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EDITORIAL 

Cada vegada els reptes a l'alta 
muntanya son mes grans i 
apasslonants. ¿Qui es podia 
pensar que seria possible pujar 
a un vuitmil en menys de 24 
hores? L'HImàlaia, malgrat 
haver-se convertit en desti 
obligat del muntanyisme 
professional i amateur, segueix 
traspuant admiració i bollosa. 
És així com ho podem veure 
en el darrer cinema cátala 
documental, que ha culminât 
en sengles rodatges al Cho 
Oyu i a l'Everest, de la mà de 
Xavier Arias i Xavier Aymar. 

Avui dia están de moda els 
tours o circuits circulars a 
l'entorn d'una muntanya 
emblemàtica. En aquest cas us 
reportem el relat del Tour dels 
Écrins, créât a l'any 1964, i 
amb un recorregut de mes de 
180 km, considérât com el 
sender mes dur d'Europa. 

De cara a la temporada d'esqui 
d'enguany, que ha començat 
ben aviat, presentem un article 
sobre les estacions d'esqui de 
fons mes properes a 
Catalunya, ubicades al Pirineu 
cátala i francés, i que pot ser 
de gran utilitat a l'hora de 
saber on podem practicar 
aquesta modalitat de Tesqui. 

Tot seguit, un excel-lent treball 
d'investigació sobre la cultura 
excursionista ens porta una 
visió determinada 
l'excursionisme, pensada 
per enfortir i infondre virtuts 
moráis, desenvolupar l'esperit 
d'iniciativa i superar 
l'individualisme, segons l'obra 
Definido de l'excursionisme de 
Joaquim Santasusagna. 

Per tancar l'any 2008, la 
revista Muntanya publica la 
seva darrera entrevista a un 
esportista d'elit. En aquest cas 
es tracta de l'espeleòleg 
Sergio Garcia-Dils de la Vega, 
conegut, entre altres coses, 
per haver participât en 
l'exploració de l'avene mes 
profund de la Terra, Krubera-
Voronya, a les muntanyes del 
Caucas, amb una punta actual 
de -2.191 m, fet pel quai ha 
obtingut diversos 
reconeixements internacionals. 

La responsabilitat ambiental 

N o n'hi ha prou amb tenir una actitud de comprensió amb el fet que el 

nostre planeta corre perill pels efectes de l'escalfament de l'atmosfera, 

amb les conseqiiències ben évidents del canvi climàtic. 

Volem fer esment en aquest editorial d 'un fenomen que pot ser déterminant 

en la destrucció del bosc i en el seu equilibri ecologie i, per tant, de la seva 

supervivencia. Es tracta de la visió egoista i gens cívica d'alguns, que van al bosc 

amb un afany depredador de tot el que s'hi troba: bolets, fruits, flors... fins i 

tot amb la creació d 'una mul t i tud de camins sensé sentit que deixen la zona 

erosionada. 

Aquests fets deplorables que succeeixen al nostre país no són ni de bon tros 

el que es veu en altres països del nostre entorn menys desenvolupats, on el res

pecte que tenen per aquests espais és exemplar, sobretot pel que fa a la cura 

modélica del seus boscos i del seu paisatge. 

N o voldríem acabar aquesta reflexió sensé denunciar una altra manera de 

destruir el bosc, i a la vegada de contribuir a l'escalfament global, que és l'ús 

irresponsable del paper. Es cert que es pot reciclar, però aquesta activitat indus-

trial no està lliure dels mateixos inconvénients que l 'obtenció de paper nou. 

Avui dia els sistemes informàtics ens permeten tenir a l'abast una gran quanti tat 

d'informació que no cal imprimir, i d'aquesta manera podem estalviar paper pel 

sol fet de tenir-la en un m o m e n t i amb un consum min im d'energia. 

Hi ha coses que encara están a les nostres mans. 

L a i m a t g e d e la p o r t a d a 
c o r r e s p o n al p o s t e r o r i g i n a l 
d e l d o c u m e n t a i Cho Oyu non-
stop, d i s s e n y a t p e r J e k a t e r l n a 
N i k i t i n a , c o p r o d u c t o r a d e l a 
p e l - l i c u l a . L a I m a t g e u t l l i t z a 
c o m a f o n s e l m a s s i s d e l C h o 
O y u , v i s t d e s d e l c a m p a m e n t 
b a s e a v a n ç â t a l T i b e t . El r o s 
t r e e s g o t a t é s el d e l ' a l p i n i s t a 
X a v i e r A r i a s , c o d i r e c t o r d e l 
f i l m , u n c o p h a a r r i b a t a l c i m , 
a 8 . 1 8 9 m . El p o s t e r s e g u e i x 
e l s p a r a m è t r e s d e d l s s e n y 
d e l s a n t i c s c a r t e l l s d e p e l - l i c u -
l e s d e m u n t a n y a , o n e l p r o t a -
g o n l s t a d e s t a c a p e l s e u e s f o r ç 
e n t r a n t d e la g r a n d e s a d e l s 
c i m s n e v a t s d e l ' H I m à l a i a . 

Caméra: C a n o n E O S 3 0 0 D 

Ùptica: C a n o n 1 8 - 5 5 m m 
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L'Himàlaia sensé 
límits: dos homes 
i un desti 
El Cho Oyu ¡ l'Everest en alta definido 

Autora: Jekaterina Nikitina 

D ins del marc del proper Festival Internacional de Cinema de 
Girona (que es preveu que se celebrará durant el mes d'octubre 

del 2009), la productora Matterfilm, responsable deis documentáis 
Llágrímes roges, Cho Oyu non-stop i Everest, please, no només 

presentará la seva darrera pel-lícula al festival, sino que també 
organitzará una taula rodona dedicada al cinema i al medi ambient, on 
s'analitzaran diversos títols que tracten temátiques ecológiques 
relacionades amb el manteniment sostenible del planeta, i també 
s'exposaran diverses teories que analitzaran el canvi climátic i la 
polémica que l'envolta. 

A la taula rodona es comentaran escenes de diverses pel-lícu-
les on el medi ambient i el clima teñen la seva importancia dins del 
guió, com per exemple Atlantis, de Luc Besson; Tierra, dAlastair 
Fothergill i Mark Linfield; Abyss, de James Cameron; Els misteris 
del Nil, de Jordi Llompart; Una verdad incómoda, de Davis Gug-
genheim o el curtmetratge inédit a Espanya Skrydis per Lietuva, 

Parlem amb Xavier Arias 

dAudrius Stonys i Aruñas Matelis, guanyador de diversos premis 
internacionals i seleccionat pel govern lituà per a la Expo de 
Hanover de l'any 2000. 

Amb la collaboració de diverses entitats, empreses i centres 
excursionistes catalans com el CEC, el CEG o el GELADE, el 
festival gironi aportará el seu gra de sorra a la difusió de moites 
problématiques que afecten directament o indirectamente el nos
tre medi natural. 

Els alpinistes catalans Xavier Arias i Xavier Aymar, comentaran 
les seves vivències al Tibet abans d'afrontar l'ascensió al Cho 
Oyu, en el cas de Xavier Arias, i de l'Everest, on varen pujar ple
gáis. La vida al Nepal, la conservació del medi ambient a l'Himá-
laia, els problemas polítics amb la Xina i la nécessitât de tenir el 
cap ciar a l'hora de pujar un vuitmil, fugint de les grans expedi-
cions comerciáis, serán els temes que es posaran sobre la taula al 
Festival Internacional de Cinema de Girona del 2009. 

«A la muntanya hi puges tu, no t'hi puja ningú» 

Xavier Arias i 
Xavier Aymar no 
van poder ocultar 
el seu pessimisme 
a l'hora 
de denunciar 
el lamentable 
estât en que es 
troben els camps 
base de l'Everest 
i del Cho Oyu 

L'alpinisme català està pie de joia perqué un cop 

mes s'ha demostrat que la p reparado i la valentia 

deis nostres escaladors ajuda a proporcionar els seus 

èxits. Xavier Arias, l'alpinista del G E L A D E d'Esplu-

gues de Llobregat i del Club Excursionista de Gra
cia de Barcelona, va fer durant el mes d'octubre del 

2007 un homentage colpidor de la travessa Mata-

galls-Montserrat pujant al C h o O y u (8.189 m) en 

solitari, sensé oxigen i en menys de 24 hores. 

El maig del 2008 l'Everest també va rebre la seva 

visita, aquesta vegada acompanyat de Xavier Aymar. 

La pujada al C h o Oyu i a l'Everest es va emmarcar 

dins dels actes de celebrado del 85è aniversari del 

Club Excursionista de Gracia. En tornar de l 'Himà-

laia, Xavier Arias i Xavier Aymar no van poder ocul

tar el seu pessimisme a l 'hora de denuncia r el 

lamentable estât en que es troben els camps base de 

l'Everest i del C h o Oyu, encara que no perden el 

sentit de l 'humor a l'hora de gaudir de la seva passio 
per l'escalada i l'alpinisme d'altura. 

Xavier Arias es entrevistat en arribar a l'aéroport 

de Barcelona. 

Parlem amb Xavier Arias, que just ha acabat la 

pos tproducc ió del documen ta l Cho Oyu non-sop 

jun tament amb el documentalista Víctor Riverola. 

Considérât com un escalador tot terreny, la resisten

cia física i la tenacitat han convertit Xavier Arias en 
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El Lhotse des del cim el tercer alpinista que aconsegueix pujar fins al cim jEl parai-lelisme entre la travessa de muntanya 

sud de f Everest a del C h o Oyu des del camp base avançât fins al cim Matagalls - Montserrat a Catalunya i el Cho Oyu 

8.600 m. en menys de 24 hores, temps en que es triga a fer la respon a una idea romàntica o et passava pel cap 

travessa Matagalls-Montserrat. batre el record d'Ihaki Ochoa de Olza? 

Xavier Arias va néixer a Esplugues de Llobregat En cap moment el Club Excursionista de Gracia va 

l'any 1970, amb vuit anys va començar a enamorar- plantejar les expedicions al Cho Oyu i lEverest amb la 

se dels grans cims del Pirineu, els Alps i el Caucas. intendo de batre records. Respecto moltissim l'Inaki, i 

Va realitzar nombroses ascensions de dificultat en crée que era un gran exemple d'alpinista complet, inte-

els massissos del M o n t Blanc i l 'El'brus. La seva pas- gre i sincer amb si mateix. L'Inaki era conscient de les 

sió pel M o n t Maudi t i la cara nord del Lenzpitze el sèvespossibilitats i el seu record d'il hores i 16 minuts 

van ajudar a preparar-se per fer una dura ascensió al Cho Oyu es un exemple de la seva potencia i la seva 

hivernal a l'Aconcagua per seguir amb el Huascaran, velocitat d'atac. La seva mort fou un cop molt dur per 

el Condorr i i l 'Ollimani, entre altres cims andins. a tots aquells que el teniem com a réfèrent. Per aquest 

De moment , té en el seu curriculum l 'Annapurna, motiu el documentai Non-s top està dedicat a la seva 

el Shisha-Pangma, el C h o O y u i l'Everest. memòria. A l'Himàlaia, un servidor no pretenia batre 

8 ià MUNTANYA 880 1 2 / 2 0 0 8 



HIMALA1SME 

cap record, només fer un parallélisme amb la Mata-

galls-Montserrat pel que fa al temps, perqué la travessa 

es fa en menys de 24 horas i en el Cho Oyu el meu 

unie objetiu era pujar des de el CBA fins al cim en 

menys de 24 hores. Tal i com dius, estic mes a prop del 

romanticisme clàssic que de batre records. La Mata-

galls-Montserrat es una de les proves de muntanya mes 

antigües i mes dures del sud d'Europa, i el fet de poder 

dur el seu esperit fins al Cho Oyu representa un pas 

mes a l'hora de dignificar un esport tan sacrificat com 

l'alpinisme, que no sempre rep el suport que nécessita. 

¿Del que diu al que fa hi ha un gran fret, oi? 

Hi ha un tret enorme. Pensar en pujar al Cho Oyu en 

solitari, sensé oxigen i sensé cap tipus de suport es una 

cosa, pujar-lo nés una altra. Des d'un despatx les coses 

es veuen d'una forma i sobre el terreny d'una altra 

manera. No obstant aixb, crée que avui dia, si la pre

parado es la correcta i surts des teu pais mentalitzat, un 

cop a la muntanya les coses son mes jadis. Ara bé, pensa 

que estic sol i que qualsevol bestiesa es pot convertir en 

un gran problema. En tôt moment el Club Excursionis

ta de Gracia, l'Ajuntament de Barcelona i el meu pre

parador fisic van iniciar els passos necessaris per posar

me alpunt per afrontar un repte como el del Cho Oyu. 

¿Com et mantens en forma fisicament i mentalmente 

Pel que fa al fisic cal aclimartar-se molt. Agraeixo 

infinitament la gran labor que el meu entrenador 

Ricard Vila ha fet per preparar-me correctament, a ell 

li dec el cim. El meu entrenament inclou moites hores 

de fons, ascensions curtes pero amb intenses pujades al 

Pirineu i els Alps, i sobretot, correr moites hores a la 

setmana. Una bona alimentado i tenir el cap al seu 

lloc t'ajuden a estar préparât en Tambit fisic i mental. 

Un cop al Cho Oyu has de pujar i baixar moites vega-

des des del camp base avançât fins al camp I. Uns dies 

mes tard, tornar a pujar amb mes força, aquesta vega

da al camp II i baixar una altra vegada al camp CBA. 

En l'àmbit mental el fet de rebre noticies via satél-lit, 

poder parlar amb el meu company i la gent del club 

t'ajuda moltíssim. També és cert que el camp base esta 

pie de gent, i mentre no puges, pots parlar amb molts 

alpinistes. A la nit és una altra cosa, perqué el fet de 

dormir sol pot ser molt avorrit. 

¿Hi ha vuitmils facils? 

No. Els que diguin que el Cho Oyu és un cimfacil que 

els ho expliquin ais bascos i ais fiancesos i italians que 

van pujar els mateixos dies que jo quan era l'Himàlaia. 

Congélations, les allaus, els canvis brutals de tempera

tura i el fet de compartir cordada amb altres expédi

tions son factors que poden arribar a crear molts pro

blèmes en un vuitmil. Si que és cert que pel que fa a la 

técnica la seva ascensiô té meyns dificultat que altres 

cims, pero en el Cho Oyu hi ha passos complicáis que 

poden convertirse en perillosos si la neu i el gel son 

Herbert Tichy i el xerpa 

Pansang Dawa Lama 

al cim del Cho Oyu. 

Van ser els primers 

escaladors en arribar 

a aquest cim 

el 19 d'octubre 

de 1954. Fotograma 

del document Cho Oyu 

non-stop. 

Congelacions, 
les allaus, 
els canvis brutals 
de temperatura 
i el fet de compartir 
cordada amb altres 
expedicions son 
factors que poden 
arribar a crear molts 
problèmes en un 
vuitmil. 
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Katmandu és una 
ciutat fascinant. 

Tots els alpinistes 
que trepitgen els 

seus carrers 
coincideixen en 

afirmar que la seva 
gent, els nens, els 

seus colors, la seva 
olor i la seva 

gastronomia son 
unies en el mon 

inestables. El dia que hi vaigpujar, el sol em va acom-

panyar en tôt moment, pero el dia abans una gran 

nevada va deixar el CBA amb vint centimètres de neu. 

A 8.200 m estava a menys de 30° i l'asensació térmica 

amb el vent que bufava era d'uns 50° sota zéro. Enca

ra no sé com la camera i la pelllcula van aguantar. 

¿ Qué opines de l actual massificació deis vuitmils? 

¡Buf. Es un tema molt enrevessat que cada any va mes 

malament. Entenc que tothom té dret a pujar una 

muntanya, ara bé, em solidaritzo amb molts companys 

que s'enfronten a les expedicions comerciáis per la seva 

prepotencia, i sobretot per la seva falta detica a l'hora 

d'enfocar una expedido. A l'Himàlaia els camps base 

son auténtics abocadors; hi ha moites expedicions 

comerciáis que es pensen que pel sol fet de cobrar milers 

de dblars poden fer el que els doni la gana. Alguns fins 

i tôt es munten el seu propi restaurant i contracten una 

empresa de càtering que els puja menjar per a mes de 

vint persones, amb tôt l'enrenou que comporta orga-

nitzar una tenda tan gran plena d'estris i résidus orgà-

nics. Jo crée que l'alpinisme ha de respectar les mun-

tanyes i el seu entorn, pero sobretot, en l'àmbit 

personal has de respectar-te a tu mateix i saber fins on 

pots arribar. Pujar l'Everest no significa haver de des

truir un entorn natural. L'oxigen, les cordes fixes, les 

deixalles i la reserva d'espai no ajuden a mantenir el 

respecte pels cims principáis del planeta. A la munta

nya hi puges tu, no t'hi puja ningú. 

¿Quan parles de reserva d'espai a qué et refereixes? 

Hi ha moites expedicions comerciáis que planten bande

roles en els diversos camps per marcar el seu territori. 

Aixô em recorda els pioners de l'oest que participaren en 

I I • 

~0 

ZS5 
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HIMALAISME 

una carrera per arribar els primers i marcar les seves 

terres amb una banderola. En el Cho Oyu passa el 

mateix. El camp I fa ¡lastima. Pie d'ampolles d'oxigen 

utilitzades, llaunes i material destroçat que ningú no 

recull. Les grans expedicions superorganitzades pugen els 

seus equips i les seves banderoles per col locar les seves ten-

des a l'abric d'allaus, i si se tacudeix discutir amb ells per 

mirar de convencer-los que la muntanya és de tots i que 

compartir és de germans, téngeguen a passeig. Per diners 

l'ésser huma és capaç de qualsevol cosa, i cada any, el que 

veiem a les pellicules americanes per desgracia s'assembla 

mes a la realitat. Quan vaigpujar al Cho Oyu, un com-

pany de Granada gairebé es fot a hosties amb uns guies 

que es van reservar el millor espai en el camp I. Una 

vegada a la muntanya, reconec que les cordes fixes que 

deixen installades et faciliten molt la pujada i, sens 

dubte, taporten seguretat, pero també destrueixen tot l'es-

perit alpi que un busca quan puja sol i sense oxigen. 

{Que hi pinta un cafe internet en un camp base? Da-

cord que tens alguna comoditat afegida, i aixb facilita la 

teva pujada i et fa sentir millor, perd estem practicant un 

esport, no anem de botigues per un centre comercial. 

{Ha canviat gaire el Nepal i la Xina des de la teva 

ultima ascensio? 

Katmandu és una ciutat fascinant. Tots els alpinistes 

que trepitgen els seus carrers coincideixen en afirmar 

que la seva gent, els nens, els seus colors, la seva olor i la 

seva gastronomia son unies en el mon, i cada any desco-

breixo racons que no coneixia. Vaig conéixer un borda-

dor que en poc temps i amb una habilitât brutal em va 

fer la bandera dels 85 anys del CEG que oneja al cim. 

La gent és meravellosa. Ara bé, en l'ambit politic i 

social, Katmandu passa per un cert estancament en la 

seva evoluciô com a capital. Encara és molt lluny de ser 

una gran ciutat asiàtica, perb a poc a poc la gent avan

ça vers un progrés que sembla que no arribi mai. Els 

Els alpinistes son a 

8.500 m d'altitud, un 

cop passât el baleó 

a ban s d"arribar al cim 

sud de l'Everest. 

Carrers de Katmandu. 
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Poder filmar 
la pujada al Cho 
Oyu en 23 hores 

i 8 minuts va 
significar haver 

de fer autentiques 
acrobácies a vuit 

mil metres 
d'altitud, pero 

cree que ha valgut 
la pena 

El Cho Oyu des del 

camp base avançât. 

problèmes amb la guerrilla maoista han dificultat que 

el pais s'obrís definitivament aquests últims deu anys. 

L'aeroport segueix sent molt perillos a l'hora d'aterrar 

grans avions, i les infraestructures están molt mala-

ment. El viatge fins a la frontera amb la Xina segueix 

sent tota una aventura amb autocar, i un cop ets a la 

Xina, les autoritats et reben militarment amb cara de 

pocs amies tal i com sempre han fet, son gent que per 

desgracia no coneix la simpatía. On he vist un canvi és 

pujant al camp base: els xinesos están construint carre-

teres, ponts i viaductes que acosten els vehicles a motor 

fins a una altitut considerable. S'estan carregant l'accès 

al camp base del Cho Oyu. Suposo que entre els jocs 

olímpics, el tren de Pequín a Lhasa i les seves ganes de 

destruir l'esséncia del Tibet, la Xina va cap a un horit-

zó una mica inquiétant. Cree que per un costat pensen 

que l'Himàlaia és com un gran parc temàtic on els 

occidentals venen i es deixen els seus dblars i, per una 

altra banda volen mantenir el Tibet colonizat, i eviten 

qualsevol brot d'autoderminació. La Xina nécessita 

obrir la seva ment, no només la seva economía. 

Per afegir mes mèrit a la teva ascensió Thas filmada 

tota en format digital i has utilizai una perxa a 

mode de grúa per fer plans de gran bellesa. ¿ Tens 

pensât fer algún documental amb tot el material 

recopilat? 

Tenim el documental entranyable intitulât C h o O y u 

non-stop, produit per Matterfilm, i ara també una 

coproducció entre España, la República Txeca i Lituà

nia que illustrarà la preparado i la pujada en solitari 

al Cho Oyu. Será el meu regalparticular per celebrar el 

85è aniversari del nostre club. Poder filmar la pujada al 

Cho Oyu en 23 hores i 8 minuts va significar haver de 

fer autentiques acrobácies a vuit mil metres d'altitud, 

però cree que ha valgut la pena. Diverses télévisions han 

elogiai la qualitat de les imatges i la nostra intendo és 

poder iniciar un recorregut molt intéressant a través deis 

principáis festivals de cinema de muntanya i mostrar la 

nostra expedido al món al mes aviat possible. 

¿ T'agradaria dedicar-te al cinema de muntanya? 

Des de molt jove que m'encanta filmar i aprendre a 

moure la càmera de forma mes o menys professional. 

Tinc molts projectes al cap, i el millor és que tinc un 

equip darrere que em fa costat i m'ajuda técnicament. 

En el cas del Cho Oyu, un cop es va aprovar l'expedi-
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ciô, vaig decidir autofdmar-me amb una bona càmera 

per tenir constància de tota Tascensiô. Vaig tornar a 

Barcelona amb gairebé quatre hores de material i un 

cop a casa, vam fer una série d'entrevistes amb perso-

nalitats que ajudaven a narrar tôt elprocès que impli-

ca una ascensio a un vuitmil, Tinc plans de la meva 

arribada a Kàtmandu, al camp base, de nens amb els 

seus somriures unies i una pila de recursos que 

inclouen postes de sol i nevades copioses. He de reconei-

xer que cada cop el cinéma de muntanya màgrada mes 

i el fit d'imposar-me reptes m'ajuda a tirar endavant. 

De cami a Namche 
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El Tour de ls 
Text i fotos: Jordi Ollé Marrase 

El Tour dels Écrins, créât a l'any 1964, és un recorregut 
de mes de 180 km que dona la volta al parc nacional dels 
Ecrins. Està abalisat com a GR 54, i es fa entre 10 i 12 
jornades a peu. Es considera com el sender mes dur d'Europa 
a causa dels grans desnivells que s'han de superar. 

La barra dels Écrins EL PARC NACIONAL DELS ÉCRINS 
(4.103 m) és el cim mes Si fem historia, cal recordar que el primer G R va ser 

ait del Delfinat, ubicat ais Or leans-Beaugency (GR 3 , 28 k m ) , l 'any 1947, 

Alps occitans. mentre que el famós G R del Tour del M o n t Blanc, 

és de 1951, i apareix la seva topo-guia l'any 1957. 

Quan t al parc nacional dels Ecrins, va ser créât el 

1973, i és el mes gran dels set parcs nacionals fran-

cesos (la Vanoise, Por t -Cros , les Pyrénées, les 

Cévennes, Le Mercantour , La Guada loupe , si no 

c o m p t e m la Réun ion i la Gu iana amazónica, de 

recent creació). T é una superficie protegida de 

92 .000 ha, i la zona periférica representa unes 

180.000 ha. És situât dins del triangle format entre 

Grenob le -Br iançon-Gap , i ocupa una part dels 

depar taments dels Alts Alps i d'Isère (Oisans). T é 

mes de 150 cims que sobrepassen els 3 .000 m, 

essent el cim mes ait la barra dels Ecrins (4.103 m). 

Altres cims destacats son la D ô m e de Neige (4.015 

m), la Meije (3.982 m), l'Ailefroide (3.953 m) i el 

M o n t Pelvoux (3 .943 m ) . També des taquen les 

10.000 ha de glaceres, actualment en forta regressiô. 

Aixf, la mes gran i famosa, la glacera Blanca, perd 

una mitjana de 1,20 m d'espessor per any, i ha recu

lât mes de 2 km des de 1815 (25 m per any des de 

1980 a 2 0 0 1 , i en els darrers anys s'ha accélérât 

entre 40 i 120 m per any). 

El parc compta amb 1.800 espècies végétais, de 

les quais destaca el làrix, una conffera de fulla cadu-

ca. Es c o m p t e n unes 350 espècies de vertebrats , 

com ara els 15.000 isards que hi viuen. Pel que fa 

als senders, disposa de 700 km, amb 100 gîtes d'éta

pe i 40 refugis. 

LES ETAPES DEL TOUR DELS ÉCRINS 
Vam començar la nostra ruta segons la modal i ta t 

«sac léger, uniquement portage vos affaires de la jour

née»; és a dir: ens portava la motxilla grossa un 

minibus de suport, i nosaltres solament dûiem una 
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TRESCS ALPINS 

Ecrins 
motxilla d'atac amb les coses del dia. El nostre Tour 

era de tant sois de set dies perqué obviava els trams 

del G R que passaven per les valls. Hi ha la possibili

tà! de fer-ho modalitat «en liberté», i aleshores no hi 

ha guia i vas més al teu aire i al teu ritme. 

Si la majoria de recorreguts son de nivell 3 o 4 , 

aquest era del 5 i, per tant, era més dur a causa dels 

forts desnivells (+/-1.000 a 1.500 m, sense comptar 

els acumulats de cada dia) i del ri tme que duia el 

guia (400/450 m de desnivell/hora). 

En aquesta descripció hi ha expressats els horaris 

oficiáis, tant de la topo-guia com els que marcaven 

els indicadors sobre el terreny. 

P R I M E R A J O R N A D A 

• Les Combes (1 .853 m) 

• Coli de Trancoulette (2.293 m) [1 h 15 min] 

• Coli de la Salava o de la Vallouise 

(2 .589 m) [2 h 15 min] 

• Vallouise (1.160 m) [5 h] 

Entre boscos de làrixs i rododèndrons de la reserva 

natural de Partías, arribem a la font del terme de 

Puy Saint André, després de fer un curt trajéete en 

minibus de Briancon en direcció al poblet de C o m 

bes, i fins on acaba la pista. Malauradament aquell 

dia ens va fer mal temps i no vam poder veure V 

excel-lent panorama que es gaudeix des del coli de la 

Salava, com és la visió del M o n t Pelvoux. 

A mig carni de la baixada ens trobem la cabana de 

Chauvet (1.770 m) en direcció al poble de Pelvoux-le 

Poét. Abans d'arribar-hi agafem un trencall que ens 

portará en mitja hora a Vallouise, on farem nit. 

Des del coli hi ha la possibilitat d 'anar fins al 

Rocher de Lyret (2.830 m)[l h 15 min] , a sobre del 

Llac de l'Eychauda. També es podria allargar el recor-

regut des de Chambran fins a Vallouise o Ailefroide, 

cosa que representaría dues hores més de marxa. 

S E G O N A J O R N A D A 

• Entre-les-Aygues (1.615 m) 

• Cabana de Jas-Lacroix (1.945 m) [1 h 15 min] 

• Coli de l'Aup Martin (2.761 m) [4 h 15 min] 

• Pas de la Cavale (2.735 m) [4 h 45 min] 

• Refugi de Pré-de-la Chaumette/Champoléon 

(1.810 m) [6 h 45 min] 

De bon matí fem un trajéete en minibus de Valloui

se a Entre-les-Aygues, i ens estalviem dues hores a 

peu. En el pun t de partida, hi ha un panell i país 

indicat ius dels diversos senders. Si seguim recte 

(direcció oest) aniriem al Refugi del Bans (2 .083 

m ) , i més enllà al pic des Aupil lons (3 .503 m) . 

Nosaltres seguim el G R (a la nostra esquerra, direc

ció sud) tot creuant el torrent per pujar la vali de la 

Selle. 

Vessant nord del pie 

de Sirac. 
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La flor de neu és 

una planta llanosa 

i blanquinosa de tulles 

esteses en estel, 

que creix en els prats 

i pedregars d'alta 

muntanya. Sovint 

s'identifica com a 

simbol de l'alpinisme. 

El Mont Pelvoux 

(3.496 m) 

U n cop arribem al primer coll, d inem contem

plant l'Ailefroide i el Pelvoux. Tôt seguit passem a 

l'altre coll, amb vistes sobre les Pointes de Rousses 

(2.958 m) i de Rougnoux (3.179 m) fins que bai-

xem al refugi amb la motxilla carregada per a dos 

dies. Des del refugi hi ha la possibilitat d'anar a la 

cascada de Prelles (30 min) i a Les Auberts (1 h 30 

min) , punt d 'accès real per accedir-hi. 

T E R C E R A J O R N A D A 

Refugi de Pré-de-la-Chaumette 

Coll de la Valette (2 .668 m) [2 h 3 0 min] 

Coll de Gouiran (2.597 m) [3 h 30 ] 

Coll de Vallonpierre (2.607 m) [4 h 3 0 min] 

Refugi de Vallonpierre (CAF Gap, 2.271 m) 

[5 h 15 min] 

• Gioberney (1 .642 m) [7 h 3 0 min] 

Aquell dia ens va tocar superar très colis rodejant 

l ' imponen t Sirac (3 .441 m) , del quai es veu el 

millor vessant un cop s'ha superat el coll de Vallon

pierre. Des d'aquest coll es pot pujar al proper pic 

de Vallonpierre (2.741 m) . 

Tôt seguit baixem fins al refugi i el llac de 

Vallonpierre, on els reflexos de l 'entorn ens van cap-

tivar. Prosseguim per la vall de Séveraisse tenint al 

nostre darrere, el Sirac a m b les sèves glaceres i 

davant nostre, el pic de les Roules (3.589 m) . Abans 

de creuar el torrent per un pont de fusta al fons de 

la vall, hi ha una cruïlla per poder agafar el sender 

fins a la Chapelle-en-Valgaudemar, cosa que repre-

sentaria una hora mes a peu. 

O.UARTA J O R N A D A 

• Villar-Loubière (1.037 m) 

• Refugi des Souffles (CAF Gap, 1.975 m) 

[2 h 3 0 min] 

• Coli de la Vaurze (2 .490 m) [4 h 3 0 min] 

• Désert-en-Valjouffrey (1.275 m) [7 h 3 0 min] 

Després de dormir al pöblet de la Chapelle, fem un 

trajecte fins a Villar. D 'aqui sortim i pugem fins al 

refugi entre magnifies boscos. A mig cami hi ha un 

trencall que deixem, i que al llac Lautier (2 .363 m) . 

Des del llac hi ha un sender que en dues hores duu 

directament al nou refugi Souffles (2007). 

Del refugi, veiem davant nostre el coli de Vaurze. 

Després d 'una forta pujada, hi arribem. És un 

excel-lent mirador sobre el pic des Souffres (3.098 m) 

i l 'Olan (3.564 m). Al fons tenim una série de tres-

mils, entre eis quais hi ha el Sirac. 

Dinem i iniciem una llarga baixada fins Désert-

en-Valjouffrey, on fem un trajecte fins a Valsenestre, 
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per fer nit a la gîte d'étape. 

ClNQUENA JORNADA 

• Valsenestre (1.300 m) 

• Coll de la Muzelle (2.613 m) [4 h 3 0 min] 

• Refugi i llac de la Muzelle (2.120 m) 

[5 h 3 0 min] 

• l'Alleau/Venosc (985 m) [7 h 3 0 min] 

Sortim del poble per una pista envoltada de boscos, 

per pujar tôt seguit per un costerut corriol fins al 

coll de la Muzelle. Q u a n arribem al coll, veiem que 

l'esforç ha valgut la pena: veiem l'estany de la Muze

lle i al fons el poble de Les Deux Alpes i el famés 

Alpe d 'Huez. Aquest llac, al peu de la Roche de la 

Muzelle (3.485 m), es un indret important en l'ex-

plotacié de la torba. Des d'aquf hi ha dues possibili-

tats: seguir el G R pel coll de Vallon fins al llac de 

Lauvitel (4 h), considerada réserva intégral, o agafar 

la variant G R 54-C baixant pels boscos, i al costat 

de les cascades que formen eis torrents de Chape

aux-Roux i de la Pisse, fins a l'Alleau-Bourg d A r u d . 

Mig hora abans d'arribar al poble trobem la font de 

la Cerisier (1.265 m) . 

Tot seguit, vam fer un llarg trajecte fins al poble 

de Besse, a la régie de Oisans. 

SlSENA JORNADA 

• Besse-en-Oisans (1.550 m) 

• Coli de Nazie (1.902 m) [1h] 

• Planell d'Emparis (2 .244 m) [2 h] 

• Llacs Nègre i Lerrié/coll de Souchet 

(2.365 m) [4 h] 

• Le Chazelet (1 .830 m) [6 h] 

• La Grave (1.474 m) [7 h] 

A l'altiplà es veu d'una banda el massfs de Les Grands 

Rousses i, de l'altra, la carena nevada que forma Le 

Dôme de Lauze-Le Râteau-La Meije i les sèves glace-

res impressionants. 

Segona etapa, Entre-

les-Aygues i el Refugi 

de Pré-de la Chaumette 

i Champoleon. 
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La giacerà Negra i el 

Coolidge (3.776 m). 

Mfc informarti) 

BIBLIOGRAFIA: 
• Topo-Guide GR-54 Tour 

de l'Oisans et des Écrins. 

FFRP ref. 508 

• Carte Grand Air n° 5 

Ecrins Esc. Escala: 

1.60.000 Editorial Libris-

Didier Richard 

• Les Ecrins-Parc National, 

Les Deux Alpes I G N 3336 

ET Esc: 1: 25.0000, 

Meije-Pelvoux, 3436 

Champsaur 3437 O T 

• Orsières 3437 ET 

INTERNET: 
Pares nacionals de Franga: 

www.parcsnationaux. org 

Altres webs dels Alts Alps: 

www. hautes-alpes. net 

www. tourisme-oisans. comi 

www.cg05.fr 

www.gites05- com 

www.ffcam.fr 

www. allibert-trekking. com 

U n cop arribem a l'altiplá (ruines del Xalet Josse-

rand) hi ha una pista a la nostra esquerra que en deu 

minuts ens por tada al Refugi Rif-Tort. Al fons es 

veuen les Aigüilles d'Arves. 

Nosaltres seguim en direcció sud, cap a la carena 

Ráteau-Meije i travessem l'altiplá fins que t robem 

un panell indicador, just abans de creuar un torrent; 

el de l 'esquerra porta directamet al coll i el de la 

dreta duu ais estanys (1 h 30 min) . Agafem aquest 

darrer. Els estanys representen un autént ic baleó 

mirador sobre I'impressionant vessant nord del mas-

sis de la Meije, ara sí, mol t proper al davant deis 

nostres ulls. 

Després de dinar a l'últim estany, el de Lérié, vam 

retrobar un altre cop el sender principal (GR 50-54) 

en direcció est fins ais pobles de Chazelet, Terrasses i 

la Grave, i vam salvar un desnivell de gairebé mil 

metres. Al poblé turístic de La Grave, hi destaca l'es-

glésia del segle XI i el seu entorn, i també el teleferic 

que puja a la glacera de la Meije (1.450/3.200 m). 

Refugi de l'Alpe du Villar d'Arène (2.079 m.) i la Grande Ruine (3.765 m.). 
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TRESCS ALPINS 

S E T E N A J O R N A D A 

• Pont d'Arsine ( 1 . 6 7 0 m) 

• Refugi de l'Alpe de Villar d'Arène 

( 2 . 0 7 7 m) [2h] 

• Coli d'Arsine ( 2 . 3 4 0 m) [3 h] 

• Le Casset ( 1 . 5 1 2 m) [5 h 3 0 min]. 

Després de fer nit a la Gîte-Auberge Le Pas de l'Ane, 

enfront del camping de Villar d'Arène, seguim el 

G R fins el pàrquing des Voûtes ( 1 . 7 1 1 m), on hi ha 

un panell informatiu del sector. S'ha de dir que des 

del camping també es pot agafar el sender G R 5 0 

que puja fins al coli Lautaret i el Refugi Napoleó 

( 2 . 0 5 7 m) per baixar a Le Casset. Nosaltres, en 

canvi, prosseguim pel G R 5 4 que puja de valent fins 

a arribar a un extens pia (l'Alpe), on veiem el Cha-

mossière ( 3 . 2 0 7 m) i al fons les Montagnes des 

Agneaux ( 3 . 6 6 4 m). Val la pena pujar fins al turó on 

hi ha l'estació meteorològica automàtica. 

Ens encaminem en direcció ais Agneaux, deixant 

a la nostra dreta el refugi i el torrent de la Roman

che, fins arribar al coll. Des d 'aqui es pot anar al llac 

de la glacera d 'Arsine ( 2 . 4 5 1 m) [ 4 5 m i n ] , un 

estany retingut per la morrena frontal de la glacera 

d'Arsine. 

Al costar del torrent del Petit Tabuc vam dinar i 

tot seguit vam baixar fins a Le Casset fent una para

da intermèdia al Lac de la Douche ( 1 . 9 0 0 m), en 

forma de vuit, de color esmaragda, situât sota la gla

cera del Casset. Pel que fa a aquesta glacera, val la 

pena indicar que va ser explotada al segle X IX . Els 

blocs de gel arribaven a Briançon i amb tren fins a la 

Provença i Marsella. 

Al poblé de Le Casset vam acabar el Tour. 

I C0NCURS DE FOTOGRAFIA DE LA REVISTA MUNTANYA 
Centre Excursionista de Catalunya 

TERMINI D'ADMISSIÓ DE LES FOTOS FINS AL 31 DE D E S E M B R E del 2008 
Més informado a www.cec.cat/revistamuntanya 
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Les esta ci o ns 
d'esquí de fons 
del Pirineu oriental 
Text i fotos: Iñaki Núñez 

A Catalunya Tesqui nòrdic o de fons té les seves 
particularitats. El primer que hem de notar és que, a 
diferencia deis pa'ísos nòrdics, el marc natural, la muntanya, 
implica la preponderancia de pistes amb desnivells. 

TIPOLOGIES DE LES ESTACIONS 
D'ESQUÍ NÒRDIC 
Les estacions de fons han hagut d'adaptar-se a l 'oro

grafia de la muntanya i han hagut d'aprofitar uns 

perfils que els han permès el traçât de pistes suaus, 

adaptades a Tesqui. Vegem les tipologies mes classi

ques en les quals s'enquadren: 

• El perfil prédominant és el mig vessant. L'estació 

se situa en un vessant de la muntanya, particular-

ment suau, i les pistes es desenvolupen pujant per 

camins que recorren el vessant de costat a costat, 

fent ziga-zagues per suavitzar la pujada, i sovint 

entrellaçant les pistes les unes a m b les altres. Les 

parts altes d'aquestes estacions solen aprofitar-se 

també i constitueixen un espai alt, mes muntanyenc, 

sense arbrat , cosa que representa vistes amplíes. 

Algunes vegades hi ha possibilitats de fer passejos 

fora de pista, que constitueixen una extensió, sempre 

intéressant, deis circuits marcats. Un exemple d'a-

questa orografia es pot observar a Guils-Fontanera. 

• Una variant mes senzilla d'aquesta tipologia és la 

de la pista única. Una pista que, des de la base de la 

estació, recorre el vessant fins a un punt déterminât 

(pot ser un coli, o no) . Cal to rnar a la base pel 

mateix carni. És el cas de Tavascán. 

• L'inici d'algunes estacions, no gaires, se situa a la 

base d 'una vali, i les pistes es desenvolupen pujant la 

valí, en general al costat del riu. Això crea un 

ambient particular. L'exemple mes perfecte és el de 

la valí de Galba. 

• Les crestes no solen ser un Hoc fácil per a la prác

tica de Tesqui de fons, potser perqué tampoc és un 

bon Hoc per a la conservado de la neu. En tot cas, 

tenim algunes pistes que transcurren en un ambient 

de cresta i que teñen sempre el valor afegit que 
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representa la vista per totes dues vessants. El proto

tip el tenim a la Llosa. 

• Naturalment, encara que habitualment ens movem 

en terrenys amb pendent, tenim també algunes plani

cies i, des del punt de vista de l'ambient, és molt dife-

rent esquiar en planicies de muntanya o del fons de la 

vali. En aqüestes ultimes la muntanya té menys pre

sencia, queda més amun t i ens t robem amb un 

ambient més semblant a Tesqui en els paì'sos nòrdics. 

Es el passeig pel pia, les pistes creuen les carreteres, i 

de vegades es pot arribar esquiant a algún poble. El 

cas més évident és el de la Mata, al Capcir. Les plani

cies de muntanya son mes fréquents, habitualment 

petites i formen part de Tentramat de pistes de les 

estacions. Algunes, però, son més importants i abas

ten la totalitat de la estado, com la del pia de Béret. 

En general, les estacions catalanes es poden enqua-

drar en un o altre tipus, però algunes vegades els tipus 

es combinen, unes altres és difícil assenyalar un o altre 

(si el mig vessant, per exemple, és molt suau, pot con

siderarle una planicie), de manera que sóc conscient 

del carácter subjectiu d'aquestes assignacions. 

Hi ha un altre factor particularment important: 

la p reponderanc ia del bosc. Al Pir ineu, el bosc 

garanteix la conservado de la neu, i és molt normal 

que les pistes transcorrin entre boscos. 

En aquest article pretenc fer una enumerado de 

les estacions de fons catalanes i també d'altres de 

properes, que pertanyen a TArieja. En total avui dia 

només funcionen 23 estacions. 

En cada estació assenyalaré el tipus orografie, la 

preponderancia del bosc i l'altura de Testado. Pía de Beret. 

/ 
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SECTOR ALT URGELL I BERGUEDA 
Per sota del Cadí hi ha les dues estacions mes pro

peres a Barcelona: Tuixén - Lavansa i el pare de neu 

de Saldes, i una mica mes allunyades d'aquestes 

dues estacions hi ha Sant Joan de l'Erm. 

Tuixén-Lavansa (1.920 m) 

Obeeix al tipus de mig vessant. Bastant boscosa, 

pero també amb bones vistes. Les pistes pugen cap 

a la tossa Pelada i acaben al prat Llong, on hi ha 

altres pistes, en part per boscos, en part netes d'ar-

brat, des d'on hi ha unes perspectives magnifiques 

sobre el Pedraforca. 

El pare de neu de Saldes (1.550 m) 
És situât al vessant nord de la serra d'Ensija i s'hi acce-

deix des del coll de la Trapa, a la carretera de Saldes a 

Gósol. És també del tipus de mig vessant, pero de la 

variant de pista única. En aquest cas, des de l'accès a 

la estació (pleta de la Vila) surt una pista cap a l'oest, 

que arriba al coll del Portet. Si continuem una mica, 

podrem acostar-nos a la paret de la Gallina Pelada. Cal 

tornar per la mateixa pista. N'hi ha una altra cap a l'est, 

fins al coll de Pradell, no gaire lluny de Vallcebre, poblé 

al qual es podria baixar esquiant (sense pista traçada) 

si les condicions ho permetessin. 

Sant Joan de l'Erm (1.690 m) 

Bressol de Tesqui nórdic a Catalunya. Ambient de 

bosc (pi negre i roig), és també del tipus de mig ves

sant, bastant suau. Les pistes passen per Sant Joan 

de l'Erm Nou i per les ruines de Sant Joan de l'Erm 

Vell. Está enllaçada també amb l'estació d'esquí alpí 

de Port-Ainé. La part alta, ja sense arbrat, permet (fora 

de pista, perô molt cómoda) pujar al pie de l'Orri. 

SECTOR BAIXA CERDANYA - ANDORRA 
Vallcebollera (1.500 m) 

Aquesta estació és molt a prop de Puigcerdà, en els 

vessants del Puigmal, ja en territori francés. L'alberg 

Les Ecureuils n'és l'encargat del manteniment. Ofe-

reix algunes pistes traçades i sobretot ski sauvage. 

És del tipus també de mig vessant, bastant pronun

ciada i, aprofitant l'entramat de pistes (generalment 

sense marcar), es pot pujar fins al cim de la Coma 

Morera o al pía de Salinas. Hi domina el bosc. 

A l'altre costat de Puigcerdà, ja en la carena piri-

nenca del Puigpedrós -tossa Plana hi ha tres esta

cions. Les tres son del tipus de mig vessant, amb un 

entramat de pistes que van pujant peí sud de la mun-

tanya. En les tres hi domina el bosc, perô hi ha zones 
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ja esmentada, que enllaça amb Lies, de la part mes 

alta de la qual (Refugi de Pollineres) sorgeix un camí 

(no traçât, pero molt practicable) que puja fins ais 

estanys de la Pera. 

La Rabassa (1.960 m) 

És Túnica estació andorrana d'esqui de fons. També 

és del tipus de mig vessant, també és boscosa. Puja 

fins a la carena fronterera ja esmentada, pero peí 

nord. Des de la part alta, ja sensé arbres, es poden 

veure, cap el vessant sud de la muntanya, les pistes 

de Aransa, que no queden lluny. 

en les quais s'obre i apareixen àmplies panoramiques, 

sobretot de la cara nord del Cadi que constitueix, a 

l'hivern, una de les vistes mes alpines del Pirineus. 

Guils-Fontanera (1.905 m) 

Les pistes d'aquesta estaciô pugen a mesura que 

es creuen entre el bosc, i permeten, si sortim del 

final de la pista de la Feixa, arribar a una part alta, 

mes plana, ja sensé bosc, per la quai es pot anar 

cômodament fins al refugi de la Feixa i es pot seguir 

cap a la zona de Malniu. A part de totes aquestes 

pistes, hi ha altres a la part baixa, mes properes a 

l'accès de l'estacio, algunes per bosc, altres per 

clars, que son petites planicies de muntanya. 

Lies-cap del Rec (1.870 m) 

Mante també un complex entramat de pistes que 

van pujant cap a algunes planicies, com el pla de la 

Molina, que formen la base de petits circuits, per 

continuar per una gran pista que, a mig vessant, 

enllaça amb la de Aransa. 

Aransa (1.850 m) 

És d'estructura semblant (encara que cada estaciô 

mante el seu propi ambient). Mes amunt de la base, 

el prat Miré és una planicie que serveix, de fet, com 

un altre centre de pistes. Surt d'aqui també la pista, 

SECTOR ALTA CE R DAN YA 
Font-romeu (1.993 m) 

Aquesta estació, d'esqui alpí, té l'accés a les pistes 

d'esqui de fons en el sector de la Calma. Aquestes 

pistes son molt variades. En general, no son de bosc 

i hi dominen les vistes ámplies, tant cap a la carena 

Puigmal-Canigó com cap al Carlit i les Bulloses. Hi 

ha unes parts que corresponen al model de planicie 

de muntanya, i hi ha alguna pista que transcorre en 

un ambient de cresta; altres son de mig vessant. Per-

meten l'ascensió (parcialment fora de pista, pero sol 

estar molt marcat) al pie Mauroux. Enmig de les pis

tes hi ha el Refugi de la Calma. En la part baixa, pro

pera a l'accés a l'estació, hi ha també altres pistes 

mes planes i boscoses, amb clars, que es correspo

nen amb les planicies de muntanya. 

Pyrenees 2000 (1.665 m) 

A prop de Font-romeu hi ha l'accés a Les Estagnols, 

que pertany a l'estació d'esqui alpí de Pyrenees 

2000 i hi está connectada. Forma part del complex 

de Font-romeu. Les pistes segueixen el curs del riu 

Tet i pugen fins al pla dels Avellans. Son, dones, pis

tes de valí, que remunten el riu. Des del pla des Ave

llans, i també des d'un poc abans, es pot connectar 

amb la zona de les Bulloses, ja fora de pista. 

SECTOR CAPCIR 
La Llosa (1.681 m) 

Des del accés a l'estació surten dos branes: un cap 

Prat Llong (Tuixén-

Lavansa). 
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Pia de Beret. 

Accès a Guils-

Fontanera. 

al nord arriba fins al Refugi de Coli del Tom i segueix 

fins al coli de Creu. Correspon a la tipologia de cres

ta i ofereix àmplies vistes cap a tot dos vessants, alla 

on no hi ha arbres. D'una banda, la plana de Mata-

mala, amb el llac i les muntanyes del Carlit; per l'altre, 

les de Nûria i el Canigó. L'altre branc és el de Clave-

ra i és una pista que segueix un mig vessant cap a 

l'Est, seguint l'esquema del mig vessant amb pista 

ùnica. Totes dues són molt planeres. 

La Quillane-Calvet(1.713 m) 

Actualment té l'accès en el port de la Quillane, i es 

aqui on hi ha el centre de informació de l'Espace 

Nordique du Capcir. Es un entramat de pistes en 

una zona molt plana i molt boscosa. Té un lligam 

amb el poble de La Llagonne. 

La Mata-la Lladure (1.600 m) 

L'accès actualment es fa per Lladure, per la carrete-

ra dels Angles a Formigueres. Es un entramat de 

pistes de bosc, totalment planes, i correspon per-

fectament al que hem anomenat planicie de vall. De 

vegades es creua la carretera, es pot arribar al poble 

de Matamala i deixar els esquis a la porta del bar del 

poble; també es pot anar a l'estacié d'esqui alpi de 

Formigueres. 

La Galba (1.520 m) 

L'estacié és al petit poblet d'Espousouille, a l'entra-

da de la vall de Galba, un vall tancat, que va pujant 

cap a la Portella d'Orlu. La pista puja per la vorera 

del riu fins al Refugi de la Jaceta. Darrerament, la 

volta es fa per altra pista de tornada. 

Els Angles-pla de Mir (1.800 m) 

Des del pla de Mir s'accedeix a unes pistes de fons 

que van pujant a poc a poc fins al llac d'Aude, i es 

pot catalogar corn una excursiô de muntanya. El 

terreny és bastant pla i boscôs, passa pel refugi de 

Bernardi, i a la part alta, arribant al llac, el bosc des-

apareix i el paisatge s'obre. 

Porté i Pimorent (1.600 m) 

Al sud de l'estacié d'esqui alpi de Portè-Pimorent, 

situada al coll, hi ha el poble del mateix nom. D'aqui 

surten unes pistes d'esqui de fons que van pujant 

cap a la cascada del Passet i segueixen després 

cap al llac de Font Viu. L'ambient és boscôs perô 

permet veure els cims que envolten al Carlit. 

SECTOR ARIEJA 
A l'altre costat del coll de Pimorent podem anar fins a 

Ax-les-Thermes. Si prenem aquest poble corn a base, 

24 ià MUNTANYA 8 8 0 1 2 / 2 0 0 8 



ESQUÍ NÒRDIC 

tenim un bon accès a tres de les estacions de Arieja. 

Coli de Chioula (1.450 m) 

Situada damunt d'Ax, té dos dominis, connectais 

entre si. El domini de Chioula, que parteix del coli 

(1.450 m), i el domini de Prades, que surt del poblet 

del mateix nom (1.240 m). El domini de Chioula, 

combina zones de boscos (fagedes), amb zones 

més clares, de molt àmplies vistes cap a la cara 

nord de les muntanyes que circumden el Capcir 

(dent d'Orlu, zona del Laurentis, etc.). Encara que 

les pistes van pujant, pertanyen més aviat al tipus de 

planicie de muntanya, però hi trobem també altres 

tipus d'orografia: mig vessant, pía i alguna vali. Al 

beli mig de la gran planicie hi ha el Refugi de Chiou

la, on es pot menjar i dormir. El domini de Prades és 

més baix que el coli de Chioula, i sovint no té neu. 

Però quan en té, permet fer un circuit (una excursió: 

el Pays d'Allou) que surt de Prades, passa per zones 

de fagedes i altres parts més netes i entra en el 

poblet de Montallou. A aquest circuit hi ha també 

accès des de les pistes del Col de Chioula. 

Plateau de Beille (1.800 m) 

Queda un poc més lluny que Chioula. És una enor

me planicie de muntanya, encara que també va 

pujant. Com a Chioula, i a causa de la seva extensió, 

podem trobar també els altres tipus d'orografia. El 

bosc es escás i, com que també queda al nord de 

l'eix pirinenc, ofereix àmplies vistes cap a la cara 

nord de les muntanyes d'Andorra (Serrera, Font 

Blanc) i cap al Rhule. 

Estany de Lers (1.274 m) 

Des de Tarascón, l'accès per Vicdessos sol estar 

tancat, i cal anar per Massât. Des de l'accès a Tes

tado pugen pistes cap al port de Lers, més aviat del 

tipus de mig vessant i planicies altes. Unes altres 

van pujant una valí (suaument, amb pocs arbres) cap 

al coli d'Agnes. L'estació obeeix, dones, a un model 

d'orografia complexa. L'ambient és de mitja munta-

Les estacions d'esquí de fons del Pirineu 

nya, en pari boscós i també hi dominen els fajos. 

Mijanès-Donezan (1.536 m) 

A l'altre extrem d'aquesta zona, a Test d'Ax, hi ha 

aquesta petita estació d'esqui alpi. Geogràficament 

no és lluny de Ax, però Taccés des d'aqui queda tan

cat a Thivern, per la qual cosa s'ha d'anar pel nord del 

Capcir, pel coli des Hares. Aquesta estació mante un 

circuit de fons pel bosc des Hares que duu, sempre 

per bosc, al Refugi de Le Fournet, segueix, si està 

marcat, al Refugi Laurentis, i es podria continuar 

esquiant fins al coli de Hares, encara que fa anys que 

no es marca. 

SECTOR PALLARS SOBIRÀ- ARAN 
Bosc de Vlrós (1.700 m) 

A Tentrada de la vali Ferrera. Obeeix al model de mig 

vessant. Les pistes pugen, sempre entre boscos (pi 

roig i pi negre), excepte en la seva part alta on s'o-

bre el paisatge cap a la zona del Monteixo. 

Tavascàn-pleta del Prat (1.750 m) 

A la propera vali de Cardós hi ha aquesta petita 

estació d'esqui alpi. Hi ha aqui una pista d'esqui de 

fons, que segueix per un mig vessant de la tuca de 

la Cima fins a un punt, i torna pel mateix carni. Bos

cós, amb clars. 

Pia de Beret (1.850 m) 

A la vali d'Aran, Testació de Beret mante un circuit 

de fons. El pia és una planicie perfecta. Absoluta-

ment net d'arbres, i absolutament pia, correspon al 

model de planicie entre muntanyes i les vistes són 

amplissimes: des de les muntanyes del Pallars fins a 

l'Aneto. Una vegada en Beret, es pot també anar, 

per un terreny parcialment marcat, fins al Refugi de 

Montgarri (que serveix tant per passar la nit com per 

menjar), seguint una o altre marge del Noguera. No 

es pot oblidar tampoc la possibilitat d'enllacar Tanti-

ga estació de Bonabé amb el pia de Beret, passant 

per Tesmentat Refugi de Montgarri. 
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Sergio García 
espeleologia d'alt nivell 

Per F e r r a n A l e x a n d r i 

Sergio García-Dils, nascut a Sevilla fa 37 anys, és el primer espeleòleg 
espanyol que ha estât reconegut esportista d'alt nivell; però sobretot 

cai reconèixer-li el fet d'haver format part de l'equip d'espeleòlegs que van 
fer la primera explorado a l'avene més fondo de la Terra, i haver aconseguit 
el rèrcord de profunditat després de superar els 2.000 m. Això passava a 
l'avene Krúbera-Voronya (-2.191m), a la serralada del Caucas. 

En p r i m e r Hoc, et vo lem felicitar en n o m del 

coMect iu espeleologic pel dar re r r econe ixement 

q u e has rebut en ingressar a la Real O r d e n del 

Mér i to Deport ivo a m b la Medalla de Bronze. A m b 

aquesta dist inció ja has guanyat mol ts premis al 

l larg de la teva carrera com a espeleóleg, ¿com 

afrontes aquest compromis? 

¡Moltes gracies! La veritat és que vaig començar a 

rebre premis l'any 2001 , després d'haver aconseguit 

batre per primera vegada amb el CAVEX Team el 

récord mundial de profunditat, quan ja feia més de 

vint anys que practicava l'espeleologia. Per tant, els he 

rebut en una época de la meva vida en la qual no els 

concedeixo més importancia de la que teñen, i més 

aviat els veig com un reconeixement a la espeleo-

logia com a activitat d'exploració que no pas com a 

premi ais éxits personáis. 

¿Quin ha estât el premi que t 'ha fet més il-lusió? 

L'any 2 0 0 2 em van concedir a Rússia la Medalla 

Alexander Morozov «Per ais éxits en espeleología». 

Em va fer una il-lusió especial perqué el jurat estava 

constitua" per véritables Uegendes de l'espeleologia 

soviética, que coneixien mol t bé els sacrificis que 

implica l'exploració subterrània. 

¿Quan vas començar a practicar l'espeleologia? 

En el meu cas és una pregunta molt fácil de respon-

dre. Vaig començar a practicar la espeleología de la 

mà del meu pare, Santiago García-Dils, l'any 1978, 

quan tenia set anys d 'edat . Més endavant , l 'any 

1983, amb dotze anys, ja estava fédérât (en el GIEX 

de Jerez de la Frontera) i era totalmente au tónom en 

la técnica vertical. 

El Consejo Super ior de Depor t e s et va declarar 

l 'any 2004 eportista d'alt nivell, de manera que et 
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vas convertir en l 'unie espeleôleg espanyol que ha 

assolit aquesta distanció. ¿Creus que l'espeleologia 

es una un esport o bé una ciencia? 

Cree que vivim en un temps en que tendim a com

part imentât massa totes les àrees de coneixement i 

les activitats que fem. Divisions tan artificiáis com 

ara «cièneies / Hêtres» o «esport / ciencia» son total-

ment alienes a la realitat de les coses. L'espeleologia, 

al m e u parer, es una disciplina d 'exploració que 

demana un coneixement ampli del medi (diguem-

ne ciencia) i el desplegament d 'una activitat física 

intensa (diguem-ne esport). Per aconseguir résultats, 

no es pot concebre una cosa sensé l'altra. 

¿Creus que s 'hauria de d is t inguir una par t de la 

espeleología únicament com un estudi cientific de 

les coves i els avenes i, d 'altra banda, un vessant 

mes esport iu i de competició? 

Per practicar l'espeleologia com a disciplina d'explo

ració subterrània, tan important es el vessant cienti

fic com l'esportiu. N o obstant aixô, no considero 

que l'especialització sigui negativa per si mateixa, i 

cree que es mes convenient que la part científica la 

desenvolupin les institucions académiques, i la part 

esportiva les instàncies federatives. 

Sergio, la p r e g u n t a obl igada. Par lem de l 'avenc 

Krúbera -Voronya . A m b - 2 . 0 8 0 m l 'any 2 0 0 4 

(-2.170 el 2007) vas aconseguir el record del m o n 

en p ro fund i t a t c o m a m e m b r e de l 'Associació 

Espeleológica Ucraïnesa i l 'Equ ip In te rnac iona l 

d 'Exploracions Subterrànies CAVEX Team. Sens 

dubte , aquest es l'èxit mes impor tan t que s'hagi fet 

mai en pr imera exploració espeleológica al m ó n . 

¿Per que aquella zona del Caucas occidental? 

C o m se sol dir en aquests casos, és convenient «tirar 

d'hemeroteca». Ja a l'any 1995, quan començàvem a 

treballar com a equip els que després integraríem el 

CAVEX Team, teníem al cap explorar a Aràbika, 

perqué s'havia comprovat mitjançant traçadors quí-

mics a la década de 1980 que el potencial superava 

ampl iamente els 2 .000 metres. Va ser a partir de 

l'any 1999, quan es va normalitzar la situació políti

ca a Abkhàzia, que vam poder explorar-hi de forma 

continuada, i els résultats van anar arribant. Si llegiu 

les nostres publicacions a la revista Subterránea, veu-

reu que ja teníem ciar des del principi que allá bus- Davallant un pou 
càvem el récord del m ó n de profundidad i, si era a l'avene Krúbera-
possible, aconseguir el primer «-2.000 m». Voronya. 

En quatre paraules: ¿com va comencar tot? 

C o m et deia, des del pr incipi volíem explorar el 

massís de Aràbika, de manera que quan en vam 

teñir l 'oportunitat, vam abocar allá els nostres esfor-

cos com a equip . Entre 2001 i 2 0 0 3 el CAVEX 

Team const i tuía l 'equip de pun ta de l'Associació 

Espeleológica Ucráínesa (Ukr.S.A.), i vam treballar 

a l'avene com un grup únic. A partir del 2004, per 

una sèrie de circumstàncies personáis, les expedi-

cions a Krúbera-Voronya es van fer separadament. 
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Avene Krúbera-Voronya. 

Galeries postsifó, carni 

dels -2.000 m. 

En aquest moment 
ens estem préparant 

per a la propera 
expediciô hivernal 
de gêner del 2009, 

en la quai intentarem 
superar la barrera 

dels -2.200 m. 

Per una banda, el CAVEX Team treballava allá al 

principi deis estius (juliol-agost), a principis de la 

tardor i a l'hivern. D'altra banda, la Ukr .SA. desen-

volupava les seves activitats a fináis de l'estiu (agost-

setembre). En el meu cas, com que no sóc ni rus ni 

ucráínés, vaig poder estar al marge d'aquesta proble

mática fins al 2006 , i treballava amb els dos equips. 

N o obstant aixó, a partir d'aquest any només explo

ro com a membre del CAVEX Team. 

¿Com es veu la continuació d'aquest projecte en el 

futur? 

Cada any que passa la pun ta d'exploració és mes 

compl icada , i cada metre nou de profundi ta t és 

molt mes difícil d'assolir que els anteriors. Cal teñir 

en compte que ara mateix la punta és a -2.191 m, a 

51 metres de profunditat dins del cinque sifó de l'a

vene, situât a -2 .140 m. En aquest m o m e n t ens 

estem préparant per a la propera expediciô hivernal 

de gêner del 2009, en la quai intentarem superar la 

barrera dels -2.200 m. 

Explica'ns que va passar quan vau tenir la certesa 

d'haver arribat a - 2 . 0 0 0 , el primer - 2 .000 de la 

Terra. 

El 2004, després de superar en primera exploraciô els 

passos estrets del Way to the Dream (-1.690 m), 300 m 

de gateres amb un diamètre de fins 0,40 m, arribem a 

un sector completament diferent de l'avene pel quai, 

a través d'un rosari de pous petits de mica en mica 

vam anar aconseguint profunditat. Tots teníem al cap 

l'absoluta certesa que aquesta era justament la via que 

ens duria finalment a superar els dos quilòmetres de 

profunditat. En aquells moments hi ha tanta euforia 

que no sents el fred, la fam ni el cansament. Simple

ment , cont inues baixant, segueixes explorant. En 

arribar a -1 .935 m, l 'esperança esdevé certesa. A 

aquesta cota hi ha un P-25 al quai, una mica mes 

avall, segueix un majestuós P-40, que vam batejar 

Millenium, que s'obre a -1.970 m. Mentre baixes el 

pou, saps que estás fent historia, i que a la seva base ja 

has superat la mítica cota de -2.000 m. 

Sovint es diu que en espeleologia fer un -1 .000 m 

és, pel que fa a l'esforç i la dificultat, igual que en 

alpinisme escalar un vuitmil. ¿Qué passa si es trac

ta d'un -2.000? ¿Et sembla que és encertada aques

ta comparació? 

També se sol dir, i no pas sensé raô, que «les compa-

racions son odioses». N o crée que pugui comparar

se en absolut l'espeleologia i l 'alpinisme, i les difi-

cultats a les quais hem d'enfrontar-nos uns i altres 

poc o res teñen a veure. 

Recordo, a la pel-licula sobre Krúbera-Voronya que 

es va projectar al Congrès Internacional d'Espeleo-

logia d'Atenes l'any 2 0 0 5 , aquell moment en que 

l'espeleòleg crida d'emoció en un moment culmi

nant de l'exploració. ¿Va ser aquesta expressió tan 

gràfica la que condensa tant d'esforç dedicat? 

Efectivament. N o es pot definir millor. La pel-licula 

la vam gravar l'any 2003 , quan haviem arribat a un 

atzucac en l 'exploració de l 'antic fons de l 'avene, 

que vam assolir l 'any 2 0 0 1 , a -1.710 m. El sifó de 

-1 .440 m, per on es perdia tota l'aigua de l'avene, 

donava pas a una sèrie de pous que ens van oferir 

esperances renovades de seguir guanyant profundi

tat . Aquells crits d ' emoció , gravats després de la 

superació del sifó, evidencien la certesa que era 

aquesta via el Hoc per on arribaríem a la somiada 

cota -2 .000 m. I, efectivament, un any després ho 

aconseguirem justament per aquest Hoc. 

Explica'ns una mica com se us va acudir la idea de 

fer aquesta pel-licula. 

Va sorgir la idea de gravar aquesta pel-lícula perqué 
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Kheivani 

Blaburkhva Algat de l'avene Krùbera-Voronya, el més fondo de 

la Terra, amb un desnivell aturat als -2.191 m (2007). 
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Avene Krúbera-

Voronya. Sala deis 

Espeleòlegs soviètics. 

Tots teniem al cap 
l'absoluta certesa 

que aquesta era 
justament la via que 
ens duria finalment 

a superar els dos 
quilômetres de 

profunditat. 
En aquells moments 

hi ha tanta eufbria 
que no sents el fred, 

la fam ni 
el cansament. 
Simplement, 

continues baixant, 
segueixes explorant 

crèiem que havia arribat el moment de compartir amb 

la resta del col-lectiu el que havia significat l'exploració 

de l'avene mes profund del món (en aquell moment 

estàvem a -1.710 m). Com que tots érem llecs en la 

matèria, vam decidir posar-nos en mans de professio

nals, de manera que tant el guió com el muntatge i la 

gravació d'exteriors van anar a carree de l'estudi Krylya 

Rossii («Ales de Russia»), especialistes en documentáis. 

¿Com es planteja una expedició de l 'envergadura 

de Krúbera-Voronya? 

Ara mateix la part mes compromesa de les expedi-

cions és la logística. Per a cada nou atac al cinque sifó, 

situat a -2.140 m, hem d'introduir a l'avene literal

mente centenars de quilos de material, en mes d'un 

centenar de sacs. Per tant, és fonamental la fase de 

preparació i d'inventariat de l'equip en superficie. N o 

s'ha d'oblidar que, per arribar a la punta, cal superar 

un primer sifó a -1.440 m, un segon a -1.980 m, el 

tercer a -2.010 m i el quart a -2.070 m. Entre aquests 

sifons, com a dificultat afegida, hi ha pous verticals 

que és necessari equipar, havent de transportar a tra

vés deis sifons botelles, cordes, menjar. . . L'estratègia 

que seguims actualment , per tant , és introduir la 

majoria del material a l'estiu, i l 'emmagatzemem a 

prop del bivac de -1.637 m. A Fhivern segiient, quan 

hi ha uns nivells minims d'aigua a l'avene, és quan 

escometem les operacions de busseig. 

j C o m es prepara l 'espeleòleg per baixar fins a 

-2 .000 m? 

Durant tot l'any és necessari un entrenament general 

de resistència, com és evident. Amb tot, la part més 

important de l'entrenament és la pràctica assidua de 

l'espeleologia alpina, sense perdre de vista que les apti-

tuts més importants solamente s'adquireixen a m b 

l'experiència subterrània. N o es pot passar per alt que 

els integrants de l'equip de punta, de vegades, entrem 

a l'avene per quedar-nos al postsifó durant dues o très 

setmanes, treballant en llocs on un reseat és literal-

ment impossible amb els mitjans que disposem avui 

dia, de manera que és vital tenir el cap fred en tot 

moment . L'estratègia és ben senzilla. El gruix de l'ex-

pedició transporta el material fins al primer sifó, a 

-1.440 m. A partir d'aqui, al postsifó, solament hi tre-

ballem un equip de punta petit de sis a vuit espeleò

legs, que hem de traslladar tot el material fins al bivac 

de -1.637 m. Des d'alia, la part més pesada de l'expe-
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dició és moure tot l'equip a través de les gateres estre-

tfssimes del Way to the Dream fins al bivac de 

-1.960 m. Aquest bivac és la base d'operacions per al 

busseig dels sifons que segueixen, que travessem 

almenys quatre de nosaltres, per portar el material fins 

al sifó de -2.140 m, on només els dos bussejadors de 

punta s'hi endinsaran. Per descomptat, simultània-

ment es desenvolupen uns altres treballs d'exploració 

en altres llocs de l'avene: escalades, desobstruccions... 

Avene Krúbera-

Voronya. A -1.500m, 

en postsifó. 

A sota, entre sifons, 

cap als -2.140 m. 

Per a cada nou 
atac al cinque sifó, 
situai a -2.140 m, 
hem d'introduir a 
l'avene literalmente 
centenars de quilos 
de material, en més 
d'un centenar 
de sacs 

¿I després qué? ¿Quins llocs, quins massissos càrs-

tics queden encara per descobrir i a m b possibili-

tats de -2 .000 m? 

Nosaltres hem estât treballant en massissos càrstics 

d'altres llocs del món, amb la idea de superar també 

eis -2 .000 m. A Turquía, per exemple, a Aladaglar 

(serralada del Taurus), a m b l'ús de traçadors qui-

mics hem pogut comprovar un potencial real que 

supera els 2.700 m. De moment només hem pogut 

baixar fins a -1.400 m, a l'avene Kuzgun, però les 

perspectives segueixen sent enormes. 

¿El CAVEX Team està duent a terme projectes sobre 

això, per trobar avenes que superin el -2.000 m? 

Efectivament. Portern més de deu anys explorant a 

Kanin (Eslovénia), amb la idea d'aconseguir almenys 

alla eis -1.900 m, que és l'opció més realista, pero 

sensé descartar un -2.000 m. També hem treballat a 

Turquía, com et comentava abans, pero ara l'explo-

ració de la zona ha quedat en mans de la Ukr.S.A. 

Per cert, ¿que és el CAVEX Team i per qué es va 

crear? 

El CAVEX Team va ser una creació del carstöleg 

ucraïnès Alexander Klimchuk, aleshores président de 

la Ukr.S.A. L'any 1997 va decidir reunir un equip 

d'espeleölegs membres de l'associació amb l'objectiu 

d'explorar en eis massissos càrstics amb més perspec-
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Boca d'entrada 

a l'avene Krúbera-

Voronya, el mes fondo 

de la Terra. 

Juntament amb el seu 

pare, Santiago 

Garcia-Dils i un 

company, l'any 1983. 

tives, a la recerca de superar eis -2.000 m de profun-

ditat. Pertanyíem al grup fundacional deu espeleó-

legs, nou d'ells russos i ucra'fnesos, ais quals m'hi vaig 

sumar com a únic estranger. Encara que tots ens 

coneixíem i treballävem junts des de 1995 (en aquell 

m o m e n t jo estava cursant estudis de postgrau a la 

Universität de Moscou), va ser el 1997 quan es va 

fundar oficialment l 'equip, i el destí de les nostres 

primeres expedicions van ser els altiplans de Kanin i 

Rombon (Eslovénia). Entre 1997 i 2004, el CAVEX 

Team va ser l'equip de punta de la Ukr.S.A. N o obs-

tant aixó, dissensions en el si de la familia Klimchuk, 

dugueren a la separació en dos equips diferents a par

tir del 2004. Oleg Klimchuk, fill gran d'Alexander, es 

quedada com l'únic ucra'ínés en el CAVEX Team, 

mentre que Alexander Kl imchuk lideraria un nou 

equip en el si de la Ukr.S.A., fonamentalment ucra'í

nés, amb el nom de The Call of the Abyss Project. 

Parians de la teva experiencia com a docent i divul

gador de l'espeleologia. Col-labores habitualment a 

la secció de «Páginas técnicas» de la revista Subterrá

nea de la Federación Española de Espeleología, has 

escrit nombrosos articles i has pronunciat mes de 50 

ponéncies en congressos nacionals i internacionals 

sobre espeleología. ¿Com organitzes tot aixo? 

La veritat és que, de vegades, ve coster compaginar la 

feina amb tot aixo i, per descomptat, amb la vida pri

vada, amb la familia. Tine la sort que la feina d'ar-

queóleg em permet acumular nombroses hores extres 

que, després, puc aprontar per fer tota la resta. Les 

meves dues passions en espeleología han estat, des del 

principi, l'exploració subterrània, per una banda, i la 

investigació i la docencia relatives a técnicas i mate

rials, per una altra banda. Per aixo tot el temps que 

tine per a la practica espeleológica procuro distribuir

lo equitativament entre aqüestes dues activitats. 

Explica'ns la teva experiencia com a director de la 

Escuela Española de Espeleología. 

H a estat sens dubte una experiencia molt enriqui-

dora , que m 'ha permés in tentar fer un gir a la 

docencia espeleológica tradicional, tal como s'havia 

desenvolupat a la FEE, i he treballat en col-labora-

ció a m b espeleólgs d'experiéncia dilatada i d 'una 

gran qualitat humana, com ara Francisco Martínez. 

Ara mateix, he passât página i em dedico mes a l'es

peleologia d 'exploració; treballo en la qüest ió 

docent amb altres instancies, com l'Spéléo Secours 

Français o els grups de espeleosocors de la Federado 

de Russia, que ara mateix estem créant. 

Vas ser contractât com a fotógraf per la National 

Geographic Society al Caucas i les muntanyes del 

Taurus , a Turquía . ¿Qué ens pots dir d 'aques ta 

experiencia? 

Sens dubte la fotografía subterrània és una de les 

disciplines mes dures de l 'espeleologia. Treballar 

amb la National Geographic Society va ser un veri

table plaer, tot i que aixô em va exigir moltíssima 

feina, atès que les fotos no només havien de ser 

bones, sino que a mes a mes havien de reproduir els 

moments àlgids de l'exploració, i havien de ser pre

ses justament en Cils moments en els quais s'anaven 
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produint descobriments nous. N o podien ser només 

fotos «per posar», cosa que representava una dificul-

tat afegida, ateses les condicions en les quals vam 

haver de treballar en aquests avenes. 

¿Com ha de formar-se l'espeleóleg d'avui día? 

A hores d'ara, cree que ha quedat enrere l'època en 

que un espeleôleg complet podia ser un autodidacte. 

L'espeleóleg del segle XXI s'ha de formar i perfeccionar 

tècnicament a les escoles federatives, cosa que en abso

lut substitueix, evidentement, l'experiència que només 

la practica assídua de l'espeleologia pot aportar. Per 

descomptat, aixó representa que les escoles teñen al 

damunt l'enorme responsabilitat d'oferir un ensenya-

ment de qualitat al col-lectiu. Els objectius de l'espele

óleg d'avui dia cree que s'han d'adaptar a la visió que 

aquest tingui de l'espeleologia. Si es té vocació per 

l'exploració subterrània, evidentement l'objectiu ha de 

ser el descobriment d'avenes nous, de galeries noves. 

¿Com veus l'espeleologia d'avui? 

L'espeleologia d'avui no és mes que un reflex de la 

societat, com ha passât, d'altra banda, en totes les 

époques. Es tendeix cada vegada mes a l'individualis

me, cosa que représenta que es treballi mes pels vin-

cles personals que, com passava fa uns anys, per 

clubs. Per aixô avui dia proliferen grups d'espeleôlegs 

que treballen al marge dels seus clubs d'origen. En 

l'espeleologia de punta, almenys, els equips (o inter

clubs) han substituït en gênerai als clubs. De tota 

manera, no es pot oblidar oblidar que els clubs tenen 

un paper vital en la iniciacio esportiva. Sensé clubs 

actius, estem condemants a l'envelliment del col-lec

tiu i, a la llarga, a la desapariciô de la nostra activitat. 

^Quins sén els teus projectes mes immédiats? 

Ara mateix estic préparant la propera expediciô a Krû-

bera-Voronya, que durem a terme el gêner del 2009, 

amb l'objetiu de superar la cota -2.200 m. Al Caucas, 

estem ampliant la nostra zona d'exploraciô a Aràbika, 

i esperem tenir ben aviat avencs nous que superin, 

almenys, el quilômetre de profunditat. També a l'hi-

vern i al proper estiu continuarem treballant en els 

altiplans de Kanin i Rombon, a Eslovènia, on les pers

pectives son magnifiques. I, per descomptat , en la 

espeleo del dia a dia continuo treballant aqui, a Anda-

lusia, a la Sima GESM, sobretot els caps de setmana, 

amb els amies de l'interclub Sierra de las Nieves. 

No es pot oblidar 
oblidar que 
els clubs tenen 
un paper vital en la 
iniciado esportiva. 
Sense clubs actius, 
estem condemants 
a l'envelliment 
del col-lectiu i, 
a la llarga, 
a la desaparició de 
la nostra activitat 

Sergio García-Dils de la Vega CURRICULUM ESPORTIU 

Llicenciat en Geografía i Historia per la 
Universität de Sevilla, expert en 
arqueología romana i en epigrafía grega i 
Ilatina, actualment és arqueóleg municipal 
de TAjuntament d'Écija, a Sevilla. És 
espeleóleg des de 1978, i docent en 
espeleología des de 1989. 

Titulacions esportives i carrees 

• Técnic Esportiu Superior d'Espeleologia 
i Descens de Bárranos. 

• Director de la Escuela Española de 
Espeleología. 

• Coordinador Técnic del Espeleosocorro 
Andaluz. 

• Membre de la Comissíó 
d'Espeleosocors i de la Comissió de 
Material i Técniques del Departament 
d'Exploració de la Unió Internacional 
d'Espeleologia. 

Mérits esport ius 

• Récord del món de profunditat, establert 
l'any 2001 (-1.710 m), 2004 (-2.080 m), 
2005 (-2.140 m), 2006 (-2.158 m) i 
2007 (-2.170 m) a l'avenc Krúbera-
Voronya com a membre de l'Associació 
Espeleológica Ucráinesa i l'Equip 
Internacional d'Exploracions 
Subterránias CAVEX Team. 

Dist incions rebudes 

• Premi de la Unió Internacional 
d'Espeleologia pel descobriment mes 
significatiu en espeleologia en el période 
1 997-2001, per la consecució del 
récord del món de profunditat a l'avenc 
Krúbera-Voronya l'any 2001. 13é 
Congrès Internacional d'Espeleologia, a 
Brasilia (Brasil). 

• Medalla Alexander Morozov «Als éxits en 
espeleologia», també per la consecució 
del rècord del món de profunditat. 
Moscou (Federació de Rùssia) el 2002. 

• Déclarât Esportista d'Alt Nivell. 
Consejo Superior de Deportes (2004). 

• Premi de la Unió Internacional de 
Espeleologia al descobriment mes 
significatiu en el période 2001-2005, 
per la consecució del rècord del món i 
la superado dels 2.000 m de profunditat 
a l'avene Krúbera-Voronya el 2004. 14è 
Congrès Internacional d'Espeleologia, 
célébrât a Atenes (Grècia). 

• Becat en el programa Élite-2/2005, 
dirigit al Deporte Andaluz de Alto Nivel. 
Consejería de Turismo y Deporte de la 
Junta de Andalucía. 

• Elegit com a représentant de 
l'espeleologia espanyola i autor d'una de 
las principáis gestes de l'esport espanyol 
en l'exposició permanent del Museu 
Olimpie i de l'Esport de Barcelona. 

• Premi ESPELEO «a la millor trajectória 
espeleológica personal masculina», 
I Gala de la Espeleología. Víllacarrillo 
(2007). 

• Real Orden del Mérito Deportivo 
amb la Medalla de Bronze (2007). 

• Escut d'Or de la Federación Andaluza 
de Espeleología, «per la labor 
desenvolupada en pro de l'espeleologia 
andalusa (2008). 

II Congreso Andaluz de Espeleología, 
a Priego de Córdoba (Córdoba). 

Activitats espeleológiques 

• Mes de 70 expedicions d'exploració 
desenvolupades a: Picos de Europa 
i Piríneus; Alps (Franca, Italia, Eslovénia); 
Caucas (Rússia, Abkházía); Atles 
(Marroc); Taurus (Turquía); Lefka Ori 
(Creta, Grecia). 

• Autor i coautor de mes de 40 articles 
sobre espeleología en publicacions 
espanyoles i estrangeres. 

• Coautor de llibres sobre técnica i 
exploracions espeleológiques. 

• Autor de mes de 50 ponéncies, 
comunicacions i conferencies 
presentades en congressos i jornades 
espeleológiques nacionals ¡ 
internacionals. 

• Director i docent en mes de 50 cursos 
nacionals i internacionals d'espeleologia. 
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J O A Q T J I M S A N T A S U S A G N A 

i l a DeFINICIÓ 
D E F I N I C I Ó DE 
L'EXCURSIONISME 

NOTES 
Josep M. BATISTA i RBCA: Manual d'excursionisme, 

Editorial Barcino, Barcelona, 1927, pp.6,145,146, 
151. 

Joaquim Santasusagna va descriure la totalltat 
dels seus Itineraris a Triptic del meu 

excursionisme, Impremta Monastic de I'Abadia de 
Polet, Reus, 1979. 

DE L EXCURSIONISME 
Autor: Xavier Ferré Trill 

Una visio de l'excursionisme per enfortir i infondre 
virtuts morals, desenvolupar l'esperit d'iniciativa i superar 

l'individualisme, es el que traspua l'obra Definiciô 

de l'excursionisme de Joaquim Santasusagna. 

B atista i Roca es referia a l'excursionisme com 

el procediment pel qual h o m podria enfortir 

«certes vir tuts morals d 'altra impor tanc ia 

individual i col-lectiva». T a m b é en destacava el 

potencial per a l 'educació del carácter «per infon-

dre-li una sèrie de nobles virtuts, per desenvolupar 

l 'esperit d'iniciativa» i superar l ' individual isme. 

Aquesta activitat era - fent seves les paraules del t e o 

rie francés de l'excursionisme B o n n a m a u x - una via 

d'identificar-se amb el país'. 

Joaquim Santasusagna amb Mn. Ramon Muntanyola 

i Josep Iglésies, després de la benedicció de 

la cisterna construida dalt de la moleta d'Estat l'any 

1956. (Extreta del llibre: J. Santasusagna. Memories 

d'un muntanyenc. Reus: 1969). 

En aquest sentit, Definido de l'excursionisme, de 

Joaquim Santasusagna (1899-1982) constitueix un 

codi analític i interpretatiu del vessant cívic, i per 

extensió nacional, del que suposa dur a terme cons

c iemment l'activitat excursionista. A m b tot, aquest 

compendi ideologie sobre el que ha de suposar l'em-

presa de l'excursionista no és ocasional: és una résul

tant de la dedicació d'aquest estudios i autodidacte 

reusenc a l 'excursionisme entre 1911 i 1955 2 . En 

conseqüéncia, la Definido cal contextualitzar-la en 
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la progressiva derivació teòrica de la practica - i n t e -

riori tzada- d'ençà de les iniciarives dûtes a terme als 

anys vint i trenta, que coincidiren amb la publicació 

de la guia sobre les muntanyes de Prades, el Mont -

sant i la serra la Llena. Una guia que Pau Vila situa

va en el procès d'«un poblé que té consciéncia d'és-

ser-ho»'. Dones bé, la Definido se situava en la línia 

de treball que hom duia a terme per vincular —des 

de la tradició positivista de Cels G o m i s - l'excursio

nisme amb el coneixement actiu del territori. 

El 1959, a mes de refermar la negativa a adscriu-

re's a la Federación Española de Montañismo 4 , San

tasusagna veia publicada el 28 de marc, conjunta-

m e n t per l'Associació Excursionista i l 'éditorial 

Rafael Dalmau i Jover, l'obra Definido de l'excursio

nisme. El contracte acordat el dia 2 3 de marc de 

1959 entre Ramon Amigó, aleshores président en 

fúncions de l'Associació Excursionista reusenca, edi

tora de l'obra, i Joaquim Santasusagna establia, entre 

d'altres questions, que el tiratge en seria de tres-cents 

exemplars i de deu en paper de fil; que totes les des

peses generades de la publicació del volum anirien a 

carree de l'autor i que l'éditorial distribuidora a Bar

celona seria la casa Rafael Dalmau. 

La publicació de l 'obra era prevista un cop la 

nova edició de la guia de 1929 fos enllestida, i, en 

principi, se'n faria una edició privada. Abans però, 

que Santasusagna n'oferís l'edició a la societat con

junta esmentada, en suggerì la publicació a Josep 

Maria de Casacuberta, perqué figurés a la col-lecció 

de monografies de «La Revista»: 

Em plau innovar-vos que fa temps servo inédit l'original 

d'un llibre titulat «Definició de l'Excursionisme», mecano

grafía! sobre unes cent-quaranta quartilles i que ara he 

resolt de treure del calaix per veure si pot ser publicat.- Si 

us sembla que aquesta obra podia encaixar dins les vos-

tres «Publicacions de La Revista», us agrairia que m'ho 

diguéssiu, juntament amb les condicions sota les quals 

podríeu publicar aquest treball. Si em contesteu que no 

és cosa que us vagi bé, tan amics [...]. (Reus, 7-IX-1958). 

Mentre que la contesta de l'editor Casacuberta 

explicitava que «l'assaig que m ' ind iqueu sobre 

excursionisme potser fora massa extens - s i , fa, com 

dieu, unes 140 quart i l les- per figurar a les «Publica

cions de La Revista», única de les nostres col-lec-

cions [...]». Simultàniament, Santasusagna—en carta 

del 7 T X - 1 9 5 8 - s'adrer¿ava a l 'editor Francese de 

Borja Moli: 

[...] És molt possible que, en rebre aquesta carta, us 

topeu amb una signatura completament desconeguda. 

No ho trabaría gens estrany. Permeteu, dones, que em 

fací la presentació, tot dient-vos que la Biblioteca 

Selecta m'ha publicat la segona edició de «Les Serres 

Encantades» i que juntament amb Josep Iglésies, fa 

temps, vaig fer sortir tres guies ¡tineráries de les serres 

d'entorn el Camp de Tarragona i llurs continuacíons ¡ de 

la primera de les quals «Les Muntanyes de Prades, el 

Montsant i serra la Llena» está en premsa la tercera edi

ció. I us podrien parlar de mi Pere Cátala i Roca, autor 

de la «Invitació a l'Alguer» de la vostra Biblioteca Raixa i 

en el qual llibre sóc citat, i mossèn Ramon Muntanyola, 

tan amie vostre.- Feta la presentació, em cal dir-vos que 

us escric perqué tinc inédita una obra titulada «Defini

ció de l'Excursionisme», que em sembla que encaixaria 

en la vostra esmentada Biblioteca Raíxa i l'originai de la 

La Mussara a la 

década de 1920, quan 

J. Santasusagna i 

J. Iglésies freqiientaven 

el poble per escriure la 

guia de les Muntanyes 

de Prades. 

N O T E S 
Pau VILA: «Els llibres i la geografía. Una 

guia i un álbum». La Pubíicitat, 17.334, 

Barcelona, dimarts 29-X-1929, p.1. 

La Federación española de montañismo. 
a través de la Delegació Catalana. II 

intenta d'atorgar la medalla d'artjent amb 

la segllent endreca "La asociación 
Excursionista de Retís nunca podrá 
agradecer en justa proporción a su socio 
numero 1. One siempre rehusó se diera 
publicidad a sus méritos, su labor de 
magisterio excursionista, cuyos 
espléndidos resultados no habían tenido 
la resonancia de oue se habían hecho 
acreedores". Asociación Excursionista 
[ . . ] . abril de 1960, p. 6 1 . SANTASUSAGNA 
s'hi nega, com explica Ramón Amiga a 

Josep Iglésies: "[ . . . ] Santa. «G Capita 

General de l'excunstonisme a Catalunya, 

el Dr. [Eduardo] Padrós [de Palacios], va 

ser el dia 6 a cal Santa i li va oferir la 

Medalla de la Federación. U va costar 

molt. pero finalment el Santa li va poder 

fer entendre que no la volia. El Sr. Padrós 

s e n va anar amb un pam de ñas». Uetra 

de Ramón Amigó a Josep Iglésies (Reus. 

19 X1-1959) [Fons Josep Iglésies. 

Correspondencia "Ramón Amigó" [1952-

1959]. ANC]. La rememorado d'aquests 

fets a Ramón AMIGO ANGI£S: Homentages. 
debáis i records de muntanya, Edicions 

del Centre de Lectura, Reus, 2005, pp 

42-43. 
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N O T E S 
Lletra de Joaquim Santasusagna a Josep 
Iglésies (Reus, 10-XI-1957) [Fons Josep 
Iglésies. Correspondencia, 1951-1959. ANC]. 
Lletra de Josep Iglésies a Joaquim 
Santasusagna (Barcelona, 29-11-1944 [Carpeta 
"Josep Iglésies". Fons Joaquim Santasusgana]. 
"Definieió de l'e«cursionisme"'. Asociación 

Excursionista [...], abril de 1959, pp. 27-28. 
Joaquim SMTASUSAGNA: Definido de 

l'exctirsionisme, Ed. Rafael Dalmau i 
Jover/Associació Excursionista, Reus, 1959, p. 8. 
Joaquim SANIASUSAGNA: Definido [...], p. 6 1 . 

La Febró a la década 

de 1920, sota efe 

Motllats, al cor de les 

muntanyes de Prades. 

Un altre poblé on 

Santasusagna i 

Iglésies visitaren en 

aquella época per 

escriure la guia. 

quai us oferesc. El llibre està compost d'unes cent-qua-

ranta quartilles mecanografiades a dos espais. En el 

cas que l'oferta us intéressés, us prego que m'ho 

digueu juntament amb les condicions sota les quals la 

vostra publica. Si no us interessava, us agrairia que 

també tinguéssiu l'atenció de fer-m'ho saber. Espero, 

dones, noves vostres i em plau tenir aquesta avinentesa 

per oferir-me vostre i saludar-vos molt atentament [...]. 

Per Santasusagna es tractava de la segona publi-

cació sobre excursionisme de postguerra després de 

la segona reedició -e l 1930— de la guia de sobre les 

muntanyes de Prades. Efectivament, la Definido, 

fou elaborada el curs 1943-1944 i l 'autor la volia 

revisar «perqué el meu pensament d'avui no és exac-

tament el mateix de quan vaig escriure el llibre» 5. 

A m b tot, Josep Iglésies n 'emeté un pr imer judici 

favorable el febrer de 1944, tot destacant: 

Tinc la seguretat absoluta que és el millor que h¡ ha 

escrit, en cátala, sobre el tema. Es un llibre ben realista, 

però amb volades líriques i amb comparacions i imatges 

molt ben encertades. Conté moites d'anotacions i petites 

remarques que només les ha pogut collir qui ha trescat 

anys i panys per la muntanya. Hi ha molta d'experimenta-

ció i d'observació personal que dona el llibre un valor évi

dent, de cosa de primera mà. Algún tros m'ha ben com-

mogut, us ho confesso. Haveu fet un bon llibre. L'elogi de 

les marrades -m'hi sabeu tan aficionat a fer-ne- el trobo 

definitiu. Magnifie el capítol 'L'educació moral'. Penso que 

sou el primer que ha définit l'excursionisme per l'excur-

sionisme, és a dir pel virtuosisme del paisatge, per la 

vellesa nua de la muntanya [...]. En fi, repeteixo que el lli

bre no té desperdici [sic]. És bo, compost amb un conei-

xement de causa que ningu no us pot discutir, 

d'excel-lent estil, de gran correcció i de volades 'supe

riore'. M'ha agradat molt mes a la segona lectura que a la 

primera. A la primera em va passar per alts moites petites 

observacions que a la segona se'm han aparegut corn a 

véritables troballes. La primera vegada que vau parlar 

d'aquest volum us vaig dir que el títol era molt ambicies. 

Una vegada llegit he de dir-vos que considero el títol 

encertat i just. El text defineix l'excursionisme i, per tant, 

dona allò que el titol promet. Fins a un altre llibre!''. 

La publicitat que s e n féu des de l'Associació en 

destacava la reflexió sobre les «virtudes multiples» 

de les rutes excursionistes, que cada pagina de l'as-

saig constituía un tractât i que, en conjunt, era una 

«obra poética». Aqüestes qualitats, tanmateix, deri-

vaven del «gran amor que su autor siente para la tie

rra y para la montaña» 7 , fet acomplerr segons l 'ob-

jectiu del propi auror: 

Tota l'obra fou redactada amb un profund convenci-

ment de les virtuts de l'excursionisme i mentalment 

adreçàrem allò que diu ais practicants desesmats i ais 

que mai no han pensât d'anar a muntanya8. 

L'assaig, basât en referéncies de l'escriptor Henri 

Bordeaux (1870-1963), del lingüista Albert Dauzat 

(1887-1905), de l'alpinista suis Charles Gos i de l'es

criptor esportista i excursionista Josep M. Guilera i 

Albinyana (1899-1970), significava una anàlisi sobre 

el significar i la formació de 1'excursionista i l'«activi-

tat espiritual»'1. H o m hi explicitava les étapes que el 

duien progressivament a la formació técnica i huma

nística per assolir les fîtes deis itineraris; però, sobre-

tot, per descobrir el sentit de la tasca realitzada a tra

vés de l'excursionisme. El fet de la «descoberta del 

país», era un deis motius essencials del projecte pro-

posar per a qui volia comprendre que l'objectiu de les 

excursions era contribuir a la humanització del pai

satge. La relació entre subjecte i entorn, entre paisat-



El fet de la 
«descoberta 
del pafs», era 
un dels motius 
essencials del 
projecte proposât 
per a qui volia 
comprendre 
que l'objectiu 
de les excursions 
era contribuir 
a la humanitzaciô 
del paisatge 

El Pi de les Très 

Branques, al pla de 

Campllong, a principis 

del segle passât, 

simbol de 

l'excursionisme i de la 

pàtria. 

ge i esperit, era allò déterminant per assolir reaiment 

la fita que es desprenia de la practica: de la gradació a 

l'hora d'aconseguir la tríada entre el cim, el coli, la 

vali. Per aquesta rao l'excursionisme, com a antitesi 

de l'anomia (dissolució dels valors constituents) de la 

societat urbanità, era valorat a través de la mistica, del 

record. Santasusagna deixava ben palés que l'excur

sionisme era una religio, com a culrura que arricula i, 

que cal deduir de cada facror que basteix l'acte del 

recorregut: caminar, itinerari. L'excursionista, dones, 

com a microcosmos de la voluntat de treball: 

[...] Quart es puja a un cim o, simplement, quan es va a 

muntanya amunt, moites vegades la força sembla que 

es fongui i es diria que un hom està prop d'exhaurir-se i 

s'insinua un penediment per haver intentât la pujada, 

puix que burxa la sensació de cometre una gosadia. 

Quan s'ateny el propòsit, la joia incomparable del ven

cedor inunda i tots eis dubtes s'enfonsen en l'oblit mes 

pregón. Es passa per un moment d'intensitat emotiva i, 

en davallar, acompanya la joia. Anar a muntanya no és 

perdre el temps. S'hi remou la Sensibilität'". 

En aquest tractat sobre excursionisme, l 'autor 

constatava l'esforç afegit d'estudi que havia d'esco-

metre l'excursionista: 

Anar a muntanya no equival a tornar a casa amb el sarró 

pie d'alguna cosa tangible i menys encara utilitzable. 

Se'n ve solament amb els ulls il-luminats i amb l'ánim 

agitât. S'ha vist terra, s'han contemplât paisatges, s'ha 

posât a prova l'energia, s'ha estât a llocs que abans 

només figuraven dins de la toponimia amb posició incer-

ta. Aixó, pero, s'ha aconseguit amb esforç i el que s'ha 

fruit, tôt caminant, pot estar velat en el pensament per 

obra de la lassitud de repetir l'assaig? [...] Per provar 

que l'excursionisme té suc i bruc i no és una acció qual-

sevol, no cal insistir a retreure que, en començar a la 

nostra terra, fou per servir una cultura autóctona [...]. 

Descobert el pais, tôt el que es vol i es desitja és ampliar 

i fer complet el coneixement que se n'ha iniciat". 

La fita a assolir, segons el reôric, era el muntanyis-

me global, el diàleg entre home i natura, entre el pro

posa i la fita, superadors de l'afany comperitiu i asso-

lint «les consideracions sentimentals i estétiques», per 

conrra «el paisatge, la muntanya i la neu mateixa han 

perdut categoria, en agafar-les la corredissa, la rapide-

sa». Amb tot, calía valorar les fîtes intermedies, aquell 

excursionista que, malgrat efectuar rutes parcials, 

intéressât per uns aspectes determinats del paisatge, 

«no pot estar-se de participar de tots els propôsits dels 

altres» 1'. L'enemic a vencer -les formes de fais excur

s ion i sme- era aqueixa lassitud contraria a fer un 

esforç per escometre el descobriment de la terra, aco-

blada a un utilitarisme que res tenia a veure amb 

Anar a 
muntanya no és 
p e r d r e el temps. 
S ' h i remou la 
S e n s i b i l i t ä t 

NOTES 

Joaquim SAKTASUSAGKA: Definido [...], pp. 9 -51 . 

La citació és de la p. 29. 

Joaquim SANTASUSAGNA: Definido [...], pp. TI i ss. 

Joaquim SANTASUSAGNA: Ibid., pp. 5 4 , 5 6 , 5 6 - 5 9 . 
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«ll iurar-nos ais [...] encisos [muntanyencs]»" . I, c o m -

plementàr iament , l 'excursionisme era ami tene a l'es-

por t , ja que el p r imer servava una dedicació inter ior i 

in te l - lec tua l i tzada, men t re que les compe t i c ions 

esportives es devien a l'esforc fisic segons una fira no 

pas pròp ia , per art i f ic ia l , imposada al subjecte. M e n 

tre que l 'excursionista es fon amb el paisatge, l'espor-

tista es fixa en una f i ta aliena: 

L'excursionista, en cap ocasió, no viu deis aires de la 

victoria -sobre qué o sobre qu i?- i menys del public, 

que, ni que se'l volgués crear, no tindria manera d'exis-

tir [...l.Quan es va, dones, a muntanya, es realitza un 

exercici natural, a propòsit per a les facultáis humanes, 

puix que hi caminem. Quan ens dediquem a un esport 

qualsevulla, ens afectem a alguna cosa que ens fa sor

tir del medi normal i natural, o ens fa entrar en activitats 

extemporánies o ocasionáis, i ens artificialitzem". 

La der iva del missatge ètic de Santasusagna cons

t i t u í a el vessant pedagogie - f o r m a t i u - que era c o n -

sequència de l'esforc de superado en relació amb la 

muntanya que aquest comportava. L'excursionisme 

-basant-se en la tradició ideològicament diversa de 

Nicolau d'Olwer, Batista i Roca i Torres i Bages-

acabava essent una escola formadora del carácter i, 

com a tal, acondu'ía efecres multiplicadors en la for-

mació de la Individualität: 

L'actuació de la nostra energia, de la nostra força de 

voluntat, del nostre esperii de determini, de la nostra 

paciencia i de la nostra perseverancia [...]. El munta-

nyenc assimila unes qualitats per la practica constant 

del seu afecte [...]. L'excursionisme, per tant, és una 

escola de Solidarität". 

Així, Santasusagna sistematitzà el que significava 

ser excursionisra no pas formalment , s ino en u n 

afany personalitzador que remetía, com a capteni-

ment , a la relació entre formado personal i explici-

tació de les potencialitats per a arribar a comprendre 

el llenguatge de la muntanya: 

L'home que va sovint a muntanya s'afina i el seu ànim es 

prepara per la percepció de la bellesa; també, i això enca

ra és més important, acaba per ser aquell que vol conéixer 

la terra per estimar-la més i per a servir-la millor, tant si és 

presa en un aspecte físic com si se l'espiritualitza en el de 

patria [...]. Quan la muntanya influeix, la puresa de l'aire no 

pot resultar allicient a la perversitat. L'amor a la terra reno-

va eis individus, tot proveint d'una gracia que frena eis bai-

xos instints. Aquell que estima, no pot adoptar capteni-

ments dolents ni es pot mostrar exempt de polidesa. 

Només pot produir-se exquisidament16. 

Però l'assaig no es limitava a explicitar eis valors 

estrictes de l'excursionisme, sino que Sanrasusagna 

comparava aquesta activitat a d'altres iniciatives que 

perseguien, per mirjà d 'un enquadrament més orga-

nitzat (l 'escoltisme) o per inst i tucions definides, 

l ' enfor t iment de la Personali tät (muntany i sme) , 

com fou el cas deis clubs alpins francesos d'ençà de 

1870. L'autor concloïa que l'excursionisme, essent 

més lax pel que fa a l'organització (conseqùència de 

la psicologia més individualista dels pobles meridio-

nals), es proposava igualment la persistencia, «l'estí-

mul i la compensado»'". Però aqüestes conseqiièn-

cies només es determinaven cercant la continuïtat , 

la dedicació, per a acabar amb el mite que identifi

cava l'excursionisme amb la joventut. Ben contrà-

riament, la inciativa excursionista era una evolució 

vital (com va trobar Santasusagna en Artur Osona) : 

No hi ha, dones, una raó de pes en l'abandó que el 

muntanyenc ve un dia que realitza de la seva tendencia. 

Sembla, al contrari, que una amor esforçada havia de 

convertir-se en Taféete per tota la vida' 8. 

El conjunt del marc general esrablert a l'assaig 

retornava a la característica essencial del text: el 

coneixement del país com a ident i f icado a m b la 

terra. Aquesta finalitat, però, no era nova, ja que 
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Santasusagna conclogué, sis anys abans de la publi-

cació de la Definido, que 

(...)si hi ha una terra que, a través deis segles i pel vehi-

cle de múltiples generacions, ens ha format i ens ha 

influii, les seves muntanyes, que en son l'exaltació, han 

de parlar ai nostre fons ancestral per entendre-s'hi 

meravellosament'''. 

Així, la part final de la reflexió conté dos factors 

recíprocs. Primerament, el muntanyisme era conse-

qüéncia de la práctica de l'excursionista. La diferen

cia entre l'alpinista i l'excursionista era que el primer 

abastava estrictament els referents d'interés en funció 

de l'altitud; mentre que l'excursionisme no era jeràr-

quic, sino que es proposava de recorrer tot el paisat-

ge, entre el qual les muntanyes que s'hi contenen. 

Per tant, Santasusagna era més muntanyenc que alpi 

i més excursionista que muntanyenc. L'excursionis

me concebut, dones, com a esforç de superado —i de 

f o r m a d o - progressiu i no pas com a jerarquia d'as-

soliment de fîtes áillades. Aquesta fita connectava: 

Com que una terra és una pàtria, el pais que l'excursio

nista ha recorregut i recorre pertany a les generacions 

que l'habiten secularment i de les quals eli forma part 

[...] Per portar força estima al país, caldria que tothom 

conegués la terra que pot dir seva. 2 0 

A partir d'aquest mare, Santasusagna establia que 

la muntanya era la que identificava les fîtes de tradi-

ció i de llibertat -paral- le lament al que mantenía 

Rovira i Virgili: que la mar era el gresol de la lliber

tat— congriades en la serralada pirinenca: 

Allí es forjà l'esperit cátala, que encara estava en la fosa, 

amb l'escalf de les civilitzacions que se li havien acostat 

[...]. Cal, dones, que els catalans estimín llur muntanya 

amb els millors fervors. Físicament és el país, puix que la 

plana hi és escassa. Històricament i espíritualment, 

també ho és, puix que un dia fou gresol on es forma la 

col-lectivitat i després acolliment de les seves pures 

essències. Si Catalunya ho deu tot a la muntanya, els 

catalans que no l'habitem caldria que ens hi sentissim 

adherits tant o més que els que encara hi fan vida 2 '. 

Tenint en compte la voluntat d'interiorització de 

l'individu, la cloenda de la reflexió era clara: l'excur-

-nisme del país era originari de la Renaixença, car 

«l'excursionisme crea una ciencia genuina i, per obra 

seva, el Renaixemenr fou total. La seva actuació resul

ta, més que res, un complex d'activitats a honor de la 

rerra». Així, cal servar aquesta tradició al si de les 

noves incorporacions - c o m a Hoc cornu de les refle

xions sobre l'esrar de l'excursionisme a l'alba dels anys 

seixanta-, a rise de caure «al matérialisme de l'accio 

[...]. L'excursionisme català [...] hauria d'orientar la 

trajectòria vers un muntanyisme que sigui afecte i no 

dirigir-se cap a un altre que només sigui acciò» 2 2. 

Aquest cont ingut i projecció envers la situació 

d'aquell présent fou valorat per alguns lectors. Josep 

Selva, a qui —per via de Josep Serra Pàmies— fou tra

més l'exemplar, en destaca la dimensió ideal: 

[...loir el fil de la vostra veu: Catalunya, terra, paisatge 

-a[q]uella veu que traeix sempre el sentiment, Temoció 

de l'enamorat. Aquest trescar terres enllà, variant l'horit-

zó, ha destil-lat en la vostra ànima una mei que us reca 

de guardar per a vós tot sol. I heu cercat tothora la pàgi

na del llibre per fer-vos repartidor del vostre boti. Perqué 

aquesta religio que professeu de córrer món, de vencer 

eis espais terrenals que abracen la mirada, us imposa 

d'expandir el vostre ideal, de llançar-vos a una constant 

apologètica de l'excursionisme. Eis tants ¡ tants que com 

jo vívim captíus en una gran ciutat acorruats per aqües

tes immenses canals de pedra, entenem una mica -més 

per imaginació que per contacte real- aquest délit de 

pelegrinatge a camp lliure i oberi, i fins copsem la fruició 

que hom pot experimentar en trobar-se en les altes sole-

dats feréstegues de la muntanya i sentir el pois, la palpi

tado de la natura gairebé no maculada per l'home [...]". 

També, el geògraf i botànic Francese Masclans, 

del Centre Excursionista de Catalunya, palesava l'a-

portació teòrica del text: 

[...]en la vostra obra definiu realment l'excursionisme, és a 

dir, n'assenyaleu el contingut i eis límits. En arribar a la 

darrera plana del llibre hom s'adona, en definitiva, que 

calia de debò fixar el sentit d'aquest mot «excursionisme» 

que sembla tan ciar, però que, com passa amb totes les 

coses, presenta eis seus problèmes així que hom tracta 

d'estudíar-lo una mica a fons. La Definido de l'excursio

nisme conté un sumari de principis que farà un bé extraor

dinari a la jovenalla excursionista, sobretot si el llibre és lle-

git a poc a poc i amb l'atencíó que mereíx. També alliçona 

certament als que ja no som «jovenalla» i que més d'una 

vegada hem prêtés de fer anar l'excursionisme per via-

ranys massa reflexius ¡ intel-lectuals; i reconec que en 

aquest sentit té també un interés remarcable el vostre 

escrit d'alerta. D'altra banda, heu sabut dir les coses molt 

ben dites i en un to amorós; persuas[s]iu i asserenai, d'ho

me que està en la plenitud, i d'home que coneíx perfecta-

ment les questions de qué parla i la Sensibilität d'aquelles 

persones a qui preferentment s'adreça [..] 2 4. 

I en una direcció semblant anà el comentari de 

Caries Giró, que destaca del treball de Santasusagna 

—«saber de la esencia del excursionismo»— el sentit de la 

«perfección ideal» de l'excursionista i, n'avalúa el que era 

en realirat 

(...) un concentrado resumen de un completo tratado 

de filosofía del excursionismo. No se desciende en nin

guno de los quince capítulos de la obra a solventar difi

cultades de carécter práctico ni a enseñar la manera de 

superar las mili peripecias que la actividad excursionis

ta pueda reportar. Todo en él son matizadas reflexiones 

y agudas consideraciones sobre el proceso interno que 

forma y crea la personalidad del excursionista verdade

ro, como fruto y resultancia de una salida inicial que ha 

calado hondo en el ánimo del futuro amador de la mon-

L'home que va 
sovint a 
muntanya 
s'afina i el seu 
ànim es prepara 
per la percepció 
de la bellesa (...) 
acaba per ser 
aquell que voi 
conèixer la terra 
per estimar-la 
més i per a 
servir-la millor, 
tant si és presa 
en un aspecte 
fìsic com si se 
l'espiritualitza 
en el de pàtria 

Santasusagna 
establia que la 
muntanya era la 
que identificava 
les fites de 
tradició i de 
llibertat 

N O T E S 
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Priricipat" dins Associatili Excursionista de Reus. 

MisceHània muntanyenca, Reus, 1958, p.70. 
Joaquim SANTASUSAGNA: Ibid., p. 98. 
Joaquim SANTASUSAGNA: Ibid., pp. 105 i 107. 
Joaquim SANTASUSAGNA: Ibid., pp. 111,115 i 116 
Lletra de Josep Selva a Joaquim Santasusagna 
(Barcelona, 23-V-1959) [Carpeta 'Josep Selva". 
Fons Joaquim Santasusagna]. 
Lletra de Francese Masclans a Joaquim 
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"Francese Masclans". Fons Joaquim 

1 2 / 2 0 0 8 MUNTANYA 8 8 0 ià 39 



L'escriptor, excursionista i destacat esquiador Josep M. Guilera i Albinyana 

(1899-1970). Oli originai d'Emili Girbau. A la dreta, Josep M. Batista i Roca 

(1895-1978), etnògraf I folklorista, un dels teòrics de l'excursionisme. 

Oli originai d'Emili Girbau. 

taña y progresivamente, con la persisitencia en el 

gusto, ha dado pie a la vocación 2 '. 

Totes aqüestes impressions també es reiteraren des 

de publicacions properes a la difusió de la consciència 

territorial, com fou la revista de Montserrat Germi

nabit, quan destacava que Santasusagna «dona ara 

amb aquesta nova un veritable tractat d'aliò que cal-

dria que fos l'excursionisme a Catalunya, tot analit-

zant minuciosament la trajectòria espiritual de l'ho

me que es posa en contacte amb el paisatge i que és 

guanyat per la terra amb una amor sincera i fidel». 

L'obra, en efecte, reflectia aquesta orientació reflexiva 

del quefer de l 'excursionisme —de l'excursionista 

comple t - que acondui'a, de nou, a la referencia de la 

funció social i pedagògica. Així, es concloia que l'ex

cursionisme era «no pas una fínalitat (exercici físic, 

distracció, esbargiment, estudi de coses concretes 

[...]), ans una escola de formació cívica, social i moral 

i, sobretot, un mitjà per a créixer l 'enamorament per 

la terra propia i conèixer els secrers de la seva intimi-

r a r » A q u e s t a conclusió, que correctament es despre-

nia de la lectura de l'assaig, no era altra cosa que la 

sintesi intel-lectiva - a tali, si es voi, de testament con

cep tua l - d 'una tasca de gairebé quatre décades de 

recorreguts realitzats. Pel que feia a portanrveus 

excursionistes, com Cordada, l'obra de Sanrasusagna 

fou també difosa en paràgrafi; que hom entenia com 

a bàsics. Així, la publicado anunciava que: 

NOTES 
C[arles] G[IRÚ]: "Libros, 'Definició de 
l'excursionisme'". Reus. Semanario de la 
ciudad, 383,15-VI I I -1959, p.3. 
Aquesta ressenya de Germinaba tou publicada 
íntegrament al butlleti de la Asociación 
Excursionista de Reus, octubre de 1959, p.1. 
«Un libro que recomendamos, 'Definido de 
l'Excursionisme', de Joaquim SANTASUSAGNA», 
Cordada. Revista mensual [...], 57, maig 1960, pp. 
14-15. Lentrefilet de la revista explicitava:, p. 14. 
Joaquim SANTASUSAGNA: «L'Home i el paisatge», 
Associació Excursionista [..,], octubre de 1960, 
p. 73. 
Josep GIRUNA: «Determinano de l'itinerari», 
Enciclopedia de l'excursionisme, Vol.ll [...], pp. 
350-352. 
Josep iiAuoti i MAJORAL: «Bibliografìa. 
L'escampall, Joaquim SANTASUSAGNA», Muntanya, 
667, juny de 1973, p.360. 
Joaquim SANTASUSAGNA: Triptic [ . . . ] , pp. 43-
44. 
Francese ROMA ICASANOVAS: Del paradis a la 
nació. La muntanya a Catalunya. Segles XV-XX, 
Cossetánia edicions, 2004, p.276. 

Reproducimos a continuación varios parágrafos del 

libro Definició de l'excursionisme de Joaquim Santasu

sagna; editado por la Asociación Excursionista de 

Reus. La sola recopilación de algunos parágrafos nos 

muestra la tónica literaria de la obra, el sentido de lo 

que es y debe ser excursionismo, el polifacetismo de 

éste, etc. Un libro que recomendamos sinceramente, 

aun y cuando, como dice el mismo autor en el prólogo, 

fue escrito hace años y al publicarse ahora hubiera 

merecido de algunos retoques y correcciones2 

Els paràgrafs que la revista reprodüida atenyien al 

nucli de la significado conceptual excursionista del 

llibre de Santasusagna: relació entre subjecte i natu

ra, a la supe rado consrant del mun tanyenc i a la 

funció social de l'excursionisme: la muntanya, l 'ho

me i el paisatge, formes déficients de muntanyenc, 

l 'excursionisme i l 'esport, l 'edat del mun tanyenc , 

l'excursionisme i la civilitat i l 'educació moral. 

U n sentit semblant va sorgir de l'article que va 

publicar el butlleti de FAssociació. Es tractava d'ex-

plicitar la relació entre home i natura (com a factor 

de construcció de la identitat personal), és a dir, la 

humanització del paisatge com a activació del conei-

xement per aprehendre el significat (ètic) de l'entorn 

i la concepció de l'excursionisme com a racionalitat, 

de manera que, amb el requeriment d 'un mètode, 

permetés assolir el nivell espiritual, aprehensiu del 

territori 2 8. N o és casual, dones, que, per a la l'elabora-

ció d 'un (fet aparentment tècnic) com Felaboració 

d 'un itinerari, els estudiosos partissin, als anys seixan-

ta, de l'assaig de Santasusagna, car havien de situar la 

significado del recorregut en funció de l'objectiu cul-

turitzador i humanístic de l'activitat excursionista 2 9. 

A m b la publicació de Definició de l'excursionisme, 

el seu autor esdevenia exponent del «mestratge en 

profunditat, no únicament entre eis seus conterranis 

més immédiats, sino entre eis excursionistes de tot el 

pais». Es a dir, Santasusagna cobrava Personalität 

propia com un dels màxims teòrics 1 0 sobre la filoso

fia de l'excursionisme. Així, divuit anys després de la 

publicació del text - e n una sessió d 'homenatge a 

l'excursionista i a Josep Iglésies organitzada per l'As-

sociació Excursionista de Reus el 28 d 'octubre de 

1 9 7 7 - Santasusagna especificava que l'excursionisme 

és l'amor actiu a la terra i que la muntanya és la sublimació 

i la magnificado del pais. He estât, dones, un home que ha 

anat a conèixer la seva terra, que no ha fet res més que 

això, que no ha intentât res més que això, i com que conèi

xer filosòficament vol dir estimar, el mobil de les meves sor-

tides ha estât, en gran part, una demostrado d'afecte, un 

afecte a la terra aquesta que m'acuii i que ens acuii a tots i 

que ha acollit els nostres predecessors. No he fet gran 

cosa més; amb aquesta manera de procedir no he estât 

un català que ha anat per la seva terra amb un fi arborât; 

l'impuls que m'ha menât a sortir de casa no ha estât 

impelJit per un desig xauvinista ni cofoista. Ha estât única

ment això: el cas d'un home que se'n va per la seva terra, 

que la voi conèixer, i que la vol conèixer perqué l'estima". 

Tot just aquesta era la concepció que es desprenia 

del text que he intentât de contextualitzar: un hipo-

tètic al-legat contra una certa colonització' 2 cultural 

que apel-lava sistemàticament al no-lloc del cosmo

politisme: el significat i la representació del territori 

com a leit-motiv. 
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Millenari del nomenament d'Oliba, abat de Ripoll i Cuixà 

O liba, comte de Berga i de Ripoll, bisbe de Vie i abat de Ripoll i de Cuixà, escriptor i reco-

negut impulsor de la cultura catalana. Era fili d'Oliba Cabreta, comte de Cerdanya i de 

Besalú, i d'Ermengarda, i germà dels comtes Bernât I de Besalú i Guifre II de Cerdanya i 

de Berenguer, bisbe d'Elna. Retirât de la vida seglar, i havent renunciat ais seus béns, entra 

com a monjo al monestlr de Ripoll; el 1008 va ser elegit abat de Sant Mlquel de Cuixà i de 

Santa Maria de Ripoll, els monestirs més importants de l'època a Catalunya. Això va ser Unici 

d'una gran trajectòria religiosa, política i intellectual. 

Oliba va ser un gran líder espiritual i conseller polític, creador i impulsor de la Pau i Treva, 

dinamitzador de la vida intellectual amb scriptoriums i biblioteques excepcionals. Va consagrar 

una nova i monumental església del monestir de Ripoll i esdevingué un ferm valedor de l'art 

romànic, i qui dona nova vida a la muntanya de Montserrat. 

MoWTSt:e.&AT ilio, p ó m e KOMANIC 
I C L A O - S T R C c o t t e S K l I - W . 

MoNeStte. x>z SANT MIQÜETL DC COI^A 
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VIES D'ESCALADA 

T al com passa amb els clms de les muntanyes, les parets d'escalada també 

tenen uns paramètres que les fan més o menys distingues. La roca, la 

bellesa, l'accessibilitat o el compromis, son alguns dels principais factors 

de la seva frequentaci, on la moda fluctua segons les tendències del moment. 

Tot i aixi, hi ha parets que curiosament desperten l'interès després de molt anys 

de letargia, i d'altres que mai acaben d'encaixar malgrat que estan situades 

còmodament. És el cas de la bastie nord del pollegó Interior del Pedraforca, on la 

moda sempre ha passât de llarg, o de la sorprenent façana sud del Montgó, punt 

culminant d'un paisatge profundament humanitzat entre Dénia i Xàbia a la cornar-

PEDRAFORCA / Pollegó Inf. nord 

1. Via Tartera Boulevard (240m M D + / A 1 + ) 
2. Via Solstici d'estiu (250m MD+/A1) 

ca de la Marina Alta, on misteriosament gairebé no hi ha vies d'escalada. 

Mentrestant, al Maestrat, la descoberta està oberta a tots aquells que busquen 

l'atractiu d'uns paratges molt més aspres i aillais de la civilització, on l'escalada 

neix sensé précédents i amb el nivell d'enguany. A Ladrunàn, una moderna escola 

on conviuen l'escalada clàssica amb l'esportiva, ja s'apleguen un bon nombre d'i-

tineraris per a tots els gustos i estils. Són molts els racons que ofereix aquesta 

bonica zona propera al pantà de Santolea, on a cada barrane apareix un nou espa-

dat i als marges del riu Guadalope les parets més importants. Per sort, encara 

estem lluny d'associar la moda amb aquets llocs tan privilegiats en roca i silenci. 

P E D R A F O R C A 

La cara nord del pollegó Inferior és una 

d'aquelles parets mig oblidades. on una 

trajectoria prou célebre, pero pausada, ha 

deixat constancia de les diverses genera

cions d'escaladors de casa oostra . La 

seva ubicació a prop de l'Enforcadura. ja 

és la principal excusa per oblidar-la, ate-

sa la seva empipadora aproximació tar

tera amunt . Cur iosament aquest estiu. 

dues noves vies s't ian obert aprofi tant 

sengles línies a lesquerra de la clàssica 

via Foot. Primer varen ser Quirn Bretcba 

l'Edu Sallen! els autors de la via Solstic 

d'estiu ( 2 3 - 6 - 0 8 ) . un traçât elegant 

directe parallel a la canal de la via Font 

Sis tirades semiequipades per fissures de 

totes mides ofereixen un itinerari de tali 

classic ( 6 a / A 1 obligat), DU destaca f a -

poteòsic llarg final resseguint una atrevi

da fissura, que guanya la punta del des-

p lom amb un ambient increíble. Aquest 

capric iós t r a m es pot sortejar per l'es-

querra d'una manera molt més assequi-

! i lògica. La roca és bona en tota la 

via excepte al començament de la quarta 

tirada, on caldrà parar atenció. Totes les 

reunions resten equipades amb espits i 

algún clau. i per proximes repeticions 

serán mol t utils els tascons i un joc de 

camalots amb talles graos Al peu de vía 

hi ha una petita placa amb el nom. 

I m m e d i a t a m e n t a Lesquerra. i pas

sant per la cur iosa entrada de l'avene 

dels Escaladors. tenim la v a Tartera Bou

levard ( 2 6 - 8 - 0 8 ) , oberta en solitari per 

A r m a n d Ballar! en dues ¡ornades. Es 

tracta d'una escalada poc equipada amb 

una primera part combinada i una sego-

oa en ll lure, on sera necessari pi lonar 

f ins i tot en les reunióos. La via aprofita 

una linia progressivament fissurada, fins 

a enllaçar mi t jançant un petit pèndol 

a m b una cicatr iu mol t caracter ís t ica 

s i tuada enmig del bastió. Cal destacar 

aquest t ram com el més sever de la via, 

amb la sort que al punt més extrem apa

reix amagada una fissura molt més fact i 

ble que el terrorífic offwidth que s'ende-

vina al f inal . Els quatre prlroers llargs 

amb la roca monolít ica, la resta típica del 

Pedraforca. Cal dur uns deu pitons (3 

uves, 2 pes i 5 unlversals) . joc de tas

cons I camalo ts 1 -2 -3 . It inerari obert 

sensé expansions ni tranquil l i tat , ates el 

murmur i constant del personal davallant 

la famosa tartera a tothora. 

S E R R A D E L M O N T G Ó 

El Montgó és la més oriental de les 

serres l i torals de la Mar ina Alta (País 

Valencia). I es prolonga fins al mar amb 

el cap de Sant Antoni . Déclarât des de 

l'any 1987 parc naturai per les sèves 

excepcionals cond ic ions m e d i a m b i e n -

tals. el Montgó emergeix de la plana for

mant una vasta fortalesa ben visible des 

de molt lluny, amb tan sols un punt feble 

a l'extrem SE, per on discorre la seva via 

normal d'accès excursionista. En l'àmbit 

de l'escalada, molt éloquent pels quatre 

costats , un mister ios vel ha rapelat al 

gremi dels peus de g a l Tot i així, exls-

teixen un bon grapat de vies esportivos 

a la gran cova de l 'extrem dret de la 

muralla, i només tres itíoeraris d'aventu-

ra conf i rmats que omplen aquest gran 

buit en un terreny no sempre de qualitat. 

però farcit de línies molt évidents. La pr i 

mera via de la quai tenim constancia és 

la C l imbin -b lc ( 2 7 - 2 - 8 2 ) , ober ta pels 

valencians Javier Motes, Ernesto López i 

Amparo Abad. Escalada sinuosa I asse-

quible en conjunt , que creua l 'esperò 

més cr idaner de la mura l la , per c o n t i 

nuar avançant guanyant ter rasses i 

seguint la lògica fins dal t Itinerari, pràc-

t l cament desequipat, oo caldran p o s s i 

b lement alguns ferros, tascons i fr iends 

al vostre gust. Actua lmeot , les uniques 

TEROL / Ladruñan 

1. Via El servita sibarita (100m E D / A ) 
2. Via Terracota servita (135m E D 7 A ) 
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VIES D'ESCALADA 

an imes que s'han apuntat a la vert ical 

de! Montgó han estât Hipólito Maeso i 

Juan José Zorri l la de Madr id, que han 

ubret les vies En honor de los Tejedor 

( 5 - 1 1 - 0 0 ) i El tango de los tres m o s 

queteros ( 2 8 - 1 0 - 0 6 ) , aquesta ú l t ima 

j u n t a m e n t a m b Ángel Santamar ía . La 

primera resta molt poc equipada malgrat 

que queda bastant neta de rostol ls I 

blocs; es recomana portar una mica de 

tot, sobretot algún esplt per reforçar les 

reunions i baixar per la mateixa via. La 

segona. molt més maca I definida, resta 

semiequipada amb parabolts I pitons (no 

cal marte l l ) . i les reunions amb anelles 

per rapelar, p res tan! atenció al pr imer 

ràpel volât on cal correr el nus perqué 

no s 'enganxi en una gran f iguera de 

moro. Roca bona en conjunt , on serán 

utils els aliens i els camalots f ins al n" 3 

per a prbximes r e p e t i c m s . 

Per accedir aqüestes vies, cal anar a 

la urbanltzació si tuada a uns 3 k m al 

marge de la carretera que va de Xàvia en 

direcció a Jesús Pobre, i pujar pel carrer 

de l'Ermita fins dalt de tot. Des d'aquí cal 

l o c a l i z a r un torreot sec que condueix 

molt a prop de lesperó característic on hi 

ha la via Cl imbín-b ic . En plena pujada 

veurem a mà dretra una pista transversal 

que desapareix aquesta aleada i que pot 

ser útil per anar a la via En honor de los 

Tejedor situada més al est Per la via del 

tango, des del torrent s e o cal guanyar la 

costera cap a Lesquerra improvisant pel 

terreny més fact ible ( f i les) . Per baixar, 

ara per ara, el millor és rapelar per la via 

del Tango, La baixada a peu és llarga i 

feixuga perqué cal arribar al c im i dava-

llar pel carni normal de pujada, molt mar

c a i fins a retornar per la pista esmenta

da que c i r c u m d a bona part del vessant 

sud del Montgó i mor a prop del carrer 

on hem deixat el vehicle (unes 2 b). 

M A E S T R A T 

Al nord de Ladrunàn (Temi) , En un 

inhóspi t i recôndi t racó de móo oo els 

mon jos s e r v i e s s ' instal laren al llarg de 

tres segles (XV-XVIII) . ten im dues noves 

vies que festejan a la dreta de la gran 

volta que defensa les ruines d'un curios 

monestir. La via Terracota servita ( 2 0 - 1 -

0 8 ) , oberta per l'Edu Sánchez I Joan 

Solé, supera el marcat esperó situât a la 

dreta del gran balmat , per un ter reny 

vertical i sinuós de conglomerat /ca lcar l , 

Muralla sud del Montgó. 

amb roca delicada en el primor i segon 

llarg, i passatges un xic exposats, on cal 

parar atenció, S'han de dur vui t pitons 

variats, un ganxo, bagues llargues, tas 

cons. aliens i camalots f ins n" 4. L'altre 

i t inerar i , El serv i ta s ibar i ta ( 2 2 - 4 - 0 8 ) , 

obert per Eloi Callado i el matelx Joan 

Solé, arrenca des del mateix marge dret 

de la gran arcada i consta de dues t i r a -

SERRA DEL MONTGÓ / Muralla sud 

1. Tango de los Mosqueteros (220m MD+/A 
2. Climbin-bic (280 m D sup.) 
3. En honor de los Tejedor (220m M D + ) 

des en lliure força snrprenents. tret d'un 

c u i t t r am d'artif icial équipât per arribar 

al pèndol que porta a la R -1 . Escalada 

monol i t i ca amb un capr ic iôs f ina l , que 

porta on acaba la ruta aoterior, punt on 

cal reseguir uns 150 m d a r e s t a (H") fins 

a guanyar el c im principal. Cal dur cinc 

pitons i el mateix que l 'aura via. L'ac

cès es fa per una pista que sur t de la 

part superlor dreta del poble de Ladru

nàn en sent i t nord. Transcorreguts uns 

800 m a p r o x i m a d a m e n t ens desviem a 

m à esquerra f ins a una nova cruï l la oo 

agafarem la pista de la dreta , eo for t 

pendent, f ins quo es torna i m p r a c t i c a -

ble. Deixarem el vehicle ( recomanab le 

tot terreny), i seguirem a peu direcciô al 

monest i r , guanyant tû t un segui t de 

terrasses évidents en tendènc la a l'es-

querra (20 min) . El descens es fa dava-

llant cap al s u d , a m b a lguna d e s g r i m -

pada cur ta , f ins a arr ibar al punt més 

baix al damunt de la gran volta, on t ro-

barem a la dreta la i n s t a l f a c i ô d'un 

ràpel de 4 5 m en un arbre estratègic. 
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Coneguem millor els bolets 

Aquests últims anys, sobretot a Unici de 

la tardor, quan al bosc els bolets son 

els protagonistes, diverses éditorials publi- W y 

quen llibres per ajudar-los ha identificar. No / 

son llibres per a especialist.es, son més aviat 1 

una introdúcelo al món dels bolets. 

La Guia de bolets pera nois i noies és un llibre 

molt ben estructurat, dividit en dues parts. La primera ens presenta dotze ternes 

amb que es fa una introducció al coneixement basic dels bolets; la segona part 

descriu 34 especies d'una manera planera i molt entenedora, amb el suport de 

dibuixos i fotografíes. 

El llibre 100 bolets fàcilment identifiables descriu un centenar de les especies 

més habituais de les més de 1.500 que poden trabar en les nostres muntanyes. 

Però aquest llibre té un valor afegit, que son els dibuixos. Cadascun dels bolets 

descrits està représentât per un esplèndid dibuix en color, obra del pintor, dibuixant 

i ¡I-lustrador naturalista Josep Ribot. Els dibuixava a mida natural, emprant un estíl 

figuratiu i realista, els acoloria amb fidelitat, i els ordena-

va taxonomícament segons els seus coneixements. 

Possiblement, amb aquesta col-lecció va demostrar 

el seu absolut domini del dibuix i la pintura com a 

valor documental en una obra realitzada amb el 

rigor, la precisió, la minuciositat i la delicadesa 

propis d'un gran artista. 

f Dos llibres, dones, 

' ¿̂̂ v que no poden faltar en 

/ ' la prestatgeria del 

boletaire, sobretot per 

\ \ ais que volen ¡nciar-se 

\ \ en aquest món fascinant, 

' \ \ però també per a tots els que 

freqüenten la muntanya i volen 

tenir un coneixement al més deta-

llat possible d'aquests fongs. 100 

boleti 
fihilniinl 

idcntifitcables 

Guia de bolets per a nois i noies 
Ramón Pascual 
Edita: Cossetània Edicions. Valls (2008) 
127 pagines, amb illustracions 

100 bolets fàcilment identificables 
Jaume Sané 
Illustracions: Josep Ribot i Calpe 
Col-leccio: Hyla, 2 
Edita: Cossetània Edicions. Valls (2008) 
72 pagines, amb illustracions 

La cartoteca del 
C E C a l'abast 

A quest llibre ens aporta una infor-

mació detallada de la cartoteca del 

Centre Excursionista de Catalunya, i 

facilita ais especialistes, a tota la 

societat i ais excurslonistes en gene

ral, uns coneixements amb els quals 

podran seguir I 'interés que al llarg dels 

anys han tingut els excursionistes per 

la cartografia. 

La cartoteca del CEC, amb més de 

6.000 documents anteriors al 1950, 

forma una de les col-leccions de mapes 

antics més importants del nostre país. 

Aquest fons cartografie té un valor his

torie, geografie i cultural extraordinari. 

El llibre consta d'un primer apartat 

dedicat els antécédents histories de la 

cartoteca; després ve una introducció 

en la quai s'explica la seva formació, 

restructura i l'interès dels excursionis

tes pels mapes; tot seguii vénen tres 

capitols, un dedicat als mapes en gene

ral, un segon a la cartografia territorial i 

el tercer a la cartografia temàtica. En 

els tres capitols hi ha reproduits en 

color una sèrie de mapes. Clou l'obra 

una detallada informació bibliogràfica. 

El Centre Excursionista de Catalu

nya i l'Institut d'Estudis Catalans, amb 

aquesta publicació fan una aportado 

important als estudiosos de la cartogra

fia, però també a la cultura catalana. 

Els camins dels 
càtars al Pirineu 

U na nova guia del Centre Excursio

nista de Catalunya, que enceta el 

nou disseny d'aquesta col-lecció, ens 

proposa una travessia des del castell 

de Montsegur fins a Puigcerdà. Es 

tracta del carni per on va anar el trésor 

càtar de Montsegur fins al castell de So 

fins a arribar a la capital de la Cerda

nya, per Cantiga via reial, també cone-

guda com el carni de Vauban. Un itine

rari que té bàsicament dos al-licients, 

el paisatgístic I Chistòric, sobretot de 

l'època càtar. L'itinerari que es proposa 

està dividit en set étapes, que transiten 

per valls, àmplies collades i petits 

pobles. A més de la descripció detalla

da de l'itinerari, els autors ens expli

quen la historia. Per tant, la guia recrea 

l'aventura d'uns homes i dones, que 

per les sèves ¡dees a mitjan segle xm 

foren persegults i es van veure obligats 

a fugir tot travessant la serralada piri-

nenca. Una aventura que ara podrem 

rememorar de la mà dels dos autors 

d'aquesta guia. 

Montsegur - Puigcerdà, 
per la ruta del trésor catar 
i el camí de Vauban 

Fer país, conèixer món 
La Cartoteca del Centre 
Excursionista de Catalunya 
Rosa Anna Felip Fillat 
Col-lecció: Gran Format 
Edita: CEC - IEC, Barcelona (2008) 

Montsegur - Puigcerdà, per la ruta 
del trésor catar i el camí de Vauban 
LI. Willaert - J. Nuet 
Col-lecció: Guies del CEC - 25 
Edita: Publicacions de ribacia de 
Montserrat. Barcelona (2008) 
127 pagines, amb iilustracions 
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La Castellassa 
de can Torras 

Sant Llorenç del Munt és una de les 

muntanyes més caractéristiques 

que envolten la depressici vallesana. Té 

racons que, pel seu encant, son eis 

indrets amb més Personalität, i amb 

això no volem dir que siguin eis més 

visitats. 

Un d'aquest indrets és la Caste

llassa de can Torras, on s'hl poden tro-

bar racons d'una excepcional bellesa. 

Aquest llibre us ofereix la privilegiada 

oportunitat de poder conèixer, estimar 

i respectar aquest indret mitjançant 

una dotzena d'itineraris excursionis-

tes, que us permetran conèixer les 

fonts, eis arbres monumentals, les 

cavitats i molts d'altres racons encisa-

dors, amb nombrosos apunts historiés 

i toponimics. A més, d'un acurat recull 

de les vies d'escalada de la Castellas

sa i eis seus voltants, amb fitxes tècni-

ques i dades dels seus protagonistes 

més destacats. 

Oscar Masó està préparant un 

segon llibre de la Castellassa, en el 

quai tractarà d'aspectes literaris, 

manifestacions artistiques i d'anecdo

tes, un bon complément que arrodoni-

ran eis coneixements d'aquesta roca 

peculiar de Sant Llorenç del Munt. 

Descobrint 

la Castellassa 
de can Torras i els seus voltants 

Descobrint la Castellassa 
de can Torras i eis seus voltants 
O s c a r M a s ó i G a r c i a 
Col-leccio: Llibres de Muntanya - 1 6 
Edita: Farcii Editors, Sant Vicenç de 
Castellet (2008) 
256 pagines, amb il-lustracions 

Eis racons 
més amagats 
del Baix Aragó 

U n dels al-licients per decidir l'ob-

jectiu d'una excursió pot ser el de 

resseguir eis rius o les torrenteres, que 

en alguns casos ens ofereixen congos

tos o passos d'una espectacular belle

sa. En terrenys, on el paisatge es força 

monoton, pot haver-hi indrets on l'ai -

gua ha obert passadissos excepcio-

nals. Molts rius, al llarg del seu recor-

regut s'han vist obligáis a obrir-se pas

sos entre muntanyes, i és en aquests 

indrets on la natura es mostra més sal-

vatge. En el llibre que ara us comento, 

eis seus autors han fet una minuciosa 

explorado dels rius del Baix Aragó, i 

ens ofereixen eis recorreguts més sal-

vatges. Quaranta-sis son descensos 

per barrancs on es necessita la corda 

per rapelar. Quinze son rutes arran de 

riu, i setze per dins l'aigua. En total 

setanta-set recorreguts per onze 

torrenteres o rius. 

Aquest llibre us ofereix l'oportuni-

tat de conèixer eis racons més ama

gats del Baix Aragó. 

U n bon manual 
d'escalada 

L . escalada en roca és un esport 

prou ampli i complex, que reque-

reix tenir una formació sòlida i progres

siva per poder gaudir-ne amb la màxi

ma seguretat. Alxò demana temps, 

però durant el procés d'aprenentatge 

ens adonarem que no solament apre-

nem una sèrie de tècniques, sino que, 

a més, descobrim el millor de nosaltres 

matelxos. 

L'autor d'aquest manual, col-labo-

rador de l'Escola de Muntanya del 

CEC, pretén que sigui una eina ùtil per 

a totes aquelles persones que comen-

cen el bonic carni en l'aprenentatge de 

l'art d'escalar. S'hi recullen de manera 

detallada el material necessari i la 

seva utilització, les tècniques de pro-

gressió i seguretat tant en vies espor-

tives com clàssiques, exercicis pràc-

tics per desenvolupar la gestualització, 

tècniques d'autorescat, el ràpel, con-

ceptes sobre l'entrenament I com fer 

una bona planificació per dur a terme 

la nostra activitat amb garanties d'exit. 

R a m b l a s , b a r r a n c o s 
v r i n c o n e s p e r d i d o s 
de la provincia de 
T e r u e l 

Ramblas, barrancos y rincones 
perdidos de la provincia de Teruel 
A m o r P o l o - L u i s T o r r i j o 
Col-leccio: Deportes de montaña 
Edita: Prames, S.A. Saragossa (2008) 
200 pagines, amb il-lustracions + 64 mapes 

Escalada en roca 
Manual pràctic 
N a n d o G e l 
Col-leccio: Manuals de Muntanya, 3 
Edita: Cossetània Edicions. Valls (2008) 
160 pagines, amb il-lustracions 

Altres novetats 
éditorials 

Estanys del Pirineu cátala i andorra 
C a r i e s G e l 
Edita: Ediciones Desnivel. Madrid (2008) 
204 pagines, amb il-lustracions 

Excursions per l'Alta Garrotxa 
Beget i Rocabruna 
J o a q u i m A g u s t í 
Fotografíes: Josep M, Melcio 
Edita: Llibres de Batel. Olot (2008) 
88 pagines, amb il-lustracions 

El brogit de la valí 
Guia itineraria per la valí 
del Brugent 
S e r g i C o l l , M e r i t x e l l O m e l l a , 
A n n a T a r r a g o n a 
Edita: Editorial Pinlet. Barcelona (2008) 
95 pagines, amb il-lustracions 

Barrancs ais Ports 
D i v e r s o s a u t o r s 
Edita: Federacio d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya (FEEC) i Federacio Catalana 
d'Espeleologia (FCE). Barcelona (2008) 
108 pagines, amb il-lustracions 

La Dame de Pie 
S i m o n e B a d i e r 
Edita: Éditions Guérin. Chamonix (2008) 
250 pagines, amb il-lustracions 

Prespectives del Mont Blanc 
A n t o l o g í a . S e l e c c i ó d e 
t e x t o s : I s a b e l G o n z á l e z -
G a l l a r z a 
Edita: Alba Editorial. Barcelona (2008) 
192 pagines, amb il-lustracions 

Serra de Tramuntana 
GR 221 Mallorca. Ruta de pedra 
en sec 
M i q u e l R a y ó - J o a n S a s t r e 
- V i c e n ç S a s t r e - S e b a s t i à 
T o r r e n s 
Edita: Triangle Postais SL. Sant Lluís. 
Menorca (2008) 
208 pagines, amb il-lustracions 

Escaladas en la cara oculta del 
Moncayo 
J u a n C a r l o s R o m e r o 
C u a r t e r a 
Edita: Prames, S.A. Saragossa (2008) 
176 pagines, amb il-lustracions 
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LA MOTXILLA DE MUNTANYA 

Cinema de muntanya 

La vida de la saga de Dyhrenfurth 
s'emporta la Flor de N e u d'Or 
del Festival de Torello 2 0 0 8 

CINEMA DE 
MUNTANYA 
I AVENTURA 
DE TORELLO 
1̂ /23-11-08 

To the third pôle repassa la vida de 

/ l'homenatjat pel Festival Norman 

G. Dyhrenfurth I el seu pare, dues 

generacions d'alpinistes i cinéastes. 

La producció alemanya To the third 

pôle, d'Andreas Nickel i Jürgen Czwienk, 

és la pel-licula guanyadora de la 26a edi-

ció del Festival Internacional de Cinema 

de Muntanya i Aventura de Torello. La 

pel-licula repassa la vida d'Oskar 

Dyhrenfurth, que va dirigir diverses expe-

dicions a l'Himàlaia a la década de 

1930. Uns anys més tard, el seu fili Nor

man va unir la muntanya i el cinema 

amb set grans expedicions a l'Himàlaia 

entre 1952 ¡1986. 

A més, To the third pôle també ha 

recollit el Premi Boreal ¡ Flor de Neu de 

Plata al Millor Guió, ex-aqueo amb 

Journey of a red fridge, una pel-licula 

Serbia de Lucian Muntean i Natasa 

Stankovlc, que també s'emporta el 

premi al millor film ecologie. 

La resta de films premiats són Ama 

Dablam beyond the void (premi Caixa 

Sabadell al millor film de muntanya), Play 

Gravity (premi Grandvalira millor film 
d'esports de muntanya i premi FEEC a la 

millor fotografia), La lunga notte (premi 

del Jurat), L'altra cara de la forca (premi 

FEDME al millor film d'un realitzador 

espanyol) i Mission Treetop (premi 

Mountain Wilderness al millor film que 

ressalta la defensa dels espais Naturals). 

www. torellomountainfilm. cat 

El documental L'altra cara de 

la forca guanya el Premi F E D M E 

Amb motiu de la celebrado del 80è 

aniversari (1928-2008) de la primera 

ascensió a la paret nord del Pedrafor-

ca per part de Lluís Estasen, Josep 

Puntas, Josep Rovira i Jotre Vila, les 

productores Fanàtik Visual i Soul Pro-

duccions, amb coproduccló amb Tele-

vlsló de Catalunya i Mercuri-SGP, van 

realitzar el mes de juMol passat el 

rodatge d'un documental que explica 

com va passar aquesta aventura. 

El documental, que duu per títol 

L'altra cara de la forca, es podrà veure 

per Televisió de Catalunya abans d'a-

cabar l'any 2008, però la presentació 

oficial es va fer el 15 de novembre 

passat al 26è Festival Internacional de 

Cinema de Muntanya i Aventura de 

Torelló. També es va fer una projecció 

el 29 de novembre a Saldes, acom-

panyada d'una roda de premsa. 

El documental (56 min) recrea la 

primera ascensió a la cara nord del 

Pedraforca, realitzada per Lluís Esta

sen i els seus companys el 1928. És 

una historia de determinado, perseve-

rança, coratge, realització personal i 

treball en equíp comentada per esca-

ladors contemporanis, fet que serveix 

per contextualltzar L'aventura en el seu 

temps i posar al descobert la seva 

importancia. 

Oriol García 

www.pedraforca 1928. net 

Fires 

V i l a edició de la Fira del Llibre 
de Muntanya 

E n els darrers set anys, quan arriba 

la tardor, els pobles del Collsaca-

bra es converteixen en l'escenari de la 

Fira del Llibre de Muntanya. Seguint 

amb el carácter itinerant de la fira, el 

munleipi de Rupit i Pruit va ser l'amfi-

tríó de la setena edició dels dles 4 I 5 

d'octubre de 2008. 

A l'entorn d'aquest esdevenlment 

es van organltzat activltats que van 

convertir aquell cap de setmana en 

una auténtica festa: presentació de l i 

bres, taules radones, conferencies, 

projeccions, concursos de fotografies, 

tallers pels ¡nfants, circuits d'aventura, 

itineraris a peu, i fins i tot una fira d'ar-

tesans. Un cap de setmana multicultu

ral, per posar-se al dia de les novetats 

líteráries i cartográflques o per d'ad-

quirir llibres vells relacionáis amb la 

muntanya. 

Com en les edicions precedents, 

aquest any també s'organitzaren un 

cíele de conferencies, el tema de les 

quals va ser «Dona i muntanya»; és per 

aíxó que es va programar una confe

rencia que tractava sobre el paper de 

la dona a la muntanya, I una segona 

taula rodona que abragava el vessant 

més esportlu de la muntanya, on els 

F i ra « . I L l i b r e 
a D E Mun tanya 

components de la taula anaven expli-

cant les sèves experièneies a la mun

tanya. Amb relació amb aíxó, hi va 

haver una projecció a carree d'Aracel-li 

Segarra. Així mateix, també es va fer un 

homenatge, présentât per Josep M. 

Sala, en memoria a la María Antonia 

Simó, sócia del Centre Excursionista de 

Catalunya i precursora de l'alpinisme 

femení. 

La Sra. Marta Ferrusola va ser la 

presidenta d'honor de la fira, i qui va 

fer l'acte inaugural el dissabte 4 d'oc

tubre a les 12 del mígdía. 

Francesc Beato 
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LA MOTXILLA DE MUNTANYA 

Muntanyes d'Europa 

Karlovy Vary i les muntanyes 
de l'Ore a Txèquia 

Excursionisme 

L) Ore es una serralada que ofereix 

al visitant un munt de posslbilitats 

alhora de deixar-se sedui'r pels seus 

boscos, i relleus suaus, a més de les 

seves estacions d'esqui. Tot i que no 

presenta alcades espectaculars, per la 

seva estratègica situació, a cavali entre 

la República Txeca i Alemanya, el fred i 

la neu hi són présents des de finals 

novembre fins a principis de maig, I 

sovint els trekkings de primavera ens 

obligaran a anar ben équipais. 

Per situar-nos, podem dir que els 

limits de la pianura germanlcopolaca 

són, a l'oest, el rlu Elba, mentre que a 

l'est té continuïtat amb la gran pianura 

russa. Pel que fa al seu origen, cal dir 

que forma part de l'Europa herclnlana, I 

ja durant el terciari va patir un procès de 

peneplanització, essent el seu modelât 

actual fruit de l'extensió deis gels del 

quaternari procedents de la península 

escandinava. 

En el gran eix de muntanyes que tro-

bem al centre de l'Europa oriental, es 

diferencien dues unitats muntanyoses: 

el massís de Bohemia i els Càrpats. La 

principal diferencia que hi ha entre les 

dues es traba en l'antiguitat, ja que la 

primera és un massís primari format 

durant el plegament hercinià, mentre 

que la segona és una serralada tercia

ria, afectada pel plegament alpi. En el 

cas de la regió de la Bohemia, val la 

pena visitar la bonica població de Kar-

lovy-Vary (Carlsbad), situada a 140 km 

a l'oest de la capital, Praga, des d'on 

podem visiter el centre historie de 

Loked, a deu minuts en cotxe. 

Els darrers deu anys, la regió ha 

acollit el rodatge de grans produccions 

de cinema internacionals, I ha ofert 

localitzacions de somni a preus molt 

assequibles. Directors corn Ridley 

Scott, Brian de Palma, Terry Gillian, 

Quentin Tarantino o Martin Campbell 

han utilitzat la zona corn a piato natu

rai per rodar les seves pel-licules. Un 

enamorat de la regio es l'actor francès 

Gerard Depardieu, que ja ha rodât 

dues pel-licules a Karlovy Vary, i corn a 

bon aficionat a la cuina, de tant en tant 

el podem trobar als fogons del restau

rant Capri, de seu bon amie Bakl, el 

guia de les estrelles, perquè gracies a 

eli, actors corn Daniel Craig o John 

Malcovich s'han enamorat de la regio 

perdudament. 

Els amants dels trekkings amb neu i 

boscos frondosos poden aproparse al 

dm més alt de l'Ore, el pic de Klinovek, 

just a la frontera amb Alemanya, on tro-

bem les estacions d'esqui de Bozi Dar i 

Kurort Oberwiesental. 

Victor Riverola 

Montserrat acollirà 
el X X X I I Aplec Excursionista 
dels Països Catalans 

E ls propers dies 5,6,7 i 8 de desem-

bre tindrà Hoc a Monistrol de Mont

serrat el XXXII Aplec Excursionlsta dels 

Països Catalans organitzat pel Club 

Muntanyenc Mollet. Enguany l'aplec 

compta amb el suport de la FEEC, el 

Patronat de la Muntanya de Montserrat, 

l'Ajuntament de Monistrol I dels Ferro-

carrlls de la Generalitat de Catalunya. 

L'obertura de l'aplec tindrà Hoc 

divendres 5 de desembre a les 5 de la 

tarda amb la recepeiô i inauguraciô de 

diverses exposicions, corn la de car-

tells dels 32 aplecs, les coves dels paï

sos catalans I les ermites del Principal 

A les 8 del vespre es donarà la benvin-

guda als participants i s'hissarà la 

senyera de l'aplec, seguit d'un concert 

de l'Orfeô Monistrolenc. 

La resta de dies tindran Hoc les 

diverses sortides i activitats, relaciona-

des amb la cultura, el senderisme, 

l'escalada i les vies ferrades, que 

ompliran la graella del programa des 

de les 7 del mati fins a les 10 de la l it. 

La inauguraciô oficial de l'aplec tindrà 

Hoc a l'abadia dissabte dia 6 a les 12 

del migdia. 

Durant els dies de l'aplec, els assis-

tents podran allotjar-se a la zona d'a-

campada del pavellô de Monistrol, als 

hôtels o hostals de Monistrol i Montse

rrat, o a les cel-les Abat Oliva del 

monestir. 

5 i 6 i 7. 8 i desembre , 2008 Monistrol de Montserrat Bages , Catalunya 

La majoria de les excursions sorti-

ran des de la zona destinada als auto

cars del gran aparcament de Testado 

de Monistrol-Víla, i estaran coordina-

des amb els horarls del cremallera. 

Les conferencies i audiovisuals es 

faran al centre municipal de Can 

Gibert, que es traba al cor del poblé, a 

cinc minuts a peu de l'aparcamanet 

del cremallera. El sopar de germanor I 

la majoria dels actes lúdics es faran al 

pavellô de Monistrol. 

Francese Beato 

1 % El jardín 
de los titís y tamarinos 

Montserrat Ubach Tarrés 

EL TEU REGAL DE NADAL 

N o és un llibre de muntanya... però parla 

de muntanya, d'excursions i d'espeleologia 
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LA MOTXILLA DE MUNTANYA 

Trens de muntanya 

El Bernina Express 
és déclarât Patrimoni Mundial 
de la Humanität 

Suïssa ho ha aconseguit una vega
da mes. Després de declarar Patri

moni Mundial de la Humanitat la gla
cera mes Marga d'Europa, la Alets-
chgletscher, juntament amb els mitlcs 
cims de l'Eiger, el Monch i el Jungfrau, 
ara li ha tocat a tota una institució 
Suïssa, l'espectacular línia de ferroca
rril d'alta muntanya de l'Albula - Ber
nina, integrada en la línia del ferroca
rril rètic. 

La Rhaetian Railway i la línia de l'AI-
bula/Bernina formen part del patrimoni 
cultural, historie i turistic de Suïssa des 
de la construcció de la línia, i es con-
verteixen en un mitjà de transport vital 
per a la regió de l'Engandina, i l'obren 
a Italia i la transformen en l'àmbit eco
nomie i huma. La zona va experimen
tar amb el pas dels anys un auge 
important de poblado, que va enriquir 
l'economia rural I va potenciar l'alpi
nisme i Tesqui a principis del segle xx, 
i va oferlr d'una forma élégant i segura 
la posibilita! de descobrir valls, glace
ras i cims corn el Pitz Palú, el Bernina 
o el Plz Buin, juntament amb els grans 
címs que delimitan Suïssa, Italia i Aus
tria. El Piz Bernina, de 4.049 m, els 
passos de muntanya de l'Albula, el 
propi Berninapass i les glaceres de 
Morteratsch, Roseg I Tschierva formen 
part del marc incomparable que tra
vessa el Bernina Express. Dins de la 
candidatura, s'han présentât a París 
els plànols origináis del projecte, tot 
l'arxiu fotografíe que està disponible, i 
també els calculs de construcció de 
les estructures que aguanten la línia, 
els tunéis í els víaductes que travessa, 
que també aporten dades socíoeconó-
míques de la regló per donar suport a 
la importancia dels ferrocarríls rétics 
en l'àmbit cultural. Pel que fa a la tei
na d'enginyería, feta per construir la 
línia és realment espectacular. Desta
quen els esforços que es van ter per 
preservar l'entorn natural camuflant 
líteralment parts de la línia amb la 
intenció d'integrar-la a un paisatge 
d'excepcíonal bellesa com el que ens 
oferix l'Engandina. 

La primera línia dels ferrocarrils 
rétics es va inaugurar l'any 1903 amb 

el Bernina Express el 1910. En l'àmbit 
internacional, la línia es va considerar 
des de la seva inaugurado com una 
vertadera obra d'art pel que fa a la 
engínyeria, amb la unió San Murezzan 
amb Tirano travessant el pas del Ber
nina, un dels ports de muntanya més 
atractius dels Alps. A partir de la inau
gurado d'aquesta línia, Suissa, Fran
ga, Italia i Austria iniciaren la construc
ció de linies fèrries que seguissin iti-
nerarís atrevits, amb la intenció de 
deixar de banda l'automòbil sorollós, 
autèntic enemic de la pau i la calma 
alpina. El 21-de desembre del 2006 es 
va proposar formalment a la UNESCO 
a Paris, que tingues en considerado el 
fet d'integrar en el seu llístat de patrl-
monis naturals la línia del pas del Ber
nina, amb un punt culminant de 2.360 
m al Berninapass. Per la seva innova
do tecnológica i per la complicació del 
seu recorregut entre San Murezzan i 
Tirano, la línia s'ha convertii en una de 
les més arriscades construccíons de la 
historia del ferrocarril en tot el món, i 
ara, finalment, rep el reconeixement 
que es mereíx. 

Jekaterina Nikitina 

El tren Groe de la Cerdanya 
i el Confient compleix 80 anys 

E l petit Train Jaunedel Pírlneu cer
da, el projecte del qual va comen-

gar l'any 1883, compleix el seu 80é 
aniversarí des que l'any 1928 la línia 
va ampliar la seva freqüéncía de trens 
i es va convertir en Túníc enllag ferro
viari entre Perpinyà i Puígcerda. El pro
jecte de construcció es remunta a 
l'any 1883, i s'inicien les obres el 
1903. El funcíonamíent del primer 
sector data del 1910, i el darrer tram 
s'acaba fins a la Tor de Querol el 6 
d'agost de 1927, que permetia la con-
nexió amb el Transpyreneen. L'any 
1928 la línia va ampliar la seva fre
qüéncía de trens i es va convertir en 

l'únic enllag ferroviari entre Perpinyà i 
Puígcerda. 

La línia és de vía métrica, de 63 km 
de longitud, la més alta de Franca, i té 
el seu punt culminant a Testado de 
Bolquera - Eina (1.592 m). El desnivell 
de 1.165 m exlgeix pendents de Tor
dre de 60 mm/m i la seva orografía 
accidentada ha donat lloc a 19 tunéis i 
nombrosos ponts, algún dels quals 
han consagrat al geni de l'época en 
materia d'arquítectura ferroviaria. 

El material rodant, que és una de les 
curíositats del parc de la SNFC, a causa 
de les dificultáis del traçât (pendents de 
60 mm/m i revolts de 80 m de radi, 
sense recorrer al sistema de cremalle
ra) esta format per máquinas automo-
trius de 300 CV , provistes de quatre 
motors, trens reostàtics, fre automatíc 
Westínghose adaptable a la pressió í fre 
de cargol, amb una capacitat de 40 pla
ces. El material remolcat disposa de 
vagons del tipus Midi i Nord de 44 i 46 
plazas, a més de vagons panoràmics 
descoberts de 59 places, especialment 
fréquentais a l'estiu. La veloeltat máxi
ma autorizada és de 55 km/h. Els trens 
de vlatgers no poden sobrepassar els 
sis vehícles, i cada máquina automotor 
només pot arrossegar un remóle. 

Per tot alxó és recomanable, sobre-
tot a l'estiu, unir-se als nombrosos 
visitants que tan un Inolvidable viatge 
al ritme tranquil de Texcursionista de 
muntanya, que va lentament, pero 
amb seguretat, i que permet gaudir de 
la decoració de Taita valí de la Tet i de 
les obres técniques realitzades per a 
la construcció d'aquesta línia. 

Jekaterina Nikitina 
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Espeleología 

B a r c e l o n a , s e u d e l F ò r u m 

d ' E s p e l e o l o g i a E u r o p e u 

Barcelona ha estat designada seu 

del V Euroespeleoforum que se 

celebrara l'agost del 2010 i que con

centrará ais investigadors i explora

dora subterranls mes representatius 

d'Europa. 

Aquesta designado ha estat acor

dada en el transcurs del IV Congrés 

Europeu d'Espeleologia, que es va 

celebrar l'estiu passat al Vercors. 

Les ponéncies, dedícades a tots eis 

ambits del món subterranl, i també el 

vessant técnic i esportíu, es comple

mentaran amb un munt d'activitats que 

tindran com a marc la ciutat de Barce

lona, amb la seva amplia oferta cultu

ral i científica. També amb la visita i 

exploració de les cavitats mes repre

sentatives catalanes i d'alguns deis 

grans síntemes subterranis del Pirineu. 

Gabinet de Premsa 
Euroespeleo-forum 2010 

D e s c o b e r t s t r e s n o u s a v e n e s 

d e - 1 . 0 0 0 m d e p r o f u n d i t a t 

a l V e c o r s , e l s A l p s A p u a n s 

i l e s m u n t a n y e s d e l W u l o n g 

Les exploracions de finals d'estlu i 

prlncipis de tardor arreu del món 

ens porten tres nous avenes de mes 

de 1.000 m de fonderia: Scíalet de les 

Nuits Blanches al massís de Vercors 

(Franca), l'Abisso Chimera als Alpi 

Apuane (Italia) i Qi Keng-Dong Ba a les 

muntanyes de Wulong (Xina). 

Abisso Chimera, als Alps Apuans (Italia) 

Durant el mes d'agost espeleòlegs 

dels grups GSM, SGCAF, ASVI CNM es 

van dedicar a mirar les incògnites del 

Scialet de la Bourrasque amb la inten

do de connectar aquesta cavltat amb 

el sistema Nuits Blanches - Clot d'As-

pres. El 9 d'agost, flnalment, s'aconse-

gueix la connexló forçant l'estretor que 

va aturar els exploradors al fons de la 

cavltat l'any 1988. Scialet de les Nuits 

Blanches esdevé, doncs, una cavitat de 

1.066 m de desnivell 140 km de reco-

rregut amb nou entrades. 

Més al sud els italians del Speleo-

club Gartagnana, Gruppo Grotte Bres

cia, Gruppo Speleologico Piemontese i 

Gruppo Speleologico Fiorentino conti-

nuaven amb l'exploració de l'Abisso 

Chimera, deixada a -800 m. Després 

d'una llarga Jornada seguint pous, 

galeries i méandres, la nit del 27 al 28 

de setembre arriben a un gran sitó 

envoltat de sorra fina que atura l'ex

ploració a -1.006 m. 

Ja al continent asiátíc un equip inter

nacional d'espeleòlegs van aconseguir 

la connexió deis avenes Qíkeng I Dong 

Ba, assolint aixi una fonderia de 1.026 

m. Cal destacar que en aquest sistema 

es va trabar el pou més fondo del món, 

el Miao Keng, amb 506 m de vertical. 

Valenti Zapater 

Necrològica 

H a m o r t e l m u n t a n y e n c J a u m e 

F a b r é s i A m o r ó s 

J aume Fabrés i Amorós va morir el 

passat 8 de setembre ais 90 anys 

d'edat. Des de ben jove va sentir l'a-

tracció per la muntanya í la natura, que 

el porta ais Mínyons de Muntanya. Pas

sat el dolorós episodi de la guerra civil, 

í un cop tornada la pau, ingressa al 

Centre Excursionista de Terrassa, on va 

participar activament en les actívitats 

de l'entítat i, posteriorment, al 1946 al 

Centre Excursionista de Catalunya. 

Muntanyenc I alpinista de cor, per a 

qui l'atractiu i la bellesa de la muntan

ya eren el motlu principal de la seva 

afició, el portaren juntament amb la 

seva esposa Rosa a conéixer profun-

dament el Pirineu, a fer excursions i a 

petjar els cims més importants, a vol-

tes per vies ben dífícils, dels Alps. Vln-

gueren després les añades a l'Hímá-

laia, ais Andes de Perú i a les serrala-

des i pares d'America del nord. 

Una torta amístat el Higa amb mem

bres del CAF de Mulhouse, companys 

moites vegades de les seves campan-

yes alpines, i ais quals féu conéixer els 

Pirineus, i no cal dir que hem estat 

molts els amíes del CET i del CEC que 

hem gaudlt de la seva companyía en 

tantes horas víscudes al Pirineu o en 

les muntanyes més properes, a casa 

nostra i als Alps. 

Ferm esquiador, recorregué el Piri

neu i els Alps en época hivernal, fent 

llargues travessíes i ascensions als 

seus cims principáis. Sentí també una 

forta atracció peí désert, que visita 

diverses vegades. 

De tota aquesta actívítat en deixá 

constancia en el butlletí del Centre 

Excursionista de Terrassa i en la revis

ta Muntanya del Centre Excursionista 

de Catalunya, amb uns escrit de plo

ma inspirada i atractiva. En una altra 

faceta es mostré un fotógraf 

excellent, cosa que lí permeté il - lus

trar amb magnifiques fotografíes les 

seves múltiples xerrades i exposícíons. 

Poe abans de la seva mort sorti 

publicat el seu llíbre Records d'un alpi

nista, que és un compendí de les 

seves principáis activitats muntanyen-

ques. 

La valúa de la seva Personalität ha 

estat reconeguda amb diverses dlstin-

cions, corn les medalles de la Federa

do d'Entitats de Catalunya, amb el 

reconeíxement corn a Forjador de la 

Historia Esportiva de Catalunya per part 

de la Generalität de Catalunya i amb la 

Medalla de la Ciutat de Terrassa. 

Josep M. Sala i Albareda 
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ITI N ERAR IS EXCURSIONISTES cura d ' A l e x a n d r e Costa 

Per les entranyes de la serra de FObac 
+ LaSabatera 

Sesta Foréstega 
Pujol de la Mata 
Costa de la Mata 

è La Sabatera 

L'itinerari que us proposem és dins del 

pare naturai de Sant Lloreng del Munt i 

l'Obac. Aquesta ruta s'endinsa per un 

deis paratges més integres de la serra de 

l'Obac, que a la vegada és un dels més 

ben conserváis a causa de l'escassa fre-

qüentació humana. El paisatge és d'alzi-

nar mediterrani amb marfull I bolx, junt 

amb una bona presencia d'arbog, mure I 

pi com a arbres més corrents. El recorre-

gut és una alternanga de trams amb 

bones vistes I amb altres en què la densa 

vegetació cobrelx totalment els camins. El 

punt d'inici és en el km 15,7 de la carre

tera de Terrassa a Talamanca, i a uns 

500 m de coli d'Estenalles en direcció 

nord. Hi ha un espai còmode per aparcar. 

Des d'aquí, i mirant al nord, tenlm el pujol 

de la Sabatera, a només tres mlnuts. A 

continuado, i davant, l'airós monòlit de la 

Falconerà. Des de la Sabatera se'ns ofe-

reix una excel-lent panoràmica vers el 

Bages i també sobre els contraforts esca-

lonats que davallen del Montcau. 

0.00 h. Des del replà a peu de carretera 

cal posar-nos de cara a ponent, i entre 

alzlnes, i unes passes més avall veurem 

el carni, que a l'esquerra colnddelx amb 

una bifurcado. El que tira amunt va a la 

Mata, mentre que el que continua avall i 

per la dreta és el nostre, el qual resse-

gueix el vessant ponenti de la carena. El 

sender és ben fressat i torga emboscat. 

Al cap d'uns vuit minuts el deixem per 

seguir-ne un altre a l'esquerra. El que 

hem deixat és el de la costa de la Mata 

que va directament a Mura. Continuem 

de cara avall I ens anem separant del 

torrentet de l'esquerra. 

0.20 h. Sesta Foréstega. Un replà ombrí-

vol amb notables alzines; un espal acolli-

dor. Ara cal enfilar la careneta orientada 

a l'oest coberta per la vegetació. El carni 

és pía i de bon fer. 

0.28 h. Collet del Pujol de la Mata. Al 

monolític pujol de la Mata, entre anar i 

venir, uns vint mlnuts. Per coronar-lo cal 

grimpar ajudats per uns agafadors 

enclastats a la roca. Des de dalt, vista 

agraïda i bones sensacions. Reprenem 

l'itinerari des del collet per un baixant 

encarat a nord entre una espessa boscú-

ría; és el tram més feréstec de l'excursió. 

A la vegada, anirem ressseguint de flan-

quelg el pujol del Llobet pel vessant occi

dental fins a fer-li la volta gairebé com

pleta. De fet, el corriol no és perdedor 

perqué no hi ha més opcions. Es travessa 

un primer torrent, el de la Roureda. A par

tir d'aquí se segueix més o menys de pía, 

mentre voregem per sobre la cinglera 

abocada a la barrancada del torrent de 

Fontfreda. Es passa un segon torrentet 

que es despenja per una balmeta a sobre 

nostre. La vegetació s'aclareix. A conti

nuado, un replà a l'esquerra. De seguít, 

anem gírant cap a la dreta. 

1.25 h. Coincídim amb el carni de Mura 

a tocar d'una torre d'alta tensió. Davant, i 

a sota, confluencia dels torrents de Font

freda I Estenalles, que una vegada uníts 

passa a ser la riera de Nespres o de 

Mura. Un xíc més enllà, termita de Sant 

Antoni mig tapada pels arbres. A conti

nuado, a l'esquerra, s'endevinen les pri

meras cases de Mura. Ara, canví de rumb 

per anar en direcció sud í costa amunt 

per un llom carener i per entre passos de 

sender míg desfets. Deixem un carni 

ample a l'esquerra i seguim de pujada. Al 

cap d'uns vint minuts passem al vessant 

de llevant tot complétant el tomb al pujol 

del Llobet. El carni és més ciar I còmode, 

l'alzinar recobra la plenitud. 

2.10 h. francali. Pel caminoí de la dreta 

I tirant enrere podem fer cap al pujol del 

Llobet, en aquest cas sense cap mena 

de compllcació i amb uns escassos cine 

minuts. És un turonet arbrat, però amb 

bones vlstes. En acabat, i de nou en 

carni, continuem endavant sense can-

vlar de direcció. Passem per una carena 

encinglerada amb bones panoràmiques 

a les anfractuosltats del Montcau; som 

a la costa de la Mata. Més endavant, un 

vlarany a la dreta ens duria a la Sesta 

Foréstega. El nostre carni torna a pujar i 

ara es decanta pel vessant de ponent 

per entra la sempre densa vegetació. 

Després de travessar un collet poc mar-

cat ja som a tocar de la carena i a ram-

peu del punt d'inici, situat a sobre a 

l'esquerra. Atenció, però, perquè cai 

deixar el que seguiem, que tomba vers 

la dreta i ens portaria a la Mata. 

2.50 h. Carretera. 

Desnivell: 400 m. 

Dificultat: fácil (excepte si es 

puja al pujol de la Mata). 
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CAP 
AUNA 
NOVA 
CONSCI 
L'energia ha estât la responsable del nostre nivell de progrés com 
Endesa, com una de les companyies énergétiques líders en el n 
reinventar la nostra manera d'estar i viure al planeta. Per això, d< 
filis deis nostres filis. No sera fácil però, hi ha alguna cosa més a\ 


