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JULIOL-SETEMBRE 1967 
EXCURSIONISTES2

Toies les persones que van al camp, ja sia a la muntanya o a

la platja, són excursionistes o es poden considerar excursionistes2

Generalment, així són considerats tots els qui van al camp,

sense discriminació, o sia queelsol fet de fer vida en contacte amb

la natura i no ésser aquesta la normal de cadascú, un ja és ex-

cursionista.
Podem considerar en teoria, que així és, però en la realitat

són molt poques avui dia, les persones que van d'excursió i són

excursionistes en l'esperit. Es excursionista el qui sent l'amor per

les coses de la natura, que li ha vingut a través d'una maduresa

i sensibilitat. l constatem que aquest amor falta en nombroses per-

sones que van d'excursió i que són responsables de l'embrutament i

de la destrucció del camp.
Són persones que segueixen la moda, i l'anar d'excursió mol-

les vegades, és perquè tenen uncoixe a la porta de casa seva que

els provoca a utilitzar-lo.
Res tenim contraells, però sentim que la seva falta de civilitat

ens afecia, per les circumstàncies apuntades anteriorment, als que

ens considerem excursionistes.

El benestar material si no va acompanyat d'un millorament

intel.lectual, falla, i un es comporta una mica a allò animal.

Prou hi han "slogans" en TV i cartells de propaganda, però

no n'hi ha prou. Faltaran vigilants, prohibicions, multes2 Creiem

que és en la llar, en l'escola, on s'ha d'aconseguir inculcar a les no-

ves generacionsla civilitat que falta a molts de la nostra.

dÀixò escrit són divagacions davant de coses viscudes durant

aquest istiu. Hem vist molta gent, junt amb nosaltres, per tots els

camins de la nostra geografia. Excursionistes del pais i estrangers,

però cada any més... més.



 

 

62 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA

Clixé a hora foscant

Les Fonts de Terrassa, Juliol del 1966.

Rondo pel bosc, al caient de la tarda.
Per un ample camí molt fressat.

L'ocell de foc s'acotxa entre el boiram flonjós al darrera de
la Muntanya Nostra, enmig d'una embriaguesa de color, que res-
plandeix per tot el cel, tenyint-lo de porpra. Se'n va a dormir, que
és ja morir una mica.

Les remors es fan més entenedores: els crits d'un ocell deseo-
negut i els d'uns infants que malden per recuperar l'estel, que els
arriba a les mans, encara tot xop de claror. Els insectes zumzegen
insislents i rondinaires.

Vaig seguint els canvis de l'escenografia. Els tons minven pau-

sadament. La mutació es produeix amb molta lentitud. La llumino-

tècnia de l'immens espectacle, funciona magistralment. Sols V'inter-
romp una rata-pinyada que zigzagueja en la penombra.

L'incendi d'or de fa uns moments, s'ha tornat moradenc i final.

ment enfosquint-se més i més, gris d negrós...
La lluna riu ara. Ella governarà el silenci. Serà el mirall que

ens recordarà la llum enmig de la tenebra. I mentre restarem ven-
euts, l'esperança.

Si la marxa del dia, és ja tan bella, esperem-ne confiats el re-
torn, que ens prometem incomparable per l'esclat del renovamenti

la represa de vida del noujorn.
Llàstima que entremig del cant del grill que acodorm el cap-

vespre, s'ou encara, malaurats de nosaltres, l'espetec estrident del

motor d'explosió ú la rogallosa botzina del vehicle que, marxa amb

molta pressa, per la llunyana carretera.

Mentre la fosca definitivament ho ampara tot, el vent s'ha ai-

xecat d'entre els arbres i em sembla sentir un trepig de passos al

meu darrera.
La música de flauta del gripau m'acompanya i les estrelles,

suspeses tan enlaire i que saben no puc compartir els seus misteris,

em fan l'ullei totes facecioses.
Francesc PALET I SETO
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DEL NOSTRE FOLRLORE
 

L'aplec dels pastors a Húria

Després de tres dies de trescar pels cims i les collades queen-

volten la regió d'Ull de Ter, un dels darrers dies del mes d'agost

feiem cap a la Jassa de Carençà, procedents del vessant francès de la

Portella de Mantet, el Pic de la Dona i la Serra Gallinera. La jor-

nada havia estat un xic llarga i, per culpa d'això, era ja ben entrada
la tarda quan arribàrem a les cabanes de la pleta. La mostra excur-
sió havia estat combinada de manera que, pernociant a Carençà, a
l'endemà faríem cap a Núria, després de pujar per la vall dels es-
tanys i guanyar el coll de Nou-Creus. Així s'escauria la nostra arri-
bada al santuari a la mateixa vigília de Sant Gil, festa dels pastors,

els actes de la qual ens interessava filmar per a la nostra peHícula

SF'olElore".

A la Jassa de Carencà, on els caps de bestiar hi són a centenars,

irobàrem dos pastors que, com és habitual en ells, ens reberen afec-

tuosament i ens oferiren totes aquelles coses que estaven al seu

abast: la més "confortable" de les tres cabanes que tenien,llet i for-

matge. Eren de mitja edat, força simpàtics i parlaven el català del

Confient i del Vallespir. Tot just acabàvem de desempallegar-nos de

les motxilles, que el més petit i rabassut dels dos ja va dir-nosen to

interrogatiu.

—Los mussurts vénen de Nuri, belleu2

En aclarir nosaltres que precisament pensàvem anar-hi l'ende-

mà, l'altre pastor, el més alt i fresc de cara, va dir-nos.

—Donques tabé pensi anar-hi jo demà a Nuri. Si los mussurts

volen, porem anar-hi ensemble. Lo vailet tabé vinrà: menarà lo xai

d'ofrena.

Es veu que aquell bon home ja ens suposava assabentats de la

festa de l'endemà-passat al santuari nurienc, tota vegada que ens

parlava tan lacònicament de les ofrenes a Sant Gil. Un de nosaltres,

dones, preguntà.
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—Així aneu a la festa de Sant Gil2

—O, i donques2 Hi manqui pas mai. Lo meu pare, que tabé

era pastor del cabal de Font-Pedrosa, ja va acostumar-m'hi. Pensi

que ja havia acomplit els quatre-vint anys que encara hi anàvem

ensemble. Volia pas mancar-hi mai. Llevat dels anys de la guerra...

Davant la cabana més pròxima a la ribera vàremsopar: durant

aquest, convinguérem amb el pastor que a l'endemà aniríem junts

a Núria. Solament ens deixaríem a l'arribar a l'estany gran, per

retrobar-nos més tard dalt a Nou-Creus. Ell volia aprofitar el camí

per recórrer el vessant de Coll Bernat i de Nou-Fonts, per si hi tenia

algun cap de bestiar esgarriat. A nosaltres ens interessava ascendir

pel vessant de l'altre costat, per tal de visitar els estanys superiors

de Carençà.

Anava fent-se fosc i el belar de les ovelles s'apaivagava poca

poc, mentre que, en canvi, en la quietud d'aquella hora foscant,

s'apercebien els lladrues del gos d'atura i les esquelles d'unes vaques

que el vailet feia baixar d'unes comes de més amunt.

—Ta esquirolal ja baixaràs ja, llamp te matil —i eizibava un

roc a una vaca que davallava a empentes, seguida de Hur vedellei.

En arribar el rabadà a la pleta, soparen els pastors. Un tupi

de sopes de llet i seba amb trumfesbullides, acompanyades d'un tall

de bull —embotit pirenenc molt basi— 3 després, formatge de llet

d'ovella i santa nit i a jeure.

A l'endemà, amb les primeres clarors del dia, ja enfilàvem la

vall de Carencà, acompanyats d'en Janet i d'en Galdric, el pastor i

el rabadà respectivament, els quals portaven la típica samarra, un

sarró també de pell d'ovella, un barretinot al cap i un llarg bastó

a la mà: el vailet emmenava un mansoi xai. Fins al seu retorn, tot

el cabal quedava sota la vigilància d'en Roc, Valtre pastor.

Ben aviat, en esdevenir més ferma la pujada, el xai no va po-

guer seguir la nostra marxa i calgué que el vailet se'l carregués

darrera el coll, sostenint-lo per les potes que penjaven pel davant

el pit del rabadà, el qual, de tant en tant, monologava així.

—Petit, petit, quina xança ehl manyac de podere anar a coll.

Pensis pas anar tot lo camí damunt meu, per xò. Espia, espia la

collada 1

Amb cosa d'unes dues hores i mitja ens presentàrem a l'estany
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gran de Carençà, on vàrem esmorzar, al peu de l'aigua, damunt un

elap d'herba gemada. Després de molt pregar-los, pastor i rabadà
menjaren de les nostres provisions, la qual cosa motivà que en Janet,
per tal de correspondre al nostre convit, tragués del fons del seu
sarró un gros tall de formatge i ens digués.

—Teniu. es bú: de confiança. Poreu compartir-vos-el.

Després ens posàrem d'acord per tal de retrobar-nos dalt la co-
lada de Nou-Creus i poder així baixar junts a Núria, tota vegada

que. aleshores, tal com ja convinguéremahir vespre, en Janet i en

Galdric pujarien pel vessant de la dreta i nosaltres pel de l'esquerre.

—D'ací a dalt, al pas que aneu, soliment hi posareu tres hores.

Espieu sempre la ruta de la ribera i no vos poreu pas trompar.

Aprés lo darrer estany, tot puiant pel elapissar, tombeu cap a l'es-

querra fins dalt aquei coll —i amb el llarg bastó senyalava el coll

de Carençà—. Aprés seguiu la carena fins l'altra collada de les
creus, on ens tornarem a trapar. I bé vatja, bon camí i adeu-siaul

Després de veure marxar aquells dos homes d'una bonesa i d'u-

na cordialitat d'infant, malgrat sembli que la vida muntanyenca els

hagi de fer tornar rústics i eixuts de eor, partírem nosaltres vers

l'estany negre i l'estany blau de Carençà. Tot ascendint pels enor-

mes tarterars del vessant lacustre, encara veiérem, en els aglevats

mig emboscats del nostre enfront, com pastor i rabadà es deixaven,

per tal de resseguir el terreny per diferent indret.

El sol ja era al seu punt més alt quan assolírem el coll de Nou-

Creus. Com que no hi trobàrem ningún ens disposàrem a esperar

D'arribada d'en Janet i d'en Galdric tot assentant-nos un xic ensota

la collada, per tal d'estar a recer del vent.

A la poca estona, un de nosalires advertí que algú cridava. Des-

prés de molt mirar inutilment vers Nou-Fonts, que és per on havien

d'arribar el pastor i el rabadà, ens adonàrem queelscrits venien del

costat de Carençà. Era un home sol que, carenejant, venia vers Nou-

Creus i que a l'adonar-se de nosaltres volgué fer-nos-ho conèixer. A

l'arribar, va dir-nos que des del Tirapits ja havia observat la nostra

pujada al coll de Carencà. Resultà ésser el pastor de la Jassa llarga

de Mantet, que també anava a Núria amb motiu de la festa de Sant

Gil. Els seus ulls i les seves paraules descobrien, també, un caràcter

franc i bonatxó, com el de gairebé tots els pastors pirenenes. Quan

li diguérem el motiu de la mostra espera, va estar molt content que
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pogués trobar-se a la festa amb en Janet de Carençà, amb el qual
ja es coneixien. Aquest i el vailet, que no tardaren en fer cap, també
s'alegraren força de la nova companyia.

—S'espereu d'estona, belleu2 Maleida brava lo que ens ha fet
córrerl —digué en Janet tot arribant, i adreçant-se a l'altre pastor,
després de saludar-lo, va dir. —Soms trobat la brava i son vedell de
l'Escloper d'Oleta esgarriada per aquestes comes i sap pas Déu la
feina d'encarrilar-la avall sense lo cà. — Í mirant-nos a nosaltres
digué —l bé: és més d'una hora. Bé calrà fer vinyeta — i començà
a remenar llur sarró.

Ens havent dinat, tots sis emprenguérem la davallada vers la
vall de Núria, a la que arribàrem a mitja tarda.

Al santuari de la calma i de la quietud hi havia un moviment
inacostumat. Tothom caminava adalerat d'ací d'allà i per tots els
pendissos arribava gent i pastors. Els clergues i els nois de V'escola-
nia, vinguts de la Seu per tal de fer més esplèndids els actes de Va-
plec, també anaven i venien preparant les coses del temple de la
Verge i les de la capella de Sant Gil. A les casetes dels pastors, si-
tuades junt a la porta del santuari, també tot eren entrades i sor-
tides i preparatius, mentre els rabadans tenien cura del bestiar que
pasturava per la vall. Tot feia preveure que la festa de l'endemà
seria brillantíssima, dintre l'austeritat d'aquelles muntanyes.

Mentre el sol anava a la posta i les primeres ombres comen-
çaven a estendre's per la vall, una campana cridà tothom a la fun-
ció religiosa del vespre. Hom resà el rosari i després es cantaren
solemnes vespres i completes i els goigs. Hi havia gent dels indrets
més diversos: de la Cerdanya, del Ripollès, de la vall de Ribes, del

Conflent, del Vallespir, de la Garrotxa, etc. etc. i tothom es sentia
agermanat per la fe.

A l'endemà, des de primeres hores del matí, la gent anava a
corrua feta cap a la petita capella de Sant Gil, on els pastors hi com-
bregaven.

Al temple de la Verge també hi havia molt moviment, el qual
anà en augment a mesura que avançava el matí. La gent també com-
bregava, o be ja oia missa i la majoria anava encenent ciris i més
ciris que ofrenaven a la Verge pirenenca: després, devotament, bo
i agenoliats, ficaven el cap a l'olla miraculosa mentre d'altres feien
sonar la campana de Sant Gil.
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A les deu es celebrà la missa solemne de la diada. L'església era

plena de gom a gom. Els pastors, en nombre crescudíssim, habillats

amb blanques samarres o bé amb gecs d'un vellut força gruixut,

seien als bancs davanters col.locats de manera preferent. Al presbi-

teri hi havien els penonsi les banderes a punt per a la processó de

les ofrenes.

Acabat l'ofici hi hagué un compàs d'espera per tal d'organitzar

la comitiva. Al defora tothom ja es preparava: les moies amb els

penons i el homes amb les banderesi els ciris. Els pastors tornaven

de llurs casetes proveits de les respectives ofrenes.

En reprendre's el repic de campanes, la processó es posà en

marxa vers la capella de Sant Gil, la campana de la qual també gi-

ravoltava incessantment, com si cridés al redós de la santa cova a

la devota comitiva. Darrera els gamfarons i la creu alçada, seguia

V'escolania, les noies i les dones amb els penons i després els homes

amb les banderes: darrera d'aquests venien dues fileres de pastòrs,

cadascun dels quals portava una ofrena o altra: la processó era elo-

sa pels clergues, que entonaven cants litúrgicsi pel regent del san-

iuari que, assistit per dos sacerdots, portava la ereu de Sant Gil.

Ja fora el clos del santuari, amb el vent que davallava del coll

de Finestrelles, les banderes es desplegaren alegres i joioses, espe-

tegant enardides, dessota d'un cel intensament blau: vers aquest,

s'elevava majestuós, com una fumerola d'encens, el cant gregorià,

que en aquelles muntanyes tenia tot l'encís de les coses santes.

Arribats a Sant Gil tingué lloc l'acte de les ofrenes. Al portal

de la capella va asseure's el regent del santuari que continuava os-

tentant la creu. Al seu entorn s'hi collocaren els demés clergues,

les banderes i l'altra gent.

S'agenollà el primer pastor, besà la creu i ofrenà un pa de man-

tega: darrera d'ell, un altre, que Huia una grossa capa amb caput-

xa de pell d'isard, lliurà un cabridet, en Janet, el pastor de Caren-

cà, després de besar la creu tot emocionat, va fer ofrena del xai que

amb el rabadà portaren de la pleta: el pastor de la Jassa llarga de

Mantet, que baixà amb nosaltres des de Nou-Creus, HNiurà un gros

formatge: d'altres ofrenarenllet. mel, etc. L'acte era del toi emo-
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cionant perquè semblava voler reproduir el pessebre nadalenc i
perquè hom es donava compte de la unció amb què es comportaven
aquells vells pastors de cara colrada i de cap blanc o bé ja calb.

Acabat l'acte de les ofrenes la processó retornà, amb el mateix
ordre, al temple de la Verge, per tal de portar-hi altre cop la creu

de Sant Gil. Les campanes tornaren a voleiar alegrement, pregonant
als quatre vents aquella manifestació de la fe autèntica d'uns hu-
mils muntanyencs, que, precisament per això, esdevenia més sublim

i corprenedora.

Abans de donar per acabats tots aquests actes, a dintre les vol-

tes del temple ressonaren de nou, amb més puixança que mai, els

goigs de Sant Gil i els de la Verge, cantats per una gernació que,
a corrua feta, pujava al cambrí a besar la miraculosa imatge. Tot
cantant l'estrofa, La Mare de Déu de Núria - Anem.-la tots avisitar,
més d'un pastor baixava del cambrí amb els ulls humitejats per
l'emoció...

A la tarda hom enlairà uns quants globus que la gent veia desa-
parèixer darrera les collades que cireumdenla vall: després, una co-
bla executà un enfilall de sardanes fins que, en ésser fosc, s'encen-

gueren focs artificials amb els quals es posava fi a aquella bella

diada.

A l'endemà, en marxar nosalires cap a Ribes, en Janet i Hur
vailet emprenien també la pujada a Nou-Creus, camí de llur pleta.
En acomiadar-nos, en Janet encara va dir-nos, tot estrenyent-nos la
mà.

—ja vos ho vaig dire: a les cabanes de Carençà és a cà vos-
tra. — I tot rient afegí. —A l'istiu per xò. Í si l'any vinent los mus-
suris tornen a puiar a Nuri, bé ens traparem, belleul Hi manqui

pas mai per Sant Gill

Ag. FABRA I BOFILL

Octubre. 1934.
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XIX Campamentd'Alta Muntanya a la Vall de Marcadau
Cada any el bon acolliment que hom dispensa al Campament

es repeteix. Sens dubte, els alicients i les possibilitats que presenta
als excursionistes per a passar els dies de vacances a muntanya fan
que ja el considerem indispensable.

Enguany, el fet d'instal.lar-lo a l'altre vessant del Pirineu, ha

significat un atractiu més i bona experiència cara a altres campa-
ments successius de més envergadura que poguem programar. La
disminució d'assistència, que pel fet de sortir del país prevèiem, ha
estat, en canvi, molt escassa.

El campament va ser instal.lat en un lloc bellíssim, al Pla de
Cayan, el qual durant 11 dies fou centre de nombroses excursions
(vegeu resum més avall). No va ser possible, per dificultats de
transport i habituallament diari, sorgides a última hora, d'instal-
lar-lo més amunt tal com estava previst.

Com altres anys, els nostres populars Josep i família van cuidar
de l'alimentació dels acampadors de la forma excel.lent que ja ens
tenen acostumats.

Com a resum direm que hem passat uns dies d'excursionisme,
de pau, de repòs i d'esbarjo a la bonica Vall de Marcadau, que no
podrem oblidar.

El Campament en números

Assistència total, 96 (18 infants): Màxima diària, 81.
Tendes instal.lades, 32.

Activitats excursionistes

TRAVESSIES I ASCENSIONS

— Sallent de Gàllego, Ref. Piedrafita, Coll de La Fache, Gran
Fache (3.006: m.), Ref. VVallon i Campament.

— Pont d'Espagne, Vall de Gaube, Ref. Baysselance, Pique
Longue de Vignemale (3.298 m.), Gavarnie, Ref. Serradets,
Bretxa Roland, Goritz i Vall d'Ordesa.

Núria Oliver, Pilar Soler, Martí Ros i Sra., Miquel Soler i
Manuel AÀrisó.
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ASCENSIONS

Pique Longue de Vignemale (3.298 m.).

— amb pernoctació a. la gruta Paradís Russel

Josep M2 Mas i Sra., Joan Soler i Manuel Planchat,

— Joan Altisen, Francesc Cardellach, Ponç Marquès, Antoni
Ventura i Antoni Vicente.

— Josep Boada, Juli Puigantell i Joan Tria.

Petit Vignemale (3.032 m.).

— Josep M2 Soler i Sra. i Núria Ubach.

— Manuel Planchat, Joan Soler, Josep MÉ Mas i Sra.

Pics d'Aratille - Gran: (2.902 m.) i Petit (2.808 m.).

— Núria Ubach, Josep M2 Mas y Manuel Planchat.

Gran Fache (3.006 m.).

—. Núria Ubach, Pere Ll. Pujol, Núria Montserrat i Manuel
Planchat.

— Josep M2 Masi Sra.

Cambalés (2.965 :m.).

— Antoni Baró i Josep M£ Mas.

Bernat Barraou (2.965 m.).

— Manuel Closa i Jaume Altimira.

Solano

— Antoni Baró i Josep M. Mas.

EXCURSIONS COL.LECTIVES

Coll d'Aratille, Llac de Gaube, Llacs Embarrat, Vall Poney-
Trenous i Refugi Les OQulettes

— Isidre Vives i Sra., Martí i Sra., Manuel Closa i Jaume Al-
timira.
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ELS. DOS PICS D'ARATIEE
L'excursionista sempre troba pretext per a justificar la repetida

estada a regions ja conegudes. La visió des d'un nou angle visual o
un canvi de circumstàncies en l'itinerari és ja suficient com per a
engrescar-se una i altra vegada en la contemplació d'un mateix troç
del nostre sòl. :

En els llindars meridionals de la vall de Marcadau. hi ha uns
cims, els Aratilles, als que des de feia temps els tenia passada tarja
de visita. La portada de l'anterior butlletí, actuà a manera de vènia
que donava pas al desig vehement.

Des del nostre campament d'enguany al "plateau" de Cayan i
amb l'amable companyia dels amics Núria Ubach i Josep M. Mas
iniciàrem la marxa d'aproximació que havia de situar-nos al llac
d'Aratille, al mateix peu, dels cims esmentats,

El trajecte fins aqui, de variada temàtica, va des de la bellesa
uhèrrima de l'indret de Marcadau, a la contemplació de les aigues
excessivament transparents del llac. Cap dificultat en l'itinerari,

marcat amb petits "cairns": siscents metres llargs de desnivell amb
pendents de regular inclinació.

D'entre les variades rutes d'ascensió escollim l'itinerari que
vorejant la riba esquerra orogràfica del llac, s'enfila fins a la sorti-
da d'aigues del de la Badète. Deixem el llac a la nostra dreta con-
tornejant-lo fins al peu d'una tartera d'inclinació respectable. D'ací,
serpentejant enmig de rocsi herboses pendents guanyem el coll obert
entre els pics de la Badète i Petit Aratille: passem a la vessant es-
panyola i tot seguit a través d'un curt trajecte de cresta i fàcils ca-
nals s'arriba al Petit pic d'Aratille.

Esplèndid mirador vers la regió occidental presidida per la
immensa mola del gegant Balaitous: preludi de la sorpresa que ens
tenia reservada la poràmica que s'albira des del Gran Pic.

Davant nostre direcció Est, ens esguarda la fina aresta que
uneix els dos cims. Crestejanti travessant de flanc el vessant Sud,
per terreny pendent, un xic delicat, entre claps d'herba i roca s'ar-
tiba a la base del Gran Pic. Cal trobar la xemeneia que a excepció
d'un sol pas, pot superar-se fàcilment deixant-nos quasi al punt
culminant dels 2.902 metres.

Sorprenent la perspectiva del Gran Vignemale: superb ens
mostra tota la majestat de les seves parets occidentals que encim-
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bellades per la Pique Longue, Clot de la Hount i Cerbillona, es per-
den en la solitud de la vall de l'Ara.

Sota nostre vers migjorn, els llacs superiors de Bramatuero en-
cara coberts pel gel, deixen entreveure dominants tonalitats blau
turquesa que donen color a un racó tan àrid i poc joliu.

Vers ponent els coneguts cims de VAlgas, Argualas i l'Infern so-
bresurten d'entre un cúmul de pies més modestos. Reconeixem els
de Piedrafita, Gaurier, Punta del: Zarre, etc., etc.

Havíem, considerat la possibilitat de fer el descens directe
des de la bretxa situada a l'Oest del Gran Pic d'Aratille conforme
senyala l'itinerari 98 de la Guia Ollivier. Traçat aperentment fàcil,
però molt dret i amb neu abundant: la manca de la corda per asse-
gurament, ens féu desistir d'aital projecte.

A través del mateix camí de pujada ens reintegrem al nostre
campament, allà al fons de la vall. La familia i els amics ens espe-
ren. L'excursió s'ha acabat: bé podem dir que el cansament és preu
infim en comparació als moments d'esplai espiritual que havem
fruit.

M. PLANCHAT

EL MEU PRIMER 3.000

Són les cinc del matí quanel pare emdesperta: un despertar
amb una idea fixa a la ment, avui faré el primer 3.000. Una joia
omple el cor, una il.lusió acariciada des de fa molt temps, serà por- .

tada a terme amb l'ajut de Déu.
A dos quarts desis, fora ja de les tendesi desprésd"un/curt des-

dejuni, agafem la direeeea que ens menarà al refugi VVallon. Unes
ràfegues de vent caleni, fan que el començamentsigui feixuc.

Poc a poc el campament queda enrera i el cim més aprop. Des-
prés d'una lleugera parada al refugi, altra volta amunt i sempre
amunt: el camí va serpentejant, gran varietat de flora en les seves
voreres, veritables maravelles de la natura.

L'exercici obre la gana i a quarts de deu, sota una llenca de
neu, refem energies, car els estòmacs ho reclamen.

Poca estona després comença la neu, el caminar es fa més lleu-
ger, un collei darrera l'altre, finalment el coll de la Fache. Un xor-
riol molt fressat a trossos, serà la guia per arribar entre crestesal
cim.
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Cada vegada el camp visual és més extens, quin panoramal,
cims i llacs a l'entorn. Progressivament la punta s'aixafa, unaem.
penta mési... el cim als 3.006 metres, la Gran Fache.

El cor s'omplena d'alegria, quina satisfacció, la magnanimi-
tat de Déu s'obre davant els ulls, t'extasies mirant l'infinit. Les cares
transparenten el que hi ha dins els cors, tot són rialles i abraçades,
l'anhel s'ha realitzat. Núria PLANCHAT

Campament de Cayan — Juliol del 1967

El que ens expliquen els vegetals fòssils
D'ençà que pels voltants de Can Candi (Matadepera) vaig tro-

bar temps ha, vegetals fòssils, sempre més m'han interessat per les
informacions que poden donar-nos sobre les variacions climatolò-
giques de la Terra.

Con sigui que les variacions de la flora són el resultat de dos
factors: les tendències internes del vegetal i les influències climà-
tiques, tot vegetal representa, pot dir-se, un excel.lent aparell re-
gistrador dels climessota els quals viu o ha viscut.

Les plantes fòssils ens informen amb bastanta exactitud sobre
les variacions climatològiques que el globus terrestre ha sofert. Ens
diuen, per exemple, que lea restes fòssils de les palmeres i dels llo-
rers són suficients per a evocar el regne esclatant d'una naturalesa
sota un cel blau quasi permanent.

Al Sahara, la flora fòssil revela igualment canvis climàtics con-
siderables. Ja a darrers del segle passai, tot estudiant-se la flora fa-
raònica a través de les inscripcions hieràtiques egípcies, s'hi havia
reconegut el til.ler, avui dia desaparescut totalment de l'Àfrica.

Si tot estudiant amb els llibres hom remunta el terciari, es
veuen sorgir en el Sahara grans lleguminoses i arbres de fusta com-
pacta, com el banús, que ens indiquen l'exuberant vegetació inter-
tropical que cobria les regions esdevingudes desèrtiques més tard.

Si ens endinsem pel cretaci notaremtot seguit que fou l'època
de la gran expansió de les plantes amb flors de tipus austral, ac-
tualment desconegudes a l'Àfrica, on també mostres de vegetació
fòssil ens senyalen haver-hi hagut intensa vida vegetal aquàtica.

La nostra flora actual no ve a ésser res més que un cas particu-
lar en la prolongadíssima història de les flors.

Ramon CABEZA I SABATER



CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA 15

Escalades en el Pedraforca

Fitxa tècnica de la via "Cerdà-Prohosqui" al Calderer

Situada en la paret nord dis-
corre paral.lelament entre el
Gran Diedre pel seu costat es-
querre i l'Anglada-Robbins per
la banda dreta. Apart de la se-
va dificultat (M.D. i E.D.) és
realment atraient degut al seu
traçat per aquesta cara nord. A
partir ja del primer llarg de cor-
da ens situa per una sèrie d'ares-
tes i perfils que en fan d'aques-
ta via una de les més aèries de
tota la vessant nord.

El passat mes d'agost, junt
amb el meu company de corda
Genís, realitzàrem la sisena as-
censió absoluta i la primera lo-
cal nostra. Sortírem del refugi
Estasen a les sis del matí, remun-
tàrem tota la tartera fins al peu
de la gran muralla calcàrea, i
després començàrem a guanyar
alçada, realitzant dos llargs de
corda per la via "Pany", des-
plaçant-nos tot seguit per ter-
reny fàcil i tot obliquant ala
dreta, fins arribar a la cornisa
herbosa des d'on comencen el
Gran Diedre" i l'"Anglada-
Robbins". En aquest lloc i a es-
cassos metres del "Gran Die-
dre" es troben uns abets morts:
és el lloc on comença la via. Pa-
rem una estona i fem unes mos-
segades a les nosires provisions

i poc després tots guarnits amb
els estris d'escalada inicieml'as-
censió. Plegais ambnosaltres vé-
nen també dos amics de Barce-
lona. Tot fent broma i comen-
taris passem dificultats i de mi-
ca en mica ens anemenlairant
cada volta més. Sortosament el
dia discorre immillorablement i
per fi sobre les tres de la tarda
arribem dalt del cimdel Cal.
derer. Seguidament iniciem la
davallada i un parell d'hores
més tard ens trobem tots quatre
a Saldes donant bon compte
d'un apetitós dinar.

FITXA TECNICA

Des del curt rappel que ens
mena a la clàssica cornisa her-
bosa, avancem per ella cosa
d'uns 30 ó 40 metresfins a tro-
bar els abets morts. Fer reunió
en ells.

ler. llarg de corda: Comen-
çar per una canal d'aspecte fà-
cil i seguir-la uns 8 metres de-
clinant-nos lleuregament envers

la dreta fins sota d'un bloc sor-
tit enfora de manera caracte-
rística. Superar-lo amb un pas
delicat de V per continuar des-
prés flanquejant a la dreta per
sota d'uns extraploms i amb al-
tre pas de V entrar a la reunió
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primera al peu d'un diedre.
(Llarg de corda 30 metres, Di-
ficultat III IV, V. material: 2

pitons).
Jon. llarg de corda: Sortir

verticalment pel diedre enel
qual hem fet la reunió. Dificul-
tat variable de V i V superior.
Seguir-lo fins a sota d'uns des-
ploms i obliquar aquí oberta-
ment a la dreta per entrar a
la reunió. Flanqueig de set me-
tres de V. (Llarg de corda 35
metres, Dificultat V, i V supe-
rior, Material: 2 pitons).

CABÍROLS
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3er. llarg de corda: Aquesta
reunió es troba situada en un
petit balconet. Sortir flanque-
jant envers la dreta i amb un
pas molt aeri guanyar el fil d'una
aresta que es perfila. Realitzar
verticalment dos metres en lliu-
re i continuar en artificial du-
rant 8 ó 10 metres. Després tor-
nar a entrar en escalada lliure
de IV durant 5 metres, per tor-
nar a reemprendre l'escalada ar-
tificial superant un desplom de
8 ó 10 metres més. Al final d'a-
quest ens resten 10 metres d'es-
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calada lliure de sisè grau finsa
la reunió. Per arribar-hi podem
seguir dos camins: seguir el die-
dre on ens trobem situats o flan-
quejar dos metres i arribar a la
reunió superant unes plaques
llises molt verticals. (Llarg de
corda 40 metres, Dificultat V 1
VI, Material 10 ferros i tres tacs
de fusta).

Art. llarg de corda: Comen-
çar el principi de la tirada su-
perant una sèrie de plaques lli-
ses fins al peu d'un diedre re-
cobert de terra i herbes, cosa que
dificulta més l'ascensió degut a
Vinestabilitat de les mateixes.
Clavant algun ferro d'asseguran-
ça i cent curts Ílanqueigs a la
dreta anar superant el diedre.
Arribats al final de les possi-
bilitats d'escalada lliure, fer uns
metres d'artificial per entrar toi
seguit per una curta xemeneia
de V superior que porta a la
reunió. (Llarg de corda 40 me-
tres, Dificultat V superior i VI.
Material 5 pitons i un ferro ti-
pus CU

5è. llarg de corda: Seguir un
diedre característic i de fàcil as-
censió IV. A cosa:de vint metres
de la reunió, pas delicat de si-
sè grau, pot col.locar-s'hi, si es
vol, un esirep rebaixant així la
dificultat. Ascendir uns metres
més 1 obliquant a l'esquerra per
damunt d'unes lloses desenganxa-

des de la paret, entrar en la reu-
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nió. (Llarg de corda, 35 metres, vies "Pany", "Gran Diedre'", et-
Dificultat V. Material 2 pitons). cétera.

6è. llarg de corda: Sortir flan- Material aconsellable que cal
quejant per l'esquerra a trobar portar en les actuals condicions:
una insinuant xemeneia que ens 2 Cordes de quaranta metres.
donarà pas per aquest lloc que 3 Estreps.
dóna la impressió d'impossible 10 Pitons de tamany variat. Es
pels seus desploms. Lliure fàcil aconsellable dur algun pitó
de IV, però bastant descompost. extraplà i els altres de ta-
InstaHar la reunió al final del many gran,
que ens doni la corda. (Llarg 2 Ferros tipo 'UY, i algun tac
de corda 40 metres, Dificultat de fusta tamany mitjà.
IV, Material, res). 25 Mosquetons.
A partir d'aquí ens separen L'horari per a una cordada de

del cim sis llargs de corda més, dos escaladors és de 5 a 6 hores

però d'escassa dificultat. Es el d'escalada efectiva.
mateix camí que segueixen les Angel CASANOVAS

Triomf del Centre en la XXXI Marxa

Excursionista de Regularitat de Catalunya

El dia 7 de maig tinguélloc la XXXI Marxa Excursionista de
Regularitat de Catalunya, organitzada per la Secció Excursionista
del C. N. Reus "Ploms" i sota el patrocini de la Federació Catalana
de Muntanyisme.

El número total de participants va ésser de 480 equips, dels
que 13 representaven al nostre Centre, obtenint un gran triomf amb
el ler. lloc individual per primera vegada en la història d'aquesta
tradicional prova excursionista. A la classificació per entitats el Cen-
tre quedà classificat al 3er. lloc.

Magnífic itinerari de la regió muntanyosa de la província de
Tarragona, poc recorreguda dels terrassencs i que poseeix zones i
itineraris excursionistes dignes d'ésser coneguts.

Amb sortida de La Riba, simpàtica i polida vila de l'Alt Camp,
assentada a l'entreforc dels rius Francolí i Brugent, a 253 m. d'al-
titud, s'ascendeix fins a La Mola d'Estats, a 1.135 m., cota màxi-
ma dela Marxa i magnífic mirador de bona part de la província de
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Tarragona. Descens a uns refugis forestals del Bosc de Poblet amb
neutralització per a dinar. Nova ascensió a uncoll situat als 1.028
m. i descens continuat fins a l'arribada al Balneari de La Capella,

entre el Monestir de Poblet i l'Espluga de Francolí, a 400 m. d'al-
tura.

Tècnicament va resultar una marxa duríssima amb un itine-
rari excessivament llarg i considerables desnivells fora de tota pre-
cedència en les Marxes a la nostra regió el que va obligar als orga-
nitzadors a fixar unes mitjanes de velocitat rapidíssimes i a més em-
plear certes picardies (les sortides de la majoria de Controls a 150,
200 ó 250 metres més enllà del lloc d'arribada o l'acabament de la
Cursa a la zona dels Hotels a més de 2 quilòmetres de Poblet, quan
hauria tingut molt més digne colofó al bell Centre de la Plaça del
Monestir) per escurçar —aparentment— de 4 6 5 quilòmetres la
veritable llargada de la cursa. Considerem imperdonable i de mal
gusi que al Control de La Mola d'Estats, cim culminant de la regió,
se'ns donés una neutralització de jj 10 minutsll i la sortida a més
de 200 metres, separats per un mal pas de roques amb cordes fixes
i un embús de participants. Segurament que, com nosaltres, més del
90 per cent dels participants era la primera vegada que hi pujà-
vem i no poguérem donar una mala llambregada al paisatge que
ens envoltava. Probablement els organitzadors tenien previst un iti-
nerari a realitzar amb dues jornades i per alguna circumstància no
els va ésser possible portar-ho a terme i ho van resoldre sobre el
paper.

Els equips del nostre Centre es classificaren en els segients
llocs:

l Maties Massip - Antoni Garriga 110 punts
16 Francesc Font - Jaume Font 186
35 Jaume Fulladosa - Joan Estella 242 a

38 Joan Batlle - Enric Prat 260, —
65 Joan Guitart - Lluís Amat 4
99 Jacint Gracia - Miquel A. Garcia Dr

103 Joan Benet - Miquel Guilera Da
165 Ferran Lozano - Andreu Olivé 304 dl
209 Antoni Font- Francesc Ordeix 830. LL
332 Evarist Casas - Ramon Batalla dd rs
341 Jaume Busqueta - Jordi Alagarda 462 "
349 Mé2 Teresa Alavedra - Maria Llongueras 468 "7
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Secció d'Esquí
  
 

ESQUÍ D'ESTIU
Enguany, la temporada de l'esport blanc ha estat estranya:

començà molt aviat, després la neu va anar a menys i cap a la fi
de l'hivern tornà a caure nova neu, o sia, que podem dir que durant
la temporada 1966-67 vàrem començar a calçar les "fustes" per
l'octubre del 1966 i ens les hem descalçat el dia 2 de juliol del 1967.
Qui digui que estem en un país pobre de neu està ben equivocat.

En Delfí Feiner i el que signa, aprofitant dos dies i mig (30 de
juny li 2 de juliol) ens disposàrem a assolir una vegada més l'A-
neto. Teníem referències de que una setmana abans, un altre grup

de companys nostres hi havien anat, fruint-ne de valent. dones varen
trobar unes condicions atmosfèriques molt adequades i neu en un
estat immillorable, ja que encara no havia fet pas massa calori la
setmana precedent encara hi havia nevat.

Nosaltres vèiem que el temps, en principi. no era tal com

desitjàvem, ja feia molta calor i podien presentar-se tempestes, però

vàrem intentar-ho.
Vàrem comencar l'ascensió la nit del diumenge dia l al dia 2,

a les 3 del matí, en mig d'una llampegadera en tot l'horitzó, que
només ens feia pensar que abans d'arribar al "portilló" bauríem de
retornar cap a la Renclusa, però a mesura que va anar sortint la
lluna i aixecar-se el dia, van anar acabant-se els "focs d'artifici" que

vèiem darrera les muntanyes, i arribats al portilló inferior vèiem

l'Aneto ben net i esbargit, i una sortida de sol rogent, impressionant,

imponent...

AÀnimais iniciem el flanqueig de la llarga gelera. A Coll de

Corones esmorzem i finalment assolim l'últim contrafort del cim

(3.404 metres) on la ereu d'alumini que el presideix es troba cai-

guda a terra, degui a una forta tempesta d'aquest hivern, que va

trencar el venis de groixut cable i el propi peu en la seva base. Sor-

tosament, membres del C.E.C. es preocupen de fer els treballs de

restauració i ens consta que aviat tornarà la creu a ésser posada en

la seva posició correcta. El nostre elogi sincer vers aquests mun-

tanyenes que senten i participen d'aquesta tasca, cal oferi'ls-hi

l'ajuda que necessitin.
Sense entretenir-nos massa, iniciem la davallada amb els es-
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quis calçals a la sortida del pas anomenat de Mahoma, gaudint
d'una "neu primavera" un xic escalfada pel sol de les 10 del matí.
Amb els esquís íèiem el que hom veritablement volia, era llisa, ben
"posada", era com no esperàvem poguer trobar. Qui coneix l'esquí
de muntanya ja sabrà com se sentia el mostre esperit mentre dava-
llàvem sentint la frescor de l'aire dels tres mil, car el sol ja picava
de debò. Altra vegada el Portilló, breu repòs i tot seguit enfilem les
pales que ens condueixen fins el mateix portal del refugi. Un nuvo-
let que tapa uns moments elsol dóna relleu a les traces dibuixades

pels nostres esquís en el descens, i ens omple de goig la seva con-
templació, ens cau la bava...

El que hem dit fins ara, és com un bon verenar que va embo-
licat en un paper, per tal d'endur-se'l al coHegi, a l'oficina, etc. El
nosire paper d'embolicar és el viatge... que no us l'explicarem per-
què seria llarg i aburrit, solament us direm que ens varen haver de
remolcar el cotxe dues vegades, amb la consegient pèrdua de temps.
cosa que fa aconsellable agafar com. a mínim 3 dies enters per anar
a l'Aneto, encara que si tot va bé amb dos dies i mig sobre temps.

Resumint:
Fer l'ascensió a l'Aneto amb esquís el mes de juliol, no ésni

inèdit ni desaconsellable, i podem dir que fins ara és el millor co-
miat de temporada que nosaltres recordem i ho diem per quedar-
ne constància i perquè ho pugui aprofitar tothom qui senti el
crit d'aquest esport tant noble i pur com és l'esquí de muntanya.

JAUME ROURA

Temporada d'Esquí 1967 - 68
Per als aficionats a l'esport blanc, la Fundació Euro-Esporting

brinda l'oportunitat d'una estada en l'estació d'esquí de Sehruns,
en els Alps austriacs a uns 30 qms. de Davos.

La data del viatge, està en principi programada en sortida de
Barcelona en autocar el pròxim dia 7 de gener del 1968, per estar
de tornada el dia 20 del mateix mes. És calculen entre anada i tor-
nada 4 dies de viatge i 11 dies d'estada en Sehruns per a la pràctica
de l'esgui.

Pressupost: Els i4 dies que comprèn l'excursió completa, in-
clòs esmorzar, sopar, habitació i viatge .................. 4.600 ptes.

De forma opcional s'han d'afegir a aquest preu els conceptes
abonament telesquí, professor d'esquí, excursions i menjar del mig-
dia. Per a més detalls, a Seeretaria.
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Secció de Fotografia
 

Les meravelles del color

Malgrat no ésser racionals, no
ens hauria de sorprendre que en
mostrar fotografies en color i
en blanc i negre, a un gat i un
gos, aquests no hi apreciessin
diferències de color. Els seus
ulls no veuen els colors. Per a
un jurat, davant una col.lecció
de fotografies en color, el més
entès (ademés de l'home) ésel
mono, àdhuc el surell o bé el ca-

nari. Dins del regne animal, els
únics mamífers que poden apre-
ciar el color són els homes i els
simis. Aquells que no són ma-
mífers, com ocells, insectes, rèp-
tils o peixos, veuen el color, pe-
rò dins d'uns camps limitats, i
això aparentment, com part de
la seva capacitat natural de su-
pervivència.

El perquè dels homes o ocells
poden veure el color mentre els
gossos, vaques o tigres no po-
den, és únicament una petita
part de la misteriosa meravella
que ha envoltat al color des dels
principis de la història. Fa pocs
segles que la ciència ha comen-
çat a descobrir què i com és el
color. I just fa pocs anys que

també la ciència ha començat a
utilitzar-lo per a tasques quasi
increibles.

Avui, per estrany que ens
sembli, un raig de llum blava
pot arribar a foradar una nau
de guerra. Un raig de llum ver-
mella viva pot posar-nos en con-
tacte amb un satèl.lit en l'espai.
Una cadena de raigs color taron-
ja pot transportar-nos les mi-
lors imatges de TV, àdhuc mi-
lions de conferències telefòni-
ques entremig de persones, mà-
quines i computadores. Altres
raigs de colors diferents fan tre-
balls fantàstics, que van des de
la cirurgia del cervell fins la sol-
dadura.

Aquests poderosos raigs de
lum colorejada, no són pas mà-
gies o bé de "ciència-ficció", si-
nó que són meravelles de tre-
ball dins del món científic, que
s'anomenen LASERS, una altra
de les meravelles sense fi del co-
lor, que han fascinat, confós i
influenciat generalment a l'ho-
me al llarg dels anys.

El color ha estat el talismà
de l'home, fins molt més enllà
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del qui ningú no sap. L'home
prehistòric es decorava el cap
amb vermell per aconseguir vi-
da eterna. Egipcis y babilònies
portaven colors —característics
per a guanyar el favor dels déus,
per a les bones collites, salut i
negocis. El turbà negre que els
hindús col.loquen al cap de la
seva canalla és per allunyar els
esperits dels dimonis. Els xine-
sos anties utilitzaven vermell i
groc per a caçar dimonis. Els mi.
nerals i pedres precioses han tin-
gut diferents símbols, com l'àm-
bar que té una llegendària i vella
història contra aquells esperits
que pertorben la nostra pau: el
rubí és per a donar-nos salut...
el jade, riquesa material i l'es.
meralda, intel.ligència...

Per molt que estudiem el co-
lor, mai no arribarem a esgotar
les seves característiques de be-
llesa. Avui, les "rosses" tenen
més atractiu que totes les de-
més. Heus ací el perquè milions
de dones canvien sovint el eo-
lor dels seus cabells per aquell
que espanta el dimoni de la vi-
duitat tot atraient l'esguard del
sexe oposat... Les pedres pre-
cioses són encara avui tan popu-
lars com ho eren els colors del
zodiac per a les civilitzacions an-
tigues. Els gats negres encara sig-
nifiguen mala sort: una ploma
blanca és la marca del covard,
el pulgar verd garantitza el bon

jardí. I molts mariners reciten
sovint:

"Cel rogent al matí,
perill pel marí.
Gel rogent a la nit,
és dels mariners delit",

Es fins fa poc temps que no
s'ha conegut quelcom més del
color, ja que abans hom el econ-
siderava com una meravella de
la natura o dels déus. El groc i
daurat eren una manifestació sa-
grada del sol. Els egipcis adora-
ven RA, el seu déu del sol, i
els grecs tenien Apol.lo. El groc
era el color Brahma Hindú, al
igual que Buda. I per a la ma-
joria de religions orientals el
groc era i encara és, color sa-
grat. Per algunes civilitzacions
els colors s'utilitzaven tradicio.
nalment per a marcar els punts
cardinals de la brúixola, i en al-
tres per a simbolitzar els ele-
ments com la terra, l'aire, el foc
i l'aigua. Aquest és, més o
menys, l'ordre que tenien els
grecs, fins que Aristòtil, 400 anys
abans de Crist, va endinsar-se
més en la matèria, fent la me-
morable DE COLORIBUS, en la
que exposava que cada color és
barreja de blanc i negre. Aquesta
tesi no va ésser rebutjada fins
quasi 2.000 anys després quan
Descartes va dir que, en realitat
el color no resultava del blanc

i negre, sinó de diferents tipus
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de matèria. Poc temps després,
en l'any 1666 un jove científic
ple de coratge. anomenat lsaac
Nevion, va fer la primera intro-
ducció moderna en el reialme del
color. Ell va descobrir que es po-
dien aconseguir tois els colors
fent passar la llum solar per un
prisma dispersani, i ho demos-
trà tornant a fer passar tota la
banda de colors que eixien del
prisma, per un altre prisma,
amb la qual cosa tornà a repro-
duir la llum del sol. Això, que
sembla un experiment de labo-
ratori, ens és fàcil d'observar-ho

quan la llum del sol es conver-
teix en arc de Sant Martí per
mitjà de les gotes d'aigua que
fan el paper del prisma de Nev-
ton.

En quant a la teoria corpus-
cular del color, cal dir també
que Nevion en va ésser promo-
tor, ja que creia que cada color
està compost de partícules de
diferent tamany. Més tard,
aquesta teoria va ésser elimina-
da per les de les ondes dels cien-
tífies com Huygens, Hooh i
Young. Cada un d'ells, per di-
ferents camins, creia que eren
les ondes i no les partícules, les
que feien el color.

Per a simplificar, podem dir.
que les teories d'Einstein han
conjuntat les teories de les on-
des i de les partícules, com a
part fonamental de la teoria
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electromagnètica de la llum i de
l'energia, que ha revolucionat
els coneixements que l'home te-
nia de l'univers i ha creat les
meravelles de l'espai modern i
de l'energia atòmica.
La llum visible i el color són

avui coneguts com a petita part
de la totalitat de l'espectre elec-
tromagnètic de les ondes, que va
des de les ondes llargues de la
ràdio fins les curtes dels raigs
còsmies i d'altres.

Baix la teoria electromagnèti-
ca, el eolor es determina per la
frequència (llargada d'onda) de
les ondes enviades. Aquestes on-
des mostren com un petitíssim
veinat de partícules, anomenat

quanta 7" o nucli d'energia.
Aquest aspecte de la teoria
d'Einstein també porta a la se-
va Hei fotoelèctrica, sense la que
no hauríem tingut la gran varie-
tat de meravelles electròniques,
com la TV, llums de control re-
mot per a fotografies amb flash.
o portes d'obertura automàtica
en les botigues.

Els criteris bàsics sobre el co-
lor són ben recents. En 1730 el
gravador alemany J. C. Le Blon
profunditzant sobre l'espectre de
Nevton. arribà a la conclusió
que el vermell, groc i blau són
els colors primaris en quant a
pigmentació es fa referència.

Aquest descobriment elemen-
tal li féu perdre i guanyar for-
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tuna en el que seria el primer
negoci de litografia en color, al
mateix temps que va col.locar
la primera pedra de la impres-
sió moderna a tot color que tots
avui tant en gaudim.

Tot escolar coneix avui, el des-
cobriment de Le Blon, que diu
que en pintura els colors prima-
ris o pigments són el vermell,
groc i blau. Qualsevol combi-
nació de dos d'aquests colors,
donen el complementari del ter-
cer. Tots tres junts donen ne-
gre. Amb els pigments els eo-
lors s'anomenen substractius
perquè cada un absorbeix, o res-
ta la llargada d'onda dels altres.
També sabem que amb la

llum els colors primaris són el
vermell, verd i blau. i aciuen
igual que els pigments per a for-
mar els colors complementaris.
Tots tres junts donen blane, tal
com dóna l'espectre de Nevton.
Amb la llum. els primaris s'ano-
menen additius perquè treballen
en combinació, i no per absorció.

Dins la fotografia en color, els
sistemes també s'anomenen addi-
tius o substractius i això depèn
si D'emulsió treballa afegint o ab-
sorbint els colors. PeHícules com
l'Anscochrome, Rodachrome ,
Agfacolor o Polacolor són siste-
mes substractius i el Duíraycolor
és additiu.

Dins la vida real ésdifícil de
veure els primaris ben purs, ja

que la majoria són barreges de
Hargades d'onda. Avui els LA-
SERS (Light Amplification by
Stimulated Emission of Radia-
tion ) que la ciència ha creat, pro-
dueixen els colors més purs que
s'han aconseguit, ja que cada la-
ser està compost d'una enda
d'una sola frequència, quasi.
També s'ha arribat a fer un la-
ser "variable" que fa 60 colors
nous. enclouent blancs, verds,
violetes, vermells i grocs, posant
així per primera vegada en mans
de la ciència un extraordinari
arc de Sant Martí electrònic.

Aquestes noves meravelles tèc-
niques del color prenen més im-
portància quan hom pensa que
fins fa un centenar d'anys ha.
viem de posar mà a la natura-
lesa per a fer els colors. Fins
aleshores els pigments i els tints
s'extreien de fruites, arrels, ve-
getals, minerals i productes ani-
mals. Però heus ací que les co-
ses canviaren en 1858 quan un
altre anglès, científic també, en
VVilliam Henry Perhins, va ob-
tenir el primer tint artificial, El
malva" de PerEins s'extreia
del quitrà mineral i va ésser el
primer del tipus d'anilina i que
fins els nostres dies ha servit
de base per a molis d'alires co-
lors obtinguts artificialment.

VIRGILI VERA

(Continuarà)



 



CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA 87

XXXII SALO DE FOTOGRAFIA, XI DE MUNTANYA, III EDICIO: NACIONAL

Duarnt la passada Festa Major, es celebrà el tradicional Saló,
amb nombrosa concurrència de participants. Seguint la tendència
apuntada en els anteriors Salons, la participació en temestde Mun-
tanya va ésser molt escassa, essent la qualitat de les obres aportades
i admeses, bona.

— El Jurat va concedir els premis previstos, en la segient forma:
ler. Premi a Sr. Pere Martínez Carrión, de Barcelona
2on. Premi a Sra. Rosa Szucs de Trufió, de Barcelona
3er. Premi a Sr. Florenci Vilaseca, de Terrassa
4art. Premi a 9r. Francesc Olives Garrigó, de Sta. Coloma de

Gramanet.
Trofeu Altimira a Sr. Joan Casamada, de Terrassa
Trofeu Lucarda a Sr. P. López Alió, de Barcelona
Trofeu Fotos Bros a Sr. Rafel Gonzàlez Lorente, de Barcelona
Trofeu Foto Films a Sr. Albert Hernando Jordà, de Barcelona
Trofeu Foto Rodri a Sr. Josep Calvera Velasco, de Terrassa
Premi especial de Muntanya, Trofeu Fotos Francino, a Sr. Ma-

nuel Planchat Villacampa, de Terrassa.

Excursions realitzades
ALPS

—— Des de l'Agulla de Midi, travessia Midi-Plan per Rognon du
Plan i Agulla de Plan. Descens pel Gelé du Requin.

Mont Blanc, pel Dome du Gouter i Refugi Vallot.

Agulla de la "M" per l'aresta NNE via Rristoffoviteh-Sehatz,
per la cordada J. Piera-F. Bellots.

— Ascensions als Alps Italians, en els Grups de Monte Disgrazia,
Ortler i Dolomites.

—- Punta Rennedy, Monte de la Disgrazia, per Aresta Nord, Via
Corti-Bonacossa, ó "Corda Molla" des del refugi Porro. Bivacco
Taveggia, glaciers Ventina i Cassandra.

Punta Tabaretta al Ortleri refugiPayer.

Cima Grande de Lavaredo, del refugi Auronzo, per Jaume Fa-
brés Amorós i Sra. 
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-— Tofana di Rozes, des del refugi Bibona i Cantore, per Jaume Fa-

brés Amorós i Sra., Carles Ballbé, Josep M.J. Arias i Ll. Puntis

i Sra.

PIRINEU

Aneto i glacier Maladeta Central, amb esquís, el 23-24 i 25 juny,

per J. Fabrés i Sra., M. Planchat i'J. Aced.

Circ de Juela, Pic Rullo i Circ Pessons i Hic Pessons (Andorra),

per J. Fabrés i Sra., J. Fusté, J. Serra, E. i M. Dalmases.

Petit Pic i Midi d'Ossau, per Aresta S. O., des del Coll Peyreget.

Travessa Petit Pie-Gran Pic, per la Fourche i paret Nord, per

J. Fabrés, J. Fusté, J. Serra i J. Jover.

Gran Vignemale, per l'Aresta de Gaube, glacier Ossoue, refugi

Baysellance i refugi Oulettes, per J. Fusté, J. Fabrés i J. Jover.

Petit Vignemale, agulla del Glacier, per l'aresta Nord-Est i Pun-

ta Josenca per l'aresta, tot el mateix dia, per Manuel Pérez i

Francesc Burgos.

Petit Vignemale "Punta Josenca", per Nando, Paco i Joan.

Pique Longe "Cara Nord", per Joan Gómez i Jaume Galofre.

Petit Vignemale, aresta Nord-Oest, per Manuel Pérez-Jaume Ga-

lofre i Joan Gómez-Lluis Ambrós.

Els Sèracs del Petit Vignemale, 1É local. per Francesc Martínez

i Alfred Martinez.

Pique Longe, cara Nord, per Vicens Pirla i Francese Martinez.

Pique Longe, pel Couloir de Gaube, per J. Gómez i F. Martinez.

Pique Longe, per cara Nord, vivac solitari per Francesc Burgos.

Tozal del Mallo, via directíssima Franco-Espanyola, 1€ local,

per J. Gómez i Francesc Martínez.

Mont Perdut, per refugi Goritz, per E. Soriguera i Sra.

Travessia Panticosa, Vignemale, Gavarnie Serradets, Goriiz i
Vall d'Ordesa per Paco, Benet i Joan.

Travessia de Benasque a la Renelusa i ascensió al pic d'Aneto i

descens pel Coll de Toro i les Bordes, per Tumera, Pep, Simon

i Valentí.

Encantat Petit, per la via Bomen, per Francesc Ullés i Jaume Ga-

lofre.
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PICS D'EUROPA (Massís Central)

— Travessia des del Port d'Oliva fins Puente Poncebos, pel refugi
de Cabafia Verónica, vega del Uriello i Bulnes, amb ascensió al
Naranjo de Bulnes, per la via Schultz, 12 local, per Angel Casa-
novas i Genis Roca, el dia 21 de juliol.

XXVI CAMPAMENT INTERNACIONAL D'ALTA MUNTANYA
(Illes Canarias)

— Pic Teide Tenerife, 13 de juliol.

— Pic de les Neus - La Palma, 16 juliol.

— El Escuehadero, (18 absoluta) via GAME- La Palma, 17 juliol.

— Zoque Nublo (Via dels alemanys) Gran Canària, 25 juliol, per
CadE ENAM Canària, A. Blanc, GAME,i J. Serrat, GAME,

VARIS

— Travessia al Montseny, amb ascensions al Turó de l'Home, Les
Agudes, Matagalls, per F. Llongueras. Srtes. M. Llongueras i ger-
manes Alavedra, els dies 18-21 de juliol.

—— Excursió visita a Tarragona: Muralles ibero-romanes, Amfi-
teatre, Museu Arqueològic i Catedral.

Excursions a l'Arc de Barà, Torra dels Escipions i Aqueducte.

Excursió a Constantí (Tarragona): Mausoleu de Centcelles.

Excursió al Monestir de Santa Maria de Poblet, per Francese
Palet, família i amies, els dies 17 al 29 de juliol.

— Acampada a la Pobla de Lillet, els dies 13-14-15 i 16 d'agost,
per Joan Estella i amics.

— Travessia de Castellar de N'Hug. Puig Llançada, Padró dels 4
Batlles, Greixa, Bagà i Guardiola. el dia 15 d'agost, per Joan

Esiella i Jaume Fulladosa.

ESPELEOLOGIA

— Avenc dela Carbonera,els dies 3 i 4 de juny, per Jaume Morera,
Joan Cami i Jordi Mangot.

— Avenes de Sant Jaume, Tortosi, Llest i del Cavall, per Jaume
Morera, Juan Camí i Jordi Mangot.
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Avenc del Castellsapera, el dia 23 dejuny, per M. Sànchez, R.

Aranda, F. Rius, J. Prunés, M. Centelles, J. Batlle, E. Prat i

A. Font.

Avenes El Bruch, Asencio, Llamp i Passant "ORDAL", els dies

23.24 i 25 de juny, per Jaume Morera, Joan Camí i Jordi

Mangot. i

Avene del Club, el dia 29 de juny, per Ferran Flores i J. Terray.

AvencLliure, el dia 29 de juny, per Ferran Flores, Jordi Mangot

y J. Terray (18 absoluta).

Cova dels Mosquits, el dia 29 de juny. per Ferran Flores, Jordi

Mangot i J. Terray (13 absoluta).

Cova Cort Fosca i Cova Morta, el dia 29 de juliol, per Guillerm

Mangot, Jordi Mangot i amics.

Cova: del Toll "Moya", els dies 5 i 6 d'agost per Joan Camí, Jau-

me Morera i Jordi Mangot.

Cova Morta i Cova Teixoneras, els dies 5 i 6 d'agost, per Jaume

Morera, Joan Camí i Jordi Mangot.

Cova Simanya, Simanya nova, Simanya petita, Avenc del Daví,

Cova de les Bruixes i cova del Manel i avenc del Terròs per'Joan

Camí, Josep Gràcia, Jordi Mangot i amics.

Cova Freda, Cova Salitre, Cova Mentirosas de Monistrol i 18

absoluta a l'avenc Desprès (13 m.), els dies 19 i 20 d'agost, per

Jordi Mangot, Joan Cami, Jaume Morera i amics.

Avenes La Faleonera, La Brega, El Tortosí, Sant Jaume DA

absoluta i 12 local a l'avenc Mallorca, els dies 26 i 27 d'agost,

per Jordi Mangot, Joan Camí, Jaume Morera i amies.

Cova Perduda, el dia 23 de juny, per Jordi Mangot.

Avenc del Llest, el dia 10 de setembre (any 1898), per Enric

Prat, J. Batlle, A. Font, J. Prunés, F Rius, R. Aranda, M. Cen-

telles, M. Sànchez, F. Ordeix, J. Gil, P. Blanch, A. Ruiz, X.

Avilés i amics i amigues.

Coves d'Altimira (Vacances), per J. Batlle i Enric Prat.
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ESCALADA

Montserrat

El Frare via Anglada Cerdà 1local, el 21 de maig, per A. Ca-
sanovas i F. Ballots.

El Centinella per l'Aresta del Bruch, el dia 11 de juny, per M.
Pérez, F. Burgos i J. Galofre.

El Frare via, Anglada-Cerdà, per M. García i J. Galofre, el dia
29 de juny.

La Trompa de l'Elefant via Gede 148local, el dia 2 de juliol, per
Troya, Manio, Che i Ambrós.

La Momia via GEDE, el dia 3 dejuliol 58 absoluta i 2. local,
per Troya, Mafio, Che i Ambrós.

La Trompa de l'Elefant via Gede 1Í local, el dia 2 de juliol, per
Joan i Valentí.

El Dit d'Agulles via Aresta Bruchs, el dia 6 d'agost, per Manio,
M. Pérez i Troya. :

La Momia via GAM 12 local, el dia 13 d'agost, per Maiio i Troya.

La Prenyada per l'Aresta Cerdà II (1. local), el dia 29 d'agost,
per Troya i A. Casanovas.

Cavall Bernat via Puigmal, el dia 27 d'agost, per Guitart i Troya
i Munill i Majio.

Magdalena Sp. via Pirenaica 12 local, el dia 10 de setembre, per
Mano, Pérez, F. Martínez i Toya.

La Cadireta d'Agulles, el dia 10 de setembre via GAM, per J.
Guitart i L. Ambrós.

Cavall Bernat via Anglada-Guillemon 12 local 42 absoluta, el
dia 17 de setembre per Mafio i Troya.

Panxa del Bisbe via normal, el dia 17 de setembre, per Albert

i Albert.

Sant Llorenç

Morral del Llop 2. absoluta via Mafia, el dia 2 d'abril, per

Joan i Valentí.

Roca de L'Esquirol, el dia 11 de juny per la via Montserrat,

per Puig i Valentí.
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— Cova del Drac, el dia 18 dejuny, per M. Planchat, J. Solé, A.

Fernàdez i J. Galofre.

— Salt dels Caballs, el dia 20 d'agost, per Albert 1 Albert.

—— Cavall Bernat, el dia 20 d'agost, per A. Grau, A. Argemí i 9.

Estrada.

——- Cap de Faraó, el dia 27 d'agost, per Albert i Valentí.

-— Agulla de la Pola, el 27 d'agost, per A. Grau, J. García i amit.

—. El Bec via GESAM,per J. Piera i F. Bellots.

— Cova del Drac via GAM 228 absoluta i 18 local, per F. Burgos i

J. Piera, el dia 3 de setembre. i

ESCALADA

Núria (Regió de l'Estanyet)

— La Banya Gran del Pic del Bocvia directíssima GEDE 1. local,

el 1 de maig, per A. Casanovas, F. Bellois, Troya i Mafio.

—

OO

Paret Bèstia, de Figaró, el 25 de juny, per Albert i J. Centelles.

Pedraforca

— Via Anglada Robbins. 12 local, el dia 25 de juny, per Troya d

Mafio i F. Burgos i J. Piera.

—— El Calderer via Cerdà-Prohosqui, 12 local, el 9 de juliol, per A.

Casanovas i Genís Roca.

Sots del Bac

— La Germana Gran i Petita i La Roca Planas per la via normal i

per la xemeneia, el dia 10 de setembre, per Somin i Valentí.

Regió Amutges

— Via Lamarca Puig Auqué 1. l

Vicens i Joan.

ocal, el dia 15 d'agost, per Paco,
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