, etc. 

Josep M. Salrach signa un Estudi 
historic i documental. Situa els docu
ments dins l'àmbit on es van produir, 
analitzant la riquesa de la informado 
tot agrupant-los en diverses families 
per comentar-los seguint un criteri 
d'interès historic. Documents per a 
l'estudi de la institució familiar (do-
nacions esponsalícies i dotacions; tes
taments, adveracions i execucions tes
tamentarles). Documents per a l'estu
di de les activitats économiques (ven
des, donacions; empenyoraments; per
mutes). Per a l'estudi del poder i la 
vida política (convinences; infeudaci-
ons; juraments de fidelitat). Per a la 
historia del dret processai (greuges; 
judicis i sentencies; definicions i re-
coneixements; atestats). Per a la de la 
senyoria i la tinença (contractes agra-
ris; inventaris i capbreus; franqueses) 
i la de l'Església i la cultura (actes de 
consagració, una butlla, la 
compravenda d'un llibre i una carta 
privada). 

No podem acabar la relació sense 
lloar la meritoria tasca de Gaspar 
Feliu i Josep M. Salrach, amb la coh-

laboració de Xavier Sanahuja, en con
feccionar l'utilíssim Index d'antropò-
nims i topónims. Un índex molt fácil 
de manejar. Inclou alfabèticament 
dins una sola taula, tots els topónims 
i els antropónims continguts en el re-
cull de documents, diferenciant-los a 
la vista pel carácter de lletra emprat. 
Els noms de Hoc hi figure escrits cor-
rectament amb la grafia actual. Els 
que no han estât localitzats, o que no 
presenten una clara continuitat amb 
els noms actuáis, s'han inclòs a l'in
dex en lletra cursiva. 

Félix Olivé i Guilera 

Arbres deis carrers 
Nuria Duran i Ramon Pascual. 

Animais del Montseny 
Marta Vigo i Caries Puche. 

Animals del Montseny 

Plantes de Collserola 
Ramon Pascual. 

Fruits i plantes silvestres 
comestibles 
Nuria Duran i Ramon Pascual. 

«Miniguies Natura», 
5, 6, 7 i 8. 

Editorial Pànie. Barcelona, 2001. 63 
pàgs., ili. 

Hem rebut aquests quatre nous 
volums de «Miniguies Natura», de 
l'Editorial Pòrtic. Son uns bonics Ili— 
brets de butxaca que han estât conce-
buts com una eina de consulta bàsica 
per a conèixer el nostre món natural. 

En tots els casos, després d'un pa
reil de pagines d'introducció, la pre
sentado de cada espècie va encapçala-
da per una fotografia o dibuix en co
lor seguida per la descripció, formant 
com una fitxa on podem trobar totes 
les caractéristiques, distribució o ha
bitat de l'arbre, planta, flor o animal. 
El llibre acaba amb un índex deis noms 
científics i comuns. 

L'acurada presentació i la mida 
d'aquests llibres en fan una eina prác
tica de gran utilitat per ais que vulguin 
conèixer les principáis especies de les 

nostres muntanyes i carrers, les seves 
caractéristiques i el nom. 

J. Bordons 

La Cerdanya, el Capcir, 
el Confient 

Col-lecció «Guies Comarcáis Catalunya 
Románica». Direcció: Antoni Pladevall. 
Partie edicions. Barcelona 2001. 192 
pàgs., ili. 

Aquest és el número 14 de les Gui
es Comarcáis fruit de l'exhaustiva 
compilació aplegada en la monumen
tal obra Catalunya Románica, de la 
Fundació Enciclopedia Catalana i, 
com els anteriors, és una invitació a 
la visita deis monuments més impor
tants, prestigiats en aquest cas pels dos 
grans monestirs de Sant Miquel de 
Cuixà i Sant Martí del Canigó. Es 
tracta d'uns manuals pràctics en els 
quals ha coblaborat el Centre Excur
sionista de Catalunya. 

El nou volum aplega tres comar
ques pirinenques vinculades per la ge
ografía i la historia, situades a banda 
i banda de la frontera. En el llibre son 
citats tots els municipis que contenen 
éléments romànics coneguts i es des-
criuen amb més détails els principáis, 
agrupats per municipis i acompanyats 
de nombroses i exceblents fotografíes 
en color, plantes deis edificis i un 
mapa general a la contraportada que 
permet situar-los. 

Son uns llibres acuradament pre
sentáis i escrits, i de gran interés, que 
proporcionen un bon coneixement 
deis monuments romànics religiosos, 
civils i militars d'aquestes comarques. 

J . Bordons 

La Garrotxa 
i el Pía de l'Estany 

M. Angels Castillo i Jordi Bastan. Par
tie Guies. Barcelona 2001. 127pàgs., iil. 

Aquest és el tercer llibre de la 
coblecció «Sortides en familia». Es 
tracta d'unes guies pensades per ais 
nens i nenes, perqué, acompanyats 
deis seus pares i familiars, puguin tro-



bar el màxim d'ablicients per a gaudir 
en grup de les excursions. 

El llibre està dividit en cinc capitols, 
que corresponen al parc natural de la 
Zona Volcánica, l'alta Garrotxa, la vail 
de Bianya i la vali del Bac, la vali d'en 
Bas i cl Pia de l'Estany, i cada un d'ells 
ofereix diverses rutes (en total 26 rutes 
entre una i quatre hores). Al final de 
cada capítol hi trobem dades practiques 
sobre gastronomia, allotjament i acti-
vitats diverses. Petits mapes, dibuixos 
amb el traçât deis itineraris i abundants 
fotografíes en color, d'excel-lent quali-
tat, completen aquests simpàtics llibres, 
que sens dubte serveixen perqué els me-
nuts aprenguin a conèixer millor la na
tura i a gaudir-ne. 

J. Bordons 

Passejades i excursions 
pei Parc Naturai de Sant 
Llorenç del Munt i Serra 
de l'Obac 

Antoni Aragon i Jordi Lalueza. Partie 
Guies. Barcelona 2001. 80 pàgs., ibi. 

Com Mont-serrat, Sant Llorenç 
del Munt és una de les muntanyes 

MES conegudes i visitades de les co
marques barcelonistes, per la facili-
tat d'aproximació i per l'atractiu de 
les seves espectaculars cingleres i agu-
lles, a MES d'uns camins ben condici-
onats que permeten un bon nombre 
d'interessants excursions. 

El llibre que ara hem rebut, com tots 
els de la coldecció de «Passejades i Ex
cursions», aplega una vintena d'itine-
raris a peu repartits estratégicament, ap-
tes per a tothom i ben senyalitzats. A 
mes, está ildustrat amb belles fotogra
fíes en color, mapes de tots els itinera
ris i dibuixos. Els recorreguts destaquen 
peí seu interés natural, historie i arqui-
tectónic i, per a completar la informa
do necessária, també hi trobem adre
ces i teléfons deis equipaments i servéis 
del Pare, bibliografía i cartografía. 

J. Bordons 

Rincones singulares 
de Bizkaia 

Santiago Yaniz. SUA Edizioak. Bilbao 
2001. 224pags., ill. 

Ens ha arribat aquest nou volum 
de la coblecció «Rutas y Paseos», 
obsequi de SUA Edizioak, que su
pera la trentena de titols. L'autor, 
Santiago Yaniz, exceldent fotògraf, 
ha recorregut el Pai's Base d'un ex-
trem a l'altre i en coneix els més 
amagats racons, que ha donat a co
nèixer en diferents volums. 

El llibre, a l'estil de tots els al-
tres de la coblecció presenta 51 iti
neraris per Bizkaia i ho fa desco-
brint camins poc divulgats que ens 
fan conèixer monuments, histories, 
costums i racons d'aquestes terres, 
que conserven gairebé intacte tot 
el seu valor paisatgístic i huma. 

Belles fotografíes en color, mapes 
parcials entenedors i breus descrip-
cions de cada itinerari faciliten un 
bon coneixement d'aquesta part del 
País Base. 

J. Bordons 

125 anys 
d'excursionisme 
a Catalunya 

Caries Albesa i Riba. Coblecció «Ter
ra Nostra», 42. lnfiesta editor. 
Barcelona 2001. 64 pàgs. ill. 

Aquest llibre és un resum de la 
historia de l'excursionisme cátala 
des deis seus inicis fins a Factuali-
tat, un resum forcosament limitat, 
per la seva extensió, pero que dona 
una visió general de l'evolució his
tórica de l'excursionisme cátala al 
llarg deis seus cent vint-i-cinc anys 
d'existéncia. Pretén mostrar l'evo
lució que al llarg deis anys ha expe-

rimentat l'excursionisme organitzat 
en el nostre país, des deis seus inicis, 
en qué prevalien els estudis 
historicoarqueológics, fins avui dia, 
on la práctica esportiva i la competi
do son prédominants. 

Per la seva extensió no és una anà
lisi aprofundida de la historia de l'ex
cursionisme en QUE s'estudiïn les cau
ses de la seva evolució, sino una sin
tesi, amb la qual tindrem, però, una 
visió força detallada de la vida i acti-
vitats del nostre excursionisme. 

Al llarg del text les referències al 
Centre Excursionista de Catalunya 
son constants, com també a les dues 
entitats que el precedien, l'Associació 
Catalanista d'Excursions Científiques 
i l'Associació d'Excursions Catalana, 
però no deixa d'esmentar totes les en
titats que al llarg deis anys han estât 
significatives dins del moviment ex
cursionista. 

En el llibre hi ha uns requadres, 
origináis de José Luis lnfiesta, en 
qué es tracten diversos temes de 
cultura excursionista. Les fotogra
fíes i dibuixos, tant a color com en 
blanc i negre, fan que l'obra sigui 
molt vistosa. 

Aquest any que celebrem el cent 
vint-i-cinqué aniversari del Centre 
Excursionista de Catalunya i, per 
tant, de l'excursionisme cátala, 
l'obra de Caries Albesa ens permet 
fer un recorregut per la seva histo
ria. És un llibre que no pot faltar 
en cap biblioteca excursionista, 
però tampoc en la de qualsevol 
persona interessada en la historia 
de les institucions i de la cultura 
catalana. 

F. B. 

Rutes a peu 

Josep Nuet i Badia. Coldecció 
«Descoh'.brir», 2. Edícola-62. Barcelona 
2001. 550 pàgs. 

Rutes 
a peu 
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Amb aquest llibre tenim a l'abast 
un recull d'itineraris facils i real-
ment utils, una proposta d'excursio 
per a cada cap de setmana al llarg 



de tot un any. Tots els 52 itineraris 
que ens proposa sort int de 
Barcelona son detallats i molt ente-
nedors, i cada un d'ells va acompa-
nyat de totes les dades necessaries 
per a facilitar a l'excursionista la in
formado i les dades que li caldran 
per a gaudir plenament de la natu
ra i dels monuments i paratges sin
gulars que es trobarà al llarg de la 
caminada. Acompanya cada recor-
regut un detallat croquis que enca
ra facilita més la seva interpretado, 
a més d'una llista deis llibres i ma-
pes per a obtenir encara més infor
mado. 

Els itineraris es reparteixen per 
les comarques del Penedès, l'Ano-
ia, el Bages, el Baix Llobregat, l'Oso-
na, el Baix Empordà, el Priorat, la 
Conca de Barberà, el Bergedà, el 
Ripollès, la Garrotxa, el Pia de l'Es-
tany, el Girones, la Selva, el Garraf, 
el Maresme i el Barcelonés. Una 
bona part de la geografia catalana 
és la que ens proposa de resseguir i 
sempre amb la facilitât que a l'inici 
i final de l'excursió hi ha transport 
public. 

El nostre consoci Josep Nuet ens 
ofereix un llibre d'itineraris d'un sol 
dia realment singular, itineraris que, 
per les sèves caractéristiques, són a 
l'abast de tot excursionista en qual-
sevol època de l'any. 

F. B. 

Rocacorba 

Lluis Wülaert i Garda. Publications de 
l'Abadia de Montserrat. Coldecció 
«Guies del Centre Excursionista de 
Catalunya», 13. Barcelona 2001, 158 
pagi., ili. /SBN: 84-8415-259-6. 
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Us presentera una nova guia de 
la coblecció del Centre Excursionis
ta de Catalunya, obra d'un soci ac-
tiu de l'enittat, en Lluís Willaert. 
Descriu un sector de país que poc ha 
merescut l'atenció deis escriptors ex
cursionistas. Cal dir que tan sois en 
les históriques guies d'Artur Osona 

i de Cesar August Torras de finals 
del segle xix i principis del XX van 
ser objecte d'atenció, però des d'ales-
hores les muntanyes que envolten el 
santuari de Rocacorba han estât del 
tot ignorades. Per tant, ja és hora que 
es faci un nou recull d'itineraris de 
la vali de Llémena, en el sector que 
se centra al santuari de la Mare de 
Déu de Rocacorba, entre les comar-
ques de la Garrotxa, el Gironès i el 
Pia de l'Estany. 

La guia consta d'una curta intro-
ducció, amb dades d'interès per al 
seu lis, mapes del sector a escala 
1:50.000, les pistes d'accès, la des-
cripció de vuit itineraris amb vehi-
cle per camins de terra, i vint-i-dos 
itineraris a peu pels indrets més in
téressants, a partir de les poblacions 
de Canet d'Adri, Llorà, Sant Marti 
de Llémena, Sant Esteve de Lléme
na, Granollers de Rocacorba, Sant 
Gregori, Mieres i Banyoles. A més 
del llarg recorregut entre Olot i 
Girona, passant pels santuaris de Fi-
nestres i de Rocacorba. 

La descripció de cada itinerari és 
detallada, explicant tot el que l'excur-
sionista es trobarà al llarg del carni. 
A més, quan es passa per un poble, 
veinat o construcció aillada ens ex
plica un resum de la seva història, i 
no deixa d'informar del paisatge que 
es descobreix des dels cims o miradors 
més destacats. Al final de la guia hi 
ha una llista d'adreces i telèfons utils 
com els dels ajuntaments, empreses de 
transport public, hostals, la relació de 
festes i aplecs, la bibliografia i el cor-
responent index toponimie. 

Es una guia que aporta informa-
ció de primera mà. Com diu en una 
nota al final del llibre, la serra on se 
situa el santuari de la Mare de Déu 
de Rocacorba no és gaire alta, però 
té una extensió considérable amb pai-
satges molt intéressants, sempre pre-
sidits per grans boscos d'alzines. 

Cai dir que val la pena conèixer 
aquestes muntanyes, i més de la mà 
d'un excursionista que se les coneix 
pam a pam. De segur que no en sor-
tireu decebuts. 

F. B. 

Rutes per a nens i nenes 

ìoan Porteli i Rifa. Coldecció 
«Descoh'.brir», 3. Edicola-62. Barcelona 
2001. 253 pàgs., ili. 

Aquest llibre, com diu el titol, ens 
ofereix una sèrie de vint propostes 
d'excursions dedicades als més petits. 
En cada una d'aquestes vint propos

tes, l'autor ens ofereix els éléments ne-
cessaris perqué puguem gaudir i so-
bretot fer gaudir els infants de la mun-
tanya. 

Ens ofereix propostes de diferents 
maneres d'apropar-nos a la natura i 
per a totes Ics époques de l'any; a peu, 
amb bicicleta o amb raquetes, resse-
guint tota la varietat de paisatges de 
la nostra geografia, des de la costa fins 
al Pirineu; fins i tot hi ha una propos
ta de visitar la monumentai ciutat de 
Tarragona o una altra que ressegueix 
el carni de Cavalls de Pilla de 
Menorca. 

Però, a més de la descripció de
tallada dels itineraris, cada un d'ells 
va acompanyat d'una contalla o lle-
genda relacionada amb l'indret que 
ens proposa visitar, com també d'un 
apartat de conseils pràctics, on ens 
explica tot un seguit de temes rela-
cionats amb la muntanya i la natu
ra, com són les Vies Verdes, instruc-
cions per a L'US de les raquetes de 
neu, conseils sobre el tipus de cal-
çat més adéquat, Testada en refugis, 
conseils per a l'observació d'ocells, 
les normes que s'han de seguir en 
les excursions dins d'un parc natu
ral o com introduir els infants en 
l'excursionisme. 

L'autor, soci del Centre Excursi
onista de Catalunya, ens ofereix un 
llibre d'itineraris en el quai realment 
aporta tots els éléments necessaris 
perqué puguem introduir d'una ma
nera ludica, però també profitosa, els 
nostres infants en l'activitat excursi
onista. 

F B . 
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A questes dues guies enriqueixen el coneixement 
que es té d'uns territoris amb una llarga fradicio 

^excursionista. La vali de Nuria i el massís del 
Canigó esdevenen a l'hivem paratges curulls de neus 
verges que taran fruir tot muntanyenc desitjós 
d'aventurar-se a recorre'ls amb esquís. De la mà de dos 
bons coneixedors del terreny, anireu descobrint, 
mentre obriu traga, un món de possibilitats: els 
refugis, alguns forca nous; recorreguts inèdits; 
travessies que no oblidareu; amanit tot amb unes 
bones dosis d'informació sobre l'anàlisi de la neu i 
el rise d'allaus. Tot plegat forma una eina valuosa 
que permetrà planificar amb antelació les vostres 
sortides d'una manera mes segura i eficag. 
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