


questes dues guies enriqueixen el coneixement 
que es té d'uns territoris amb una Marga fradicio 
excursionista. La valí de Nuria i el massís del 

Canigó esdevenen a l'hivern paratges curulls de neus 
verges que faran 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 torga 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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Bo seos, rius i xarxes: 
qüestió de planificació 

Cui 
La preocupació del Centre Ex

cursionista de Catalunya per tot el 

que fa referencia ais boscos de 

Catalunya i a les nostres conques 

fluvials, s'ha fet évident en la vo-

luntat de tractar d'aquests temes 

amb la major objectivitat i efica

cia possibles. Una bona prova d'ai-

xò foren les Jornades sobre «El can-

vi climàtic i l'excursionisme» de 

febrer i marc del 2002, el cicle «Els 

boscos de Catalunya» que s'inici-

en l'octubre d'enguany, aixi com 

la nostra coblaboració en l'Any In

ternacional de l'Aigua Dolca, in-

tervenint en les conferencies inclo

ses en els actes de la II Fira del Lli-

bre de Muntanya. 

Les reflexions que es deriven 

d'aquestes aportacions, fêtes per 

personalitats del món científic i 

universitari, ens porten a fer algu-

nes consideracions de caire molt 

global però necessàries, al nostre 

entendre, per a donar a aquests 

temes la perspectiva necessària. 

Si diem que vo lem per a 

Catalunya un entorn natural équi

librât i un desenvolupament terri

torial sostenible, hem de parlar per 

força i en primer Hoc de la impor

tancia i prioritat que donem aïs 

boscos i ais rius, és a dir, de quin 

Hoc tenen en l'escala de prioritats 

pressupostàries i de décisions de 

gestió reglamentada. No es pot es

tar parlant del rise «ordinari» de 

focs i d'inundacions a què està sot-

mès el nostre país i al mateix temps 

supeditar el tema a arguments com 

sostenibilitat o equilibri, que és una 

manera d'usar aquests substantius 

per a una finalitat diferent de la 

seva propia, tan summament im

portant, però supeditada, creiem, 

a una anàlisi prèvia del que cal fer, 

j a ara, amb el que tenim entre 

mans: uns boscos majoraient mal 

gestionats i uns rius sobre els quals 

s'han de prendre decisions im-

portantissimes. 

Els excursionistes coneixem bé 

el pais. Sabem quins boscos hi ha 

on no n'hi havia i veiem com s'es

ta dégradant el paisatge «en mo

saic* tradicional que garanteix 

l'harmonia entre la natura i l'ac

cio de l'home. També sabem com 

estan les lleres dels rius i els perills 

que comporta per a tothom, direc-

tament o indirectament, la inva-

sió dels seus limits, els vessaments 

incontrolats o els dubtes sobre els 

cabals vitals. 

Els excursionistes prenem cons-

ciència que davant d'una situació 

tan greu (i en un progrès tan ra

pid) només s'hi pot actuar amb 

mesures urgents, decidides i de 

molt abast, és a dir, amb mesures 

cares. I també sabem, com a ciuta-

dans, que la dispersió de les com

petencies sobre cada matèria, i la 

manca d'un esquema clar i potent 

de planificació del territori, porta 

a una actitud de resignació indivi

dual i coblectiva, justificada, però 

que no hem d'acceptar. 

Si a tot aquest panorama hi afe-

gim les mancances que hi ha de 

xarxes de comunicació (vials i fer-

rocarrils) i de xarxes fluvials (natu

rals i artificials), i constatem la dis

persió de projectes (tots necessaris 

i urgents sobre el paper) no plante-

jats sobre un esquema global, ales-

hores la nostra decepció se situa en 

nivells propers a la desesperança i 

l'absència d'autoestima. 

L'experiència de govern a 

Catalunya s'ha anat adquirint. Els 

temes socials i culturals, entre al-

tres, han estât tractats amb cura i 

decisió; Catalunya té un feix d'ei-

nes aptes per a garantir, per ara, la 

nostra continuïtat com a poble que 

son el fruit de mes de vint anys d'un 

equilibri politic modèlic entre go

vern i oposició, i que s'ha de valo

rar com cal donades les injustes res-

triccions financeres i autoritàries 

centralistes que tots coneixem. 

Ara ha de ser el torn del territo

ri, considérât com un tot. Ara cal 

planificar i legislar amb eficacia i 

duresa, ara cal prioritzar l'assigna-

ció de recursos ais boscos, a les ai

guës i a les xarxes, dintre d'un pia 

global i potent que superi les reti-

cències departamentals i contem

pli el territori com un tot. 

Demanar que el que es faci sigui 

sostenible i respecti el medi ambi

ent ha de ser la conseqiiència lògi

ca d'una planificació territorial en 

què aquests principis tinguin una 

presencia absolutament activa i 

pressupostàriament ben dotada. No 

ha de ser voluntarisme i prou. 

Nosaltres, eis excursionistes, vo

lem una Catalunya en la qual pa-

gesos i vilatans trobin una adminis

trado decidida i segura del que vol 

fer amb el país en l'aspecte territo

rial, i disposada a establir noves pri

oritats, si cal. 

Només aixi veurem boscos i con-

reus mantinguts, rius ben contro

láis i xarxes de tota mena en pro-

grés. Només aixi tindrem unes 

muntanyes i unes valls semblants a 

com les vam «descobrir» fa un se

gle i mig. 
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La Declarado 
del Tirol 
Publiquem aquí aquesta Declarado en la qual es fa una 

reflexió sobre el présent i futur del món de la muntanya, en 

particular de l'alpinisme i l'escalada. 

La Unió Internacional d'Associ' 

acions Alpines (U1AA) ha jet pu

blic un document en el qual ja una 

rejlexió sobre el présent i jutur que 

ajecta el món de la muntanya, en 

particular l'alpinisme i l'escalada. 

Pel seu interés, reproduim els deu 

anieles que constitueixen la base 

d'aquest document conegut com la 

«Declarado del Tirol. Sobre les 
mülors practiques en els esports de 
muntanya», que es va jer pública el 

mes de setembre del 2002 a la ciutat 

d'lnnsbruck (Austria). 

F. B. 

E l s a r t i c l e s 
d e la D e c l a r a d o 

Article núm. 1 

Responsabilitat individual 
Els alpinistes i escaladors practi

quen el seu esport en situacions de 

rise, en les quals, de vegades, no dis

posen d'ajuda externa. 

Tenint en compte això, els esca

ladors practiquen la seva activitat 

sota la seva propia responsabilitat i, 

per tant, son responsables de la seva 

propia seguretat. Les seves activi-

tats, en cap cas, no han de posar en 

perill els altres escaladors ni el medi 

natural. 

Artide núm. 2 

L'esperit d'equip 
Els components de l'equip han 

d'estar préparais per a compróme-

tre's amb la finalitat d'equilibrar els 

interessos i habilitais de tot el grup. 

Artide núm. 3 

La comunitat d'escaladors i alpi
nistes 
Cal tenir el mateix respecte per 

a totes les persones que trobem al 

llarg del nostre recorregut, tant si 

és a la muntanya com en zones ro-

coses. Com també en situacions 

d'aillament o de molta tensio, mai 

no hem d'oblidar de tractar els al

tres com ens agradaria que ens trac-

tessin a nosaltres. 

Article num. 4 

En els viatges a pai'sos estrangers 
Com a hostes d'altres cultures, 

ens hem de comportar sempre amb 

educacio i mantenir les bones ma-

neres amb la gent del pais. Cal res-

pectar les muntanyes sagrades, com 

tambe els altres indrets sagrats, i al 

mateix temps procurar de benefici-

ar i ajudar l'economia local i la gent. 

La comprensio cap a les altres cul

tures forma part de l'experiencia en 

l'escalada. 

Article niim. 5 

Responsabilitat dels guies de mun
tanya i altres lfders 

Els guies de muntanya professio

nals, els altres lfders i tots els mem-

bres del grup han d'entendre els seus 

respectius papers i respectar les lli-

bertats i els drets dels altres grups i 

persones. Amb la finalitat d'estar 

preparats, els guies, lfders i compo

nents dels grups han de coneixer els 

perills i riscos de l'objectiu que pre-

tenen fer, per tant, han de tenir els 

coneixements necessaris, l 'expe

riencia i l'equipament adequat, aixi 

com comprovar el temps i les con-

dicions. 

Article num. 6 

Emergencies, perill de mort i de-
funcio 
Per a estar preparats davant 

d 'emergencies o si tuacions que 

comportin seriosos accidents, fins 

i tot la mort, tots els practicants 

d'esports de muntanya han de ser 

conscients dels riscos i perills, aixi 

com tambe de les habilitats ade-

quades, els coneixements i l'equi

pament. Es necessari que tots els 

participants estiguin preparats per 

a ajudar qualsevol persona en cas 

d'emergèneia o accident, aixî com 

per a afrontar les conseqiiencies 

d'una tragèdia. 

Artide num. 7 

Accès i manteniment 
Creiem que la llibertat d'accès a 

les muntanyes i cingleres, d'una 

manera responsable, és un dret fo-

namental. Això sì, sempre cal por

tar a terme les activitats amb sensi-

bilitat respecte al medi ambient, i 

contribuir al manteniment de la 

natura. Cal respectar les restric-

cions d'accès i les normes acorda-

des entre els escaladors i les orga-

nitzacions i autoritats per al man

teniment de la natura. 

Article num. 8 

Estil 
La qualitat de l'experiència i la 

manera com resolguem un proble

ma son mes importants que el fet 

de resoldre'l. Lluitem per no deixar 

cap rastre. 

Article num. 9 

Les primeres ascensions 
La primera ascensió per una ruta 

o una muntanya és un acte creatiu. 

Cal fer-la amb un estil que com a 

minim sigui tan bo com els tradi-

cionals de la regio, respectar la co-

munitat d'escaladors locals i pensar 

sempre en les necessitats dels futurs 

escaladors. 

Article num. 10 

Patrocinadors, publicitat i rela-
cions publiques 

La cooperació entre patrocina

dors i esportistes cal que sigui una 

relació professional, que benefica al 

màxim els esports de muntanya. Es 

responsabilitat de tots els coblectius 

relacionats amb la muntanya, com 

federacions, entitats i grups d'esca-

lada, educar i informar ambdós mé

dis i el public en general d'una ma

nera constructiva. 

Si voleu consultar la versió ori

ginal i completa d'aquesta decla

rado, podeu adreçar-vos a la pagi

na web de la Unió Internacional 

d'Associacions Alpines (UIAA) : 

www.uiaa.ch 
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De la fondária 
a l'altitud 
Francois de Dainville, SJ 
Traducció ¡ presentado de Pau Alegre 

La «lectura» deis mapes topográfics no és una activitat intuitiva, sino que re

queren un temps d'aprenentatge mes o menys dilatat. Una dificultat que, 

possiblement, va influir perqué, malgrat la utilitat seis endevinava, les corbes 

de nivell triguessin a imposar-se com a representado normativa del relleu. 

La representado del relleu terrestre 

en eís mapes mitjançant corbes de ni

vell ha permès disposar d'una informa

do molt acurada, tant per a planificar 

tota mena d'activitat sobre el territori, 

des d'excursions fins a obres publiques, 

com per a situar-nos-hi d'una manera 

precisa. La seva utilitat és fora de dub-

te. Però és prou sabut que la imatge 

del relleu que ens proporcionen és molt 

abstracta. La «lectura» deis mapes 

topográfics no és una activitat intuiti

va, sino que requereix un temps d'apre

nentatge més o menys dilatat. Una di-

ficultat que, possiblement, va influir 

perqué, malgrat la utilitat que se'ls 

endevinava, les corbes de nivell trigues

sin a imposar-se com a representado 

normativa del relleu. Un altre entre -

banc important per a acceptar-les va 

ser la lentitud, cosa que vol dir un cost 

molt elevai, de la recollida de les da-

des necessàries per a poder-les dibui-

xar. Va costar molt de temps i esforços 

familiaritzar-s'hi. Així, dones, 1'aplica

do de les corbes de nivell per a la re

presentado del relleu no es deu pas a 

una genialitat d'un illuminât sino a 

un pàsit d'experièneies i provatures se-

culars. 

Tot això, i més, ho trobareu reflec-

tit i explicat en la comunicado titula

da «De la profondeur à l'altitude. Des 

origines marines de l'expression 

cartographique du relief terrestre par 

côtes et courbes de niveau», presen

tada per François de Dainville 

(Uontpeller, 1909 - Paris, 1972) al 

Segon Colloqui Internacional d'His-

tòria Marítima (París, 1957). Si bé 

relata la historia del naixement de la 

corba de nivell amb la precisió i l'eru-

dició académica que 1'acreditaren per 

a dirigir la Seccia d'història de la car

tografia de l'Ecole Pratique des 

Hautes Etudes per molts anys, el Pare 

de Dainville també s'esforça a donar

li aquell to planer imprescindible per 

a captar linteres general. Totes les 

seves publicacions, una seixantena 

llarga, son amarades del délit de di-

fusió. Per enganxar el lector, a vega-

des, assaja fins i tot la composició 

d'imatges poétiques ben evocadores. 

Ho podreu comprovar en la conclu

sici d'aquest escrit. Per la seva Seriosi

tät, amenitat i Sensibilität, m'ha sem

blât ben profitas de traduir-lo i ofe-

rir-vos-el. 

PAU ALEGRE 

D e la f o n d a r l a 
a l 'a l t i tud . De is o r í g e n s 
m a r i n s d e l ' e x p r e s s i ó 
c a r t o g r à f i c a de l re l l eu 
t e r r e s t r e a m b c o t e s i 
c o r b e s d e n ive l l 

El problema que m'anima a des-

cendir vers les fondàries marines és 

essencialment terrícola. Així, dones, 

prego la indulgencia de la gent de 

mar que m'escolta. Versa sobre la 

representació del relleu terrestre i les 

dades que l'informen les he recollit 

de l'anàlisi de mapes que també són 

terrestres. D'aquest espigolament en 

resulta que eis millors cartògrafs de 

les acaballes del segle xvm no van 

tenir cap délit per millorar l'exacti-

tud de l'expressió del relleu terres

tre, mentre que eis seus successors 

del segle xix s'hi entestaren. Aques

ta constatado doble és el tema que 

constituirá la introducció de la meva 

exposició. 

Una cartografia sensé un 
bon relleu 

Els mapes més reeixits del segle 

xvm, malgrat que construits sobre la 

base d'un canemàs força exacte, no 

proporcionaven cap mesura d'altitud 

ni la representació de les formes re-

als del relleu. Només cai donar una 

ullada als fulls de muntanya d'una 

obra tan remarcable per a l'època 

com és el mapa de Cassini, posem 

per cas un full de l'Auvèrnia o del 

Delfinat, per a constatar-hi que són, 

en aquest sentit, d'una fantasia i a 

voltes d'una nuHitat sorprenent, fins 

i tot d'allf on l'accès els era ben fàcil. 

El relleu no hi té cap signifìcació. Els 

enginyers que els aixecaren no van 

saber mirar el territori. Però tampoc 

no ho pretenien. Ens ho explica el 

mateix Cassini en una carta als Co-

missaris dels Estats de la Bretanya, 

malcontents pel que consideraven 

una déficient representació de la seva 

provincia. Cassini no hauria prêtés 

pas formar un mapa topografie, sino 

només un mapa geometrie: «La to

pografia, que facilita la descripció de-

tallada i escrupolosa... de la configu-

ració del territori i del modelât exacte 

de les valls, de les muntanyes, dels 

costers... és una part de la geografia 

amb una elaboració tan amplia, tan 

minuciosa, tan llarga i tan costosa 

que resulta inviable en un mapa ge

neral... De totes passades, en la Carte 

générale de la France només l'hi hem 

disposât com un accessori. En altres 

paraules, hi hem afegit un esborrany 

de topografia per a fer-lo més agra-

ït». 1 

El mateix succeeix en la Carte de 

la Guyenne de Belleyme, 2 malgrat 

que és a escala doble (1:43.000) i 

d'una regio amb formes de represen

tació més fàcils. 

Resulta més intéressant la Carte 

Géométrique du Haut-Dauphiné, a 

1 :86 .400 , a ixecada per Villaret 

(1749-1754) sota les ordres del ge

neral Bourcet. No hi ha punt de com-

paració pel que fa a l'expressivitat: 

«Malgrat que les direccions no han 

estât pas sempre ben visades, les zo

nes més enlairades hi apareixen, 

com a mfnim i en certa manera, 

amb la seva véritable aparença d'al

tura relativa. L'alta muntanya es 

distingeix de les protuberàncies de 

menor importància. Hom hi pot 

< 
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reconèixer nombroses carenes així 

c o n i l ' enca ixament de diverses 

valls. Però, si bé aconsegueix plas

mar satisfactòriament el relleu en 

el cas de les formes mes simples, 

fracassa, en canvi, en les temptati-

ves per combinar la projecció ho-

ritzontal del territori amb la pers

pectiva cavallera deis cims i de les 

crestes».' Així, mancats d'altime-

tria i d'anivellaments, els millors 

mapes de les acaballes del segle 

XVIII no reeixien pas en la definició 

satisfactoria del relleu. Un contem-

porani ho remarcava sense embuts: 

«Els mapes terrestres ens mostren 

l'emplacament de les muntanyes, 

els seus perfils, la seva agrupado, 

la seva trama, però sense dir-nos 

cap mot sobre la seva altitud!... No 

ens donen sino una imatge mutila

da de la terra», mes semblant a «un 

immens edifici del qual hom no es 

pot assabentar d'altra cosa que no 

siguin les dimensions de la planta 

baixa... Seria ben profitós poder 

copsar l'altura de tots els punts que 

abraca el mapa, de la mateixa ma

nera com s'hi poden observar les 

distancies projectades sobre el pía 

horitzontal... A qui li pot interes

sar que ací hi tinguem una munta-

nya, alla una altra, si no se n'indi* 

quen les dimensions, si no podem 

afigurar-nos la seva grandària». 4 

El desig de representar bé 
el relleu 

El desig que s'expressa en aquest 

text es materialitzaria pas a pas. 

Primer pas: el mapa del massís del 

Mont Blanc, publicat per H. B. de 

Saussure (de Ginebra, 1740-1799) 

en els sens Voyages dans les Alpes, t. 

2 (1786) . Al marge, el gran viatger 

va retolar-hi: «les altures, en toeses 

de Franca per sobre del nivell de la 

Mediterrània, de diversos punts» 

que havia déterminât laboriosament 

amb el seu baromètre i al preu de 

mil incidents. Es ben significatiu que 

no vagi gosar situar-Íes al seu em-

plaçament sobre el mapa.5 

Segon pas: la Carte physique et 

minéralogique du Mont Blanc i mun

tanyes veines, aixecat des de l'any 

1797 fins al 1799 per J . -B. Ramond. 

En la mesura del possible, les mun

tanyes s'hi disposen al seu Hoc i en 

bona relació amb la xarxa hidrográ

fica, perô la seva representado és 

del tôt convencional. Aquesta ve

gada, perô, les altituds s'hi anoten 

«amb xifres en el mapa». 6 Aquest 

seria el mapa mes antic en el quai 

podem trobar la cota d'altitud asso-

ciada amb el relleu. La Carte des 

Départements réunis, aixecada des de 

1801 fins a 1804 a 1:20.000 i publi

cada a 1:100.000, és la primera obra 

d'importància, per l'extensió del ter

ritori abraçat, des de la Renània fins 

a la mar del Nord, en que es regis

tren vèrtexs geodèsics així com al-

gunes cotes d'altitud.' 

Tercer pas: La Carte de France a 

1:80.000, anomenada Carte d'Etat-

Major, iniciada l'any 1817. Cada full 

gravât presenta un miler de cotes, 

que indiquen les diferencies de ni

vell en mètres (amb una exactitud 

d'un o dos mètres, aproximada-

ment) en relació amb el nivell mit» 

jà de la superficie de l'oceà. Les si-

nuositats del terreny s'hi represen

ten mitjançant linies de màxim pen

dent traçades d'una manera apro

ximada a partir de les corbes horit-

zontals equidistants determinades 

sobre les minutes per interpolado 

entre les cotes altimètriques. Un 

fragment d'una de les primeres mi

nutes de la regió parisenca (1819), 

a 1:10.000, mostra ben a la clara el 

traçât de les corbes dibuixades per 

l'oficial topògraf i que guiarien el 

gravador en la seva interpretado 

deis pendents per traduir-les a lini

es normáis. 8 

Recapitulen!: a la fi del segle XVIII 

no trobem cap rastre de cotes d'al

titud ni cap pretensió d'expressió 

exacta del relleu; després de 1800 

apareixen les cotes altimètriques i 

es recorre a les corbes de nivell per 

a definir correctament el relleu. 

Com es passa, en tan poc temps, 

de la ignorancia absoluta en que 

A dalt, un 
fragment de La 
Carte 
Géométrique du 
Haut-Dauphine, 
a 1:86.400 
aixecada per 
Villaret (1749-
1754). 

A baix, 
fragment d'una 
minuta a 
1:10.000 (La 
Carte de France 
a 1:80.000, 
anomenada 
Carte d'Etat-
Major, iniciada 
el 1817). 
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Nicolas 
Cruquius: 

Carte de 
l'estuaire de 

l'île de Goeres a 
Í.-55.796 

(fragment). 

vegetaven els cartògrafs mes distin-

gits, a la representació exacta deis 

trets de les formes de relleu? Quins 

son els orígens de la figurado mo

derna del relleu terrestre? 

Els orígens de la figurado 
moderna del relleu terrestre 

Per paradoxal que pugui semblar, 

la solució d'aquesta qüestió cal bus

car-la pel veral deis hidrògrafs. Heus 

ací, dones, la justificació d'aquest 

historiador servidor de vostès per a 

exposar-la en un coHoqui de temà

tica nàutica. 

Evidentment, a l'hidrògraf li re

sultava impossible representar el 

relleu submarí invisible mitjancant 

un croquis mes o menys simbòlic 

com ho feia el seu col-lega geògraf. 

Eúnic procediment de qué disposa-

va per a conèixer-lo era multiplicar 

les mesures de profunditat per mit-

jà d'una perxa o d'una corda llasta-

da amb un plom, també anomena-

da escandall. Durant el segle xvi es 

va teñir la pensada d'assenyalar la 

localització de cada sondatge sobre 

les cartes marines amb la cota, en 

peus o en braces, per indicar-hi aixi 

l'altura de l'aigua en aquell punt. 

Anys a venir, aquest conjunt de xi-

fres esdevindrà mes i mes dens sen

sé reduir claredat de les cartes ma

rines, atès que gairebé no conteni-

en res mes. En particular, les cartes 

dels grans cartògrafs de Dieppe del 

primer terç del segle xvn, P. de 

Vaulx, J. Dupont, J. Gerard, es dis-

tingeixen per la meticulositat i el 

détail de les sèves «sondes de mar» 

retolades en xifres vermelles o nè

gres a la vora de les costes, entorn 

dels illots o a l'enfilall dels estua-

ris, 9 d'una manera préfèrent, atès 

que les sondes de que hom disposa

va no feien possible sondar mes avall 

de les cent braces, uns 162 mètres. 

Els tractats d'hidrografia de E 

Fournier i de Bouger, sènior, van 

contribuir a generalitzar la pràctica 

de consignar els sondeigs sobre les 

cartes entre els pilots. 1 0 En el seu 

tractât Du fond de la mer (1671) , 

l'anglès Robert Boyle hi intuïa les 

possibles derivacions d'aquelles ob-

servacions, mes enllà de les mera-

ment practiques per a la navegació, 

com podría ser «la coneixenca de 

les desigualtats en la profunditat de 

les cubetes marines»." 

Les investigacions del 
comte Luigi de Marsigli 

Així mateix, sobre les cartes ma

rines també s'hi registraren les vo-

rades d'alta i baixa marea, que son 

les primeres i genui'nes corbes de 

nivell. Però per a descobrir la veri-

table «anatomia de les mars», els 

hidrògrafs no evolucionaren signifi-

cativament fins a les investigacions 

metòdiques portades a terme pel 

comte Luigi de Marsigli a la Medi-

terrània. Per mitjà de tretze aline-

acions de sondeigs, esteses des de 

les costes del Llenguadoc i de la 

Provenga vers la mar ober ta , 

Marsigli va determinar les profun-

ditats i els perfils de la conca mari

na del golf de Lieo. D'aquesta ma-

nera va descobrir que, més enllà 

d'una plataforma marina poc profun

da, anomenada la Plana pels pesca-

dors contemporanis, hi havia una 
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«segona costa» submergida a un cen

tenar de metres de profunditat que 

limitava /'Abisme. Però no el va po

der sondar mes avall de 250 metres. 

Sospirava per un príncep que li equi

pes una expedició per a sondar les 

grans profunditats, ja que la gent de 

mar no cercava mai el fons si no era 

a escassa fonderia. En unir per ex

trapolado els punts d'igual profun

ditat deis diversos perfils que havia 

déterminât, Marsigli esbossà, en la 

Carte du golfe du Lion que iblustra la 

seva Histoire physique de la mer 

(1725), aquesta costa que constitu-

eix la primera corba de nivell sub

marina profunda i el punt de partida 

dels treballs ulteriors que preparari-

en el procediment geometrie de la 

representació del relleu.1 2 

A Holanda, on havia aparegut 

publicada l'obra de Marsigli, l'engi-

nyer Nicolas Cruquius va aplicar el 

procediment a un àmbit mes limitât 

i amb mes precisió. En aixecar el plà-

nol de l'estuari del Merwede, l'any 

1729, va tenir la idea de fer-hi res-

saltar les formes i els accidents del 

fons per la unió, amb corbes equi

distante en deu peus, dels punts 

d'igual fondada. La feble profundi

tat d'aquest estuari li va permetre 

aixecar una carta isobàtica gairebé 

exacta. Fins i tot, i per a mes clare-

dat, va tenir l'elegància d'intercalar-

hi corbes auxiliars a cinc peus. 

Aquesta primera carta va aparèixer 

el 1730, seguida per la de l'entorn 

de Pilla de Goeres a 1:55.796, de 

l'any 1733" . 

Quatre anys mes tard, el 1737, 

l'hidrògraf francés Philippe Buache 

va dibuixar, com a detall marginal en 

una curiosa Carte de l'Océan vers 

l'Equateur, un plànol de Pilla 

Fernand de Noronha en que s'ana-

litzaven les profunditats de la mar 

des de zero fins a quaranta bra

ces 1 4 per mitjà de linies puntejades. 

La va presentar a l 'Acadèmia de 

C i è n c i e s j un t amb una Car te 

physique et profil du canal de la 

Manche, aleshores manuscrita, i 

que publicaría el 1752. En aquesta 

segona es representaven els fons de 

la Mànega i de la mar del Nord 

mit jançant corbes horitzontals, 

equidistante en deu braces, elabo-

rades partint dels sondatges que 

rebien les ca r t e s del Neptune 

François i les del Dr. Halley. 1 5 

Buache i Cruquius 

Hi ha qui ha estât temptat de 

refusar qualsevol relació de depen

dencia i considerar-los com un 

d'aquests encontres fortuits dels 

quais la historia ens ofereix molts 

exemples. Mes aviat m'inclino a 

pensar que Buache va pouar la seva 

idea en els holandesos, atès que les 

sèves responsabilitats al Dépôt de 

Cartes et Plans de la Marine el pre-

disposaven a mostrar-se molt recep-

tiu amb tota la producció cartogrà

fica estrangera. La comparado de 

les dates i de les notes margináis en 

una i altra part fan ben plausible 

aquesta conjectura. La seva certifi

cado: «l'ús de les sondes que he fet 

i que ningú no havia utilitzat abans 

que jo per a representar el fons de 

la mar...» no exclou pas que un al

tre l'hagi utilitzat per a representar 

els fons dels rius! 1 6 Com tampoc no 

podia ignorar Marsigli. El seu talent 

no va ser només «reunir totes les 

observacions mes recents i combi

nardes amb les mes antigües, sino 

que es tenen proves de la seva exac

titud i sagacitat per a treure partit 

de totes les dades significatives i re-

unir-les equilibradament per formar 

un conjunt perfectament avingut 

amb les sèves pròpies propostes», 

com va escriure N. Desmarets, que 

el coneixia prou bé. 1 7 

Aquesta carta marina de la Mà

nega té una importancia capital. 

Buache se'n va servir per a bastir 

la seva aventurada teoria de les 

conques, de les lleres i de les espi-

nes dorsals submarines que va em-

badalir els seus contemporanis i va 

marcar la geografia per a tot un 

segle. 1 8 

El mateix Desmarets va recolzar-

s'hi per a la demostració de la seva 

Dissertation sur l'ancienne jonction de 

l'Angleterre à la France: Anglaterra 

i Franca no formaven sino un ma

teix continent i un aixecament del 

nivell mari hauria transformat en 

estret l'istme que separava el Bolo-

nyès amb la costa anglesa.'' ) Amb 

un abaixament de l'Oceà de vint a 

trenta braces l'estret esdevindria 

novament un istme. 

A partir d'aquest supòsit, el llen-

guadocià M. du Caria, que treballà 

molt de temps amb M. de Fournis 

«per registrar els sondeigs de diver-

sos mars», va elaborar un «nou mè-

tode per a assenyalar sobre els ma-

pes terrestres i les cartes marines les 

altures i la configuració d'un terreny 

qualsevol d'una manera rigorosa». 

Va exposar-lo en un intéressant 

volumet t i tulat Expression des 

nivellements, que va editar Dupain-

Triel, sènior, l'any 1782 . 2 0 

En essèneia, hi explica que hom 

pot formar-se una idea de les cor

bes horitzontals bo i suposant que 

una inundació prou forta apuja sob-

tadament el nivell de les aiguës i 

que, "en l'abaixament graduai que la 

Carte physique 
et profil du 
canal de la 
Manche, 
dibuixada el 
1752 per 
Philippe 
Buache. 
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Fragment del 
mapa arbitrari 

inclòs en l'obra 
de Du Carla: 

Expression des 
nivellements, 

editada per 
Dupain-Trlel, 

major, a París el 
1782. 

segueix, la capa d'aigua superficial 

deixa les traces de la seva intersec-

ció amb la superficie del terreny a 

diverses altituds. Aqüestes línies 

serien analogues a les que traça 

l'oceà a les sèves ribes i que es co-

neixen com les vorades d'alta i bai-

xa marea. Aqüestes corbes horitzon

tals poden determinar-se per pro-

cediments d'anivellament. Les ope-

racions geodèsiques i els anivella-

ments baromètrics facilitarien un 

gran nombre d'altures. Consegüent-

ment, seria ben senzill de remetre 

els plans de comparado de tots els 

anivellaments executats pels engi-

nyers al nivell mitjà del mar. Així 

s'obtindrien els punts principáis. 

Podrien intercalar-s'hi altres punts 

que es determinarien mitjançant 

procediments aproximáis. Amb tot 

això, les projeccions géométriques 

al pia horitzontal reemplaçarien els 

signes convencionals. Els mapes éla

borais d'aquesta manera reunirien 

els avantatges dels mapes terrestres 

amb els de les cartes marines i s'hi 

registraría la configurado de les di

mensions horitzontals a diversos 

nivells d'altitud sensé rebotir-los 

amb cotes numériques. Totes les 

questions basiques: les línies de ni

vell, la determinado del nivell de 

base per a la numerado de les altu-

res, la tria de les escales... tot hi és 

abordât. Un mapa «arbitrari» iblus-

trava tots els problèmes que susci

tava la representado del fons sub

mari i del relleu subaeri per mitjà 

de corbes. Ja s'hi reforcen les cor

bes mestres. Malgrat el seu carác

ter acusadament especulatiu, hom 

va poder endevinar-h i la seva 

significado com la primera teoría 

general de les corbes de nivell. 

Lobra, amb un tiratge de 600 

exemplars, es va esgotar en dos anys. 

Les sèves idees es retrobaran en di

versos documents dels primers anys 

del segle xix. En eixir de les tem

pestes revolucionàries, Dupain-Triel 

la va reeditar amb un nou titol: 

Mémoire explicatif de la géographie 

perfectionnée par des nouvelles 

méthodes de nivellemens d'après du 

Caria.11 Hi incloïa una Carte de la 

France nivelle, confeccionada a par

tir del mètode de Du Caria, perô que 

Dupain-Triel ja havia publicat amb 

anterioritat, l'any 1791, dintre les 

sèves Recherches géographiques sur les 

hauteurs des plaines du Royaume11 . 

Eviden tment , aquesta primera 

França hipsomètrica, construida 

partint dels anivellaments de Ponts 

i Camins i de les primeres altituds 

de muntanyes mesurades per 

Saussure i Cassini, és molt lluny de 

ser un mapa exacte, «car li manca 

mes informado, així com mesures 

mes segures». És la imatge d'una 

França análoga a la que podría es-

tablir-se per a un àmbit mari de for

ma i dimensions semblants amb 

només dos-cents o quatre-cents 

sondeigs. 2 ' Tanmateix, aquest pri

mer esborrany destinât a la «instruc-

ció de la joventut», envellit per mes 

de cent cinquanta anys, no deixa de 

ser encara corprenedor. És el terme 

i la culminado del que aleshores 

podia aprofitar-se de les dades hi-

drogràfiques coetànies. 

Se 'ns havia escapat un segon 

mapa, a la mateixa escala aproxima

da d ' l :2 .164.000, que Dupain-Triel 

va presentar l'any VII. La senyora 

Foncin ha tingut la gentilesa de fer-

nos-el conèixer.2"™ El traçât de les 

corbes de nivell son identiques a les 

del mapa de 1791. Però el cartògraf 

enceta, sembla, la impressici hipso

mètrica mitjançant el recurs al gra

vât acolorit amb très tintes en de-

gradats de bistre que delimiten les 

conques i destaquen els costers. 

Ens cal, tanmateix, tornar a des

c e n d e des de les lluminàries de 

l'inteHecte al détail de les realitza-

cions. Caldrà que s'escolin diverses 

décades abans que es pugui dibui-

xar un mapa hipsomètric de França 

véritablement exacte. És prou sabut 

que, mentre el cervell vola, la mà 

només camina. 

La contribució dels 
enginyers militars 

Si bé els hidrògrafs van trobar la 

solució al problema de la represen-

tació del relleu, el cos d'Enginyers 

Militars va tenir un paper capital per 

a enllestir els mètodes i l'entrena-

ment dels equips de tècnics capaços 

d'aixecar el terreny amb exactitud. 

Sembla que l'oficial d'enginyers 

militars tolonès Milet de Mureau va 

ser el primer a idear el plànol acotat 

terrestre. La Mémoire pour faciliter 

les moyens de projecter dans les pays 

de montagnes, adreçada al ministre el 

13 de desembre de 1749, definia el 

terreny per les traces paraHeles dels 

seus perfils acompanyades per cotes 

d'anivellament dels punts en que es 

manifestaven les ruptures del pen

dent. Lexposició s'exemplificava amb 

un plànol d'un àmbit fictici. 2 4 

Però possiblement cal esperar fins 

al 1761 per a trobar una concreció 

sobre el terreny de la idea de Milet 

de Mureau: els plànols a 1:4.400 de 

Ciutadella, una petita localitat a 

Pilla de Menorca, i de Fort Philippe, 

prop de Mao, a 1:2.400, tramesos 

per M. de Roquepiquet al director 

general de fortificacions.2 5 A la car

ta que els acompanyava s'hi remar

cava «la quantitat de xifres que hi 

figuren i que registren en peus i pol-

zades els diversos punts d'anivella

ment dels indrets en els quais es tro-

ben emplaçats. Aquesta tasca ha 

estât feta per a poder reconèixer 

d'una ullada la intervisibilitat de 

qualsevol fortificació respecte d'una 
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altra, aixi com per a poder-les corri' 

parar amb la més elevada que ha 

estat registrada amb 0».. . Les cotes 

altitudinals són negatives; Ciutade-

Ua s'enfonsa des de 0 fins a 50 peus; 

el port se situa al nivell més baix, a 

98 peus. 

Aixi els oficials enginyers militars 

t ransposaren el mètode dels 

sondeigs als seus anivellaments. Les 

cotes altitudinals que registraven en 

els seus plànols consistien en veri-

tables cotes de profunditat mesura-

des a partir del pia horitzontal ra-

sant amb el punt culminant ( = 0 ) . 

Ben encertadament , M. de R o -

quepiquet concloia «que seria de-

sitjable efectuar un anivellament 

amb el mateix procediment per a 

tots els plànols de les fortifìcacions 

del Regne... a fi i efecte de facilitar

ne el coneixement». 

M. de Chatillon, director de l'es-

cola de Mézières, hi ensenyava la 

teoria el 1744:...«Suposem una su

perficie horitzontal disposada per 

sobre de la fortificado i de la seva 

rodalia a una altura qualsevol i que 

de cada punt de la fortificació i del 

terreny s'eleven linies verticals fins 

a atènyer aquesta superficie. Si a 

cadascun d'aquests punts se li en

dossa una cota que designi l'altura 

de la vertical respectiva, la inspec-

ció d'aquest núvol de cotes ens pro

porcionará d'una ullada, o per una 

simple resta, la relació i la diferen

cia de relleu de tots els punts de la 

fortificació i del terreny. Un plànol 

acotat d'aquesta manera el denomi

naren! plànol de comparado, ja que 

tots els punts que s'hi representin 

es trobaran consignats d'acord amb 

aquel la superficie hor i tzonta l . 

Aquest plànol permet visualitzar el 

terreny tal com és i les construcci-

ons tal com serien si ja estiguessin 

executades...» 2 6 

Els sotstinents de l'escola en fe-

ien practiques d'aplicació sobre el 

terreny, sota les ordres de Sieur 

Leclercq, enginyer geôgraf del Rei. 2 ' 

El mètode es va generalitzar avi-

at en el cos d'enginyers geôgrafs per 

instigado del mariscal Du Muy, que 

va ordenar, el 1774, el dibuix de 

l'Atlas de cada plaça i, en particu

lar, del seu plànol anivellat i de l'en-

torn immédiat. Interromput per la 

guerra en 1778, reprès el 1783 i 

prosseguit fins al 1789, aquest tre-

ball ens ha proporcionat una mag

nífica coHecció de plànols acotats. 2 8 

Es molt intéressant de revisar el de 

Bonifacio (1786), exécutât per qui 

havia estat el détonant de l'opera-

ció, Milet de Mureau. És un dels 

més notables, ja que és concebut, 

amb dos plans de comparació: un 

pía inferior, la superficie marina, a 

la qual es refereixen els sondeigs 

marins; i un pía superior imaginan, 

Fragment de la 
Carte de la 
France nivelle 
(París: 1791), 
de J. I. Dupain-
Triel. 
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P L A N BC 

hautours; 
(=s6ndes_ 
da. te 

al qual es refereixen les distancies 

al terreny deis punts anivellats al 

llarg deis camins o deis itineraris en 

línia recta. 2 9 

Nova etapa decisiva: el pas 
del plánol anivellat al plánol 
de corbes horitzontals. 

En una breu Mémoire sur la 

détermination du plan du site del 

1777, el jove tinent minador J . -B. 

Meusnier, tot just eixit de Méziéres, 

on havia seguit amb aprofitament 

els cursos de Monge, hi proposa va 

«de registrar molt exactament la fi

gura del terreny enllacant amb cor-

bes tots els punts amb idéntica 

cota». D'aquesta manera resolia per 

primer cop i sense embuts, mitjan-

gant un procediment ben conegut, 

el problema d'interpolar una deter

minada línia sobre un pía fictici de 

pendent uniforme. 3 0 

Se li va reservar a ell mateix 

l'aplicació del seu métode sobre el 

terreny, per dir-ho d'alguna mane

ra, ja que aquest primer aixecament 

va ser el de la rada de Cherburg. 

Altra vegada, encara és una carta 

marina la que esdevindrá la base 

d'un tombant determinant de la his

toria de la corba de nivell. 

Per a convencer els oficiáis de la 

marina disconformes amb els 

sondeigs efectuáis, 3 1 Lluís X V I li 

encomaná un aixecament científic 

de la rada el 20 de juny de 1789. 

Amb set altres oficiáis enginyers 

militars, després de sondatges me-

tódics i de múltiples visades amb 

des dt raer 

grafômetre, va dibuixar una immen

sa carta hidrográfica de la rada a 

1:432, de la qual la figura adjunta 

presenta un fragment. Va perfilar 

amb blau les corbes equidistants un 

peu, guiant-se amb les nombrases 

profunditats determinades respecte 

del nivell de la mes extrema baixa-

mar. 3 2 

El cap de batalló Haxo, alesho-

res cap d'estat major d'enginyers de 

l'exèrcit d'Itàlia, va fer la primera 

ap l icac ió terrestre del métode 

Meusnier anivellant amb corbes 

equidistants cada dos metres la po-

sició de Rocca d'Anfo a la riba del 

llac d'Idro, que Bonaparte desitja-

va fortificar ( 1 8 0 1 ) . " 

Levolució completa que hem re

construit va tenir el seu eco en les 

conclusions de la comissió encarre-

gada, el 1 8 0 2 , de simplificar i 

d'uniformitzar els signes i les con-

vencions aleshores en ús en els plà-

nols i en els mapes topogràfics. No 

podia ser d'altra manera: la comis

sió aplegava hidrógrafs, oficiáis en

ginyers i enginyers geôgrafs. Van 

convenir que els servéis de les ad-

ministracions referissin tots els seus 

treballs d'anivellament al del mar 

d'una manera que s'hi adaptessin els 

anivellaments efectuats en relació 

amb plans horitzontals arbitraris. 

La comissió va recomanar que 

sobre els mapes i els plànols, i en 

endavant, s'hi registres «tôt allô que 

hom podra encabir-hi sense confon

dre-ho, pero, amb les cotes o els 

sondeigs d'anivellament, i distin-

gint, mitjangant signes convencio

n a l , les altures dedu'fdes per pro-

cediments rigorosos i les que son 

determinades per procediments 

aproximats». 

En examinar les tres modalitats 

de representació de les muntanyes: 

métode semiperspectiu, línies de 

màxim pendent i corbes horitzon

tals, la comissió va resoldre que no 

era admissible, en cap cas, la barre-

ja de projeccions de naturalesa di

versa sobre un mateix pía. En con-

seqüéncia, amb aixô es condemna-

va def in i t ivament l 'expressió 

semiperspectiva, que havia estât la 

tradicional fins aleshores. Calia, 

dones, escollir entre les dues moda

litats restants. Es pronuncia a favor 

de les línies de màxim pendent, 

l'efectivitat de les quals podría fer-

se ressaltar per acoloriment o per 

regruixament proporcional al pen

dent (hachures). No va pas exclou-

re l'ús de les corbes de nivell, pero 

el va restringir ais plànols de les for-

tificacions i de les seves rodalies, així 

com ais plànols d'intervisibilitat. Per 

a dibuixar-les no s'endevinava altre 

procediment que no fos el basât en 

un anivellament prôpiament dit.' 4 

Aquest veredicte de la Comissió 

resulta ben comprensible, ja que, el 

1802, encara no havia estât realit-

zada cap experiencia de dibuix géo

métrie del terreny a les escales to-

pogràfiques de conjunt i els engi

nyers geôgrafs no disposaven de cap 

mena d'instrument per a fer-ho. 

El mérit del capità Clerc va ser 

enllestir, cap a 1809, el métode i 

l'instrument que permetrien aque

lla generalització: «El gran nombre 

d'operacions que cal fer per a asso-

lir la descripció exacta de les tan 

variades formes del relleu per mitjà 

de les corbes horitzontals, i les difi

cultáis d'execució que presenten 

aqüestes operacions, han provocat 

el seu arraconament durant molt de 

temps per impracticables en els ai-

xecamen t s de gran ex tens ió . 

Eaculament en qué es trobava el 

personal de la brigada topográfica 

per aplicar aquest tipus d'aixeca-

ment del terreny a una gran exten

sió és el que ha impeHit la deriva-

ció del métode per mitjà del qual es 

poden executar els mapes anivellats 

amb la mateixa facilitât i la matei-

xa rapidesa que els aixecaments or-

dinaris, que no inclouen pas l'ani-
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vellament. L'instrument del quai 

hom se serveix per a traçar les cor-

bes horitzontals és una brûixola a la 

quai hem adaptât un nivell de bom-

bolla d'aire. Amb aquest instrument 

s'exécuta la doble operació d'aixe-

cament i d'anivellament alhora». 3 5 

Sota la seva direcció, la brigada 

topogràfica aixecà amb exactitud 

una bona colla de mapes amb cor-

bes de nivell equidistants cada dos 

mètres, el mes remarcable dels quais 

és el plànol que servi de base de la 

maqueta en relleu de la rada de la 

Spezia (1809-1811) , 3 6 i en que les 

corbes foren determinades matemà-

ticament. El fragment del mapa to

pografie de la rodalia de Cherburg, 

aixecat els anys 1812 i 1813, mos

tra la qualitat fefaent de la repre-

sentació del terreny que finalment 

s'havia assolit. ' 7 Coronament de 

mes de mig segle d'esforços, els tre-

balls del capita Clerc constitueixen 

el véritable llindar de la cartografia 

moderna del relleu: anivellament 

précis i representació exacta per 

corbes de nivell. 

No ens podem estar de consta

tar que aquest période tan turbu

lent, des de 1789 fins a 1815, ha 

estât el mes fèrtil per a la cièneia 

geodèsica, per a l'art del topògraf i 

per a la traducció cartogràfica dels 

seus treballs. Certament, ha bresso-

lat la desclosa de la cartografia ma

rina i terrestre dels nostres dies. 

Les causes d'un retard 

.Per a reblar aquesta trajectòria 

histórica sobre la gènesi de les mo-

dalitats modernes de l'expressió del 

relleu, ¿no ens hauríem de pregun

tar quina és la rao de l'avantatge que 

van portar tothora les cartes mari

nes sobre els mapes terrestres? 

Aquelles, des del segle xvi i en en-

davant, es carregaren de cotes de 

sondeigs, de manera que el segle 

xvín les ribes immédiates a la costa 

de mitjana fondada eren prou co-

negudes. La idea de poder-ne fer 

una lectura mes aclaridora és el que 

va motivar els hidrògrafs, l'italià 

Marsigli, l'holandés Cruquius, el 

francés Buache, a expressar-les per 

corbes. 

El retard dels enginyers geógrafs 

i dels oficiáis enginyers militars s'ex-

plica, sobretot, per la major dificul-

tat dels seus treballs en Testât de la 

ciencia i de la tecnologia de l'èpo

ca. Així, si bé era relativament fácil 

de submergir una corda Uastada 

amb un plom per a atènyer el sòl 

submarf, quan no és gaire distant de 

la superficie, i de mesurar-ne la pro-

funditat, la mesura de les altures no 

podia fer-se per un procediment 

anàleg. Aquesta mesura comporta

va problèmes mes diffcils de resol-

dre. 

La determinació de l'altura per 

anivellament amb un nivell de bom-

bolla d'aire i amb visor no era pas 

gaire exacte, per raó de la refracció 

de l'atmosfera, que en modifica els 

résultats en major o menor quantia 

i en proporció a l 'altitud. ' 8 Una 

mostra tipica ens la facilita la me

mòria, iHustrada amb un perfil, de 

l'anivellament del massfs del pie de 

Migdia (de Bigorra) el 1693. Mal-

grat una persévérant multiplicació 

de les visades i de la repetida obser-

vació de la diferència de nivell en

tre les estacions, els résultats glo-

bals resten ben lluny de la realitat.' 9 

El baromètre semblava oferir una 

via més ràpida i més fàcil. De fet, 

però, dues imperfeccions limitaven 

el seu us d'una manera concluent. 

La baixa sensibilitat d'aquest instru

ment deguda a la densitat del mer

curi, no feia possible aplicar-lo si no 

era per a grans diferències de nivell. 

La incertesa ocasionada per les 

anomalies en la variació del mercuri 

Carte 
hydrographique 
de la rade de 
Cherbourg a 
1:432 
(fragment). 
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Carte 
topographique 

des environs de 
Cherbourg, 
aixecat en 

1812-13 
(fragment). 

en el baromètre era una font d'er-

rors molt acusada. HEncycìopédie en 

forneix un exemple tipie: el cim de 

Snowdon Hill, una de les principáis 

muntanyes de la Gran Bretanya, 

mesurava 676 toeses segons les tau

les de Cassini, 544 segons les de 

Mar io t te , 5 5 9 segons les de 

Scheuchzer. «Aquesta diferencia tan 

acusada entre observacions de per-

sonatges tan hàbils», s'hi concloïa, 

«és una prova de la imperfecció en 

qué es troba encara aquest ména

de». 4 0 

Va ser necessari tot el treball dels 

físics del segle XVIII, i de Laplace en 

especial, per a determinar els coefi-

cients de variació del baromètre, en 

funció del vent i de les condicions 

atmosfériques que podien interferir 

en el seu funcionament normal. Fins 

a la difusió de la fórmula de Laplace 

i dels grans treballs de Ramond ais 

Pirineus i al Massís Central sobre les 

mesures barométriques ( 1 8 0 1 -

1815) , 4 1 no va ser possible d'enregis-

trar les altures amb la rapidesa i el 

nombre convenient per a expressar 

el relleu del terreny sobre els mapes.42 

Una vegada determinades les 

cotes altimétriques, la generaliza

d o de la seva expressió per corbes 

horitzontals comportava el desen-

volupament de la geometria des

criptiva. Els treballs de Monge 4 3 re-

sultaven imprescindibles. Havia es

tât, dones, necessari tot aquest es-

forç de la ciencia, aquest perfeccio-

nament de la tecnologia i dels ins

truments d'observació geodèsica 

perquè l'home aconsegufs descriu-

re amb exactitud l'altitud. Com tan 

bé ho deia el general Berthaut : 

«Hom no ha sabut mirar la munta-

nya, capir-ne les formes, cercar-ne 

la representació real, fins el dia que 

ens ha estât revelada la possibilitat 

de definir-les metòdicament». 4 4 

També podria argumentar-se que 

els retards de la ciència eren la con-

seqùència del desinterès dels homes. 

Al mari li era vital saber els peus 

d'aigua que tenia sota el seu navili 

pel rise de perdre bous i esquelles. 

Aixî, les instruccions nautiques, per 

més enrere que ens puguem remun-

tar, sempre recomanen la multipli-

cacio dels sondatges als pilots en el 

decurs de les operacions d'apropa-

ment a la costa i registrar-los acu-

radament en els llibres de bord. A 

la gent del terròs li importava 

poquissim saber quantes toeses de 

muntanya dominaven les sèves tes

tes. Lactivitat i la circulació huma-

nes defugien les muntanyes. Ha es

tât necessari, abans dels grans tre

balls desplegats pel desenvolupa-

ment de la indùstria aixi com per 

les ciències, que les exigències i les 

necessitats militars n'estimulessin 

l'interès per a incitar l'atenció dels 

humans. La curiositat va poder ins

pirar les mesures de Scheuchzer (de 

Zùric, 1672-1733) olesdeSaussure; 

tota sola, però, no podia pas susci

tar grans desenvolupaments. 

No seria pas gens gratuit afirmar 

que les corbes de nivell dels nostres 

mapes s'enfilen de Tonada com una 

Afrodita per elevar-se fins a les neus 

eternes. De la mateixa manera que 

moites muntanyes s'han originat al 

fons de la mar i s'han aixecat de les 

fosses de Toceà, la representació del 

seu relleu ha résultat de Tesforç dels 

homes per conèixer la fondària de 

les aigües. Quin tema tan atractiu 

per a les recerques de la psicoanàli-

si! Ha estât en la recerca de la figu

rado de les formes invisibles del re

lleu submari, palpentejant els «ta-

lussos» immergits amb els escan-

dalls, com l'home modem ha des-

cobert la manera de registrar les for

mes de Taltura amb exactitud. 
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Camins i muntanyes 

La Roca de Galliner, 
un impressionat retaule 
minerai 
de la vali d'Alinyà 
(Alt Urgell) 
Francese Beato i Vicens 

Un itinerari a aquesta muntanya prepirinenca que amb la seva complexi-

tat orogràfica, amb petites valls limitades per carenes rocoses, configura 

un paisatge molt atractiu i alhora solitari. 

Pel carni 
d'Alinyà a Forn. 

A la dreta, la 
Roca de Sant 
Pone i, cap a 

¡'esquerra, 
el tossal Roig i 

el collet de Bas; 
al fons, la serra 

de Turp. 

En el llarg recorregut que el 

Segre ha de fer per a arribar a les 

terres plañeres, es veu obligat a tra-

vessar el conjunt de serres parallè

les que constitueixen el Prepirineu. 

El riu s'obre pas entre aqüestes mun

tanyes formant estrets congostos. 

Un d'aquests és el Forat deis Tres 

Ponts, per on el Segre entra a la ri

bera d'Organyà i de Coll de Nargó. 

A l'esquerra d'aquestes riberes s'al-

ça un conjunt de muntanyes que 

baixen del Port del Comte. També 

aquí s'uneix al Segre el riu de Perles 

o d'Alinyà, que és l'espina dorsal de 

la valí del mateix nom. Una valí que 

en el seu curs mitjà i alt queda aï-

llada geogràficament per un estret 

congost. 

Una de les muntanyes que fan de 

limit de la vali d'Alinyà és la Roca 

de Galliner, que la separa del pro-

fund congost per on s'escola el riu 

de Lavansa. 

El tret caracteristic d'aquest sec

tor del Prepirineu és la seva com-

plexitat orogràfica, petites valls li

mitades per carenes rocoses que 

contribueixen a configurar un pai

satge força atractiu i alhora solitari. 

Ens trobem davant d'unes con-

trades poc habitades, on petits po-

bles i veïnats formaven el municipi 

d'Alinyà, que a partir de l'any 1972 

fou incorporâ t al de Figols , 

constituint el municipi de Figols i 

Alinyà, dins la comarca de l'Ait 

Urgell. Els pobles i veïnats de la vali 

d'Alinyà son: Alinyà, Llobera, les 

Sorts, la Vali del Mig, l'Alzina i el 

despoblat de Colldeboix. I fora de 

la valí estricta, però també de l'an-

tic terme d'Alinyà, trobem: Perles, 

la Vali Baixa, Forn i Caferna. La 

poblado de tots aquests nuclis, l'any 

2001, era de tan sols 147 habitants. 

Durant molts anys la principal 

font d'ingressos d'aquesta vali era 

la fusta; cal dir que els seus habi

tants tenien un reconegut prestigi 

com a picadors, treballadors del 

bosc. Després de la Primera Guerra 

Mundial el negoci de la fusta va anar 

de baixa i es van passar uns anys de 

pénuries, fins que van arribar els S 

conreus de la patata de sembra, del ^ 

bufet, que van revifar l'economia de =g 

la valí. La ramaderia també hi ha " 

jugat el seu paper, sobretot les va- g 

ques i les ovelles. Cal esmentar tam- < 

bé la mina de lignit de prop de S. 

Colldeboix, que va estar activa des E 

de les primeres décades del segle XX 

fins al 1985. I 

Réfèrent a l'explotació forestal ¡¿ 

d'aquestes contrades, hem de dir S 

que ha deixat mostres évidents, com Q 

el «Rètol», inscripció gravada, sem- -g 

bla durant el segle X V I I I , damunt -§ 

d'una roca al bosc de Voloriu, de g 

cara al congost del riu de Lavansa. 3 

Costa de Uegir, pel seu deteriora- „ 

ment degut al pas del anys, però diu % 

que d'aquests boscos va sortir mol- l¿ 

ta fusta per a construir vaixells per ~5 

a l'armada espanyola. 'g, 

Una altra de les referències a l'ex- o 
Li_ 

tracciò de fusta, la trobem en els a 

toponims i en la memoria popular. < 

El cim que s 'alça ent re Forn i g 

Voloriu, que els mapes anomenen ^ 

Roca de Peguera (1.359 m), situât u 

sobre mateix del profund congost J j 

del riu de Lavansa, aquí tothom el g> 

coneix pel tossal de la Descàrrega, £ 

una clara referencia ais treballs fo- % 

restais que s'hi efectuaven. Expli- ™ 

quen que des de sota mate ix <§ 

d'aquest tossal, els troncs eren lian- ¿ 

çats costa avall fins a caure al riu, g_ 

on, barranquejant, arribaven al E 

Segre, i riu avall fins a Coli de n 

Nargó, on els raiers els enraiaven @ 



o T e l e m a r k 

2a Exposició 
d'Esquí i Muntanya al 1900 
de F11 al 2 3 de desembre 

A-SANGSNÍS ANTiGUITATS ESPORT1VES www.atanganis.com 
c/Paris, 2 0 4 - 0 8 0 0 8 Barcelona 

Tel. 9 3 2 1 8 6 3 3 4 

C O M P R E M 

MATERIAL D'ESQUÍ I 

MUNTANYA ANTICS: 

esquís, 
piolets, 
botes, 

motxilles, 
roba 

(anoraks, pantalons, etc.) 
fotografíes, 
llibres... 
Truqueu a 

Albert Sangenís 
9 3 2 1 8 6 3 3 4 
6 3 0 9 2 2 5 9 1 

OFERTA D'ESQUI 

2003-2004 
Adreça electrónica: pedraneu@menta.net 

Urgell, 95 bis - Tel. 93 453 50 01 
08011 Barcelona 

CONJUNT ESQUÍ DE MUNTANYA 

ESQUÍS . FIXACIO . MUNTATGE 

PEDRA NEU o CAMPAMA 
L L O G U E M : E S Q U Í S D E MUNTANYA - P E L L S D E F O C A -

R A Q U E T E S - G R A M P O N S - P I O L E T S - B A S T O N S . 
MUNTATGE D ' E S Q U Í S I F I X A C I O N S - R E P A R A C I Ó : T R E S C - B O T E S - G A T S 

Tenim cura del manteniment d ' e s q u í s i f ixac ions 

http://www.atanganis.com
mailto:pedraneu@menta.net




Camins i muntanyes 

per portar-los a Balaguer, Lleida i 

fins i tot a Tortosa. 

També, respecte ais noms de Hoc, 

el lingüista Joan Coromines ens diu, 

parlant de l'origen del topònim 

Narieda, paret de roca que cau so

bre la ribera d'Organyà, prop de 

Fígols, que aquest nom, d'arrel 

bascoibérica, ve deis rossegalls de 

troncs d'aquestes boscúries: en par

ticular les «carmes» o canals de l'es-

padat bosc de Narieda. 

Aqüestes afirmacions del gran 

filòleg i excursionista coincideixen 

amb les que he escoltat de la gent 

del país. A la casa A'inat, de Forn, 

m'explicaren els arrossegaments de 

troncs, que de la part alta de la 

muntanya baixaven per grans tobo* 

gans fins al riu de Lavansa. 

Ara els pocs habitants de la valí 

d'Alinyà es dediquen a la ramade-

ria i, residualment, al conreu de la 

patata; a mes, hi ha tres hostals i 

una casa de turisme rural. 

La'illament d'aquestes contrades 

ha estât secular: fins els anys qua

ranta (1946) no fou oberta la carre

tera que puja del pont d'Espia, amb 

l'obertura deis tunéis sobre el Con-

gost. A partir de la meitat deis anys 

trenta, l'unica pista que permetia el 

transit rodat era la que a partir del 

pont de Querol, prop de Castellar de 

la Ribera (carretera de Solsona a la 

Bassella, Tactual C-26), puja cap a 

Montpol i Cambrils, i entra a la valí 

d'Alinyà pel coli de Boix. També en 

aquesta època sobri la pista que pel 

coli de la Nou i la collada de Cai 

Penya va a Organyà. Fins aleshores, 

tot el transport de mercaderies es feia 

a bast, a llom de cavalleries. 

L a R o c a d e G a l l i n e r 

Si a partir del Segre entrem a la 

vali, per la carretera que travessa el 

pont d'Espia, situât entre les pobla-

cions de Coli de Nargó i Organyà, 

la muntanya de Galliner queda fora 

de la nostra perspectiva: la llarga 

barrera rocosa de la Roca de Perles 

ens impedeix de veure-la. Cal situ-

ar-se en un dels colis que s'obren 

entre aquesta paret rocosa, per a 

gaudir de l'espectacle visual que ens 

ofereix el vessant sud de la Roca de 

Galliner, des del coli de la Maçana 

fins al característic tossal de Balinyó 

(1.206 m), amb la Roca dels Collars 

(1.181 m) iel cap de Galliner (1.635 

mètres), el punt mes élevât de tota 

aquesta llarga cinglera, que en al-

guns punts supera els sis-cents mè

tres, cau sobre el solitari clot de 

Nidola i la vall de Santpere, per on 

s'escola el riuet de Canelles. Perô el 

que mes caracteritza aquest gran 

retaule minerai de color entre blan-

quinôs i rogenc, son les grans esplu-

gues que s'obren a mitja altura, en

tre les quais destaquen la de l'Ereta 

i, sobretot, la de Cels, d'on s'expli-

quen intéressants historiés de do-

nes encantades. Tot aquest misteri, 

juntament amb la solitud que l'en-

volta, contribueix a donar a aquest 

paratge un encant especial. 

El vessant obac de la Roca de Ga

lliner, el que mira al nord, té un fort 

pendent, pero és cobert per una es

pléndida pineda de pi roig. Els bar-

rancs de Rocagelera i de Gol, on tro-

bem els veínats avui prácticament 

despoblats de Forn i Caferna, con-

dueixen les aigües d'aquest vessant 

cap al profund engorgat del riu de 

Lavansa. 

Des del carni 
de Forn, el 
poblé d'Alinyà 
amb l'església 
de Sant Esteve 
i, a segon 
terme, 
el vei'nat de 

les Sorts. 
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Camins i muntanyes 
Itinerari al Roc del Gall iner 

La vali d'Alinyà era un racó de 
món, un Hoc que ni els excursionis-
tes no frequentaven, i encara avui 
dia és un indret poc visitât. 

Pels seus atractius paisatgîstics i 
per les grans possibilitats que ofe-
reix a l'excursionista, tant la vali 
estricta com les muntanyes que l'en-
volten, segur que qualsevol dels iti-
neraris que escolliu no us decebrà. 

Us proposo una ruta, d'entre les 
moites que es poden fer, que des del 
poble d'Alinyà puja al cap de Galli
ner, una de les muntanyes mes re
présentatives que envolten aquesta 
vali. 

L'i t inerari d ' A l i n y à 
al c a p d e G a l l i n e r 

Sortim d'Alinyà (940 m), del cos-
tat de la Fonda, per una pista en 
forta pujada. Al segon revolt, cal 
deixar-la per a agafar, a l'esquer-
ra, un corriol poc évident, tam-
bé de pujada i resseguint una tan
ca, en direcció nord. 

10 min. Passem per la part alta d'un 
camp, on trobarem un corriol: és 
l'antic carni de Forn; cai seguir

lo de pujada. El corriol s'enfila 
fent ziga-zagues i ens sitúa en un 
collet. 

25 min. Collada del Cós (1 .115 m). 
Amb vistes sobre els veinats de 
l'Alzina i la Valí del Mig. Aquí 
deixarem a la dreta un corriol 
que baixa cap a la Valí del Mig. 
El camí que seguim continua 
pujant en direcció nord-oest, per 
un Uom on hi ha antics camps 
de conreu abandonats, i traves-
sa per la part alta del fondal que 
tenim a la dreta. 

1 h. 0 8 min. Trobarem un camí molt 
fressat: és el camí ramader que es 
coneix peí Lluer, que puja de la Valí 
del Mig. Cal seguir-lo, cap a l'es-
querra, pujant en direcció nord-
oest. Sobre nostre, a la dreta, hi 
ha una pista que ve del poble de 
l'Alzina. Aquesta pista era, abans 
de la construcció de l'actual car
retera, el principal accés a la valí 
d'Alinyá a partir d'Organyá; fou 
construida l'any 1934- El camí que 
seguim enllaca amb aquesta pista 
al coll de la Nou. 

1 h. 13 min. Coll de la N o u 
( 1 . 3 7 0 m ) . Aquí la vista s'ei-

xampla cap a ponent destacant 
la Roca de Galliner, a primer ter
me; a l'horitzó, el Boumort i, a 
sota, les fondalades amb el pan-
tà d'Oliana i Coll de Nargó. Al 
nord tenim el cim del Cogulló. 
Seguim la pista cap al nord-oest, 
de cara a l'imponent Galliner, i 
gairebé de pía arribarem a un 
coll. 

1 h. 2 0 min. Coll de la Macana 
( 1 . 3 7 5 m ) . Aquí coincideixen 
diferents pistes i camins. Al nord, 
tenim el tossal de Caub o del 
Cau, i a ponent, la Roca de Ga
lliner. A partir del coll cal em-
prendre la pujada, sense camí, a 
la Roca de Galliner. La pujada és 
sobtada, sobretot el tram final; 
cal cercar el pas mes franc, pero 
sempre mes o menys peí fil de la 
carena. Gairebé a dalt del cim hi 
ha una espluga. 

2 h. 0 5 min. Cap de Galliner 
(1 .635 m) . Un dels cims desta-
cats que envol ten la valí 
d'Alinyà. Des d'aquí es contem
pla un exceHent panorama en 
totes direccions. Al nord, les 
muntanyes de l'ait Pirineu del 
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Camins i muntanyes 93 

Pallars i Andorra; a l'est, el Cadi, 

el Port del Comte o la Bòfia, 

Urdiet, la Roca de la Pena i la 

tossa de Cambrils; al sud, el Turp 

i cl pantà d'Oliana; i a l'oest, el 

Montsec, la serra d'Aubenç i el 

Boumort. 

A partir del cim cai seguir la care

na, en direcció a ponent. Es una 

cresta fàcil però espectacular; els 

dos vessants són molt drets, so-

bretot el que eau cap al sud en 

una gran cinglera. Seguirem la 

carena aproximadament uns vint 

minuts, fins que va perdent altu

ra, i pel vessant nord, hi ha una 

zona desforestada -fa uns anys es 

va cremar-; per aquí hem de bai-

xar en fort pendent, sensé carni, 

fins a uns pins i poc després ens 

situarem en un camp de conreu 

abandonat. Hem de passar pel 

costat d'un forât de trumfos (ma-

gatzem subterrani de patates). A 

partir d'aqui hem d'anar cap a 

ponent i no tardarem a arribar a 

una font. 

2 h. 35 min. Font de la Masieta 

( 1 . 4 7 0 m ) . Envoltada de prats. 

Una sèrie de cóms aprofita l'ai-

gua per a abeurar el bestiar. 

Sortirent) de la font, per un corriol, 

encarats al nord, i a poca distan

cia trobarem una pista, que tra

vessa a l'altre vessant de la mun-

tanya i a uns cent mètres enllaça 

amb una altra pista. Aquí cal 

anar vers llevant, a la dreta. La 

pista planeja i ressegueix el ves

sant septentrional de la munta-

nya de Galliner, poblada d'una 

magnífica pineda. 

2 h. 5 0 min. Coll Durau (1 .450 m) . 

Des d'aqui podrem gaudir d'un 

intéressant panorama del Pi-

r ineu, des del M o n t s e n t de 

Pallars a les muntanyes d'An

dorra. A un centenar de metres, 

en direcció nord, situât en una 

petita altura, hi ha el dolmen del 

Coll Durau, que popularment es 

coneix com la Caixa deis Mo

ros. Prop del coll, a l'obaga de 

Galliner, hi ha una font, que raja 

poc però no s'eixuga mai. A par

tir d'aqui la pista baixa, però se-

gueix la mateixa direcció que se-

guiem fins ara, cap a llevant; 

davant nostre tenim una mag

nifica vista sobre la Roca de la 

Pena. 

3 h. 0 5 min. Coll de la Macana 

(1 .375 m) . Som altre cop al coll 

de la Macana, cruilla de camins. 

A ['esquerra, cap al nord, la pis

ta que va a Bertró; a llevant, la 

que va a coll de la Nou i l'Alzi

na, per on hem vingut, i els cor-

riols a Forn i el clot de Nidola. 

Cal deixar la pista i prendre el 

corriol que baixa al c lo t de 

Nidola, poc evident, en direcció 

sud-oest, que passa peí costat del 

corral d'en Tomás del Perot, bai-

xant per un llom fins a unes ro

ques. Aquí canvia de direcció i 

es dirigeix a l'oest, resseguint el 

cingle del vessant del Galliner, 

que tenim a la dreta, on hi ha 

l'espluga de l'Ereta. El corriol, 

mes o menys planer pero molt 

perdut, ens porta fins al coll del 

mateix nom. 

h. 3 0 min. C o l l de l ' E r e t a 

( 1 . 2 8 0 m ) . Cons t i t ue ix un 

replanet, des d'on tindrem una 

visió completa de la valí de Sant 

Pujant al cap 
de Galliner des 
del coll 
de la Maçana. 
Sota nostre, 
el clot de 
Bertrô. 
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La 
impressionant 

Roca de Galliner 
des del coll de 

la Nou. 

La cinglera del 
vessant sud de 

la Roca de 
Galliner, tot 

baixant cap a 
l'espluga de 

l'Ereta i el clot 
de Nidola. 

Pere, amb el clot de Nidola ais 
nostres peus i, al fons, Coli de 
Nargó. A partir d'aquí el rastre 
del corriol es perd; cal continu
ar cap a ponent i tot seguit bai-
xar en fort pendent vers la casa 
de Nidola, que tenim dos-cents 
seixanta metres sota nostre. 
Hem d'anar cercant el millor 
baixant. Al corral de Nidola no 
cal arribar-hi, perqué uns cinc 
minuts abans trobarem un cor
riol poc marcat que, de pia i cap 
a llevant - a l'esquerra-, ens si
tuará al mateix Hit del torrent. 

4 h. 10 min. Torrent del Clot de 
Nidola ( 1 . 0 0 0 m) . Aquí troba
rem una pista, que cal seguir de 
pujada per una baga poblada de 
pins i alguns roures i alzines. La 
pista fa alguns revolts i ens situa 
al Porteli. 

4 h. 3 0 m i n . C o l l de Por te l i 
( 1 . 0 7 0 m ) . Es un pas molt mar
cat d'una cresta rocosa que sepa
ra la vali de Sant Pere de la del 
torrent de Porteli, que baixa cap 
a Perles. Al mateix coll hi ha el 
corral del Maset o de l'Aiguader, 
unes antigües feixes de conreu i, 
no gaire lluny, el corral del Ga-
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vatxó. Cal seguir de pía per un 

corriol -aquí hi ha diverses pistes 

de desembrossar- en direcció a 

llevant, fins a trobar una pista que 

travessa una rasa. La pista comen-

ca a pujar, encarada al sud, i a uns 

tres-cents metres enllaga amb un 

camí a trams empedrat -l 'antic 

camí d'Alinya a Organyá- i ens 

sitúa en una collada. 

4 h. 5 0 min. Collada de Sant Pone 

( 1 . 1 5 0 m ) . Aquí la vista s'ei-

xarripla cap a llevant i l'incon-

fusible Roe de la Pena. Val la 

pena de girar l'esguard a la ban

da d'on venim, perqué tindrem 

una visió completa de l'impres-

sionant retaule mineral del ves-

sant meridional de la muntanya 

del Galliner. Aquí enllacarem 

amb una pista; cal anar a la dre-

ta i no tardarem a arribar a Per

mita. 

4 h. 55 min. Ermita de Sant Pone 

( 1 . 1 3 0 m ) . Amb la porta que 

mira a ponent i un porxo tan-

cat amb una reixa. Aquesta er

mita té uns cen t c inquan ta 

anys; l'antiga ermita románica 

de Sant Ponç era dalt d'unes 

roques que s'alcen al sud, molt 

properes a l'actual ermita. S'hi 

pot pujar, fent una curta grim-

pada; també hi ha les restes de 

l'antic castell de Sant Ponç. Des 

d 'aquesta si tuació encara es 

millora la perspectiva sobre la 

valí d'Alinya i les muntanyes 

que l 'envolten. Cal seguir la 

pista, en direcció a llevant, que 

baixa cap a Alinyà. Travessa-

rem una rasa; aquest indret es 

coneix pels Clotets. 

5 h. 0 8 min. La pista fa un revolt 

a la dreta. Aquí cal deixar-la per 

continuar per un corriol, que se-

gueix la mateixa direcció. Passem 

pel costat de la font del Gavatxó 

i poc després serem davant de cal 

Bailé. 

5 h. 13 min. Cal Bailé (970 m ) . 

Aquí s'inicia una pista que baixa 

i, passant pel costat del corral de 

cal Sastre i cal Joan, arribem a la 

plaça del Ball Pia, on hi ha l'es-

glésia románica de Sant Esteve 

d'Alinya. 

5 h. 3 0 min. Alinyà ( 9 4 0 m). 

F i txa t è c n i c a 

Caractéristiques: El cap de Ga

lliner és un dels cims mes carac

t é r i s é e s que e n v o l t e n la vall 

d'Alinyà, des d'on es pot gaudir 

d'un extens panorama, tant del 

Pirineu com del Prepirineu. A 

mes, podrem visitar el dolmen de 

Col l Durau, el soli tari c lo t de 

Nidola i la popular ermita de Sant 

Ponç. 

Horari : 5 hores 30 minuts. 

Desnivel l : 825 m de pujada i 

825 m de baixada. 

Aigua: Cal portar-ne. Perô en 

trobareu a la font de la Masieta, 

la de coll Durau i la del Gavat-

xô . 

Cobertura de telèfon môbil: A 

les parts fondes de la vall d'Alinyà 

i del clot de Nidola no n'hi ha. 

Època ideal: Cal evitar la ca-

lor de l'estiu. 

Consei l : La cresta de la Roca 

de Galliner no és aconsellable per 

als qui pateixin de vertigen. A l'hi-

vern, si hi ha neu o gel, és reco-

manable no fer-la. 

Arribant a 
Alinyà pel carni 
de l'ermita de 
Sant Ponç. 
L'església de 
Sant Esteve 
centra el petit 
conjunt de 
cases del poblé. 
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L'ermita de Sant 
Ponç; al fons a 

¡'esquerra, la 
Roca de Galliner 

i, a la dreta, 
el Montaner. 

S i t u a d o i a c c è s 

A la comarca de l'Ait Urgell. Per 

a accedir a la vall d'Alinyà, a partir 

de la carretera de Lleida a la Seu 

d'Urgell (C-14) , a uns tres quilôme-

tres després de la poblado de Coll 

de Nargó i abans d'arribar a la 

d'Organyà, a la dreta hi ha la carre

tera a Sant Llorenç de Morunys, que 

travessa el Segre pel pont d'Espia. 

Cal seguir-la 10 km per a arribar a 

la poblado d'Alinyà. També s'hi pot 

accedir a partir de Sant Llorenç de 

Morunys (42 km) i de Solsona pel 

coll de Jou (57 km). 

T e l è f o n s d ' i n t e r è s 

Ajuntament de Fígols i Alinyà, tel. 

973 38 31 00. 

Oficina de Turisme de l'Ait Urgell, 

tel. 902 15 47 15. 

Conseil Comarcal de l'Ait Urgell, 

tel . 9 7 3 35 31 12, web: 

www.alturgell.ddl.net. 

A l l o t j a m e n t s 

Fonda Cal Celso (Alinyà), tel. 973 

37 00 92. 

Residencia casa de pages Ca la 

Lluïsa del Peretó (Llobera), tel. 

973 37 01 81 . 

Residencia casa de pages Ca l'Agus-

tí (LAlzinad'Alinyà), tel. 973 29 

81 55. 

Allotjament Rural Cal Tanyet, tel. 

973 37 01 75. 

B i b l i o g r a f i a i c a r t o g r a f i a 

Joan T O R T i Ventura ROCA. Del Segre 

a la ribera Salada. Publicacions de 

l 'Abadia de Montse r ra t . 

Barcelona, 1992. 

M. PAGÈS. Fígols d'Organyà. Dins 

L'Alt Urgell, la Vali d 'Anni, 

Andorra. Voi. 16 de Gran Geo

grafia Comarcal de Catalunya. 

Fundado Enciclopédia Catalana. 

Barcelona, 1984. 

Ventura ROCA. «Aproximado a la 

vall d'Alinyà». Butlleti del Crup 

Excursionista d'Oliana, núm. 6, 

any 1988. 

Francese B E A T O . Descoberta 

d'Alinyà. Rutes a peu per la reser

va de la muntanya d'Alinyà. Fun-

dació Terr i tor i i Paisatge. 

Barcelona, 2001. 

Joan OBIOLS. ìlinfem dolq. Garsineu 

Edicions. Tremp, 2003. 

Ventura ROCA, Ramon SALA i Joan 

T O R T . El Salí de Cambrils. Ed. Al-

bada. Terrassa, 1989. 

César August TORRAS. «Pirineu cá

tala» Comarca del Cardener. Ta-

llers Gràfics Hostench. Barce

lona, 1922. 

Agustí JOLIS i M. Antonia SIMÓ. Alt 

Berguedá i Cardener. Centre Ex-

curs ionis ta de Cata lunya . 

Barcelona, 1965. 

Jaume OLIVER. Odén. Historia i pa-

trimoni a la muntanya del Sobones. 

Edita: Ajuntament d'Odén. 2003. 

Montserrat INIESTA, Albert VILLARÓ 

i Caries FEIXA. El temps deis rais a 

la ribera del Segre. Entre bosc i lo 

ríu hi passava la vida. Garsineu 

Edicions. Tremp, 1997. 

INSTITUT CARTOGRÁFIC DE CATALUNYA. 

Mapes comarcáis de Catalunya. 

Escala 1:50.000. Núm. 4, Alt 

Urgell. Barcelona, 1996. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 

Mapa topográfico nacional. Es

cala 1 : 5 0 . 0 0 0 . Fulls 253 

(Organya) i 291 (Oliana). 

Madrid, 1949. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 

Mapa topográfico nacional. Es

cala 1:25.000. Full 253-1Vi 291-

I I . Madrid, 2000. 

N o t a 

Una part molt important de la 

vall d'Alinyá correspon a la finca 

«Muntanya d'Alinyá», que a par

tir de l'any 1999 pertany a la Fun

dado Territori i Paisatge, de l'Obra 

Social de la Caixa Catalunya, que 

la gestiona. 
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Parets i muntanyes 

Via ferrada 
del Montsant, 
la Morera del 
Montsant (Priorat) 
Antoni Cabré i Puig 

Una nova via ferrada en el marc incomparable dels cingles 

del Montsant. 

Uns sis minuts després de cre-

uar el barrane veiem una fita: des 

d'aqui marxa cap a la nostra dreta 

un fressat carni ascendent, amb 

marques de pintura d'un groc flu

orescent. El seguirem. Les argela-

gues ens feriran les cames, ja que 

es tracta d'un terreny antigament 

cremat i el carni és ben recent. 

Aviat apare ixen els primers 

blocs, per on cal anar grimpant, 

com si es tractés d'una glera del 

Pirineu. I també trobem un pareli 

de cables, que ens serveixen de 

passamà, facilitant-nos la progres-

sió. Aquest indret és el més peri-

llós de l'ascensió d'avui. 

97 

L ' a p r o x i m a c i ó 

Des de Barcelona, anirem cap al 

sud, tôt seguint l'A-7 fins a la sor-

tida de Reus, on prendrem l'auto-

via de la nova variant de Reus, que 

es prolonga amb la carretera N-

420 . En arribar a la cruïlla amb la 

carretera C-242 , la seguirem du

rant 22 km. Per tant, girarem cap 

a la dreta i passarem per les Borges 

del Camp, Alforja i Cornudella. 

Aquí, just després de passar pel 

davant de l'estació de servei, tom-

barem a l'esquerra i seguirem la 

TV-7021 durant 9 km; aixi arriba-

rem a la Morera de Montsant, un 

enlairat poblé del Priorat historie, 

situât a 743 m d'altitud i ais peus 

del Montsant. 

E n s a c o s t e m a la v i a 

Aparcarem a l 'entrada de la 

Morera de Montsant o bé al cap-

damunt del poblé, a l'espai, ara 

condicionat, que ocupava l'antiga 

bassa d'abeurar el bestiar, quan els 

ramats eren présents en aquests en-

contorns. 

Sortirem del poblé de la Morera 

per la part superior, seguint el cami 

que duu a les antenes i al dipôsit 

d'abastament d'aigües del poblé. 

Trobarem un pal indicador, on 

llegirem les diverses possibilitats 

d'accedir al cim del Montsant se

guint diferents graus que hi me-

nen. 

Aquí caminarem cap a ponent, 

seguint el PR que duu al grau de 

Santfores. El cami esta ben marcat, 

encara que és ben estret, i baixa a 

creuar dos barrancs. 

Passem a prop de la granja de 

conills situada a la nostra esquerra 

i, després, per una vinya de nova 

rompuda. 

Travessarem el barrane dels 

Diumenges o de la Grallera. A l'al

tra banda, passarem per sota d'uns 

grans blocs, avui dia emprats per a 

escalar. 

Som a la zona d'escalada espor

tiva coneguda pels escaladors com 

el Totxo. Més enllà, cap a l'W, hi 

ha una altra zona d'escalada espor

tiva molt preuada, perqué té vies 

llargues, situada al Racó de Missa. 

L a v i a f e r r a d a 

Quan fa 45 minuts que caminem 

des del poble, assolim el peu de la 

via ferrada, a 830 m d'altitud. Som 

a la base d'un esperô rocallôs, en 

forma de punta de vaixell. La via 

s'inicia just sota seu, progressant per 

una paret vertical a l 'W de l'esperô. 

Ens aturarem, descansarem i ens 

abillarem convenientment , amb 

tots els estris necessaris. 

Es important reposar, menjar 

una mica, hidratar-nos bé i repas-

sar bé tôt el material, abans d'ini-

ciar l'ascensiô per la via ferrada. 

Aquî hi ha una plaça de ferro, 

amb les dades de la via i dels seus 

Itinerari a la via ferrada 

V,, % I 
Drecera del Corralot / 

/ ) Canal dels Codolells 
i >. i i 

/ S " 1 

¡7 

» < = i Via Ferrata 
I 

I 

t Corraloty / / 
den Borrel / r __,. j _ i r—*"^'' I Grau ae j / ^ j . 

/j la Graliera - ^ V p * ^ v 

, ' C _ ^ / ^ > a S d e V G r a u d e 

Cova de-Q. ' 
la Grallera 

Roca 
..Falconerà 

l'Agnet 

Kl Costa del Vilar 

al Grau 
de Santfores 

l l«0 

--7 % / 

**\ mîù&* la Morera 

a Scala Dei 
de Montsant 
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Parets i muntanyes 

A dalt, el pas 
del segon pont. 

A baix, 
el tram inicial 

de la via 
ferrada. 

creadors, membres de l 'AEC de 

Reus. 

Superarem aquesta primera pa-

ret, d'uns quinze mètres, força ver

tical. Esta equipada amb esglaons 

de ferro i també hi ha un cable 

d ' a ce r de segure ta t per a 

ancorar-hi el nostre dissipador. 

Més amunt la paret perd verti-

calitat. El cable de seguretat hi és 

sempre, cosa que ens ajuda a grim-

par per la roca quan s'escau. 

I ja arribem a un replà, on cal 

plane jar caminant cap a l'esquer-

ra; passarem pel peu del Bitllot, al 

quai ens enfi larem successiva-

ment, després d'acostar-nos al seu 

flanc SW. 

Ara la via puja força vertical 

per la paret situada a l 'W del Bit

llot durant uns cinc mètres. Im-

mediatament, creua una mena de 

rasa, mitjançant un pont tibetà 

d'uns tres mètres de longitud, que 

cal passar. 

Hi ha una magnífica instabla-

ció: un cable per a anar avançant 

amb els peus i dos cables com a 

passamà, situats a dreta i esquer

ra de l'excursionista. 

Ara ens situarem a la paret del 

Bitllot, que caldrà anar superant, 

fins a arribar al cim. 

La pujada esdevé ara ben ver

tical i, si mirem amunt, ja veiem 

•HP ' • /—i- i " ' 

el pont tibetà de dalt el cim. Po-

dem fer fotos, a contrallum del sol, 

que tindrem enfront nostre. 

Personalment, recomano fer fo

tos des del peu del Bitllot, on es 

vegi un company creuant el pri

mer pont tibetà, i, si som prou co

lla, un altre company creuant el 

pont tibetà superior: les fotografí

es aconseguides ens oferiran una 

visió única. 

Assolim el cim del Bitllot, des 

d'on gaudim d'una panorámica 

molt bonica i aèria. 

Aquesta águila queda separada 

de la paret principal, on ens apro-

parà el segon pont tibetà, que té 

dues porcions i que fa uns vint mè

tres. 

Per a accedir al pont, ens cal 

descendir mit jançant dos esgla

ons, cosa d'un mètre, de cara al 

huit: aixô pot esfereir més d'un. 

I j a ens si tuarem al nivell del 

pont. 

D'un a un, hi anirem passant. 

El cable es belluga una mica. 

A sota nostre hi ha un bon 

«pati», que impressiona el més ei-

xerit. 

Un pic situats a l'altra banda 

del pont, novament ens enfilem 

per una canal molt obaga, amb 

herbei i matolls, que està ben equi-

pada. 

Sempre amunt, decantant-nos 

cap a la nostra esquerra i havent 

de fer alguns passos de grimpada 

per la roca del conglomérat del 

Montsant, assolirem un replà molt 

intéressant. 

És ben bé la barbacana de la 

via. Aqui no hi ha equipament. 

És un indret on s'escau repo

sar, contemplar el panorama... i fer 

un mos i rehidratar-nos bé. Tam-
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Encara troharem un pareil de 

marques de pintura fluorescent. I 

ja guanyarem la carena, a 1.050 

mètres, on troharem el camí tra-

vesser procèdent del Racó de Mis-

sa, conegu t com a d recera de 

Ramón Quadrada. El seguirem cap 

a llevant, carenejant. Arribarem 

fins a les envistes del pal de la Gra-

llera. Ara davallem fort, cap al 

sud, fins al fons de la canal deis 

Codolel ls . Seguim aquest camí 

avall, passant pel grau de la Gra-

llera i baixant cap a la Morera, on 

arribem tres hores i mitja després 

d'haver-ne sortit. 

Tornarem cap a casa... després 

de dinar entaulats en algún deis 

res taurants de la Morera o de 

Cornudella. 

I jo us suggereixo que compreu 

vi del país, que, segons els enôlegs, 

és el millor i més ben équilibrât del 

món. 

D i f i c u l t a t 

La dificultat d'aquesta via fer

rada está classificada com a alta. 

No us hi fiqueu sense haver se-

guit prèviament un curset de vies 

ferrades a la vostra entitat excur

sionista. 

A més a més, cal tenir un pri

mer de cordada expert al grup. 

A dalt, 
passant el 
penjat segon 
pont. 

A baix, 
superant per 
les escales de 
gat els darrers 
panys de paret. 

bé pot ser l'indret escollit per a 

esmorzar. 

Cal recordar que hem de ser 

nets i que no ha de quedar cap an

drómina ni deixalla que pugui de

latar el nostre pas per aquí. Fins ara 

aquest indret es manté net i desit-

jaria que continués així. 

Aques t a zona geográf ica és 

molt ventada pel fort vent de seré, 

del NW, un vent conegut pels pes-

cadors de Cambrils com a mestral. 

Si esmorzeu en aquest replà, esta-

reu a resguard de les sèves ràfe-

gues fredes i potents. 

Abandonaren! aquest replà, pas

sant per sota d'unes alzines, seguint 

un sender cap a ponent. Tot seguit 

arribem al peu d'una paret molt lli-

sa, que fa com una panxa i que al 

seu inici ens sembla vertical. 

Al començament está ben equi

pada, pero més amunt sembla que 

hagin volgut c a n v i a r el t ipus 

d'equipament i els esglaons donen 

pas a un seguit de tres trams de 

cadena, degudament fixada i an

corada. Jo les trobo primes i molt 

perilloses, ja que la roca d'aquí és 

molt llisa. 

No vull ni pensar com deu rellis-

car aquest pas, en un dia de gebre... 

o d'una pluja sobtada, primaveral!! 

I ja assolirem el capdamunt del 

cingle acabant aquesta via ferra

da. Aquesta via ve a guanyar uns 

dos-cents metres de desnivell. 

El d e s c e n s p e l g r a u 

d e la G r a l l e r a 

A partir d'ara seguirem amunt, 

caminant xino-xano, sense trabar

nos cap més dificultat en el ter-

reny que trepitjarem, si bé cal dir 

que és de mala petja. 

«̂ -~ - -v< T U S 
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boudrier), tres mosquetons de se

guretat, dissipador i cantimplora 

Qualsevol època de l'any és plena 

Eldarrer tram E p o c a m é s a d e q u a d a 
de la via 
ferrada. 

bona per a fer-la. Però a l'estiu hi 

passareu molta calor, ja que queda G l o s s a r i 
orientada al sud. 

M a t e r i a l 

Material imprescindible per per

sona: case , arnés ( ta labard o 

Barbacana: ve a ser una mena de 

visera feta d'obra que hi sol ha-

ver al cim del marc de les fi-

nestres perqué l 'aigua de la 

pluja no entri a dins. 

Bitllot: gran bloc de roca, en for

ma d'agulla, amb l'eix vertical 

prédominant. En molts casos 

hom l'identifica donant-li un 

nom propi. A més, hi ha la 

zona coneguda com deis Bi t -

llots, situada a l 'itinerari del 

grau de l'Espinós, al Montsant. 

Drecera de R a m ó n Quadrada: 
camí que une ix el R a c ó de 

Missa amb el grau de la Gra-

Uera. Discorre per una carena. 

Es coneix així perqué el va des-

criure i pintar aquest conegut 

excursionista reusenc, amb els 

colors blau i grana, que eren 

els que ell emprava en la se-

nyalització deis camins. 

Glera: zona de grans blocs de 

roca que l 'excursionista supe

ra amb dificultat i perill. 

Grau: pas natural o bé équipât 

per l ' home. Permet superar 

una cinglera o una dificultat 

natural del terreny. 

Tormo: gran bloc de roca, de for

mes arrodonides. En molts ca

sos hom l'identifica donant-li 

un nom propi. 

R a m ó n Quadrada: és el darrer 

e x c u r s i o n i s t a viu deis que 

practicaven l'excursionisme ci-

entífic. Nascut a Reus el 1926, 

té referides 711 excursions al 

Montsant. Membre del Centre 

Excurs ionis ta de Cata lunya . 

També és autor del conegut 11 i— 

bre de fotos El Montsant en 

blanc i negre. 

Via ferrada: es tracta d'un it ine-

rari artificial, équipât per l 'ho

me amb cables, esglaons d'acer, 

pon t s p e n j a t s , e t c . A m b 

aquests ginys s'aconsegueixen 

bells recorreguts , a l t rament 

impossibles de seguir, per a un 

excursionista degudament pré

parât i amb el material idoni. 

B i b l i o g r a f í a 

A n t o n i C A B R É P U I G , El 

Montsant. Llibre de circuits i excur

sions a peu. Editorial Cossetània. 

Valls, 1999. 

C a r t o g r a f í a 

Montsant. Editorial Piolet. 2a edi-

ció. Escala 1:20.000. Barcelona, 
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Estudis i recerques 

Botànica a 
Barcelona, 5: 
el sapinde 
de la Xina 
M. dels Àngels Sagrerà i Marigó 

Un capítol nou d'un treball dedicai a conèixer les especies 

botaniques exotiques que trobem a la ciutat. 

' V.- ' 

D e s c r i p c i ó b o t á n i c a 

Nom c ien t í f ic : Koelreuteria 

paniculata ( = Sapindus chinensis). 

Familia de les sapindácies. 

Etimología del nom científic: el 

nom del genere Koelreuteria és dedi-

cat a la memoria de Joseph Gottlieb 

Kolreuter (Koelreuter), botánic ale-

many (Sulz, Württemberg del Sud -

Hohenzollern, 1733 - Karlsruhe, 

1806), que fou pioner en l'estudi de 

les hibridacions i el paper que hi 

juguen els insectes, i també aclarí 

definitivament la qüestió dels sexes 

en les plantes. Paniculata abludeix 

a la disposicicí de les seves flors. 

Noms populars: sapinde de la 

Xina, saboner de la Xina, arbre xi-

nés del vernís, sapindal (cátala); 

sapindo de la China, jabonero de la 

China, árbol chino del barniz, árbol 

de los farolitos, jaboncillo, jabonero 

chino (castella); koelreuteria (èus-

car); colreuteria (gallec). 

Arbre originari de l'est de l'Asia, 

de creixement força lent, que pot 

assolir quinze mètres d'alçària, de 

capçada esfèrica iniciada des del 

nivell mes baix, ampia i atapeïda 

de tulles; tronc i brancatge en prin

cipi molt primet, després vigorós 

amb ramif icac ions ober tes , 

branquetes de jove cobertes de pèl 

curt i fi (pubescents), mes tard sen

sé pèls (glabres), amb l'escorça cli-

vellada de color terrós i una capa 

inferior ataronjada; fulles caduques 

de fins a 45 cm de longitud, de co

lor verd fosc, amb el nervi central 

de la cara inferior pubescent, im-

paripinnades, és a dir, compostes i 

amb un nombre senar de folfols en 

disposició alterna de fins a 8 cm, 

ovats, oblongs, dentats i acabats en 

lu 

punta (acuminats), de vegades, al-

guns del marge de la base comple-

tament dividits; les flors, d'un co

lor groe viu, petites, bisexuals, 

d'aproximadament un centimètre 

de diamètre, amb el calze profun-

dament lobulat, quatre pétais es-

trets, vermellosos a la base i, gene-

ralment, vuit estams pubescents, es 

presenten reunides en llargues i 

vistoses espigues terminais (pani-

cules), dretes, de forma piramidal. 

El fruit, de forma ovoidopiramidal, 

és una cápsula amb parets 

papiràcies, acabada en punta, có

nica, inflada, i amb tres cantells 

que teñen una línia ensorrada al 

centre de cada una de les cares. El 

seu color pot anar del verd groe al 

groe fosc fins al violaci. Aqüestes 

capsules con t enen , cadascuna, 

dues o tres llavors llises, negres i 

rodones, en general disposades una 

a cada celda. 

D'altres koelreuteries: La varie-

tat fastigiata és columnar estreta, 

ideal si es disposa de poc lloc. 

U s o s i p r o p i e t a t s 

Es molt apreciat com a arbre or

namental. Les capsules s'utilitzen 

per a la confecció de rams de flors 

seques i les llavors per a fer colla-

rets o enfilalls. Tota la planta conté 

saponines olioses i toxiques (glucó-

sid que té la propietat de formar sa

bonera amb l'aigua). S'havia emprat 

per a substituir el sabó i, també, per 

a pescar fraudulentament, emmet-

zinant els peixos. Malgrat tôt, a la 

Xina s'han consumit, a vegades, les 

fulles com a verdura i sembla que, a 

A dalt, 
un detall d'un 
tronc del 
sapinde de la 
Xina. 

A baix, 
els fruits del 
sapinde de la 
Xina un cop 
secs. 
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Estudis i recerques 
Un detall de les 
flors i les tulles 

d'un sapinde de 
la Xina plantât 

a la plaça del 
Dr. Barraquer 
de Barcelona. 

A la dreta, 
un aspecte 

general del 
sapinde de la 

Xina que hi ha 
al passeig de la 

Vali d'Hebron. 

Els fruits 
tendres del 

sapinde de la 
Xina 

fotografiats a 
la Vali d'Hebron 

de Barcelona. 

mes, es mengen els fruits prèvia-

ment torrats. 

O n t r o b a r e m el s a p i n d e 

d e la X i n a 

A Barcelona en podem trobar a 

força llocs: a la plaça del Doctor 

Barraquer (l'Eixample), als carrers 

de Còrsega - Padilla (barri de la Sa-

grada Famflia), a la Vali d'Hebron, 

prop del Teatre Grec... 

A la primavera, aquest arbre tan 

curiós es desperta del seu son hiver

nal per mostrar un esponerós fullat-

ge de formes singulars. Mes tard, 

desplega com un joc de focs d'artifi

ci les sèves esplèndides espigues do

rais, per sobre i mes enllà de la cap-

çada. Aquestes flors, transformades 

a la tardor en una bonica capsuleta 

penjant, com un fanalet en forma de 

cor, que passa per un extens procès 

de bonics colors, preserva gelosa-

ment el trésor de la seva continuï-

tat. Les llavors conserven el seu po-

der germinatiu durant uns quants 

anys i resten a l'arbre molt de temps, 

fins i tot després que hagi perdut les 

fulles. Es un espectacle sempre inté

ressant el que ens ofereixen aquests 

arbres i d'altres a l'hivern. 

B i b l i o g r a f i a 

Gran Enciclopédia Catalana, 2- ed. 

Enciclopédia Catalana, Barce

lona, 1977. 

Paola LANZARA i Mariella PlZZETTi. 

Arboles Grijalbo, 2 - ed. Bar

celona, 1979 

Una web intéressant: http:// www. 

floraguide.es/arboles 
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Les plantes 
parasites 
Enric Ventura i Lécha 
Premi Pau Vila 2003 

Estudi d'uns organismes végétais que, tal com passa amb 

les plantes carnivores o insectivores, tenen uns sistemes 

nutricionals diferents del que tipicament entenem com a 

«normal» en una planta verda. En el cas de les plantes 

parasites, la font alternativa d'aliment la proporciona una 

altra planta: un fenomen ben peculiar. 

El mot paràsit ve del grec i vol 

dir «el que menja en taula aliéna». 

Res tan ben aplicat com en aquest 

cas. 

Des d'abans de Jesucrist, l'ho

me sap que certes plantes tenen un 

comportament diferent de la res-

ra: Plini descriu el vesc i 

Dioscôrides els frares; aquests na

turalistes ja observen, encara que 

d'una manera rudimentària, que 

aquests organismes viuen a carrée 

d'un altre. Fins el 1700, que el bo-

tànic francès Tournefort descriu 

per primer cop Cuscuta i mes tard 

Linné ho fa amb Striga no se'n tor-

na a parlar. Els grans avenços co-

mencen el segle xix i no és fins ben 

avançât el segle XX que Kuijt pu-

blica la primera gran obra sobre les 

plantes parasites, en que inclou 

totes les angiospermes parasites 

conegudes fins al moment. 

El coneixement actual d'aquests 

végétais és molt complet i abraça 

des del funcionament del parasitis

me en les plantes superiors, els seus 

sistemes biolôgics de reproducciô, 

fins a les relacions que s'establei-

xen entre la planta parasita i el dis

peser. 

Que é s u n a p l a n t a 

p a r a s i t a 

Els nutrients que nécessita una 

planta per a viure son, per un can-

tô, la matèria inorgànica que es tro-

ba dissolta al subsôl i que absorbeix 

per mitjà de les arrels i, per Paître, 

l'energia fotosintética del sol que 

capta per mitjá de la clorofiHa, una 

molécula que tenen totes les plan

tes verdes i que té la propietat de 

convertir l'energia solar, que és una 

energía física, en una energía quí

mica. 

Una planta parásita és, dones, 

la que ha perdut en part o per com-

plet alguna d'aquestes funcions i ha 

de suplir les mancances alimen-

tant-se deis compostos que trans

porten les al tres en de t r iment 

d'aquestes. 

Es poden trobar plantes parási-

tes en quasi qualsevol habitat que 

hi pugui haver al món. Sovint es diu 

que «el bon parásit no mata el seu 

dispeser»; tot i així, el dany que pot 

provocar el parásit és molt varia

ble, des d'aquells que exerceixen un 

escás impacte fins a aquells que 

afecten dramáticament la fisiologia 

i fecunditat del dispeser. 

Aproximadament, 1T% de les 

plantes amb llavor son parásites, 

unes tres mil nou-centes especies, i 

totes elles son capaces d'establir 

connexions molt especifiques i con

cretes amb el sistema vascular deis 

seus dispesers. També es dona el cas 

de parásites que parasiten altres 

parásites, fet que es coneix com a 

hiperparasitisme, encara que no és 

el mes freqüent. 

C o m e s c l a s s i f i q u e n les 

p l a n t e s p a r á s i t e s 

Com passa en altres disciplines 

de la Botánica, a mesura que hom 

s'endinsa en una especialitat deter

minada, s'adona que les coses no son 

tan senzilles com dir: «aquesta plan

ta és parásita», i ja está. 

Les plantes parásites es dividei-

xen segons els seus sistemes 

nutricionals: 

Plantes parásites anomenades 

micótrofes, que son les que parasi

ten els fongs. 

Plantes parásites anomenades 

haustorials, que son les que parasi

ten altres plantes. Aqüestes parási

tes haustorials tenen una primera 

diyisió: les hemiparás i tes i les 

holoparásites. 

t e s barbes 
(Cuscuta ; , 
es nodreixen 
del xilema 
i del floema 
(teixit vascular 
de la pianta 
dispesera que 
transporta els 
hidrats de 
carboni, aigua 
i alguns ions). 
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Uns aspectes 
del vesc 

(Viscum album). 

A dalt, 
el punt 

d'inserciô de la 
planta en la 

branca d'un pi. 

A baix. 
les mates de 

vesc parasitant 
un roure. 

Plantes hemiparàsites 
(que depenen parcialment 
del dispeser) 

Aquest grup de plantes es divi-

deix, primer, en les anomenades fa

cultatives, que son aquelles que no 

requereixen necessàriament la pre

sencia d'una planta dispesera per a 

completar el seu cicle vital, perqué 

son plantes fotosintètiques. Mal-

grat això, quan es troben amb Par

rei d'una altra planta, formen con

nexions haustorials. En son exem

ple Bcirtsw, Euphrasia, Melampyrum, 

Pedicularis, Rhinanthus, etc. 

I, segon, en les anomenades 

obligades, que son aquelles que for-

çosament necessiten un dispeser 

per a poder completar el cicle vi

tal. Ja dins d'aquest segon grup de 

les obligades es tornen a dividir en: 

Les primitives, que son les que 

es nodreixen solament del xilema 

(teixit vascular de la planta dispe

sera que transporta Paigua i els 

ions), per exemple, el vesc (Viscum 

album). 

Les avançades que son les que 

es nodreixen del xilema i del floe

ma (teixit vascular de la planta dis

pesera que transporta els hidrats de 

carboni, aigua i alguns ions), per 

exemple, les barbes {Cuscuta). 

Plantes holoparàsites 
(que depenen totalment 
del dispeser) 

En aquest grup de plantes es 

dona la manifestació mes extrema 

del parasitisme, és a dir, forçosa-

ment necessiten una altra planta 

per a poder viure. 

Aqües tes especies no t eñen 

clorofiHa; per tant, no poden fer 

la fotosintesi i tampoc no poden 

obtenir Paigua i els nutrients per 

mit] à de les sèves arrels. Lexemple 

mes s ignif icat iu son els frares 

(Orobanche) i la margalida (Cytinus 

hypocistis). La majoria de plantes 

que s'inclouen en aquesta catego

ria d'holoparàsites, creixen a les ar

rels deis seus dispesers i no tenen 

el clàssic color verd. També cal dir 

que de totes les plantes parasites 

haustorials, aproximadament un 

cinquanta per cent corresponen a 

la familia de les escrofulariàcies. 

A fi de fer-ho un xic mes ente-

M I J N T A N Y A 
Núm. 849 
Octubre 2003 



Estudis i recerques 205 

nedor, a continuado presentem un 

petit organigrama on es detalla cla-

rament les respectives subordina-

cions. 

C o m a c o n s e g u e i x e n 
les p l a n t e s p a r a s i t e s 
la c o n n e x i ó a m b e l s 
s e u s d i s p e s e r s 

Els aliments que nécessita una 

planta «normal» per a viure, cir

culen dins els teixits vasculars que 

recorren tota la planta i que es tro-

ben a les parts mes internes de les 

arrels, troncs i branques, tal com 

la sang circula per les venes i ar-

tèries de tot el nostre eos. 

Una pregunta lógica que ens 

podríem fer és: com poden, els 

haustoris (mot llatí que vol dir 

«aspirar, xuclar») d'una planta 

parásita, que acostuma a no ser 

gaire gran, perforar i penetrar fins 

a les parts mes internes d'una ar-

rel o branca mes o menys gruixu-

da i endurida d'un dispeser? 

Agafem com a exemple dues es

pecies molt conegudes a casa nos-

tra: les barbes (Cuscuta) i els fra-

res (Orobanchc). Un cop la llavor 

de la planta parásita ha germinat 

i la plántula contacta amb algún 

objecte allargat (una arrel soter

rada), s'hi cargóla seguint la direc-

ció de les agulles del re l lo tge . 

Quan contacta amb la tija es for

ma un ôrgan que hi assegura la 

subjecció; llavors és quan els haus

toris del paràsit segreguen uns 

enzims que estoven els teixits su-

perficials de l'espécie parasitada i, 

d 'aquesta manera, permeten la 

penetració, que segueix fins a tro-

bar els teixits vasculars. Un cop els 

ha perforât, ja té assegurada l'ali-

mentació. 

P r e f e r e n c i e s d e les 
p a r a s i t e s 

Les preferencies que presenten 

les plantes parasites pels seus dis

pesers son molt variades i diverses, 

i les adaptacions que han aconse-

guit t ambé . Hi ha parasi tes 

généralistes i parasites especialistes; 

les généralistes, mes comunes, per-

sisteixen probablement durant pé

riodes mes llargs en temps geolôgics. 

Aixô pot explicar per qué la majo-

P a r a s i t e s h a u s t o r i a l s 

Hemiparàsites 

Facultatives Obligades 

Primitives 

Holoparàsites 

Avançades 

ria de les plantes parasites no estan 

especialitzades en un dispeser déter

minât. 

El vesc (Viscum album) parasita 

amb molta freqiiència el pi roig 

(Pinus sylvestris) ; la resta de pins 

també eis parasita pero no tan so-

vint; també parasita l'arç blanc 

(Crataegus monogyna), i la poniera 

silvestre (Malus sp.)'. 

Al mateix temps se l'ha vist pa

rasitant els aurons (Acer sp.), els 

salzes (Salix sp.), els tiHers (Tilia sp.) 

els pollancres (Populus sp.), els ave-

llaners (Corylus avellana), els frei-

xes (Fraxinus sp . ) , els roures 

(Qucrcus sp.) i els avets (Abies alba). 

Hi ha registres que el vesc arriba a 

parasitar fins a 450 taxons diferents. 

Contràriament, hi ha espècies, com 

Bartsia alpina, 
una planta 
parasita dels 
terrenys xops 
de l'alta 
muntanya. 
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Dues plantes 
parasites, 

a dalt, 
la fonollada 
(Rhinanthus 

mediterraneusj 
/, a baix, 

Pedicularis 
pyrenaica. 

el faig (Fagus sylvatica), que no s'ha 

observât mai que les parasités. 

Els frares (Orobanche sp.) para-

siten un nombre molt élevât de 

plantes. Hi ha frares que només pa-

rasiten una sola especie, d'altres que 

parasiten totes les especies d'un sol 

genere i d'altres que parasiten tota 

una familia sencera. En canvi, son 

mes rars els frares que parasiten di

verses families. 

La margalida (Cytinus hypocistis), 

una rafflesiàcia comestible, gairebé 

esta especialitzada només a parasi-

tar les estepes (Cistus sp.). 

P a r a s i t e s d e la n o s t r a 
f l o r a 

Déu n'hi do les especies de plan

tes parasites que tenim a la nostra 

flora. Algunes d'elles son ben co-

negudes de tots les barbes, els fra

res, el vesc o la margalida en son un 

bon exemple; d'altres no son tan 

conegudes. 

A continuació présentera una 

taula de les especies que hem tro-

bat a la Flora ciels Pdisos Catalans que 

son considerades, en mes o menys 

grau, plantes parasites haustorials. 

Donant una ullada a la llista po-

dem veure que mes del cinquanta 

per cent de les plantes parasites per-

tanyen a la familia de les 

escrofulariàcies, una de les families 

que globalment té mes taxons pa-

ràsits. 

Per jud ic is q u e 
p r o v o q u e n les p a r a s i t e s 
a l s d i s p e s e r s 

La competitivitat per l'aigua i els 

nutrients son les raons mes simples 

que podríem donar per a explicar els 

efectes perjudicials que provoquen les 

plantes parasites als seus dispesers. 

Quant a les parasites que infec

ten especies silvestres, el dany que 

poden provocar des d'un punt de 

vista global resulta insignificant, 

perô pel que fa a l'espècie infecta

da, si aquesta infecció és prou im

portant, pot desembocar en la mort 

de l'individu infectât. 

El vesc (Viscum album) que 

s'instaHa a la capçada d'un pi li pro

voca la interrupció del creixement, 

la branca infectada es debilita, té 

tendencia a l'assecament i aixô pro-
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P A R À S I T S H A U S T O R I A L S E s p e c i e s p a r a s i t a d e s 

C o n v o l v u l à c i e s 

Cuscuta (totes les especies) Principalment conreu 
de lleguminoses ¡ algunes de silvestres 

E s c r o f u l a r i à c i e s 

Bartsia alpina Gramínies, fabàcies, ericàcies 
Bellardia tríxago Gramínies, fabàcies, ericàcies 
Euphrasia (totes les especies) 
Lathraea (totes les especies) 
Melampyrum (totes íes especies) 

Es ¡ndiferent i generalista 
Fagàcies, betulàcies, salicàcies 

Mela 

Oddi 

Quercus, Corylus, Cornus, Salix, 
Viburnum, Fagus, Betula, Alnus, 

Picea, Vaccinium 
'ontides (totes les especies) Festuca, Poa, Juncus, 

Trifolium, Ca rex 
Parentucellia (totes les especies) Se'n desconeixen preferences 

Pedicularis (totes les especies) Gramínies, ciperàcies, 
equisetàcies, Salix 

Rhinanthus (totes les especies) Gramínies, lleguminoses 
Tozzia alpina ssp. alpina Adenostyles, Petasites 
L o r a n t á c i e s 

Arceuthobium oxycedri Juniperus 
Viscum álbum Parasit arbori detaliat abans 
O r o b a n c á c i e s 

Cistanche phelypaea Quenopodiàcies 
Orobanche (totes les especies) És generalista 

i parasita molts generes 
R a f f l e s i á c i e s 

Cytinus hypocistis Cistàcies 
S a n t a l á c i e s 

Ósyris (totes les especies) 

Thesium (totes les especies) 

Pteridófits, Juniperus, Pinus, 
Cistus, Erica, Lonicera, Myrtus, 

Pistacia, Quercus, Rhamnus, Rosmarinus 
Asteracies, fabàcies, liliàcies, 

gramínies, rubiàcies 

voca mes fàcilment la trencadura. 

En definitiva, l'arbre té una nutri

cio mes déficient i ho reflecteix en 

una reducció general del seu crei-

xement. Si aquesta infecció és prou 

important, pot arribar a la mort. 

El fet que un frare (Orobanche 

sp.) parasiti una mata de romaní 

(Rosmarinus officinalis) o una este

pa (Cistus sp.) en principi no l'afec-

ta gaire, sempre que la mata no es 

vegi afectada per diversos individus, 

cosa poc probable perqué el model 

de dispersió de llavors del frare és 

per mitjà del vent i, per tant, les 

noves plàntules del paràsit, presu-

miblement, aniran a topar lluny de 

la planta mare. 

Es en el camp deis conreus on les 

plantes parasites fan o poden fer mes 

mal des d'un punt de vista écono

mie. De 1 T % de totes les plantes 

parasites, només un nombre molt 

réduit d'espécies (entre vint i qua-

ranta), son les que es consideren 

perilloses perqué afecten greument 

especies cultivades de gran interés 

economic per a l'home. Gairebé to

tes aqüestes especies son les barbes 

(Cuscuta sp.) i els frares (Orobanche 

sp.), que el pagés ha d'estar comba-

tent constantment amb herbicides 

i altres mitjans técnics que moltes 

vegades resulten infructuosos, pri

mer, perqué el cicle vital d'aquests 

parásits está íntimament relacionat 

amb el cicle del conreu parasitat, i, 

segon, perqué el mal que fan aquests 

parásits al conreu, el fan des de la 

fase subterránia, és a dir, al nivell 

de les arrels, i aixó resulta difícil de 

combatre. 

Per acabar, direm només que, des 

d'una perspectiva purament bioló

gica, les plantes parásites, igual que 

les insectívores, mereixen exacta-

ment el mateix respecte que la res

ta; únicament teñen uns sistemes 

nutricionals diferents. 

En aixó rau la meravellosa diver-

sitat del nostre món. 

B i b l i o g r a f í a 

J . A . LÓPEZ-SÁEZ, Pilar CATALÁN, 

L lorenc S Á E Z . 2 0 0 2 . Plantas 

Parásitas de la Península Ibérica e 

Islas Baleares. Madrid. 

E. M. GIFFORD & A . S . FOSTER. 1 9 8 8 . 

Morphology and Evolution of Vas

cular Plants. Wadsworth. 

E. STRASBURGER. 1 9 9 4 . Trátalo de 

Botánica. Barcelona. 

Katherine ESAU. Anatomía vegetal. 

Ediciones Omega. Barcelona. 

Cytinus 
hypocistis 
ssp. hypocistis, 
un paràsit 
de color groe 
esclatant que 
parasita les 
estepes de flor 
blanca. 



Terres i pobles 

Vivències d/una estada 
a Calcuta (Ìndia) 
Antoni Playà 

Calcuta és capital de l'estat de bengala Occidental i té prop d'onze miti

ons d'habitants. Fundada, en bona part, pels anglesos a la darreria del 

segle xvii, fins al començament del segle xx va ser la capital de l'India 

británica. Ara, però, està envoltada de barraques, on es concentra la ma

jor part de la poblado, amb una gran barreja d'ètnies, castes i llengües. 

Els atrotinats 
tra m vi es de 

Calcuta. 

De sempre havia desitjat visitar 

la ciutat de Calcuta —en bona part 

gracies al seguit de cròniques apa-

regudes a la premsa sobre aquesta 

ciutat i, a la vegada, a les referènci-

es que n'havia obtingut dels meus 

amies que hi havien estât—, i com 

que en aquella ocasió em trobava a 

Puri, a uns tres-cents quilomètres 

de distancia, vaig decidir arribar-

m'hi. 

L a c i u t a t d e C a l c u t a 

Calcuta , capital de l 'estat de 

Bengala Occidental de la Repúbli

ca de l'India, amb prop d'onze mui

ons d'habitants (1993), fou funda

da en bona part pels anglesos a la 

darreria del segle xvn, i fins al co

mençament del segle XX va ser la 

capital de l'India británica. S'hi dis-

tingeixen dos sectors: el nudi d'ori-

gen europeu i la ciutat prôpiament 

oriental. El primer és un espai obert 

amb centres comerciáis i de nego-

cis i barris residenciáis modems; al 

seu entorn hi ha els edificis de go

vern procedents de l'època del do

mini britànic. La part oriental pre

senta una congestionada aglomera

d o d'edificis que s'intensifica a prop 

del riu Hooghly. La ciutat està en

voltada de barraques, on es concen

tra la major part de la població, amb 

una gran barreja d'ètnies, castes i 

llengües. Entre els edificis, museus 

i monuments mes significatius cal 

esmentar el Museu de l'India, que 

guarda una part de la balustrada del 

stupa de Bharhut (monument reli-

giós, 150 aC) i també importants 

coHeccions d'escultura grecobúdica, 

gupta i postgupta. El Victoria Me

morial, un dels edificis mes notables, 

és una bona mostra de l'arquitectu-

ra del temps de la colonització bri

tánica. Al barri de Manicktala hi ha 

el temple de Badri Das. Quant a la 

fortificado Maidan & Fort William, 

construida pels anglesos, tan sols pot 

ser visitada amb un permis especi

al. I si es disposa de temps i es vol 

recorrer la ciutat, queda un gran 

nombre de llocs intéressants per vi

sitar. 

De Pur i a C a l c u t a 

Amb l'anglès Richard, el quai 

vaig conèixer a Puri, decidírem 

acostar-nos a Calcuta. Hi vam arri

bar de bon matí, després d'un viat-

ge en tren d'unes dotze hores de 

durada en que alternàrem, en bona 

part, entre dormir i prendre el te, 

de tal manera que el trajéete no 

se'ns va fer gens llarg. En arribar a 

Calcuta ens va estranyar força que 

pel carrer ningú no se'ns acostés per 

oferir-nos el servei de bicycle rick-

shaw (ciclotaxi), tipie en tot el país. 

De fet, és l'unica ciutat important 

de l'India en la qual no s'utilitza 

aquest tipus de transport, i sí el rick-

shaw (carro de dues rodes) per a dos 

i mes passatgers, que és tirât per un 

home; en ocasions també sol por-

tar-hi qualsevol mena de mercade-

ries, mobles, maletes, etc. I, per si 

fos poc, acostuma a anar descalç. 

Tot seguit agafàrem el ferri per 

passar a la riba oposada del riu 

Hooghly, fins que vam arribar a la 

zona on, segons la informació rebu

da, hi havia els hôtels de preus més 

assequibles. 

Després d'un llarg recorregut a 

peu vam localitzar un dels establi-

ments que ens van semblar més adé

quats. Tanmateix, els dormitoris 

havien de ser compartits. 

A p o s e n t a t a C a l c u t a 

Entre els companys de la meva 

cambra, hi havia un japonés d'aliò 

més caracteristic: ulleres rodones, 

baixet, quan parlava no se sabia si 

ho feia en angles o bé en el seu idi

oma; una coreana molt simpàtica, 

que demostrava amb els seus gestos 

una gran simpatia pels espanyols, si 

bé desconeixia en absolut el nostre 

idioma; un francés que enraona-

va en hindi i que estava mig sonat 

—aquest sí que era un cas força sin

gular: solia demanar-nos objectes en 

qualitat de préstec, i després havies 

d'anar-li al darrere reclamant-li allò 

que li havies deixat—; i, per com

pletar la llista, un corea que gairebé 

no parlava; bona part del temps se'l 

passava consultant les guies o el dic-

cionari coreà-anglès o a l'inrevés. A 

mi que sempre m'ha agradat entrar 

en conversa amb la gent... ben poc 

podria gaudir-ne amb aquells com-
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panys; ara bé, aviat ho vaig tenir so

luc ionan havent sopat i abans 

d'anar-me'n al Hit, vaig baixar a re-

cepció a fer petar la xerrada amb 

l'administrador de l'hotel, en Singh; 

un home eixerit, d'un carácter força 

obert. La conversa va ser tan amena 

que, sensé adonar-nos-en, es va per-

Uongar fins passada la mitja nit. Lla-

vors vaig tornar a la habitado amb 

la ferma intendo d'agafar el son. Ha, 

ha! Que n'era, d'innocent; els insec

tes no m'ho van pas permette, per la 

quai cosa vaig deduir que el meu cos 

els venia a ser com un ressopó d'aliò 

mes suculent! 

N o u a l l o t j a m e n t i n o v e s 
p o s s i b i l i t a t s 

Lendemà, havent esmorzat i des

prés d'acomiadar-me d'en Richard, 

el company que havia conegut a 

Puri, i en especial d'en Shing, em 

vaig trasl ladar a la res idencia 

Salvation Army, en la quai el dia 

abans ja havia observât millors con-

dicions higièniques. Alla vaig coin

cidir amb un grup d'espanyols, nois 

i noies, que es prestaven com a vo-

luntaris en una de les cases que la 

Mare Teresa tenia a Calcuta per a 

l'assistència dels desvalguts. D'en-

çà del primer moment, entre amb-

dues parts s'establf un corrent de 

simpatia. Dels seus comentaris vaig 

deduir el motiu que els havia mo-

gut a oferir-s'hi: uns ho feien impul

sata per la seva profunda fe cristia

na i els altres simplement perquè la 

seva consciència els ho demanava. 

Vaig entendre que aquella tasca no 

devia ser gens planera, ans al con

trari; vaig intuir que per a dur-la a 

terme calia una bona dosi de corat-

ge, de sacrifici i d'adaptació a unes 

condicions força precàries. D'aque-

lla conversa, en vaig treure un ré

sultat positiu: l 'endemà, de bon 

mati, em vaig apressar a oferir-me a 

la colla, cosa que els va sorprendre 

en gran manera, ja que tot just 

m'acabaven de conèixer; però els va 

satisfer que volgués incorporar-me 

a aquella missió humanitària. Des-

prés d'esmorzar, vam emprendre a 

peu el cami que ens havia de dur 

fins a una de les cases de la Mare 

Teresa de Calcuta que hi havia en 

aquella urbs. 

La M a r e T e r e s a d e 
C a l c u t a 

El nom i cognom de la fundado

ra era Agnes Gonxha Bojaxhiu, 

d'origen albanès i de familia humil, 

nascuda a Macedônia l'any 1910. Va 

ingressar, quan tenia divuit anys, a 

la congregado de les germanes de 

Loreto, a Irlanda. Mes tard va ser 

enviada a Calcuta com a mestra del 

coHegi d'un convent. En veure la 

gran quantitat de persones desval-

gudes i moribundes que hi havia als 

carrers, deixà el convent per dedi-

car-se a atendréis. Fundà la congre

gado de les Missioneres de la caritat 

(1950) i obri el Mrmal Hriday («Cor 

Pur»), llar on s'acull diàriament la 

gent pobra i malalta. La congregado 

té un centenar de cases escampades 

per vint-i-cinc països. Entre altres, 

la Mare Teresa va rebre el premi 

Nobel de la Pau (1979) . 

U n a a l t ra m e n a d e 
t u r i s m e 

I tornem al punt en qué ho havi-

em deixat. Després d'haver fet un 

trajéete a peu de quasi mitja hora al 

llarg d'una barriada plena de barra

ques, en que s 'evidenciaven les 

greus mancances que sofria la gent 

que hi habitava, vam arribar a la 

casa on anàvem. Trobar els nens mig 

despulláis al mig del carrer dema-

nant almoina, els ancians amb un 

aspecte cadavèric, en les mirades dels 

quais s'endevinava un profund sen

timent de pau i de serenor, em va 

servir, tot plegat, com a proleg de la 

tasca que m'havia proposât de fer. 

Aixi que hi arribàrem, el conjunt 

de naus d'una sola planta que for-

maven la residencia, tot i la seva sen-

zillesa, em va captivar: venia a ser 

com un oasi enmig de tanta pobre-

sa. Eis Companys van presentar-me 

a una monja que hi havia a recep-

ció, la quai, després de fer-me les pre

guntes de rigor sobre la meva deci-

sió d'atendre els malalts, va pren

dre 'm les dades personáis, em dona 

una colla d'instruccions, una bata 

d'un color blau grisós, i... a treballar. 

Una escena de 
la vida diaria 
de Calcuta 
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De bon començament la meva 

tasca, entre altres coses, consistia a 

netejar les sales dormitori. Per a fer 

aquesta feina, prèviament se n'ha-

vien de treure els malalts, que ha-

vfem d'acompanyar i acomodar, 

d'una manera provisionai, en uns 

patis coberts que hi havia adjacents 

a les sales. N'hi havia que ni tan sols 

es podien valdre per si mateixos; en 

aquests casos adoptàvem la solució 

de treure'ls a braços entre dos vo-

luntaris. Tot i aixf, encara ens que-

dava la feina de retirar els llençols i 

fundes, que després portàvem a la 

sala de desinfecció de roba, de des-

muntar els Hits i de treure'ls a fora. 

D'aquesta manera ja tenîem la sala 

lliure per a la neteja. Després d'una 

bona escombrada, repartia el des

infectant (zotal) per terra, després 

hi tirava cubells d'aigua, i amb un 

pal fregador passava a netejar i ei-

xugar el terra. El primer dia, per 

manca d'experiència, em vaig cal

car unes xancletes, amb la qual cosa 

vaig acabar amb els peus ben xops; 

això va fer que l'endemà em posés 

les vambes més adequades que por

tava a l'equipatge. Enllestida la ne

teja i la desinfecció de les sales, pas-

sàvem a coHocar els llits al seu Hoc, 

posar-hi els llençols i enfundar les 

coixineres. D'enea d'aquell moment 

ja podien entrar els pacients, o bé 

per si sols o bé amb el nostre ajut. 

Aquesta feina que acabo d'explicar 

s'havia de fer cada dia. 

Aixf que un malalt t'ho soldici-

tava, l'havies d'atendre immediata-

ment, fos per ajudar-lo a anar al 

vàter o, en el cas que no es pogués 

moure del Hit, coblocar-li l'orinai i, 

si calia, netejar-lo. Un seguit de ve-

gades vaig haver d'avisar el servei 

mèdie perquè prestessin atenció als 

malalts que al meu entendre ho 

necessitaven. Una altra de les fei-

nes que se'm va assignar va ser afai-

tar el cap d'una colla de pacients, 

feina que vaig aconseguir portar a 

bon terme, malgrat l'évident desgast 

de les maquinetes que tenfem a 

l'abast. 

Al punt del migdia, per torns, 

s'acostumava a fer un quart d'hora 

de descans, que els voluntaris apro-

fitàvem per a prendre un te amb 

gaietés i fer petar la xerrada. Més 

tard, anàvem a la cuina a buscar uns 

perols grossos que contenien el 

menjar i el repartfem entre els ma

lalts; fins i tot se'ls havia de péixer 

en aquells casos que havien perdut 

l'esma de dur-se el menjar a la boca 

i, a la vegada, procurar d'animar-los 

amb gestos i monosîHabs i acom-

panyant-ho amb un somriure als lla-

vis, tot i que la processò ens anava 

per dintre. Més tard passàvem a re-

collir tot allò que s'havia fet servir i 

ho portàvem a la cuina per deixar-

ho tot net abans de l'hora que el 

nostre torn piegava, que venia a ser 

cap a dos quarts de dues del migdia. 

En aquests hospitals, per manca 

de mitjans économies, no s'hi havi

en près les mesures sanitàries i higi-

èniques per a la prevenció de possi

bles contagis de malalties com ara 

la sida, la tuberculosi i altres. Ca

daseli de nosaltres ens haviem d'es-

pavilar pel nostre compte: d'una 

banda, quan jo sortia de la feina i 

arribava a l'hotel, la primera cosa 

que feia era passar per la dutxa i 

canviar-me de roba. De l'altra, quan 

havia d'atendre els malalts, ho feia 

posant-me els guants que vaig ha

ver d'adquirir fora de l'hospital, evi-

tant-me aixf possibles contagis. 

Eendemà, en tornar a l'hospital, 

la primera cosa que vaig fer va ser 

anar a veure un dels pacients a qui 

el dia abans havia afaitat el cap. El 

vaig trobar força estrany: tenia la 

mirada com perduda i el cos gaire-

bé immòbil. Li vaig pressionar su-

aument el braç; al cap d'una estona 

vaig observar que movia lleugera-

ment els llavis en un intent de som-

riure'm, i tot seguit m'allarga la mà. 

Aquell gest em va emocionar tan 

profundament que, transcorreguts 

gairebé deu anys, encara el tinc viu 

a la memòria. 

Ben aviat em vaig adaptar, ja ana

va per les sales com si hi hagués es

tât tota la vida. Entre altres serveis 

que m'havien assignat, després d'un 

entrenament, n'hi havia un que con

sistia a fer massatges a les persones 

que es trobaven afectades d'apople-

xia. Era évident que bona part dels 

malalts que hi ingressaven ho feien 

en un estât força precari de salut, als 

quais amb prou feines els quedaven 

forces per a gemegar o plorar. Solien 

ser persones de mitjana edat que eren 

recollides del carrer, i tan sols els 

quedaven els ossos i la peli. Creieu-

me: un autèntic calvari! 

A casa nostra, mitjangant els 

programes televisius i dins la franja 

horària dels àpats, forca vegades ens 

retransmetren escenes de la més 

patètica misèria en pai'sos del ter-

cer món, si bé al cap d'una estoneta 

ja les hem oblidat. Ara bé, la cosa 

canvia i molt quan aquests quadres 

de dolor són tocats en directe. Aixi 

si que et penetren a la consciència i 

et deixen una empremta inesborra-

ble, per sempre! 

Un b o n m à s t e r 

D'una missió d'aquest tipus, si 

t'ho proposes, pots aprendre'n molt: 

dels companys del voluntariat, de 

les germanes de la Caritat, del per

sonal mèdie i, també, cai remarcar-

ho, dels mateixos malalts. Molts dels 

escrùpols que tenies quan vas arri-

bar a aquesta institució ja els has 

desat a la «cambra dels mais endre-

gos», i això fa que quan tornis a casa 

n'hagis obtingut uns resultats forga 

positius. Si hi estàs predisposat, a 

mesura que passen els dies ets sents 

més segur en la teva feina i notes 

que el teu caràcter s'enforteix. Es

tàs més relaxat, ja no et preocupa 

res; acuts amb prestesa alla on són 

necessaris els teus serveis. 

En una ocasió va ingressar un 

home a qui mancava una bona por-

ció de natja; tan profunda era la fe

nda, que possiblement li hauria po-

gut cabre el puny. A causa del dolor 

que patia quan el curaven —per 

manca d'anestesia—, deixava anar 

uns crits tan i tan esgarrifosos, que 

es devien sentir per tot l'hospital. 

Quant a les germanes que pres-

taven els seus serveis en aquella ins

titució, eren mereixedores de lloan-

ces; tanmateix, em temo que em 

quedaré curt. Boniques, no cai dir-

ho, amb una gran dosi d'humanitat 

i simpatia. En tot moment se'ls di-

buixava un somriure als llavis. Es 

feien uns grans tips de pencar, acu-

dien alla on se les demanava; tan 

aviat les trobaves netejant el darre-

re d'un malalt, com curant les na-

fres d'un altre pacient, o a la infer

meria prestant ajuda als metges i 

fent tota una sèrie de treballs que 

fora llargufssim d'enumerar. 

Les sales per a dones estaven 

instablades en una altra zona de 

l'hospital amb els mateixos serveis 
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que en les altres. Era evident, en 

termes gênerais, que elles hi ingres-

saven en un estât força més avan

çât de malaltia que no pas els ho

mes. Eany 1993, que és quan jo hi 

vaig ser, la dona estava relegada a 

un nivell més baix dins la societat i, 

evidentment, sotmesa a l 'home. 

Amb uns mitjans força precaris, 

havia de combinar el paper de mare 

i esposa amb les feines fora de casa, 

que un munt de vegades acostuma-

ven a ser prou feixugues. D'altra 

banda, cal tenir en compte la défi

cient alimentació, la quai cosa fa 

que a la curta o a la llarga s'acostu-

mi a pagar amb la salut. Dubto, en 

gran manera, que als inicis del se

gle xxi la situació de la dona a l'In

dia hagi expérimentât algun canvi. 

U n a a n è c d o t a « m u s i c a l » 

Valdrà la pena que us expliqui un 

fet força divertit que va succeir du

rant la meva estada en aquella en-

titat: cada dia i de bon matî, se ce

lebrava la missa a la capella que 

hi ha instaHada dins el recinte de 

l'hospital. En aquella ocasió, a ban

da de les monges i dels clergues, hi 

assistfem bona part del voluntariat, 

perquè era l'aniversari d'una de les 

religiöses. Iniciada la missa, la cele-

bració anava seguint el seu procès, 

fins que arribà el moment de l'offer

toti —ritu en que el sacerdot ofe-

reix el pa i el vi que han de ser con-

sagrats—. Tot d'una, d'entre els fi-

dels esclatà un soroll sec i un xic fort 

que a poc a poquet es va anar 

esmorteint, fins a acabar en un to 

similar al d'una flauta dolca —era 

evident que aquell «solo 

pseudomusical» no havia estât pas 

programat per a aquella cerimònia 

religiosa—. De cop, eis assistents 

esclafîrem a riure. És molt possible 

que aigu identifiqués «l'intèrpret de 

la melodia», encara que, per pru-

dència o per amistat, opta per silen-

ciar-ho. Aquell fet tan inesperat es 

va escampar per tot l'hospital, cosa 

que va fer que durant molt de temps 

fos el nucli hilarant de les conver

ses. 

E l s v e ï n s de l c a r r e r 

Al mateix indret de l'hotel on 

m'hostatjava hi havia petits grups 

Un intens 
moviment de 
vehicles i 
persones 
caracteritza 
Calcuta una de 
les urbs més 
densament 
poblades de 
l'india. 

de persones que vivien al carrer. Per 

a fer-se el menjar disposaven d'un 

fogonet que cremava amb querosè. 

En arribar la nit estenien a terra 

unes flassades, força rònegues, i 

unes altres per a resguardar-se de la 

humitat, i en cas de pluja planta-

ven uns pals i a sobre hi estenien 

uns plastics, amb la quai cosa es res-

guardaven, en part, de la humitat. 

En passar pel seu davant, quan 

jo sortia de l'hotel, fèiem un inter-

canvi de salutacions, i en ocasions 

coHaborava donant-los llet i algun 

altre producte alimentari. De fet, 

s'havien instablat al carrer amb 

aquesta finalitat: aconseguir dona-

tius. Circulava el rumor que alguna 

d'aquestes families havien de lliu-

rar diners a certes màfies, per la quai 

cosa es veien obligats a vendre's, en 

part, allò que els havies donat. Tam-

bé hi havia qui es guanyava la vida 

oferint menjars cuinats en uns 

fogonets instaHats sobre un carret. 

Gairebé feia un any que un es-

panyol, ajudat per altres voluntaris, 

cada dia de set a nou del vespre, al 

mig de la vorera, oferia consultes 

d 'ATS per a qui ho necessitava, 

donant-li, fins i tot, els médica

ments. D'altra banda, altres colles 

de voluntaris acostumaven a anar a 

les andanes de les estacions de tren 

—en les quais força gent sensé sos-

tre es quedava a dormir— amb la 

finalitat de recollir els malalts i por-

tar-los a alguna de les cases de la 

Mare Teresa. 

A Calcuta també hi havia una 

casa destinada a atendré els nens 

petits i malalts que els voluntaris 

recollien dels carrers. M'hauria 

agradat molt prestar-hi els meus ser-

veis, però no va poder ser, ja que es 

requeria gent especialitzada i a Mar

gues temporades. Finalitzada la 

meva estada en aquesta ciutat, que 

va ser de quinze dies, i després 

d'acomiadar-me de tots els amics i 

companys, vaig emprendre el viat-

ge cap a Siliguri, ciutat del nord de 

l'India, fronterera amb l'estat de 

Sikkim. 
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Recordant 
Mn. Ramon Vidal i Pietx 
Hilari Sanz i Gonel 

Una recordan^a de Mn. Vidal, consoci nostre, enriquida amb una relació 

completa de les seves publicacions, feto des de l'amistat i l'afecte. 

Mossèn Ramon Vidal ha mort. 

Per fi el gran moment d'anar amb 

el Pare, de fer el «darrer cim», com 

eli deia, i que tant desitjava darre -

rament, li arribà el dia 10 del xafo-

gós mes d'agost d'enguany. 

Ens deixava l'amie, el germi, el 

gran poeta desconegut per molts, tot 

eli sentiment, sensibilitat, amor i fla

ma viva, que estimava la terra, els 

grans espais oberts i lluminosos i, per 

damunt de tot, la muntanya, la seva 

Muntanya mítica, així, amb majús-

cula, com eli sovint l'escrivia per re-

verenciar-la, i que fou de sempre la 

seva musa, la font de la seva inspi-

ració, el simbol de la puresa, l'ob-

jectiu final de la vida, alla on, al cim 

més alt, voltat de carenes encanta-

des, damunt la neu immaculada, 

s'hostatjava l'Esser Suprem: Déu, el 

Pare, el Crist, Jesús... Darrerament, 

potser perqué se sentia veli i defa-

llit, es delia per fer aquest darrer 

cim. 

No fare un biografia de Mn. 

Ramon, ni relataré les moites anec

dotes i fets de la seva vida, ja que 

tots aquests détails els recull amb 

escreix en els dotze volums de la 

seva obra autobiogràfica que porten 

per títol Memòries d'un veli infant 

incorregible, però sí que destacaré els 

moments més intéressants que ana-

ren forjant la seva vida. 

A p u n t s b iogra f í es 

Neixa Vicel21 d'octubrede 1912. 

Dels cinc als deu anys fa estudis pri-

maris a l'Escola Estatal de Vie. Eoc-

tubre de 1922, quan tenia just deu 

anys, ingressa al Seminan de Vie com 

a alumne extern. A tretze anys co-

mença a escriure poesia sota el mes-

tratge del seu pare. A catorze anys 

publica un primer poemet a la Gazeta 

de Vie. Fou un mal alumne de filoso

fia, però el primer en teosofia, mani

festant la seva dèria literaria. A di-

vuit anys deixa el Seminari. Eoctubre 

de 1931 ingressa als Cursos de Cultu

ra General de l'Escola Normal de la 

Generalitat. El setembre de 1935 és 

mestre titular de l'Escola Parroquial 

de Sant Joan de les Abadesses. 

La guerra civil el sorprengué fent 

de mestre a les Escoles Municipals de 

Vie. Un temps incògnit transcone fins 

al 26 de desembre de 1938, que eau 

presoner de les forces rebels al front 

del Segre. Lestiu de 1939 torna a casa 

seva a Vie, llicenciat de l'exèrcit. 

Ingressa de nou al Seminari de Vie 

entre 1940 i 1941- Tenia, dones, vint-

i-vuit anys. El 29 de juny de 1934, a 

trenta-un anys, si els números no em 

fallen, és ordenat prevere. 

El juliol de 1943 i durant quatre 

anys, és vicari de Taradell, on desple

ga una gran activitat literaria, teatral 

i musical, a més de l'eclesial. Escriu i 

estrena La Passio, uns Pastorets poema-

tics i un Homenatge a Verdaguer en el 

centenari de la seva naixença. 

Des de 1942, és mestre de l'esca-

lafó estatal a Centelles i destinât tem-

poralment a d'altres pobles i llogar-

rets de la rodalia, fins a la seva jubila

do als setanta anys. 

Destaca musicalment, i fou mes

tre de capella del Seminari de 1940 a 

1943. Durant vuit anys fou director 

de l'Escolania Verge de l'Alba de 

Manresa. Passa quatre anys de vicari 

organista a Taradell. Un any fou mes

tre de capella al monestir de Poblet i 

cinc anys director de l'Orfeo Vigatà. 

De la seva sortida de l'Orfeo no en 

guarda mai bon record. 

Per la seva afició a la muntanya i a 

l'excursionisme, el 1960 es fa soci del 

Centre Excursionista de Catalunya, 

on participa activament com a moni-
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tor de muntanya i conseller espiritu

al, acompanyant el qui subscriu, a les 

Estades per a nois i noies als nostres 

refugis, que el Centre organitzà du

rant els anys 1960-1970. 

Un breu a n e c d o t a r i 

Podría contar moites, moltissimes 

anecdotes de Mn. Ramon, fruit del 

seu tarannà independent, que li créa 

més d'un problema, perô l'espai no 

m'ho permet. 

Era un home, com la majoria de la 

gent rural de la plana de Vie, un xic 

burleta, amb una rialleta de murri que 

no l'abandonava gairebé mai. Era com 

un infant entremaliat. Expert mun-

tanyenc, català de soca-rel, un ex-

ceHent poeta i cantaire, amb una 

mentalitat oberta i Iliberal que no li 

impedí mai ser un bon sacerdot. Pot

ser per ser massa Iliberal i indepen

dent, jo sempre li deia: «Ramon, ets 

un sant home, perô un mal capella». 

I ell em contestava, amb aquella ria-

11a que jo tan bé coneixia: «Hilari, no 

et fus mai de les aparences». 

Una anécdota que retrata fidel-

ment com era Mn. Ramon esta reco-

llida en un article publicat a MUNTA

NYA («La Madona d'UUdeter», núm. 

823, juny de 1999), que vaig escriure 

amb motiu deis noranta anys del re-

fugi vell d'UUdeter i deis quaranta del 

nou, en qué també es recull la deli

ciosa poesia que dedicà a la Madona 

d'UUdeter tôt just quan amb els nois i 

noies de l 'Estada l 'acabàvem 

d'«entronitzar». Us recomano que el 

Uegiu per a entendre la personalitat 

de Mn. Ramon. 

Recordó que, durant la seva con-

valescència després de la intervenció 

quirúrgica de cor a que es va haver 

de sotmetre, jo passava les tardes a la 

clínica amb ell per fer-li companyia. 

Aixô ens permeté mantenir Uargues 

converses. M'atreviria a dir que Ua-

vors els nostres papers es canviaren: , 

ja vaig esdevenir el seu confessor, sen- ; 

se la potestat de perdonar, perô. Em 

parla de les seves pors, dels seus dub- i 
tes, de la seva gran fe per a superar

los, i dels dos grans amors de la seva ! 

vida. I en una ocasió també em digué ; 

tot serios que, quan es va despertar , 

de l'operació, experimenta un gran 

disgust, una gran decepció. Em con- . 

tà, amb la seva manera peculiar d'ex-

pressar-se, que el primer que havia ! 
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pensat era: «Coi! Ja torno a estar aquí? 

Tan bé que em trobava lluny d'aquest 

món...». Aquest breu comen tari re-

sumeix l'intens desig que darrerament 

tenia d'anar a reunir-se amb el Pare. 

Sempre li féu basarda la soledat. 

Malgrat estar voltat de gent amiga, 

se sentia sol. Necessitava una ànima 

amb qui compartir els seus senti-

ments, amb qui mantenir una con

versa al seu nivell cultural, espiritual 

o poètic. Aquesta mancanga el porta 

a profundes i freqüents depressions de 

qué sovint havia de ser tractat. 

Pet i ta h istor ia d ' u n a 
a m i s t a t d e d e b ò 

Vaig conèixer Mn. Ramon quan eli 

era mestre de quitxalla de Vidrà i nos-

altres érem estadants de la masia de 

les Escanes. Amb nosaltres veié el cel 

obert. Per fi tenia algii amb qui poder 

parlar de temes que no fossin els ra-

mats, les vaques, les prades o les pica-

baralles per les herbes, que eren els 

unies de què es parlava en aquell 

ambient rural i camperai. 

Aviat nasqué entre nosaltres una 

amistat que els anys anaren sedimen-

tant i ennoblint coni fan amb el bon 

vi, fins a substituir el mot «amie» pel 

de «germà». Esperava amb délit els 

caps de setmana, que era quan sojor-

nàvem a les Escanes, per passar els 

capvespres xerrant al voltant del foc 

de la llar que jo havia encès 

generosament tot just arribar a la 

masia... Parlàvem de tot, però el tema 

principal aviat derivava cap a la mun-

tanya, els seus cims, sempre simbòlics 

i poètics, i les excursions. Aquell am

bient que es respirava a la masia prop 

de la llar, amb l'espectacle bellugadfs 

i canviant de les fiâmes i voltat 

d'amies, li plaïa tant que aviat trans

forma les imatges en poesia i vet aqui 

el que va escriure: un petit poema des-

conegut per tothom i que ara em plau 

de donar a conéixer a tots vosaltres, 

per confirmar el taranna d'aquell po

eta extraordinari. 

Déu vos guard 
per a les Escanes 

Si a aquesta casa truques amb el cor a 

la ma, 

pelegrí de carenes encantades, 

la porta dolqament se t'obrirá 

amb l'amical ofrena de la sal i del pa. 

I assegut a propet de les flames sagra-

des 

et sentirás entre germans, germá!, 

i gaudirás de les belles parlades 

que només la puresa dels cims pot ins

pirar. 

Aquests versos els escrivia el maig 

de 1971. 

Un d e u t e 

No puc acabar aquest relat sense 

complir un deure sagrat vers Mn. 

Ramon, vers el germá Ramon. Ell vo-

lia que en el recordatori de la seva 

mort hi figures el poema que havia 

escrit, el 10 d'agost de 1996, per a 

quan li arribes el moment de fer el 

darrer cim. Circumstáncies proto-

coHaries, burocrátiques i de manca 

de temps impediren que aquest recor

datori fos imprés i repartit entre els 

assistents a l'acte fúnebre. Ara, enca

ra que un xic tard, germá Ramon, em 

plau molt que sigui jo qui doni com

pliment a la teva voluntat de fer co

néixer a tots els teus amies, a tots els 

teus gennans, el teu darrer pensament 

fet poesía per a aquest moment. 

De la meva mort 

Jo no sé quan... pero vindrá un bon dia, 

venhnt de vos per forea será bol, 

que entraré, gemegant, a l'Htrrt de l'Ago

nía... 

També com vos hi trabaré la flor 

de la por, de langoixa anguniosa... 

També em semblará inútil de morir 

i fins demanaré, amb veu commosa, 

un any, un dia mes, malgrat fos en pa-

tir... 

Llavors, Senyor (sabeu d'aquestes coses 

pels assots, les espines, els claus-foc de la 

Creu, 

els bubons que s'esberlen talment mará-

des roses 
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Un exemple de 
les sèves 

innobrables 
publications, 

el poema La Veu 
de Déu, 

de 1998. 
Va ser dedicat 

a la memoria de 
Mn. Eusebi 
Miralpeix. 

La portada 
reprodueix una 

aquarel-la de 
Montserrat 

Llimargas 
amb el 

campanar de la 
catedral de Vie. 

LA VEU DE DEU...! 
(poema) Mn. R A M O N V I D A L i P I E T X 

Ili 
i tot el que és posterma i rebuig de Cirì-

neu...), 

que us senti compartint el meu fracàs de 

lluita 

i la meva denota, però amb gust de sol 

ixent 

i copsi de les vostres sagrades mans la 

fruita, 

gens afanyada, és certi, del meu capte-

niment... 

Ben a prop meu l Sóc tori poqueta cosa... ! 

1 el guany que ha merescut el vostre 

dineró 

és tori migrat..., que ni la mà no gosa 

treure el rèdit-miséria del clot del butxa-

cól 

Quan soni, doncs, la meva hora darrera 

us dire, tremolós però amb esperanqa 

vera: 

«Malgrat els meus pecats, us estimo, 

Senyorl». 

Germà Ramon, allarga'ns la teva 

mà generosa per ajudar-nos en la dar

rera grimpada quan ambi el moment 

de fer el nostre daner cim. 

Recul l d e la s e v a o b r a 
l i terar ia p u b l i c a d a 

1974: Nadal a les altes valls del Ges i 

altres contalles. 

1980: La muntanya perdurable. 

1980: Lesbarzer que no es consum 

mail II 

1982: Refugi veli dVll de Ter. Foc de 

camp. 

1983: Memòries d'un veli infant incor

regible. Recull Ir (Infantesa - A). 

1984: Memòries d'un veli infant incor

regible. Recull 2n (Frimera joventut 

-A). 

1985: Memòries d'un veli infant incor

regible. Recull 3r (Escola Normal de 

la Generalitat - A). 

1986: Nadal a «Sant Francese s'hi mo

ria». 

1987: Memòries d'un veli infant incor

regible. Recull 4t (...i vingué la guer

ra civil! — A). 

1988: Matines de la Mare de Déu dels 

cims. 

1988: Mertvmes d'un veli infant incor

regible. Recull 5è (Delmeufadrinat-

ge vigatà (3r. B). 

1990: Mestre! (Vida, passio, mort i re-

surrecció d'un pedagog). 

1990: Memòries d'un veli infant incor

regible. Recull 6è (Retom a la casa 

del Pare). 

1991: EÍ i>ergeret de la morta. 

1993: Recull de contalles ingénues. 

1993: Jesús de Natzaret, el Crist. 

1994: Memòries d'un veli infant incor

regible. Recull 7è (Vicari de 

Taradell). 

1995: Eis Pastorets (Quan el Cel deixà 

phare la Rosada Divina). 

1995: Memòries d'un veli infant incor

regible. Recull 8è (Memòries d'un 

pedagog (?) decebut). 

1997: Memòries d'un veli infant incor

regible. Recull 9è (Memòries d'un 

music (?) «defenestrai»). 

1998: Memòries d'un veli infant incor

regible. Recull lOè (El retrobament 

amb els meus morts mes estimats). 

1998: La veu de Déu...! (poema). 

1999: Aneto, carena de cristall i de 

ttum... (noveHa de muntanya). 

2000: Memòries d'un veli infant incor

regible. Recull l lé (De la meva in-

tervenció quirúrgica a la válvula aòr

tica) . 

2001 : El meu humil llibre de la Mare de 

Déu. 

2002: Personatges populars de la meva 

ciutat (o sigui, ciutadans de segona i 

tercera divisió). 

2002: Jesús i jo -Déla meva pobra llui

ta espiritual (Memòries d'un veli in

fant incorregible). 

2003: D'una escalada interior (poè

mes) . 

M é s s o b r e e ls s e u s escr i ts 

Eany 1926 publica el seu primer 

poema a la Gameto de Vie. 

Eany 1943 s'estrena a Taradell La 

Passio, que no fou publicada. 

El mateix any publica Homenatge 

a Verdagwer i El rabada a Betlem, pas-

torets infantils, que s 'estrenen a 

Taradell. 

El 1944, també a Taradell, s'estre

nen Pastorets poemàtics, que Uavors no 

foren publicats i que actualment por

ten per títol Quan el Cel deixà plome 

la Rosada Divina. 

Resta encara inèdita gran part de 

la seva obra poètica i literaria, molts 

assaigs i poèmes començats, ja que no 

deixà mai d'escriure. 

MUNTANYA 
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El Paramount, 
un sistema 
de navegació 
per satèMit per 
a muntanyencs 
Institut Cartografie de Catalunya 

E 24 de juliol de 2003 va ser presentai a la seu de ¡'Instituí 

Cartografie de Catalunya, a Barcelona, el Projecte 

Paramount, un sistema de navegació per satèhlit i d'infor-

mació mitjanqant Internet que té com a objectiu millorar la 

informado, i així la seguretat, de muntanyencs i turistes de 

muntanya. 

u 

I n t r o d u c c i ó 

En el sistema Paramount, un 

TourGuide e lectronic, constituït 

per un Personal Digital Assistant 

(PDA o ordinador de butxaca), un 

telèfon mòbil i un receptor GPS, 

connectats al servei Paramount via 

Internet , assisteix l'usuari en el 

posicionament, l'orientació i la na

vegació, alhora que li subministra 

informació turistica, ambiental i de 

seguretat, i l'ajuda en una situació 

d'emergència. D'altra banda, les 

funcionalitats dirigides als organis

mes responsables deis rescats a mun

tanya permetran una millor coordi

n a c i , informació i comunicació 

entre eis equips al camp i eis cen

tres de coordinació d'emergències. 

El Paramount (acrònim en angles 

per a «Seguretat Pública i Aplicaci-

ons i Servéis Comerciáis d'Info-

mobilitat a la Muntanya») és un 

projecte finançât pel programa per 

a les Tecnologies de la Societat de 

la Informació (IST) de la Comissió 

Europea. Ha estât dut a terme per 

un consorci format per cinc ens: tres 

de tecnologies: IfEN GmbH (Poing, 

Alemanya), AGIS de la Universi

tät de la Bundeswehr de Munie 

(Alemanya) i l'Institut Cartografie 

de Catalunya (Barcelona), i eis ser-

veis de rescat en muntanya bava-

resos i austriacs, representats per 

la Bayerische Bergwatch i l 'Oes-

t e r r e i c h i s c h e r B e r g r e t t u n g s 

dienst. 

D e s c r i p c i ö d e l s i s t e m a i 
de l s e r v e i 

El sistema Paramount es basa en 

la interacció entre el «component de 

servéis» i el «component d'usuaris». 

Component de servéis 

Compren eis servéis Infotour, 

Safetour i Datatour. Els dos primers 

accedeixen i processen la informa

ció emmagatzemada en una base de 

dades comuna. El servei Datatour 

processa les noves dades recollides 

pels usuaris i els emmagatzema a la 

base de dades. 

Component d'usuaris 

Està format per la totalitat dels 

clients mòbils (TourGuides), d'una 

banda, i els Centres de Coordina

ció d'Emergències, estacionaris i 

basats en la web. 

Figura 1: esquema de funciona-

ment del sistema Paramount. 

E l s s e r v é i s d e l 
P a r a m o u n t 

Passem ara a descriure cadascun 

dels tres servéis que ofereix el 

Paramount, fent especial atenció a 

l'lnfotour, que és el dirigit a aquells 

que fan un ús lúdic de les muntanyes. 

Infotour 

Mitjangant el servei Infotour, 

Fent proves 
amb el 
sistema 
Paramount a 
Nuria. 

1*1 u 
I 

Octi 
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La sala d'un 
Centre de 

Coordinado 
d'Emergències 

des d'on es 
poden seguir 

tots els equips 
connectais 

mitjançant el 
sistema 

Paramount. 

l'usuari, sigui un muntanyenc oca

sional o un guia expérimentât, po

drá rebre informació de tota mena 

en temps real i mentre és a la mun

tanya. 

Mapes 

El component fonamental de 

l'Infotour és la capacitai per a ser

vir mapes de l'àrea on es troba l'usu

ari, permetent fer-hi zooms o des-

plaçar-se per visualitzar els entorns. 

La posició de l'usuari, obtinguda pel 

GPS, és representada sobre el mapa. 

Per a facilitar la interpretació dels 

mapes, poden obtenir-se vistes tri

dimensionals sobre les quais es pro-

jecten fotos aèries o xarxes de sen

ders. 

Informació 

Infotour subministra informació 
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de diferents tipus. D'una banda, la 

base de dades conté el que anome-

nem «Punts d'Interés». Aquests 

punts son els refugis, estacions de 

tren o autobús, pics, collades, mira

dors... que poden resultar d'interés 

en algún moment per a l'usuari. A 

mes a mes, el servei pot oferir pro

nostics meteorologies o d'allaus i 

informació turística general de 

l'àrea on es troba el muntanyenc. 

La possibilitat d'oferir aqüestes da

des en temps real pot significar un 

important increment en la segure

tat dels qui anem a la muntanya. 

Guiatge 

El darrer grup de funcionalitats 

que aquest servei ofereix son aque-

lles relacionades amb el guiatge. 

Aixi, un muntanyenc que es trobi 

perdut o en dificultats podrà soHi-

citar que el sistema el guiï cap al 

sender o refugi mes pròxim o cap al 

punt d'interés que ell indiqui. 

Safetour 

Aquest servei està destinât a mi-

llorar la coordinació, la comunica

d o i el control de les operacions de 

recerca i salvament que es realitzen 

en zones de muntanya. 

En primer Hoc, permet a l'usua

ri enviar un senyal de socors que 

inclogui la seva posició GPS o la 

del punt on ha vist que s'ha pro

duit una emergencia. A més a més, 

pot facilitar dades mediques ais 

equipsde rescat, omplinl una titxa 

que queda emmagatzemada a la 

base de dades. 

En segon Hoc, dota els equips de 

recerca i rescat que operen al camp 

d'una eina d'informació i localitza-

ció de gran valor, com s'ha vist en 

l'apartat referit a l'Infotour. 
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En tercer Hoc, mitjancant una 

interfície basada en la web, disse -

nyada per a ser usada en un PC amb 

connexió convencional a Internet, 

els Centres de Coordinació d'Emer-

gències poden teñir situats els seus 

equips en tot moment, dissenyar les 

operacions de recerca o soldicitar 

informació de tota mena (meteoro

lògica, de rise d'allaus, de la xarxa 

de senders...). 

Datatour 

El darrer servei que forma el sis

tema Paramount és l'encarregat de 

mantenir actualitzada la base de 

dades d'una manera econòmica i 

eficag. Els recorreguts que efectú

en els usuaris serveixen per a ac-

tualitzar la xarxa de senders, men

tre que nous punts d'interés po

den ser afegits a la base de dades, 

o punts ja existents poden ser ac-

tualitzats, si un nombre significa-

tiu d'usuaris en reporta l'existén-

cia. 

S o l u c i o n s d e H a r d w a r e 

p e r a l T o u r G u i d e 

Actualment no hi ha al mercat 

un aparell que integri els très com

ponents necessaris per al Paramount 

( P D A + G P S + G P R S ) , i encara 

menys amb un disseny adéquat per 

a les necessitats d'un muntanyenc 

o un grup de rescat: resistència als 

cops, a les baixes temperatures, a la 

humitat... Es preveu que aquest ti-

pus d'aparells apareguin aviat a les 

botigues; mentrestant s'ha usât la 

tecnologia que hi ha disponible, 

com es veu en la fotografia a conti-

nuació. L'avantatge del sistema 

Paramount és que no depèn de quin 

sigui el hardware usât, sempre que 

aquest acompleixi uns requisits fà-

cilment assolibles. 

P a r a m o u n t : u n p r o t o t i p 

a m b f u t u r 

En el marc del projecte Para

mount s'ha desenvolupat un proto

tip de servei que ha demostrat la 

seva viabilitat en les àrees test dels 

Pirineus (a la valí de Camprodon i 

a la valí de Ribes) i també dels Alps 

(Spitzing-see/Sudelfeld). 

Aixô no obstant, han estât de-

tectats dos problèmes. El primer, 

com hem vist, és l'absèneia d'una 

solució de hardware apropiada. En 

un termini molt breu ben segur 

que veurem al mercat un disseny 

que respongui a les necessi tats 

d'aquest servei. En segon Hoc, i de 

major rellevància, les mancances 

en la cobertura telefónica en zo

nes d'alta muntanya resulten un 

handicap important. Caldrà espe

rar que les companyies telefôni-

ques facin un esforç per dotar de 

cobertura les altes valls pirinen-

ques. 

Probablement, encara és més 

desi t jable que la te lefonía per 

satèldit es popularitzi i el preu baixi 

a uns nivells econômicament asse-

quibles per a un gran nombre d'usu

aris privats. 

Els tres 
components 
necessaris per 
al sistema 
Paramount: el 
PDA amb al GPS 
acoblat i el 
telèfon mobil 
GPRS. 
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Via «Panzer» (180 m, MD +/A !), ia.asc. 14-V-2003, per Albert I. Via «Xics» (135 m, MDVA1), la. ase 2-XI-200I, per Jaume 

Cucó, Sergi Parcerisas i J. M. Codina «Husa». Material: 5 pitons Prat i «Cali». Material: friends mitjans i algún pitó, 

tascons i friends ( I -4). 
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Serra de Sant Honorât: 
Sentinel la de Tresponts 

Baix Llobregat: 
tossa I Rodó 

comi a coli de Mu 

Via «Liberazione» (160 m, MD/A2), I a. ase. 26-IV-2001, per Laura 

García, David Hita ¡ Antonio García Picazo. Material: I extraplá, 

I «V» i algún friend. 

1. Via «Columbia» (80 m, MD +), la. asc. 2-11-2003, per Ricard 

Darder i Armand Ballart. Material: friend nüm. 2,5. 

2, Via «Vol crepuscular» (115 m, MD/A2), la. asc. 17-1-2003, per 

A. Pages i Ricard Darder. Material: 10 claus amples i 3 universals. 



Vilanova de Sau: 
Castel l Bernat 

Cingles de Berti: 
la Trona 

Via «Milhomes» (90 m, ED7A2), la. asc. 29-V-2003, per Pep Vila Via «Sorramenja» (55 m, EDVA1 f ) , per Eduard Garcia Palma, 
(sol). Material: Joe de tascons, excentrics i friends, algun de gran. Material: 4 pitons i un Joe de friends. 

Alsamora: 
cingle de Liado 1 Vilanova de Meiá: 

Roca Alta 

Via «Despertaferro» (145 m, ED'), la. asc. I9-VIII-2002, per Via «lntifada» (140 m, ED*), la. asc. 30-XI-2002, per Albert 
Xavi Vilella i Pep Soldevila. Material: friends petits i mitjans. Salvado i Manu Velazquez. Material: joe de tascons i aliens. 
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NOTICIARI 
Trobada pirinenca al 
monestir del Pueyo 

Els Montañeros de Aragón de 
Barbastre, el 29 de marc de 2003 van 
convocar al monestir del Pueyo, als 
afores de Barbastre, la quarta trobada 
de societats pirineistes. En aquesta 
ocasió el tema tractat ha estât el 
pirineisme i la literatura de muntanya. 
Hi participaren molts muntanyenes de 
les dues bandes de la serralada, a mes 
d'éditorials que publiquen llibres i re
vistes de les diverses activitats que es 
practiquen a muntanya. 

S'aprofità aquesta trobada per a fer 
lliurament d'un diploma als nostres 
socis Agustf Jolis i Maria Antonia 
Simó, per la seva activitat pirinenca i 
el seu treball constant al Uarg dels anys 
en la difusió de la serralada, en especi
al per la publicació de la primera guia, 
l'any 1958, de Posets-Maladeta. 

En aquesta ocasió acompanyaren el 
matrimoni Jolis-Simó el président del 
Centre, Enric Nosàs, Josep M. Sala i 
Agustí Faus. També hi fou présent el 
président del Peñalara de Madrid, José 
Luis Hurtado. 

El président de Montañeros de 
Aragón de Barbastre, l'amie José M. 
Masgrau, presidí aquesta quarta trobada. 

Una magnifica ocasió per a retro-
bar-se amb vells amies i fomentar els 
tradicionals encontres entre els amants 
dels dos vessants de la serralada piri
nenca. 

F. B. 

R E C 0 R D A N Ç A 

En record de Pere Acarin 
i Sala (1909-2003) 

El dia 11 de setembre de 2003 mo
ría el nostre consoci Pere Acarin i Sala, 
a l'edat de noranta-quatre anys. Soci 
del Centre des de 1933, destaca en ac
tivitats de muntanya i d'esquí, i també 
com a directiu de l'entitat. 

Amb Ignasi de Quadras, el 20 
d'abril de 1934, recorregué amb esquís 
la zona de Montgarri, al Pirineu, i 
aconseguiren la primera ascensió al 
Mauberme, de 2.880 m, que fou una 
de les mes destacades de la seva acti
vitat muntanyenca. 

En l'aspecte social, col-labora en la 
inaugurado del xalet de la Molina, la 

millor joia del Centre Excursionista de 
Catalunya, el 6 de desembre de 1925, 
amb la creació de la societat «Xalet de 
la Molina SL», per a resoldre'n l'aspec
te economie amb les aportacions dels 
socis. El 1943, data de la mort del seu 
artífex, Ignasi Folch i Girona, la socie
tat tenia com a gerents Pere Acarin i 
Frederic Gausset. 

Pere Acarin, a mes de ser un bon 
muntanyenc i esquiador, fou un ferm 
puntal de l'entitat, sempre amb el seu 
escali de bonhomia, que mantingué 
tothora. Com a veterà l'hem vist cada 
dimarts al racó dels veterans del local 
social de l'històric carrer del Paradís. 

A la seva muller, M. Carme Tusell, 
i als seus filis Pere Nolasc, Montserrat, 
Joan Maria i Mireia, els donem el mes 
sentit condol per la pèrdua del nostre 
estimat consoci. 

Agustí Jolis i Felisart 

LLIBRES 
& MAPES 

Sortides en 
familia. 
A quatre 
passes de 
Barcelona, 1 

Jordi Bastan. Partie 
Guies. Barcelona 
2002, 128 pàgs., 
ibi. 

Aquest cinque volum de la coplee-
ció «Sortides en familia», dedicada a 
excursions senzilles per a fer amb nens 
acompanyats dels pares i familiars, amb 
la finalitat de descobrir paisatges, plan
tes, animais i altres coses intéressants, 
ens porta per diferents indrets del 
Garraf, l'Alt Penedès, l'Anoia, l'eix del 
Llobregat, el Cardener i l'alt Bergue-
dà, amb un total de 24 sortides. El seu 
autor és prou conegut per haver pu-
blicat nombroses guies, moites de les 
quais es troben a la Biblioteca del Cen
tre, i ha coHaborat en diverses publi-
cacions. 

Com els anteriors de la coblecció, 
son llibres força llaminers per als in
fants, il-lustrats amb exceHents foto
grafíes en color, mapes i dibuixos. Els 
capítols están estructurats en: una in-
troducció amb un mapa de localitza-
ció, l'apartat «Qué veurem» i deseo-
berta. A continuado hi ha les excursi
ons amb les indicacions precises per a 
seguir-Íes i la informació dels llocs on 

es pot dormir i menjar, i altres adreces 
d'interès. 

J. Bordons 

Red de 
senderos del 
Alto Aragón 

Prames, S.A. Sara-
gossa 2002, 102 
pàgs., il-l. 

Fins ara, Prames 
ha anat publicant 
topoguies detallades 
dels deu senders GR 
que discorren per ter

res aragoneses, molts dels quals enllacen 
amb la part que correspon a Catalunya, 
i també dels nombrosos PR que en deri
ven, per a visitar indrets d'especial inte
rés d'Aragó. 

La guia que ara comentem, en la 
seva segona edició, ha volgut ser una 
mena de resum de tots els GR i PR de la 
provincia d'Osca i reflecteix l'esforç fet 
durant els darrers anys per divulgar la 
seva rica oferta cultural i paisatgística, 
completada amb uns circuits especiáis 
anomenats «deis quatre refugis» (Orús, 
Biadós, Estos i la Renclusa), «dels aljubs 
i Síes» i «dels Monegros oscenses». 

En tots els casos, els mapes i també 
les fotografíes en color, d'exceHent fac
tura, i la relació de servéis dels GR son 
l'acompanyament pràctic que ajuda 
eficaçment el caminant. 

J. Bordons 

Excursiones 
en las Islas Canarias 

Juanjo Alonso. Edi
ciones Desnivel. Ma
drid 2001, 144 pàgs., 
il-l. 

Ediciones Desni
vel ha iniciat una 
nova coblecció de 
«Guías de Excursio
nismo», seguint un 
nou concepte de gui

es que sembla imposar-se i que dona 
preferencia a la part gráfica i visual amb 
mapes, perfils, fotografíes i dibuixos de 
qualitat que acompanyen un text que 
subministra la informació suficient per 
a resoldre els problèmes que es puguin 
presentar per anar caminant peí país. 

En aquest cas, es presenten 32 ex
cursions a peu, de diversa durado, pels 
espais naturals i protegits de les illes 
Canaries, que ofereixen una gran va-
rietat de paisatges i menen al cim d'al-
guns volcans, tôt admirant la singular 
cultura d'aquestes illes que tant atre-
uen els turistes. 

J. Bordons 

Excursiones en 
las Islas Canarias 
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Generalität de Catalunya 
Departament de Benestar i Familia 

Institut Cátala del Voluntariat 

Connecta amb el gran portal del món associatiu 
i de voluntariat: www.xarxanet.org Qe/p%i«t&t¿--t 

Per a mes informado, 
Institut Cátala del Voluntar iat 
del Depar tament de Benestar i Fami l ia , 
o a l'Oficina de Benestar i Familia mes propera 

incavol.benestar@gencat.net 

012 
latenció 
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