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Refugi CINQUANTENARI 
Estany de Baborte (lliure) 
· Altitud: 2.340 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi CARO “Pepito Anguera” 
Alfara de Carles
977 58 00 63 - www.refugiueccaro.cat 
Email: jnfo@refugiueccaro.cat (Pere Ros i Helena)
· Altitud: 1.090 metres · Capacitat: 50 places
· Ports de Beseit i al vessant nord del Caro (Baix Ebre)
· Activitats: muntanya, travesses, excursions, BTT, engorjats, natura, 
escalada, espeleologia.

Refugi MATARÓ 
Vall de Gerber (lliure)
· Altitud: 2.460 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi de REBOST 
Bagà
608736714 - www.refugirebost.cat
· Altitud: 1.670 metres
· Vessant sud de la Tosa d’Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BTT, escalada, senderisme

Refugi GRÀCIA 
Estany d’Airoto (lliure) 
· Altitud: 2.200 metres
· Pirineu, massís de Marimanya, al sud de 
  l’estany d’Airoto
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 12 places
· Activitats: muntanya, escalada, esquí de muntanya, travesses

Refugi MAS DEL TRONC 
652 849 704 - Raquel Aguilar
Facebook: Refugi Mas del Tronc
· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 28 places
· Activitats: travesses, passejades, BTT, excursions, senderisme

Caseta del GARRAF 
(Obert només la temporada d’estiu) 
933 325 494
· Altitud: a nivell del mar
· Massís del Garraf
· Comarca: Garraf
· Capacitat: 10 places

LA MOLINA 
(Xalet i refugi)
646 744 669 / 972 145 107 www.xaletuec.com
· Altitud: 1.505 metres
· La Molina, al Barri del Sitjar 
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleo-
logia

Refugi de PUIGCERCÓS 

680 178 940 www.refugi.contacontes.cat
· Altitud: 820 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre l’Hostalet 
 i el Cobert de Puigcercós
· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BTT, pesca

Refugi LES CLOTES 
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 968 metres 
· Al nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, BTT, senderisme, espeleologia



5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

editorial

sumari

L’encant de les fagedes

Comencem

Deixem l’estiu i ja som a les portes de la tardor. Durant aquesta època de l’any, molts boscos i parcs 
naturals canvien les seves fulles, oferint un paisatge diferent i fantàstic on veure els contrastos de la 
natura. Es converteix en la millor estació de l’any per gaudir de  rutes i excursions per la muntanya.
La riquesa de les nostres muntanyes a la tardor són les fagedes, no cal oblidar que entre les 
comarques d’Osona, la Garrotxa i el Ripollès s’estenen alguns dels millors boscos de faig de 
Catalunya. A la serra de Milany hi ha una de les fagedes més espectaculars per la seva diversitat.
Al so de la música de les fagedes,  l’octubre és més aspre  que  la primavera, les fulles s’assequen i 
cruixen quan el vent les agita a la branca o les remou a terra. També els seus colors són uns altres: 
migren del groc al taronja fins a assolir un to marró vermellós. De les fagedes que tenim al nostre 
país, la del Retaule, al Parc Natural dels Ports, és la més oculta i misteriosa.
Al terme de la Sènia, el barranc del Retaule acull unes cinquanta hectàrees de fagedes, travessades 
per camins que semblen extrets d’un conte.
No hem d’oblidar les fagedes del Montseny, en una ruta circular. La ruta comença en el Càmping de 
les Illes, coll de Sant Marçal, baixada fins a Arbúcies per les fonts de Regàs, i pujada fins a Santa Fe 
del Montseny i tornada al càmping. Tècnicament no és difícil, és pista o camí ample.
Tenim la serra dels Llancers, la fageda de la Grevolosa, a Tavertet la fageda de La Cau, la fageda del 
Bonbac o del Barretó, situada a l’obaga del puig de Sant Jaume, a la zona de Llaés. No cal oblidar la 
fageda d’en Jordà a la Garrotxa.
Els muntanyencs tenim la sort de gaudir de totes les estacions de l’any, cada estació té el seu encant 
per practicar la modalitat que més ens agrada, però la tardor té un encant especial amb els seus 
boscos, que ens ofereixenun paisatge amb una diversitat de colors, que val la pena gaudir.
     
Francesc Brugalada

Fe d’errades: En l’anterior núm 387, l’article La Vanoise és signat per en Jordi Ollé i no Joan Ollé com 
vem publicar per error.

Us desitjàvem un bon estiu amb un extens i pautat article d’en Pasqual Garriga relatiu a la zona del Mont 
Rosa i com si hagués causat un efecte crida comencem el curs amb una nova perspectiva del mateix 
recorregut. De fet, per ser exacte no es tracta ni del mateix recorregut ni de la mateixa ruta. És una versió 
introductòria, de primera vegada, i una mica improvisada, que el seu autor, en Ferran Bolaño, ens acosta 
de manera pràctica perquè pugui ser seguida per qualsevol. En Pasqual Garriga en aquesta ocasió ens 
acosta un extrem mític del nostre territori, els Estanys de Sant Maurici precisament en el 60é aniversari de la 
creació del Parc Nacional d’Aigüestortes. Imperdonable si no hi heu estat mai. I obligat fer-hi el peregrinatge 
periòdicament per redescobrir i acompanyar amics i família. En Pasqual ens explica tot el que cal saber per 
esdevenir mestres dels Carros de Foc. 

Com som a punt de començar la tardor també us oferim un text d’en Ferran sobre arestes clàssiques a 
Benasque i Luchon. Per fer abans del fred de veritat. I com no podia ser d’una altra manera, també farem un 
viatge llarg i exòtic amb l’Albert Falcó. Travessarem les muntanyes Fan al Tadjikistan de nord a sud. Aquesta 
proposta és per anar estudiant-la i potser demanar-la per Reis de cara la primavera que ve. Necessitareu 
mínim una setmaneta.

Desitgem que comenceu el curs amb moltes ganes. Trobareu més propostes i informacions a les nostres 
seccions. Que comenci el curs!
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 Baixant del collet de Contraix cap a l’estany Llong

Aquest any 2015 se celebra el 60è aniversari de la creació del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.  Podia haver-hi  una millor manera de 

celebra-ho que fent d’una vegada per totes els Carros de Foc? Fer-ho per a mi era 
un retorn als orígens. Aquest n’és el relat .

Text i fotografies de Pasqual Garriga i Martí

Ca r ro s  de  f o C,  
e n  e l  60è 

a n i v e r sa r i 
d’a ig ü e s to rt e s 
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Estanys de Munyidera, Barbs i Gran d’Amitges El nou refugi de Saboredo

El Parc Nacional

Fa 60 anys, el 21 de novembre de 1955, per 
decret del Ministeri d’Agricultura, naixia 
el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici. En aquell moment era el 
cinquè parc nacional de l’estat i el segon  
dels Pirineus, darrere del Parc Nacional 
d’Ordesa i Mont Perdut. Inicialment tenia 
una extensió de 9.851 hectàrees i cobria les 
dues valls que li donaven nom, la vall de 
Sant Nicolau amb el planell d’Aigüestortes 
com a símbol  a la vall de Boí i la capçalera 
del riu Escrita, amb l’estany de Sant Mau-
rici com a emblema, al costat pallarès. Més 
tard s’amplià amb la vall del riu Peguera 
sobre d’Espot, deixant la seva superfície 
en 14.119 ha que són les que tenen la ca-
tegoria de parc nacional. Aquesta zona fou 
finalment  ampliada amb una zona perifè-
rica de protecció de 26.733 ha addicionals 
que envolten la denominada zona interna 
i estan destinades a crear una  protecció 
gradual entre la part interna, més estricta-
ment protegida, i l’exterior. Per tant entre 
les dues zones el parc cobreix una superfí-
cie total de 40.852 ha.

Deixant de banda les dates històriques i 
les referents a fauna i flora, que deixo per 
als entesos, el Parc Nacional és i ha estat 
un dels bressols de l’excursionisme català. 
La diversitat i la bellesa de valls del parc 
i el fet que a cada una d’elles hi trobem 
un refugi guardat n’ha fet una destinació 
obligada per a tots els que es volen iniciar 
en el terreny de l’alta muntanya.  Per als  
tarragonins o els lleidatans el Pallars, la 
Ribagorça i la Vall d’Aran suposen el pri-

Carros de Foc, en el 60è aniversari d’Aigüestortes

mer contacte amb els Pirineus més que no 
pas el Ripollès, el Berguedà o la Cerdanya.  
Per a mi, un xiquet de Tarragona de 13 
anys, unes colònies a Espot l’any 1980 su-
posaren una revelació, un enamorament 
dels Pirineus i del món de la muntanya en 
general que avui encara perdura més in-
tens que mai.

Any rere any amb els companys anàvem 
descobrint cada vall, amb els seus cims més 
emblemàtics:  Gran Encantat, Peguera, Ra-
tera, Montardo ... fins que als setze anys as-
solim el nostre primer tresmil, el Comalo-
forno. Érem joves i no teníem un duro, però 
en aquell temps es podia acampar dintre el 
parc! Quan anàvem de refugi, ep, només a 
dormir! ho fèiem carregats fins a dalt amb 
un gran sac de dormir, fogonet, molt de 
menjar i sobretot  amb moltíssima il·lusió. 
Més endavant, als anys noranta, amb els 
companys de la UEC ens iniciem en  l’esquí 
de muntanya i redescobrim, hivern rere 
hivern, les valls del parc amb una fesomia 

totalment canviada pel mantell blanc. De 
mica en mica  podem dir que hem estat a 
quasi tots els seus racons i sentim que allà 
som a casa nostra. L’experiència, l’afany de 
veure món i de conèixer altres muntanyes 
ens dugué finalment a passar els estius 
ben lluny dels Pirineus. Primer  als Alps , 
després als Andes i finalment a fer trescs 
i ascensions a les grans serralades d’Àsia. 

M’estic posant nostàlgic però és que de 
sobte un s’adona que fa molt de temps 
que no passa per “casa seva”; que fa vint-i 
cinc anys que no ha dormit al refugi de 
l’estany Llong,  o vint i tants al refugi de 
la Colomina o al Ventosa i s’esdevé una 
mena de crisi d’identitat. Llavors un dia 
escolto que  el parc fa 60 anys i penso que 
jo també m’he fet gran. Ja fa 35 anys que 
vaig pujar el Gran Encantat i vaig  tenir 
una mena de revelació, o qui sap una sín-
drome de Stendhal embriagat per tanta 
bellesa. Cal fer-hi alguna cosa, tornar als 
orígens. Faré, per fi, els Carros de Foc.

Estany de  Sant Maurici i els Encantats



8

Carros de Foc, en el 60è aniversari d’Aigüestortes

Carros de Foc

No sé si té gaire sentit descriure aquí de 
forma exhaustiva l’itinerari dels Carros 
de Foc, ja que es tracta del circuit de mun-
tanya més conegut de Catalunya i possi-
blement de tot el Pirineu, divulgat a tra-
vés de guies i webs. Això no vol dir que 
sigui quelcom a l’abast de tothom ja que es 
tracta d’un recorregut exigent en terreny 
d’alta muntanya. La distància a recórrer 
és de 56 quilòmetres i el desnivell acumu-
lat de 9.200 metres. En el circuit trobem 9 
refugis guardats  i ens mourem entre una 
cota mínima de 1.950 m al refugi Ernest 
Mallafré i una màxima de 2.749 m al co-
llet de Contraix  Els primers a fer el reco-
rregut sencer l’any 1987 foren els germans 
Enric i Lluís Lucas, guardes aleshores del 
refugi de la Colomina i en Miquel Sán-
chez guarda des de 1982 del refugi Ven-
tosa i Calvell. Es coneixien d’expedicions 
a l’Himàlaia i per visitar-se mútuament 
ja feien llargues caminades. Aquell estiu 
del 1987 van fer-ho corrent passant per 
tots els refugis guardats del parc en 15 ho-
res. Aquest fou l’embrió i l’origen de tot. 
Durant anys van anar donant forma al 
projecte de crear el circuit de forma que 
es pogués fer controladament  i al ritme 
de cadascú. L’any 2000 quedà formalment 
establert l’itinerari tal i com avui el conei-
xem. S’establiren les dues modalitats bàsi-
ques de fer els Carros de Foc: corrent amb 
la condició de fer-ho  en menys de 24 ho-
res, modalitat Sky Runner (el rècord està 
en 9 h 27 min ) o més tranquil·lament, 
cadascú al seu ritme, normalment entre 4 

i 7 dies, en la modalitat Open. D’ençà el 
2000 cada any són més els excursionistes 
que fan el recorregut sencer i en els mesos 
de juliol i agost la xarxa de refugis frega el 
complet. Per tant aquest és ja un primer 
gran èxit de la iniciativa. L’altre mèrit d’en 
Sánchez, Lucas i la resta de guardes és que 
foren pioners  en això d’unir refugis guar-
dats per dinamitzar una zona i donar vida 
als seus refugis. Amb els anys els han se-
guit més i més refugis d’arreu del Pirineu 
català amb rutes cada cop més conegudes 
com són  La Porta del Cel, entre Tavascan 
i la Pica d’Estats, Cavalls de Vent al Parc 
Natural del Cadí Moixeró, els Refugis 
del Torb, entre Núria i el Canigó, la Ruta 

dels Estanys Amagats, entre la Cerdanya 
i Andorra o la ruta Passaran entre la Vall 
d’Aran i l’Arièja.

Un dels requisits per completar el circuit 
és passar dues vegades pel primer refugi i 
això fa que inevitablement s’hagi d’afegir 
a la ruta tancada el trajecte d’arribada i el 
retorn a aquest refugi des del vehicle. La 
llibertat de poder escollir per on començar 
i acabar el circuit, així com el sentit en què  
s’afronta, fa que els refugis on més gent 
comença siguin els de la Restanca a la Vall 
d’Aran, i l’Ernest Mallafré a la vall d’Espot.  
La gestió de la reserva de refugis i el fet de 
realitzar formalment la ruta implica el pa-
gament d’un forfet de 19 € que inclou el car-
net on segellar el pas pels refugis, una gorra 
exclusiva (any 2015) i un mapa de l’editorial 
Alpina a escala 1:50.000. Tot això s’ha de 
reservar a www.carrosdefoc.com. Cal sa-
ber però que també hi ha la possibilitat de 
reservar els refugis de forma individual a 
la pàgina o telèfon de cadascun d’ells o al 
web refusonline.com i fer ruta lliurement 
sense pagar el forfet esmentat.  Per últim 
haurem de tenir present que molta de la 
gent que trobarem no estan recorrent els 
Carros de Foc sinó que són en una o altra 
vall per descobrir-la o ascendir-ne els cims. 
Per això  trobarem sectors amb molts visi-
tants i d’altres quasi solitaris on amb sort 
podrem veure isards o marmotes.

Estanh Major i refugi de Colomers

Estanh de Cap de Port, baixant a la Restanca
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La nostra ruta

Decidit a tornar als meus orígens em va 
semblar una bona opció començar per Es-
pot, on l’aproximació al refugi Ernest Ma-
llafré és relativament curta, tot just d’una 
hora. A més deixa l’etapa més dura, la que 
travessa el collet de Contraix, just a mitja 
travessa.  La fem en cinc etapes i per tant en 
quatre nits de refugi. Us faig un resum de 
les etapes que  hem seguit amb els meus tres 
companys sense entrar en més detalls de la 
descripció ja que, com he dit, sou lliures de 
començar i acabar allà on us plagui i així 
com de fer-ho en un dia més i un dia menys 
segons les vostres forces o capacitats. 

Més que moltes paraules intentant, mal-
destrament, descriure la incessant bellesa 
que apareix i ens sorprèn a cada retomb 
de camí  i a cada nova vall, desitjo que les 
fotografies que acompanyo amb el text si-
guin suficient al·licient per engrescar-vos 
a emprendre els vostres Carros de Foc.

La joia que he sentit en completar el cir-
cuit és només comparable a la que hom 
sent quan torna a casa després d’una llar-
ga, llarguíssima, temporada fora. 

Arribant a l’estany Tort de Peguera al final de la 4a etapa

Etapa 1. Estacionament-  
Ref. Ernest Mallafrè- Refugi 
de Saboredo (+950 m/-300 m).  
De 5 a 6 h

De l’estacionament a  l’entrada del parc 
entre Espot i Sant Maurici seguim la vall 
per unes passeres de fusta i en 1h som a 
l’Ernest Mallafré.  D’allí  anem cap al re-

fugi d’Amitges passant pel sud de l’estany 
de Sant Maurici i pel mirador de l’Estany 
evitant la pista directa de Sant Maurici 
al refugi. D’Amitges passem pel Port de 
Ratera i baixem al nou, ampliat, i ara ben 
acollidor, refugi de Saboredo. 

Etapa 2. Ref. Saboredo- 
Ref. Colomers i de la Restanca 
(+815 m/-1.115 m).  
De 6 h 30 min a 8 h

Llarga etapa al vessant aranès del parc. 
Passem de la vall de Saboredo a la de Co-
lomers pel coll de Sendrosa de 2.451 m. 
Després d’una parada obligatòria al refugi 
de Colomers passem el coll de Colomers 
de 2.672 m i seguim per sota el vessant 
sud del Montardo fins al collet de Oel-
hacrestada (o port de Rius) de 2.475 m. 
D’allí baixem a la Restanca passant per 
l’encisador estany  de Cap de Port.

Etapa 3. Ref de Saboredo- Ref. 
Ventosa Calvell- Collet de 
Contraix- ref. D’Estany Llong 
(+1.175 m/-1.200 m). De 8 h 30 
min a 1 h

De la Restanca podríem anar al coll de Tu-
meneja per evitar desfer el camí de baixa-
da del dia anterior però la guarda ens ho 
desaconsella  per poc transitat i perdedor. 
Remuntem el port de Rius i pels estanys 
de Monjes i Travessani fem cap al refugi 
Ventosa i Calvell. Tot seguit cal baixar fins 
als estanys de Colieto i encarar recte el te-
rreny pedregós i de grans blocs de granit 

Arribada al refugi de la Colomina, amb el pic de Mainera al fons
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Carros de Foc, en el 60è aniversari d’Aigüestortes

que porten al punt més alt de la ruta, el 
Collet de Contraix a 2.749 m. Està ben fi-
tat però en cas de boira pot ser un calvari. 
Cal anar alerta i posar les mans sovint en-
tre els grans blocs. El collet de Contraix és 
sens dubte el pas més dur i selectiu de la 
ruta dels Carros de Foc, el coll que marca 
el nivell de la travessa. La baixada cap a la 
vall de Sant Nicolau és deliciosa i ve molt 
de  gust retrobar el verd de prats i arbres.

Etapa 4- Ref. Estany Llong- 
Refugi de Colomina- Refugi 
Josep Maria Blanc (+1.150 m/-
785 m). De 8 h a 9 h 30 min

Pujada suau i progressiva dintre bosc fins 
a la vall i el coll de Dellui a  2.572 m. A 
partir d’aquí ens endinsem a l’alta Vall 
Fosca on la mà de l’home amb la creació 
de represes ha alterat la fesomia dels llacs 
i estanys de muntanya. Paisatge artificiós 
però magnífic. Seguim un tram de via 
abandonada i fem cap al refugi de la Co-
lomina, el més alt del parc a 2.420 m. Des-
prés de dinar-hi, encara per un paisatge 
malmès per la mà de l’home encarem en 
fort pendent la collada de Saburó de 2.668 
m. Acabem baixant cap al solitari estany 
Gelat i al que potser és el racó de més be-
llesa de la ruta, l’estany Tort de Peguera 
amb el refugi Josep Maria Blanc ubicat en 
una península dintre de l’estany. Simple-
ment encisador.

Etapa 5 - Refugi  Josep Maria 
Blanc- Coll de Monestero- 
Refugi Ernest Mallafré- 
Estacionament   (+ 400 m/- 
1.075 m) . De 5 h 30 min  
a 6 h 30 min

Inici perdedor entre els llacs propers a 
l’estany Tort, ja que hem de recular fins al 
trencall cap al coll de Monestero de 2.716 m. 
Arribant al coll veiem força marmotes ja 
que el racó és ben solitari. La baixada és 
forta i per terreny descompost. La vall de 
Monestero és meravellosa, feréstega i, so-
bretot, solitària. Una troballa on abunden  
maduixes, nabius, bolets i flors de tota 
mena. A la seva part baixa un seguit de 
passeres de fusta salven uns aiguamolls. 
En arribar al refugi Ernest Mallafré fem 
el darrer dinar de la travessa i en una hora 
més arribem a l’estacionament. 

L’estany Tort de Peguera amb el refugi Josep Maria Blanc

•	Per	reservar-ho	tot	de	cop:	
 www.carrosdefoc.com,  
 www.lacentralderefugis.com 
 i www.refusonline.com
•	Pels	tres	refugis	propietat	del	CEC:	
 Amitges, Josep Maria Blanc i Ventosa i
 Calvell: www.cec.cat, www.amitges.com
 www.jmblanc.com, www.refugiventosa.com
•	Pels	dos	refugis	propietat	de	la	Federació	
 (FEEC): Colomina i Ernest Mallafrè
 www.feec.cat, o escriure a

 feec@refusonline.com
•	 I	una	APP	per	mòbil,	que	no	hem	provat:	
 www.dauapps.com/mountain/indexesp.html

•	Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
  Sant Maurici, funda amb dos mapes a
 Esc. 1:25.000 de l’Editorial Alpina 
• Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
 Sant Maurici un únic mapa a Esc. 1:30.000. 
 de l’Editorial Piolet

 Webs i cartografia
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Les muntanyes Fan

Les Fan són una serralada poc coneguda 
a casa nostra però constitueixen un es-
pai natural perfecte a l’hora de realitzar 
qualsevol activitat de muntanya, sigui 
l’excursionisme o l’alpinisme. Multitud 
de colls, alguns accessibles, permeten 
connectar pintoresques valls per crear un 
ampli ventall de recorreguts diferents al 
voltant de cims superiors a 5.000 metres. 
Un valor a tenir en compte són els bonics 
llacs de  color  turquesa que es troben es-
campats per les valls i que fan d’aquesta 

Cara nord del Mirali de pujada cap al coll Alaudin

“Les muntanyes Fan són una serralada amb cims que superen els 5.000 m  
situada a l’extrem occidental del Pamir-Alai, al Tadjikistan. De tot el ventall  

de possibilitats que ofereix la zona, us presentem una travessa que les creua de 
nord a sud, des de la població d’Artuch fins al llac d’Iskanderkul travessant  

el coll de Kaznok, de 4.040 m d’altitud.”

Text i fotografies d’albert Falcó

tr av e s sa  
no r d -s u d  

de  l e s  fa n  
(Ka z n o K  pa s s  t r e K)

zona un magnífic entorn on desenvolupar 
les nostres activitats. 

Aquesta proposta de travessa creua 
les Fan de nord a sud en un recorregut 
de  70 km  i  10.000 m  acumulats a través 
del tècnic coll de Kaznok. Durant la tra-
vessada podrem gaudir d’excel·lents vistes 
als cims més elevats de la zona i visitarem 
alguns dels llacs més emblemàtics  com 
el Kulikalion, el Mutnye i l’Iskanderkul.

Les Fan  es troben a l’extrem occidental del 
Tadjikistan, a la província de Sughd, a tocar 

d’Uzbekistan (la ciutat de Samarcanda només 
es troba a 120 km). Se situen al sud del riu Ze-
rafshan, tributari de l’Amudària i a l’extrem 
occidental de la serralada del Pamir-Alai. 
Aquest sistema muntanyós s’estén de sud-oest 
a nord-est formant un conjunt de muntanyes 
superiors als 5.000 m que travessen tres paï-
sos, Uzbekistan, Tadjikistan i Kirguizistan. 
El cim més elevat de les Fan és el Chimtarga, 
de 5.489 m d’alçada, però les Fan compten amb 
deu cims més que superen els 5.000 m, entre 
els quals es troben el Bolxaia Ganza (5.306 m), 
el  Bodkhona  (5.138 m), el  Mirali  (5.132 m), 
el Zamok (5.070 m)  o l’Energia  (5.120 m).
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Tadjikistan

La població del país està formada per un 
65% de tadjiks, un 25% d’uzbeks i la resta 
per minories russes entre d’altres. Els tad-
jiks són una població d’origen persa que 
parlen una variant del farsi (que Stalin el va 
reanomenar tadjik l’any 1932) que mante-
nen lligams històrics i culturals amb l’Iran. 
Són de majoria sunnita tret de la regió del 
Badakhshan on predominen els ismaïlites.

El 95% del seu territori és muntanyós del 
qual el 50% del qual supera els  3.000 m. 
És el país més petit i alhora el més pobre 
d’Àsia Central. Es va independitzar de la 
Unió Soviètica l’any 1991, any a partir del 
qual va patir una guerra civil que va aca-
bar d’ensorrar la incipient economia tad-
jik. La signatura de l’alto el foc l’any 1997 
va deixar un balanç de 100.000 morts i 1,2 
milions de desplaçats. El país viu princi-
palment de les exportacions de l’alumini 
i el cotó, sense oblidar el gran negoci que 
suposa el narcotràfic d’heroïna vinculat a 
l’Afganistan.

Duixanbe

El nostre allotjament a la capital serà 
un homestay situat en un senzill pis a la 

cinquena planta d’un atrotinat bloc de 
l’època soviètica. Allí coneixem el Carlo, 
un noi suís que parla castellà i que va de 
camí al Nepal en moto, el Mike, un nord-
americà que parla perfectament espan-
yol i rus, i l’Anne, una noia francesa que 
acaba de tornar de les Fan aprofitant uns 
dies de descans mentre escriu la seva tesi 
doctoral.

Duixanbe significa dilluns en tadjik, i com 
per fer honor a aquest dia de la setmana la 
ciutat no ofereix grans atractius al viatger. 
La seva principal avinguda, la Rudaki, de-
dicada a un poeta persa, fins i tot en dissa-
bte està mig buida. Només animen el ca-
rrer algun comerç de marca i pocs cotxes, 
alguns de gama alta, un fet estrany en una 
ciutat on  els carrers asfaltats són escassos 
i fora de la capital les carreteres esdevenen 
pistes de muntanya amb clots i bassals que 
fan les delícies de qualsevol 4x4.

Artuch

Sortim ben d’hora per anar a buscar un 
transport als afores, a la zona de ‘Sement-
zavod’ (fàbrica de ciment), d’on surten els 
vehicles compartits cap a  Penjikent. Els 
taxistes esperen  en aquesta  improvisada 
estació omplir els seus vehicles de viatgers 

Llac Alaudin

Travessa nord-sud de les Fan (Kaznok pass trek)

abans de sortir cap a la seva destinació. Al 
homestay ens aconsellen de no pagar més 
de 20$ per anar fins a Penjikent. Després de 
rebutjar diverses ofertes escandalosament 
altes (superiors als  100$), aconseguim un 
vehicle que ens portarà fins a Artuch ma-
teix per 35$ cadascú. Paguem més però si 
més no, evitem un possible dia perdut fent 
canvis de transport a Penjikent.

El trajecte és memorable. Anem cinc 
persones: en un Lada Niva, el conductor, 
dos tadjiks que tornen al poble i que es 
passen tot el camí xerrant pels descosits, 
i nosaltres dos. Tancs militars enmig de 
la carretera, curtes aturades per menjar i 
de més llargues per refredar el vell motor 
del  Lada, estiren un trajecte de 200 km 
fins a més de 12 hores de carretera.

Això sí, el camí ens ofereix unes grandio-
ses vistes, sobretot des del coll d’Anzob, 
a 3.200 m d’altura. Aquest és l’únic pas que 
connecta la capital amb Khujand, la segona 
ciutat del país. La carretera es bloca durant 
mesos per la neu i a fi de mantenir-la ober-
ta tot l’any s’està construint un túnel de 5 
km amb ajuda iraniana. Tot i que el túnel 
està perforat des de fa anys, no està acabat, 
i de tornada d’Iskanderkul  passarem pel 
seu fosc i mig inundat interior.
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La travessa

Artruch 1.760 m - Artruch 
Alplager 2.190 m  
(7,2 km, +560 m)

Artuch és un poble de muntanya situat a 1.760 
m sense cap servei. Quan hi arribem els nos-
tres companys de viatge ens ofereixen allotja-
ment a casa seva. Però ja els hem sentit prou 
i preferim, tot i ser una mica tard, acostar-nos 
el mateix dia fins a un centre de vacances que 
es troba a 6-7 km seguint una malmesa pista 
només apta per a vehicles tot terreny.

En arribar-hi, l’Alplager com anomenen 
aquest lloc, resulta ser un enorme centre 
d’estiu que pot acollir centenars de per-
sones. Aquest tipus d’allotjaments són 
coneguts en rus com a  turbaza  i servien 
per allotjar empleats d’una empresa o ins-
titució governamental en campaments 
estivals. Avui dia tenen una funció més 
turística i s’hi pot acampar o allotjar-s’hi 
en còmodes cottages, opció que triem.

Etapa 1: Artuch TB 2.190 m - 
llac Dushaka 3.000 m (9,2 km, 
+1.100 m)

Després de la intensa jornada de trans-
port d’ahir ens llevem tard. No cal mati-
nar atès que la jornada prevista no és llar-
ga. Volem acampar al llac Dushaka, just 
on comença la pujada al coll de l’Alaudin.

Portem motxilles pesades, amb menjar 
per a una setmana, barreja de menjar 

Travessa nord-sud de les Fan (Kaznok pass trek)

liofilitzat portat de casa i fideus xinesos 
comprats a la capital. A aquest pes, cal 
sumar-li els grampons i el piolet. L’inici és 
dur, guanyem alçada ràpidament seguint 
el curs d’un torrent que baixa dels llacs su-
periors. Al cap de 3 hores arribem dalt un 
enorme pla dominat per la magnífica cara 
nord del pic Maria (4.970 m) i el llac Ku-
likalion (llac gran, en tadjik). Per arribar 
fins aquí també es pot pujar per un camí 
que va a través del llac Chukurak, més in-
teressant que el que hem seguit, variant 

que requereix superar el coll de  Chuku-
rak (3.200 m) i les forces no van sobreres.
L’entorn és majestuós, i la verdor dels 
prats contrasta amb la grisor dels vessants 
eixuts dels cims que ens envolten. Una 
hora més enllà del  Kulikalion  es troben 
els llacs  Dushaka, on decidim plantar la 
tenda a la vora del més oriental, a 3.100 m. 
Ara és el pic Mirali (5.100 m) el que se’ns 
mostra espectacular davant nostre amb la 
seva paret nord de quasi 2.000 m.

Quan comença a caure la nit, mentre som a 
la vora del foc, escoltem forts lladrucs no gai-
re lluny i recordem les advertències que ens va 
fer l’Anne al homestay  sobre la tendència dels 
gossos de les Fan a queixalar excursionistes.

Etapa 2: llac Dushaka 3.000 m - 
coll Alaudin 3.860 m - 
llac Alaudin 2.900 m (6,5 km, 
+830 m/-1.050 m)

Avui toca superar el primer coll, l’Alaudin, 
de  3.860 m. La pujada es fa feixuga amb el 
pes de les motxilles. Un cop dalt, les vis-
tes generoses que assolim d’aquest punt 
emmudeixen el nostre ofec. Davant nos-
tre s’aixequen els cims glaçats del  Chap-
dara  (5.050 m) i el  Bodkhona  (5.138 m) 
i al fons de la vall veiem els preciosos  
llacs Alaudin, de color turquesa, objectiu fi-
nal de la jornada.

Arribant al coll Alaudin 3.860 m. Al fons podem veure el llac Kulikalion.

A la vora del llac Dushaka, sota la cara nord del Mirali
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Quan arribem al fons de la vall compro-
vem que aquesta part de les Fan és força 
concorreguda. Mitja hora a peu riu avall 
es troba Vertical Alaudin, un centre privat 
de vacances amb servei de transport propi 
que atreu força gent i que té serveis diver-
sos com lloguer de mules i ràdios. A tocar 
del llac hi ha una chaikhana, una petita 
tenda que ven queviures bàsics i fins i tot 
síndries, fruita molt estesa a tot Àsia cen-
tral i que no ens podem resistir a tastar.

Etapa 3: llac Alaudin 2.900 m -   
llac Mutnye 3.515 m  
(6 km, 780 m)

Si s’està fort, aquesta jornada es pot en-
llaçar amb l’anterior. Però preferim anar 
amb calma, gaudir de l’entorn i aclimatar-
nos millor. És el dia més curt de la traves-

sa, però el de pitjor meteorologia. Pluja, 
calamarsa i neu en arribar al llac ens 
acompanyen durant la pujada al llac Mut-
nye (enfangat, en rus).

Deixem la verdor i les aigües turqueses 
més avall. Aquí regnen més els colors 
ocres de les roques i el blanc de la neu. 
Plantem la tenda en solitud en un entorn 
feréstec aprofitant els marges de pedres 
que han deixat altres excursionistes.

Etapa 4: Coll de Chimtarga 
4.760 m (8,5 km, +/-1.000 m)

Ens llevem aviat per fer un intent al pic 
Energia a través del coll de Chimtarga. El 
camí va a buscar el coll per una tancada 
vall que tot i ser a mitjans de juliol presen-
ta encara extenses congestes de neu dura 

a la part baixa. Ens calcem els grampons i 
assolim el coll, desproveït de neu, després 
de poc més de 3h de pujada.

Del coll volem intentar assolir l’Energia, 
un cim de  5.120 m  a només  300 m   
de desnivell del coll situat entre aquest 
pic i el  Chimtarga.  El primer tram el fem 
per un vessant pedregós per on s’intueix 
un camí que puja fent ziga-zagues.  
Cap als  4.900 m  de pujada el que en 
un principi era neu dura per on es  
progressava bé es converteix en gel. Tot 
i que el pendent no és pronunciat 35-
40°, hem de girar cua. No portem mate-
rial d’assegurament i només els gram-
pons i piolets no són suficients per  
atacar el cim. Encara que no es vulgui pujar 
l’Energia, l’ascens al coll és molt recomanable 
a fi de gaudir de les extraordinàries vistes.

Això sí, el camí 
ens ofereix unes 
grandioses vistes, 
sobretot des del coll 
d’Anzob, a 3.200 m 
d’altura. Aquest 
és l’únic pas que 
connecta la capital 
amb Khujand, la 
segona ciutat del 
país. La carretera 
es bloca durant 
mesos per la neu 
i a fi de mantenir-
la oberta tot l’any 
s’està construint un 
túnel de 5 km amb 
ajuda iraniana.

Arribant al coll Kaznok (4.040 m) amb el Bolshaia Ganza al fons
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En arribar al llac veiem que no estem sols. Mi-
tja dotzena més de tendes es reparteixen pel 
llac i ens faran companyia durant aquesta nit.

Etapa 5: llac Mutnye -  
coll de Kaznok 4.040 m  
- campament 
riu Kaznok 2.800 m  
(9 km, +550 m/-1.250 m)

Després de passar dues nits dormint a to-
car del llac, avui toca desmuntar la tenda 
i continuar la travessa. Hem d’anar a bus-
car el coll de Kaznok (4.040 m), però no el 
trobem. Ens desviem de la ruta massa a 
l’est i anem a parar al coll BAA (4.100 m), 
d’on no hi ha baixada a la vall de Kaznok. 
Tornem de nou prop del llac i preguntem 
a uns alpinistes russos i txecs que baixen 
del coll de Chimtarga. Tampoc saben on es 
troba el pas, així que provem de fer un altre 
intent ara envoltant una agulla rogenca que 
hi ha just sobre el llac. Davant nostre s’obre 
un gran altiplà nevat amb una rimaia 
sota la carena. Majestuós,  darrere  el coll 
emergeix de mica en mica el Bolxaia Gan-
za (5.306 m). A l’extrem occidental de la pla-

nícia s’entreveu un curt però dret corredor 
de neu. És el coll de Kaznok (4.040 m).

Del coll tenim una panoràmica enorme de 
totes les Fan. A l’oest en sobresurt el Chi-
mtarga i l’Energia, a l’est el Bolxaia Gan-
za  (5.306 m) i cap al sud se’ns obre una 
enorme extensió de cims dominats pel pic 
Moscou (5.183 m).

La baixada cap al vessant sud és vertigino-
sa i directa. El descens s’inicia amb un flan-
queig a l’oest i durant els primers 200 m el 
fem per un terreny descompost sense camí 
definit. De mica en mica apareixen rastres 
de sender que es fa més evident a mesura 
que baixem. Arribem al fons de la vall del 
riu  Kaznok, a  3.400 m, en una preciosa 
confluència de diferents valls.

D’aquí fins al final de la travessa només cal 
seguir el riu fins a Iskanderkul. Seguim el 
corriol que baixa seguint el riu pel mar-
ge esquerre (nord) vers a llevant tot passant 
sota les parets dels dos pics Ganza, el pe-
tit (Malaia Ganza, 5.031 m) i el gran (Bo-
lxaia Ganza, 5.306 m).

Llac Iskanderkul, 2.195 m

Coll de Kaznok vers al sud, per on 
baixa el camí de descens al riu Kaznok
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La jornada ha estat més llarga del que 
esperàvem i estem cansats. De totes ma-
neres  volem continuar una estona més 
per així demà intentar d’arribar al llac 
d’Iskanderkul, final de la travessa. Cap 
als  2.800 m  decidim plantar la tenda en 
un dels primers prats que apareixen a me-
sura que anem perdent alçada.

Etapa 6:  
Campament riu Kaznok –  
llac d’Iskanderkul 2.195 m  
(21 km, -600 m)

Tot i ser una etapa només de baixada, la 
seva llargària i la calor en augment farà 
d’aquest dia una dura jornada de tresc.

Portem prop de  5 hores  caminant quan 
arribem a  Sarytag,  l’única  població que 
creuarem durant la travessa. El verd in-
tens dels camps de conreu contrasten amb 
els colors grisos i rogencs dels cims de la 
vall. El poble ofereix allotjament senzill 
en cases particulars que poden servir de 
base per a excursions per la zona. Però el 
nostre objectiu és a tocar, tot i que ens es-
pera el pitjor de la travessa, una llarga pis-
ta de 7 km que la intensa calor a la qual no 
estem acostumats fa que els nostres peus 
pateixin en forma d’intenses butllofes.

En arribar al llac, aquest ens ofereix unes 
precioses aigües de  color  blau cel verdós 
que emmiralla les muntanyes de la ser-
ralada de  Gissar  que sobresurten  darre-
re seu. El llac rep el nom d’Alexandre (el 
Gran) i al voltant de la seva riba es dis-
tribueixen els diferents allotjaments que 
ofereix l’entorn, inclosa la datxa del presi-
dent. Envoltem el llac per la riba oest per 
anar a buscar una turbaza de l’antiga In-
tourist soviètica, punt final de la travessa.

DADES PRÀCTIQUES
La travessa

Distància: 70 km
Desnivells: +/-5.000 m
Màxima alçada: coll de Chimtarga 4.760 m  
(no obligada) i coll de Kaznok 4.040 m 

Com arribar-hi
El punt d’inici de la travessa és la petita 
població d’Artuch,  a 60 km de Pen-
jikent, des d’on hi ha transport diari. Un 
transport compartit a Penjikent costa 
entre 100-120 TJS.
Si es ve de Samarcanda, cal  consultar 
l’estat de la frontera amb l’Uzbekistan.

Visat
Visat obligatori. Es pot treure a 
l’arribada a l’aeroport de Duixanbe o 
l’Ambaixada de Tadjikistan a Àustria.  
Si es vol visitar la regió de Gorno-
Badakhshan, cal demanar un permís 
especial amb anterioritat.

Moneda
1 somoni=100 dirams. Tipus de canvi a 
maig 2015: 1€=6,6 TJS.

Vacunes
Les recomanades pels centres de  
medicina tropical. Atenció especial  
amb l’aigua. Es troba abundosa però 
la presència de bestiar pot contaminar-la.

Època
Entre juny i setembre. A principis de 
temporada podem trobar encara neu 
als colls.

Dificultat
L’única dificultat de la travessa és  
el coll Kaznok. És convenient portar 
grampons o piolet per  fer els darrers 
metres d’accés al coll.

Bibliografia/cartografia
Fann Mountains: Map and Guide 
1:100.000 Editorial EWP. 1994
A ‘Mapstor.com’ podem comprar mapes 
soviètics militars 1.50.000 de les Fan
Trekking in Tajikistan (pdf). Jan Bakker. 
2014

De camí al coll de Kaznok, amb el coll de Chimtarga 4.760 m entre el pic de 
Chimtarga a la dreta i el pic Energia a l’esquerra

La població de Sarytag, a pocs quilòmetres d’Iskanderkul



Primera panoràmica dels cims del Mont Rosa des del pas de Il Naso. D’esquerra a dreta: 
Punta Gnifetti, Punta Parrot, Ludwigshöhe, Corno Nero, Balmenhorn i Piramide Vincent.

Tot va començar durant alguna sortida a algun lloc del Pirineu que no recordo. 
Comento amb algú la idea de planificar una escapada als Alps a l’estiu.  

Al voltant del 15 d’agost. “Potser el Mont Rosa?”, pregunta un. “Bé”, respon l’altre. 
L’Aina, l’Úrsula i jo donem forma al projecte i en pocs dies es produeix  

un inesperat efecte bola de neu i s’afegeixen en tromba en Bernat, l’Anna,  
en Fran, en Marc, en Cruz, i l’Arnau. 

A partir d’aquí comencen els preparatius, que es podrien resumir ràpidament com 
a dies de correus electrònics i llistes. I és que ens vam arribar a enviar molts, molts i 
molts correus electrònics, comentant infinitat de detalls: equip necessari, reserves a 

refugis, entrenament i un llarg etcètera. Una pluja inacabable de correus
 electrònics. Dubtes, preguntes, respostes, llistes, etc...

Així doncs, aquesta és la narració del que va acabar esdevenint el “campament” de 
la SAME de la UEC de Gràcia l’estiu 2012:

Text de Ferran Bolaño /  i fotografies de F. Bolaño, A. Margalef i U. Balduzzi

de s C o b r i n t  e l 
Mo n t  ro sa
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1a Jornada: 
L’aproximació (Staffal 
– Colle di Bettaforca -  
Refugi Quintino Sella)

Què seria dels Alps sense la gran quantitat 
de pistes d’esquí que s’hi troben amb els 
seus corresponents telefèrics, telecadires, 
telecabines, etc., que ens faciliten la vida? 
Amb un d’aquests enginys mecànics es-
talviem suor i temps per ascendir des de 
Staffal (1.800 m aprox.) fins a la cota 2.700 
m, prop del Colle di Bettaforca (2.746 m). 
En aquest punt donem el tret de sortida a 
una setmana intensa d’alpinisme. 

Avancem amb el cel ennuvolat. “Il tempo 
e bruto”, ens diuen uns italians que bai-
xen del refugi. Es pensen que anem al cim. 
Afortunadament avui no. 

Esperó rocós al tram final d’ascens al Rifugio Quintino Sella.

Tram de l’estretíssima aresta en l’ascens al Lyskamm Occidental (4.479 m) 

Descobrint el Mont Rosa
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Descobrint el Mont Rosa

2a Jornada: 
Trencant el gel (Refugi 
Quintio Sella – Lyskamm 
Occidentale -  Ref. Quintio 
Sella)

Sona el despertador. És molt aviat. 9 per-
sones es remouen en un espai reduït men-
tre cadascú busca alguna cosa, intenta 
vestir-se, agafar la motxilla o el que és més 
important, trobar les seves sabatilles que 
probablement han quedat enterrades en 
una mar de roba, mantes, motxilles, a més 
d’un laberint de cames. Algú topa amb 
l’espatlla contra la paret mentre intenta 
aguantar l’equilibri, algú pica amb el cap 
contra la llitera de sobre i algú fa esforços 

per baixar de la llitera tot allargant el peu 
per notar amb la punta del dit gros que ja 
està tocant el terra. Superat això esmor-
zem i ens disposem a sortir.  

Avui comencem el nostre periple alpí po-
sant la directa. L’objectiu fixat és el Lys-
kamm Occidentale, de 4.449 m d’altura i 
el seu ascens es resumeix ràpidament: un 
tram de “falso llano” amb alguna esquer-
da aïllada, diagonal d’ascens al Colle di 
Felik (4.065 m) amb marcada esquerda 
al mig, seguit d’un tram de glacera plana 
cap al Nord-Est a contra sol, passant a un 
tram d’aresta vertiginosa (de les que no es 
pot posar un peu on no toca i més val no 
pensar on pots anar a parar si un se’n va 
avall), seguit d’un flanqueig cap al Nord-
Oest (d’aquells en que un no es deixa de 

Magnífica panoràmica des del cim de la Punta Zumstein (4.564 m),  
amb la Punta Gnifetti en primer terme amb el Rifugio Regina Margherita al damunt.

Caminant de matinada cap al pas de Il Naso, amb el massís del Montblanc al fons. 

mirar on posa ben bé els peus), continuant 
per un esperó amb fort pendent cap al Sud-
Est i enllaçant amb l’aresta cimera que ens 
condueix al cim. Bufa, ja podem respirar. 
I a dalt de tot, el premi final. Somriures, 
abraçades, esbufegades que deixen anar 
respiracions contingudes alguns metres 
enrere i satisfacció, molta satisfacció. És 
el moment de les fotografies. Individuals, 
per cordada, de grup, de paisatge. Amb 
les banderes dels “patrocinadors”. Amb el 
Mont Blanc de fons, o el Gran Paradiso, o 
el Cerví, o tots plegats. També amb el Cas-
tor en segon pla. O a l’altra banda, amb el 
Lyskamm Orientale. Vaja, amb immenses 
i espectaculars muntanyes a totes bandes. 
L’adrenalina fa el seu efecte i dispara els 
ànims d’alguns que ja es plantegen la tra-
vessa dels Lyskamm de cara al futur. 
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L’objectiu fixat 
és el Lyskamm 
Occidentale,  
de 4.449 m d’altura 
i el seu ascens 
es resumeix 
ràpidament:  
un tram de  
“falso llano” amb 
alguna esquerda 
aïllada.

Seguint la llarga aresta que condueix al Castor (4.228 m).

3a Jornada:  
Consolidant el tema (Refugi 
Quintino Sella – Castor -  
Refugi Quintino Sella)

Al “rebedor” del refugi tornem a coincidir 
amb una gran quantitat de persones que 
conflueixen simultàniament per acabar 
de vestir-se i equipar-se. És el moment 
de posar-se al damunt tot aquell material 
que hem deixat curosament preparat al 
nostre tram d’estanteria. I cal fer-ho al 
mateix temps que la resta, amb tot de gent 
entrant i sortint, un munt de mans que 
volen recuperar els seus estris dels pres-
tatges o que hi volen desar les sabatilles. 

En aquestes condicions arriba a resultar 
difícil passar el peu pel camal de l’arnés 
sense perdre l’equilibri per culpa d’alguna 
empenta involuntària. Passat aquest peri-
ple toca sortir a l’exterior i començar el 
procés d’encordar-se. Repassar nusos, 
mosquetons, enrotllar la corda al voltant 
del cos. I finalment, ja estem llestos.

Resseguim el camí del dia anterior fins al 
Colle di Felik (4.065 m). En aquest punt, 
aquest cop seguim cap a l’Oest per co-
mençar a enfilar l’estreta aresta que ens 
conduirà sense pèrdua a la Punta Felik 
i posteriorment al Castor (4.221 m). Fa 
un dia radiant i les vistes són impressio-
nants. Però és necessari centrar la vista en 
el poc espai que tenim per posar els peus 

Aspecte del monumental Rifugio Gnifetti, mig penjat en un esperó rocós sobre la Glacera de Lys.

i sobretot en les maniobres que cal realit-
zar quan ens creuem amb alguna cordada 
que ja retorna del cim.  Un cop a dalt de 
tot, en el poc espai de què disposem, apro-
fitem per gaudir una estona de les mera-
velloses vistes que tenim al nostre voltant 
(Cerví, Mont Blanc, Gran Paradiso, etc...). 
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De travessa per l’aresta de la Punta Parrot amb una impressionant vista lateral del Lyskamm Oriental, flanquejat a 

l’esquerra i dreta pel Massís del Montblanc i el Cerví respectivament.

4a Jornada:   
Canvi de zona (Refugi 
Quintio Sella – Pas del 
Naso – Refugi Gnifetti)

És el dia en què creuarem a l’altre costat 
de la vall tot travessant tres glaceres di-
ferents i havent de superar un pas que 
segons les condicions en què es trobi la 
neu, pot arribar a presentar alguna difi-
cultat. Tots estem una mica neguitosos 
per aquest aspecte. La meteorologia se-
gueix la tònica habitual dels darrers dies 
i tot i els núvols que havien aparegut la 
tarda anterior, el dia es lleva ben clar. Al-
menys sembla que d’aquest tema no ens 
n’haurem de preocupar. 

Iniciem la nostra marxa per la Glacera 
de Felik amb tendència cap al Nord-Est, 
creuant la Glacera de Pepazzi i superant un 
ressalt que arribant aproximadament a la 
cota 3.750 m ens permet arribar a la Gla-
cera de Lys. A partir d’aquest punt el relleu 
és força suau i avancem en sentit més aviat 
Est fins a la base de la pala que ens portarà 
cap al pas de “Il Naso”. Avancem sense 
massa pressa per deixar que la gran quan-
titat de cordades que tenim al davant avan-
cin i a així no haver d’aturar-nos i esperar 
al pas clau. Tot i les precaucions adoptades 
acabem agafant “caravana”. La traça passa 

per un tram una mica gelat i els guies d’un 
parell de cordades s’aturen per assegurar 
els seus clients. Això ens fa estar una bona 
estona aturats en una posició poc còmoda 
i amb fred, ja que estem quiets a l’ombra. 
Finalment un de les nostres cordades opta 
per desviar-se de la traça i esquivar el tram 
gelat, progressant sense problemes fins a 
superar el pas conflictiu.  Les altres dues 
cordades, que es trobaven sobre el tram 
gelat, superen també el pas assegurant-se 
assenyadament amb cargols de gel en el 
pas delicat. Tot plegat ens ha portat una 
bona estona. Ara ja podem observar bo-
cabadats el sector oriental de la Glacera de 
Lys i tots els cims del grup del Mont Rosa 
que esperem poder trepitjar en els propers 
dies. Abans però, ens manca el descens 
del pas del Naso cap al vessant oriental. Es 
tracta d’un pas tant o més dret que el que 
hem fet de pujada i que en cas d’estar glaçat 
ens hagués obligat a instal·lar un ràpel. 
Afortunadament no és el cas i arribem a la 
glacera, la qual creuem en  suau pujada cap 
al Sud-Est, fins al punt en què deixarem la 
Piràmide Vincent a la nostra esquerra i ini-
ciarem el descens cap al Refugi Gnifetti per 
la Glacera de Garsteler.  La gran quantitat 
de gent i traces que trobem no ofereixen 
possibilitat alguna de pèrdua.

Accedim al refugi per la part posterior, 
superant una gran quantitat d’esquerdes. 

El refugi Gnifetti és una construcció im-
mensa situada en un esperó de roca que se 
li queda petit, ja que algunes de les seves 
estances es troben mig penjades al buit i 
apuntalades a la roca. La seva distribu-
ció interior és laberíntica i s’estructura  
en diferents pisos. Des del refugi es pot 
gaudir d’un espectacular vista sobre la 
glacera de Lys.

5a Jornada:   
Podem estar contents 
(Refugi Gnifetti – 
Piramide Vincent – Refugi 
Gnifetti)

És plena matinada. Estem equipats i a punt. 
La intenció és coronar alguns dels cims de 
l’anomenat grup del Mont Rosa. Sortim del 
refugi i, plou. Quina decepció. Esperem fins 
que deixa de ploure i decidim sortir.

Veient com pinta el dia, força tapat, deci-
dim no embolicar-nos massa i optem per 
ascendir a la Piràmide Vincent (4.213 m). 
L’itinerari és molt clar. Ens dirigim cap 
al Colle Vincent per després enfilar per 
l’aresta Nord, la qual no presenta esquer-
des ni un pendent massa pronunciat. Un 
cop dalt del cim podem gaudir una estona 
d’unes mínimes vistes i algun raig de sol 

Descobrint el Mont Rosa
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Remuntant la pala cap a la Piramide Vincent amb una llarga cua de gent pro-
cedent del Rifugio Gnifetti en segon pla i el pas Il Naso al fons a l’esquerra.

Fotografia de grup a la cima de la Punta Zumstein (4.564 m)

que es cola entre la massa de núvols. Però 
no és qüestió d’estar-s’hi massa estona i 
tirem avall ràpidament fins al refugi, on 
estarem més còmodes tot gaudint d’una 
cervesa pagada a preu d’or.

6a Jornada:  
L’etapa reina (Refugi 
Quintino Sella - Grup 
Mont Rosa - Refugi 
Quintino Sella)

El cel és ple d’estels. Avui és la nostra etapa 
reina i si tot va bé podrem trepitjar alguns 
dels cims més emblemàtics del grup del 
Mont Rosa. Comencem amb el descens 
nocturn de la via ferrada que surt des del 
refugi fins a la glacera. A aquestes hores, 
amb tot el material a sobre, els grampons 
als peus, caminant sobre roca i escales 
metàl·liques i la son que no ens hem acabat 
de treure de sobre, tot és més complicat. 
Remuntem la Glacera de Garstelet i pos-
teriorment la de Lys. A mig camí un tros 
de glacera es després d’un esperó rocós uns 
200 m a la nostra dreta. El terrabastall és 
considerable i l’ensurt també. Arribem al 
Colle del Lys (4.255 m) on fem una parada 
per recuperar-nos. A l’Oest gaudim d’una 
vertiginosa vista lateral de l’aresta Est del 
Lyskamm Oriental, mentre que cap al 
Nord observem el camí que ens queda cap 
als cims que esperem assolir avui. És fan-
tàstic. Ens acompanya una gran quantitat 

de gent que es comença a repartir per les 
rutes d’ascens als diferents cims de la zona. 
Nosaltres ens hem fixat com a primer ob-
jectiu la Punta Zumstein. I cap allà anem. 
Des del Colle del Lys seguim cap al Nord-
Est pel suau relleu de la Glacera de Grenz. 
Arribem a la zona plana del Colle Gnifetti 
i enfilem l’aresta Sud-Est que ens porta a 
la Punta Zumstein (4.564 m). Aresta aèria 
enmig de la qual cal superar una esquer-
da. La complicació afegida és deguda als 
encreuaments amb altres cordades. Dalt 
del cim, tampoc amb massa espai, gaudim 
d’una de les millors vistes d’aquests dies. 

Tot seguit desfem les nostres passes fins 
al Colle Gnifetti, agafant embranzida per 
remuntar els   100 m que ens cal remuntar 
per coronar la Punta Gnifetti i poder fer 
un descans al Refugi Regina Margherita, 
el més alt d’Europa. Realment situat en 
un emplaçament espectacular. 

Després del refrigeri dividim el grup en 
dos. Mentre els més joves emprenen el 
descens cap al Refugi Gnifetti, la resta en-
filem cap al Colle Sesta, per realitzar una 
magnífica travessa per assolir la Punta 
Parrot (4.433 m) per l’aresta Nord-Est i 
encarar el descens per l’aresta Oest. 

A continuació ens donem per satisfets 
amb els cims assolits i ens dirigim de nou 
al Colle del Lys per iniciar el descens fins 
al refugi. El dia ha estat intents i sumat a 
la resta de jornades que portem el cansa-
ment ja es deixa notar. 

7a Jornada:  
Això s’acaba (Refugi 
Gnifetti - Staffal)

El darrer dia ens llevem amb més calma 
que mai, amb la satisfacció de saber que 
el gruix de feina ja està fet. Iniciem el des-
cens des del Refugi Gnifetti cap a Punta 
Indren i d’allà cap al telecabina Gabiet, 
que ens acaba d’acostar fins a Staffal. Bus-
quem una bona braseria per fer un bon 
àpat i cap a casa. 
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Són les 5 de la tarda d’un divendres i fa un dia assolellat quan l’Oriol em recull al 
costat de casa. Carreguem els paquets a la seva furgoneta i de seguida deixem a 
mà el material imprescindible per iniciar el viatge, la bibliografia. Després d’una 
setmana sencera d’intercanviar propostes arrenquem sense un destí fixat però 

amb l’objectiu de crestejar en algun racó del Pirineu. 
El procés és ràpid. Seleccionem tres propostes finalistes, en valorem els pros i els 
contres i en poca estona ja tenim una opció guanyadora: la Crabioules-Lézat a la 

Vall de Luchon. Així que engeguem el motor i ens llancem a la carretera.
Ja de camí anem definint els detalls per als dos propers dies. Des d’on ens 

aproximarem a l’aresta? Des de la Vall de Benasc. Per quina vall començarem a 
caminar? Per la Vall de Lliterola. Ho farem d’una tirada o fent nit el més a prop 
possible? Som raonables i decidim fer-ho en dos dies acampant a prop de l’Ibón 

Blanco de Lliterola. Com que ens anem animant l’un a l’altre, ja posats, si el primer 
dia el destinem a l’aproximació i arribem aviat, perquè no completar  el dia amb 

una mica d’activitat? La previsió meteorològica es preveu favorable. Doncs perquè 
no escalfem una mica provant l’aresta Oest del Pic de Malpàs? Dit i fet.

Text de Ferran Bolaño i fotografies de Oriol Baró

ar e s t e s  C l à s s iqu e s 
a  l a  va l l  de  

b e na s qu e  i  luC h o n

Superada la primera agulla de Lézat repassem el que hem recorregut fins al moment des del Pic Occidental de 
Crabioules (esquerra).
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1r dia: Arribar i moldre  
(pic de Malpàs per  
l’aresta oest)

Hem dormit pràcticament a l’inici del 
camí, al costat de la carretera que va de 
Benasque a l’Hospital de Benasque. Això 
ens permet sortir aviat i arribar a una 
hora prudencial per poder atacar el pic de 
Malpàs. 

Seguim vall amunt el camí senyalitzat 
que ens porta sempre pel marge esquerre 
del riu Lliterola fins a arribar a l’Ibón de 
Lliterola. Al voltant de la seva desembo-
cadura busquem un lloc a recer del vent 
i el més planer possible per plantar-hi la 
tenda.

Preparem l’equipament necessari i enfi-
lem la segona aproximació del dia, aquest 
cop fins a l’inici de l’aresta. Per arribar-
hi pugem fins al Portal de Remuñe, vo-
regem la orca de Remuñe per l’esquerra 
i seguim el llom fins a assolir la ossa de 
Remuñe (3.041 m). A partir d’aquí ini-
ciem  l’itinerari per l’aresta que ens ha 
de portar fins al pic de Malpàs. Es trac-

ta d’una aresta força estreta, escarpada i 
aèria però amb bona roca, que ens obli-
ga a estar atents en tot moment. Al llarg 
del primer tram superem les puntes del 
Pico de Rabadà i el Pico Navarro. Al cap 
d’una estona d’haver passat aquesta da-
rrera punta trobem el pas més destacable 
de l’itinerari. Es tracta d’un tram força 
planer que toca una mica els nassos, ja 
que per la seva disposició fa incòmode 
superar-lo tant a pas de cavall com a peu, 
ja que el pati a ambdós costats és consi-
derable. Així que en aquest punt decidim 
encordar-nos, assegurar el pas i superar-
lo com un cuc, mig arrossegant-nos. Pas-
sat aquest punt la dificultat de l’aresta dis-
minueix  (no trobarem cap pas tan difícil 
fins que a la tornada l’haguem de desfer) 
i arribem al cim del pic de Malpàs (3.109 
m). Hem trigat unes dues  hores des de la 
Tossa de Remuñe.

Ens relaxem, mengem i fem les fotografies 
reglamentàries. Per un moment ens plan-
tegem seguir la travessa per l’aresta fins 
al Pic de Bom, però tenint en compte el 
nostre ritme i l’hora preferim tornar per 
on hem vingut, ja ben satisfets, i deixar 
aquest tram per un altre dia. 

Arestes clàssiques a la Vall de Benasque i Luchon

Hem consultat 
diverses ressenyes, 
cada una de les quals 
indica una previsió 
horària diferent. A 
partir d’ara comença 
la incertesa de l’hora 
en  què  acabarem.

Al tram mig de l’aresta sota la vigilància del Pico Perdiguero.
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2n dia: per fi (Aresta 
Crabioules-Lézat)

Anem  a dormir pendents de si apareixen  
núvols que podrien indicar un empitjora-
ment del temps, però la nit ha estat ben es-
trellada i gràcies a això ens llevem molt mo-
tivats per afrontar el llarg dia que ens espera.

Comencem l’aproximació vorejant l’Ibón 
Blanco de Lliterola pel marge dret i girant 
després cap al N per pujar fins al Colla-
do Inferior de Lliterola (2.985 m). Abans 
d’assolir el coll trobem una petita congesta 
de neu encara força glaçada. Un d’aquells 
punts que per un moment et fa desitjar te-
nir uns grampons a mà, però que acabem 
superant picant una mica de peus, amb 
equilibri i amb l’ajuda de l’adherència de 
la goma de les soles de les nostres botes.

Arribats al coll ens desviem mig flanque-
jant per anar a buscar la Bretxa Mamy, 
guanyar l’aresta i amb una primera esto-
na de grimpada senzilla arribem al pic de 
Crabioules Occidental (3.105 m). És el mo-
ment de gaudir per primer cop de la mera-
vellosa vista panoràmica que tenim al da-
vant i agafar forces per al que ens espera. 
Mirant cap al NO veiem el pic de Lézat i 
la llarga aresta i entremig esmolada.. Hem 
consultat diverses ressenyes, cada una de 
les quals indica una previsió horària dife-
rent. A partir d’ara comença la incertesa 
de l’hora en  què  acabarem.

Arestes clàssiques a la Vall de Benasque i Luchon

Primers passos per l’aresta O de Malpás amb els Picos de Crabioules de fons.

Les fotografies de cim no sempre surten rectes, així queda demostrat quan 
arribem al Pico de Malpás.
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Desfem el tram d’aresta cap la Bretxa 
Mamy. Entremig trobem una instal·lació 
de ràpel (5-10 m) amb el qual salvem un 
dels ressalts que una estona abans hem es-
calat.  Passada la Bretxa Mamy remuntem 
sense dificultat l’agulla del mateix nom. 
L’itinerari segueix fins a la punta Lacq. 
És aquí on ens adonem que davant nostre 
tenim una cordada que precedeix els nos-
tres passos. Ja veus, almenys tenim una 
referència i podrem intuir l’estona que 
triguen a superar alguns passos.  Baixem 
de la punta per l’altre costat mitjançant un 
ràpel (uns 15 m). El primer que pensem un 
cop fet el ràpel és com escalarem aquest 
tram en cas d’haver de tocar retirada. 
Ràpidament allunyem aquest pensament 
i ens concentrem en el que ens queda per 
recórrer. I el que tenim immediatament 
al davant és un tram d’aresta esmolada 
que anem superant saltant a un costat i 
a l’altre i assegurant alguns dels passos.  
Aquest tram se’ns fa un xic llarg i avan-
cem lentament. 

Per aquest tipus de terreny arribem en  un 
dels punts clau de l’itinerari, el Gendar-

me Blanc, present en totes les ressenyes 
consultades. El reconeixem fàcilment per 
diferents elements: una agulla triangular 
immensa de color blanquinós al nostre 
davant; un còmode  espai on muntar una 
reunió just abans de l’agulla; un pitó cla-
vat en una escletxa a la base de l’agulla. 
Superem el Gendarme Blanc amb un 
flanqueig per l’esquerre (vessant sud-oest) 
seguint una escletxa on podrem anar po-
sant sobretot els peus i una altra escletxa 
més fina a l’alçada dels ulls que ens per-
metrà col·locar algunes mans de forma 
estratègica per mantenir l’equilibri. Al 
final d’aquestes escletxes cal superar rec-
te amunt uns bloc encastat molt clar per 
acabar sortint a l’esquerra i deixar enrere 
l’agulla.

Buf. Ens n’hem sortit. Però no hi ha tre-
va i hem de seguir amb la sèrie d’agulles 
de Lézat que vénen a continuació. La 
primera es presenta en forma de mur 
aparentment infranquejable. L’ataquem 
anant cap a la dreta del fil de l’aresta. Ens 
acostem a la paret de roca per un terreny 
una mica incòmode d’herba i pedra i amb 

Per aquest tipus de 
terreny arribem 
en  un dels punts 
clau de l’itinerari, 
el Gendarme 
Blanc, present en 
totes les ressenyes 
consultades.

Vista de les vertical de les cares nord dels pics de Malpás i Crabioules.



28

Arestes clàssiques a la Vall de Benasque i Luchon

fort pendent. Muntem una primera reunió 
aquest tram d’escalada que un cop superat 
ens torna a portar al fil de l’aresta. Avan-
cem fins a una petita canal  rocosa al final 
de la qual escalem un bloc per una escletxa 
gairebé vertical. Al contrari del que apun-
ten algunes ressenyes sembla que les di-
ficultats no acaben després de la primera 
agulla de Lézat. 

Precisament en aquesta segona agulla 
trobem una ressenya que probablement 
ha oblidat la cordada que ens precedia. 
Hi donem un cop d’ull i sorpresos llegim 
que indica un horari de 3 h 30 min per 
recórrer tota l’aresta. I nosaltres portem 
gairebé el doble i encara no hem acabat. 
Com caram ho deuen fer? Intentant no 
pensar-hi seguim endavant. Acabem des-
cendint fins a una bretxa de roca més des-
composta. Deixem una agulla solitària a 
mà dreta i remuntem per una canal dreta 
que ens acosta a un petit collet. Des d’aquí 
escalem una fissura vertical molt marca-
da que posteriorment s’aplana girant a la 
dreta oferint una sortida espectacular. La 
fissura obliga a treballar en oposició amb 
les mans a la mateixa fissura i els peus fent 
adherència sobre el granit. Hem arribat la 
tercera o quarta agulla (tot i que després 
de diversos puja i baixa ja comencem a 
dubtar sobre quina és l’agulla on som) i el 
darrer tram de dificultat. 
Seguint l’aresta, ja sense complicacions 
destacades, empalmem amb el camí nor-
mal d’ascens al Lézat i en un moment, 
finalment, arribem al pic de Lézat (3.107 
m). Els núvols ens han encerclat i ens 
impedeixen veure res. Estem desbordats 
d’alegria. Com no podia ser d’una altra 

L’ombra del Pic de Crabioules Occidental cobreix parcialment l’aresta que 
l’uneix amb el Pic de Lézat. Tot està per fer.

Crestejant amb els ulls clavats al mur d’uns 40-50 m de la primera agulla de Lezat.
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manera s’ha acomplert el tòpic sobre 
els horaris de muntanya. Hem trigat el 
doble més u del que havíem llegit a les 
ressenyes, unes 8 hores.

Ara resta el pitjor, tornar fins al cotxe i a 
casa. Baixem per la via normal del pic de 
Lézat en direcció al llac de Portillon per 
després girar cap a l’est fins al Collado 
Inferior de Lliterola i desfer el camí fins 
a la carretera de Benasque. Són gairebé 4 
hores de caminada a la llum del frontal 
amb força trams de tartera i pedregar. 
Però quan esgotats parem a recuperar-
nos i beure una mica d’aigua, envoltats 
per la foscor, pensem en el que hem fet i 
se’ns dibuixa un somriure a la cara. 

Bibliografia: 
Borrell, M. I Faure, E. (2002): A tota 
cresta pel Pirineu. Ed. Cossetània 

Urtasun, A. (2003): El Pirineo Central a 
través del IV grado. Desnivel Ediciones 

Cartografia: 
Maladeta-Aneto. Escala 1:25000. 
Editorial Alpina

Luchon. Escala 1:50000. Rando  
éditions.

Després de superar el pas clau de 
l’itinerari, un estret tram d’aresta 

amb caiguda en picat a ambdós 
vessants.

Avançant cap a la segona agulla de Lézat.

El cim del Pic de Lézat, 
nosaltres i la boira.   



30

Un dels objectius de la travessa 
Matagalls-Montserrat, que des de 
l’any 1972 organitza el Club Ex-

cursionista de Gràcia, és retre homenatge 
a mossèn Jaume Oliveras, un antic soci de 
l’entitat, que el 14 d’agost de 1904 realitzà 
aquesta caminada en una sola jornada 
amb un altre capellà. 25 anys després re-
dactà una crònica de l’excursió, que va ser 
publicada al butlletí del Grup Excursionis-
ta Joventut Catalana. Oliveras descriu com 
van fer front als més de 85 km de longitud 
i 6000 m de desnivell acumulat. Curiosa-
ment, al principi de l’escrit posa en dubte 
que la proesa pugui ser repetida, tot afir-
mant que “anar del Montseny a Montserrat 
en un sol dia és un rècord que no sé si el 
jovent d’avui seria prou fort per a batre”. 
Al darrer paràgraf explica que arribats al 
monestir “vam donar les gràcies a la nos-
tra Patrona d’haver-nos permès realitzar 
una gesta tan absurda com la d’anar del 
Montseny a Montserrat en una sola jorna-
da”. Jaume Oliveras i Brossa (La Garriga, 
1877-Barcelona, 1957) va ser, segons el geò-

Amb una envergadura que pot arribar a 
170 cm i una longitud d’uns 73 cm és l’au 
rapinyaire nocturna més gran del món. 
Les femelles són més grans que els mascles 
i poden arribar a pesar fins a quatre quilos. 
El plomatge per sobre és marronós amb ta-

graf i historiador Josep Iglésies, “la figura 
més representativa de l’excursionisme pur, 
a qui no mogué cap especulació científica 
ni artística ni literària, sinó un principi ele-
mental d’amor i admiració pels Pirineus”. 
Realitzà un nombre important d’activitats 
alpinístiques a les zones d’Encantats, 
Besiberri i Maladeta. Un exemple seria 
l’ascensió a l’Aneto, que protagonitzà l’any 
1906 amb mossèn Antoni Arenas, on sen-

ques i franges fosques. Els ulls són grossos 
rodons i ataronjats. Té dos plomalls molt 
característics sobre el cap que recorden 
unes orelles, tot i que no tenen res a veure. 

Es distribueix per Europa i Àsia. Ocupa 
una gran varietat d’hàbitats, des dels bos-
cos boreals fins a les estepes mediterrà-
nies de matoll i els deserts de roca i sorra. 
A Catalunya és resident comú i ben dis-
tribuït en ambients mediterranis, i més 
rar en ambients d’alta muntanya mentre 
que és absent a la depressió de l’Ebre. 

És un ocell solitari, sedentari i molt terri-
torial. De dia passa la major part del temps 
quiet als arbres, i a la nit surt a caçar. Deli-
miten el seu territori amb un udol profund 
que pot arribar a sentir-se fins a 4 km de 
distància. Es nodreix sobretot de petits ma-

se proposar-s’ho van obrir dues noves 
vies. Com portaven un equipament gens 
adequat per anar per una glacera, un cop 
van arribar a la collada de Corones (a la 
que accediren per la vall del mateix nom), 
van evitar la neu enfilant-se per l’aresta 
NO, inaugurant l’actualment coneguda 
com via dels descalços. A la baixada, i de 
nou per no trepitjar neu, van optar per fer 
la cresta SO o de Llosàs. Publicà el llibret 
Els llamps de la Maleïda, on descriu el te-
rrible accident que va viure “in situ” el 27 
de juliol de 1916, en què el guia José Sayó 
i el client Adolf Blass van morir al pas de 
Mahoma en ser fulminats per un llamp a 
causa d’una tempesta elèctrica. Afectat per 
aquest incident, l’any següent marxà a Ve-
neçuela, on va ser prevere de la parròquia 
de la ciutat de Tumeremo. L’any 1925 re-
tornà definitivament a Barcelona on, en-
tre altres coses, impulsà la construcció de 
l’església de Santa Teresa de l’Infant Jesús 
del barri de Gràcia, de la que va ser el seu 
primer rector. La punta Oliveras-Arenas 
(3.298 m), davant de l’Aneto, ens el recorda.    

mífers i ocells. La seva oïda és molt sensible 
i li permet detectar un ratolí a més de cent 
metres de distància i atrapar-lo. Les parts 
dures com els ossos o el pèl de les seves pre-
ses no les pot digerir i formen una massa 
anomenada egagròpila, que és regurgitada. 

Fa el niu aprofitant balmes, arbres buits, 
nius vells d’altres aus i forats naturals 
del terreny. Solen pondre uns 4 ous gai-
rebé esfèrics i de color blanc. Són covats 
per la femella durant 35 dies i els po-
llets comencen a volar cap als 70 dies.

Les seves principals amenaces són els hu-
mans, l’ús de pesticides i verins, les torres 
elèctriques, les àligues, les guineus i els 
corbs. A Catalunya s’estima una població 
estable al voltant de les 650 parelles i està 
catalogada com a propera a l’amenaça.

Jaume Oliveras, que Déu vos faci bons
Manel Canales

sms de         muntanya

Duc
Lluís Catasús

Família: Strigidae. Espècie: Bubo bubos
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El Monte Fitz Roy, també anomenat Ce-
rro Chaltén, és junt amb el seu veí Ce-
rro Torre una de les muntanyes més 
difícils d’escalar del planeta i no ho és 
precisament perquè es trobi a l’Himàlaia o 
perquè tingui una gran altitud: és a la Pa-
tagònia i només té 3.405 metres d’altura.
El Fitz Roy i el Cerro Torre, de 3.128 metres 
d’altura el segon, són els punts culminants 
d’una abrupta i asmulada cadena muntan-
yosa en forma de mitja lluna oberta a l’est, 
que separa en aquest punt Xile d’Argentina, 
i que s’extén a cavall del parc nacional xilè 
Bernardo O’Higgins i el parc nacional argen-
tí de Los Glaciares. El nom de Cerro Chaltén 
obeeix al significat del mot chaltén -mun-
tanya que fumeja- en la llengua tehuelche 
dels primers habitants de la zona, i és que 
el Fitz Roy, per la seva situació geogràfica, 
és un cim molt difícil de veure alliberat de 
núvols, al xocar-hi constantment els vents 
humits provinents de l’oceà Pacífic. Aquest 
fet ocasionà que, fins que no començaren 
les primeres exploracions científiques so-
bre la muntanya, els aborígens pensessin 
que es tractava d’un gran volcà al que se 
li atribuïen tot tipus de mites i llegendes. 
El nom de Fitz Roy fou atorgat el 1877 pel 
pèrit Francisco Pascasio Moreno en honor 
de Robert Fitz Roy, capità del vaixell HMS 
Beagle, a bord del qual el naturalista i amic 
seu Charles Darwin féu la volta al món.
Tot i tenir una altitud modesta, el Fitz Roy 
es considera una de les muntanyes més di-
fícils del món per les seves característiques 
morfològiques i la seva localització, doncs 
es tracta d’un cim petri d’aspecte pirami-
dal defensat pels quatre cantons per grans 
parets extremadament llises i verticals, que 
sovint queden recobertes de gel per la com-
binació de les precipitacions freqüents, gai-
rebé sempre en forma de neu, amb els vents 
extrems que les escombren. L’escalada, 
per tant, ha de ser ràpida per aprofitar les 
fugaces finestres de bon temps i restringi-
da a unes poques setmanes durant l’estiu 
austral, i requereix tenir una gran tècnica 
i perícia així com una gran dosi de sort, la 
qual cosa fa que mentre l’Everest és assolit 
per uns quants centenars, fins i tot milers, 
d’alpinistes a l’any, el Fitz Roy és coronat 
només per unes escasses desenes, nor-

malment a través de les dues rutes princi-
pals: la dels Argentins i la dels Francesos.
Els primers intents de conquesta del Fitz 
Roy daten de l’estiu austral dels anys 1936-
37 durant el qual una expedició italiana 
arriba a la base de la muntanya a través de 
l’anomenada, des d’aquell moment, Bretxa 
dels Italians. La primera expedició que es-
calaria amb èxit el cerro seria la francesa 
encapçalada pels alpinistes Lionel Terray i 
Guido Magnone que assolirien el cim el 2 de 
febrer de 1952, després d’un parell de dies 
de dura escalada a través de l’esperó sud. El 
segon ascens exitós és el dels argentins Car-
los Comesaña i Jose Luís Fonrouge el 16 de 
gener de 1965, que obren la via de la Super-
canaleta durant dos dies i mig d’escalada en 
estil completament alpí. La tercera ascensió 
absoluta és a càrrec d’una expedició nord-
americana integrada pels alpinistes Yvon 
Chouinard, Dick Dorworth, Chris Jones, 
Lito Tejada-Flores i Douglas Tompkins que 
conquereixen el cim el 1968 a través de la 
via dels Californians. Els alemanys Kurt 
Albert, Bernd Arnold, Jorg Gerschel i Lutz 

Richter també mesurarien les seves forces 
al Fitz Roy obrint el 1995 la via Royal Flush.
El punt més factible per accedir a la base 
de la muntanya és la població d’El Chaltén, 
sens dubte la localitat més jove d’Argentina, 
fundada el 12 d’octubre de l’any 1985 com a 
evolució necessària del cada cop més con-
corregut camp base del Fitz Roy i d’altres 
cims propers, on es trobaven i es prepa-
raven els primers exploradors i alpinistes 
durant la segona meitat del segle XX. En 
l’actualitat, aquesta petita localitat que 
pertany administrativament a la provín-
cia de Santa Cruz i que es troba al bell mig 
de la vall glacial formada pel riu Las Vuel-
tas, ha esdevingut un dels primers centres 
d’interès turístic a nivell mundial pel seu 
entorn d’extraordinària bellesa. I és que a 
ningú se li oblida la perspectiva d’aquestes 
muntanyes remotes, gairebé irreals, quan 
es deixa la mítica ruta 40, i s’avança per les 
inacabables rectes de la carretera que por-
ta fins a El Chaltén tot resseguint la costa 
nord del Lago Viedma. Sens dubte, un dels 
paisatges més impressionants del planeta.

FITZ ROY la muntanya que fumeja
Eduard Soler

retalls de       muntanya
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Després de revisar molts textos, creiem 
convenient tornar a insistir en els usos 
dels pronoms relatius.
Les formes el que, la que, els que i les que 
només són correctes quan les podem 
canviar per aquell que, aquella que, allò 
que, aquells que i aquelles que. 
Ex.: el que vam triar m’agrada més (allò 
que vam triar m’agrada més).
       els que vénen pel camí (aquells que 
vénen pel camí).
Si no podem fer aquest canvi, convé fer 
servir el qual, la qual, els quals, les quals.

La Unió Excursionista de Catalunya 
(UEC) de Mataró agraeix a  Òmnium 
Mataró que hagi decidit distingir-la amb 
la Distinció Òmnium 2015 a l’entitat.

Aquesta distinció omple d’orgull l’entitat. 
Ja que tota la feina que es fa té caràc-
ter voluntari per part de tots els seus 
col·laboradors. Gràcies a aquesta feina de 
voluntariat cada any, s’edita i es publica 
un calendari d’activitats, s’organitzen xe-
rrades, exposicions, i es preparen sortides 
de muntanya, btt, esquí, trail running … 
sense oblidar la secció infantil, la secció 
de Foto-Cine, els diatònics…
I, malgrat que la UEC de Mataró té un 
marcat caràcter catalanista i sempre hagi 
contribuït  a la defensa de la llengua, la 
cultura i del país, se n’orgulleix d’integrar 
gent molt diversa.
La UEC col·labora activament amb altres 
entitats de la ciutat en actes tant diversos 
com: l’Any Punsola, la Flama del Canigó, 
Càritas, l’Assamblea Nacional Catalana, etc.
Convidar-vos  a l’acte de lliurament que 
tindrà lloc el dijous dia 9 de juliol, a les 7 
de la tarda, a la seu d’Omnium: C/ Argen-
tona, 59 – baixos de Mataró.
Durant l’acte hi haurà actuacions musi-
cals a càrrec de Musicop Duo (Georgina 
Blanch i Dani Comas).

És imminent l’instant en què milions de 
ciutadans d’aquest país, individualment 
davant l’urna, hauran de respondre a 
un emplaçament col·lectiu. D’aquesta 
jornada pot emergir, o no, un procés 
d’emancipació nacional basat en l’exercici 
democràtic, una superació del marc que 
deriva de la transició política de finals 
dels anys setanta del segle passat. Algun 
dia els historiadors fixaran l’inici del 
procés en el qual estem immersos com a 
societat però, avui, volem cridar l’atenció 
sobre els símptomes preocupants que 
s’han aguditzat al llarg d’aquests dies de 
campanya electoral.

És intolerable la pressió que s’ha exercit 
sobre els mitjans de comunicació públics 
d’aquest país. Una manifestació massiva, 
coberta informativament per mitjans dels 
cinc continents, ha estat equiparada per la 
Junta Electoral Central a un simple espai 
de propaganda. TV3 ha estat obligada, via 
blocs electorals, a cedir espais suposada-
ment informatius a voluntat dels partits 
que no van participar a la manifestació, 
sense cap mena de justificació periodís-
tica. Aquestes arbitrarietats, combinades 
amb una actitud agressivament propa-
gandística dels mitjans de Madrid, ha 
fet irrespirable el clima informatiu d’una 

campanya que hauria d’haver estat un es-
pai de debat entre projectes polítics, tots 
igualment legítims.

Tots els mecanismes de l’estat s’han 
orientat a la intimidació dels electors ca-
talans, que han estat bombardejats amb 
tota mena de mentides, exageracions i 
distorsions de la realitat. Contra la il·lusió 
d’un projecte d’emancipació s’hi ha con-
traposat l’amenaça d’una suposada ven-
jança orquestrada per l’estat espanyol a 
nivell internacional. Contra l’acció d’un 
sí, la immobilitat d’un no.

Per tot plegat, els mitjans que som més 
arran de carrer i que la defensa del país i 
de la seva gent forma part del nostre ADN, 
volem deixar clar que aquesta és una so-
cietat madura, que confia en si mateixa 
per a la construcció del propi futur. No 
hi ha res que no es pugui decidir a través 
de les urnes. Així que, voteu el que voteu, 
voteu en gran.

Quan ens referim a un lloc, el pronom 
on, que només hauríem de fer servir 
per llocs físics reals, és equivalent a en el 
qual, en la qual, en què.
Ex.: la casa on visc. La casa en la qual 
visc. La casa en què visc.
Aquí estaria molt malament posar: la 
casa en la que visc. Per tant la combina-
ció “preposició + que” sempre és inco-
rrecta.
El pronom què quan fa una interrogació 
directa o indirecta s’accentua.
Ex.: què passa?

        No sabíem què fer.
Però si no fa d’interrogatiu no s’accentua.
Ex.: que no t’agrada?, podríem dir: no 
t’agrada?
        El que no vull  és que vinguis.
Si us ha semblat molt complicat, podeu 
adreçar les vostres consultes a excursio-
nisme_uec@yahoo.es

Els pronoms relatius
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LITERATURA DISTINCIÓ 

OMNIUM 2015  
a la UEC de Mataró
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amb la col·laboració del Centre 
de Normalització Lingüística de 
Barcelona Delegació de l’Eixample

notícies i        activitats

llengua i        muntanya



redacció

Ruta del Císter
de Jordi Bastart Cassé

Guia i mapa a escala 1:50.000

GR175 Catalunya

Gener del 2013

Col·lecció Senders GR, Cossetània Edicions i Editorial Alpina

Es tracta d’un text de ficció en la línia del que l’autor, col·laborador d’aquesta revista, ens va Des de 
la revista Excursionisme volem felicitar enormement el matrimoni Cossetània Edicions i Editorial 
Alpina alhora de presentar una ruta de la manera més atractiva possible. D’acord que existeixen les 
noves tecnologies. D’acord que amb un GPS o una connexió mòbil ja podem sortir a la muntanya. 
Però també estarem tots d’acord que ens agrada tocar, veure, ensumar, guixar, fer marques en el 
paper. De la mateixa manera que ens agrada caminar, aturar-nos i respirar a fons, recollir fulles, 
fòssils o pedres en el camí. Si sou d’aquests. Aquest exemplar de la Ruta del Císter d’en Jordi Bastart 
se us farà molt llaminer perquè té un format lleuger d’aparent llibreta de mà amb espiral però està 
imprès en alta qualitat, bon paper i molt color. Fitxes senzilles i concretes, minutades. 

A més, si no en tenim prou, i tenim un mapa amb les 5 etapes que ens proposa l’autor: Santes Creus-
Prenafeta, Prenafeta-Poblet, Poblet-Vallbona de les Monges, Vallbona de les Monges-Montbrió de 
la Marca i des de Montbrió fins a Santes Creus. Totes elles són etapes d’una jornada intensa, dels 
17 als 24 quilòmetres, entre 5 hores i 6 hores 30 minuts. Entre totes elles es cobreixen bé els 104 
quilòmetres de la Ruta del Císter passant per l’Alt Camp, la Conca de Barberà i l’Urgell. 
De la mateixa col·lecció més recentment, al maig de 2015, ha sortit Sender de la Mediterrània, GR92 
de Juan Carlos Borrego Pérez. 
revista Vèrtex, editada per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. Diverses peces han 
estat premiades a certàmens literaris del país.
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Per participar en el concurs només heu d’enviar, abans del 31 de ju-
liol, les solucions de com a mínim 12 mots encreuats a l’adreça elec-
trònica del concurs: concursionisme@excursionisme.cat indicant 
el vostre nom i telèfon de contacte. Només serà vàlid un correu elec-
trònic per participant. Entre les respostes correctes se sortejarà un 

lot de llibres de muntanya. En el proper número de la revista sortirà 
publicat les solucions i el nom del guanyador. El guanyador del con-
cursionisme 387 dedicat al cims més alts de cada continent és Carles 
Costilludo. A la pàgina web de la revista www.excursionisme.cat 
podreu consultar les respostes a les preguntes dels números anteriors.

Solucions del Concursionisme 387: 1 Mont Kenya, 2 K2, 3 Popocatepetl, 4 Trikora, 5 Lotse, 6 Huascaran, 7 Mont Vinson, 
8 Denali, 9 Elbrús, 10 Gangkhar Puensum, 11 Shishapangma, 12 Toubkal, 13 Kilimanjaro, 14 Annapurna, 15 Aconcagua. 

En aquest número parlarem de les plantes que formen l’alzinar.

1. Arbust perennifoli autòcton de la família de les umbel·líferes. 
Viu als alzinars aclarits i a les màquies. Té una flor groga petita 
agrupada en inflorescències. El fruit és marró i petit, i jo per si 
de cas no me’l menjaria...

2. Arbust mediterrani típic de l’alzinar litoral. En castellà 
s’anomena durillo.

3. Planta enfiladissa perennifòlia de fins a 2 m d’alçada, de tiges vo-
lubles que es lliguen a les altres plantes. Les flors són grogues i 
presenten un tub llarg enrogit que s’obre en dos llavis desiguals.

4. Planta de la família de les ericàcies. El fruit s’anomena cirereta i 
és una baia comestible, esfèrica, carnosa i groguenca per dins i 
granulada i aspra per fora, amb un color vermellós molt intens. 

5. Planta amb flor de la família Rhamnaceae coneguda també com a 
llampúgol, arnet, boixos bords, garrigó, grana d’Avinyó, mata-
selva i noguereta cornicabra.

6. És un petit arbust perennifoli de la família de les Ruscaceae que es 
caracteritza per les seves tiges transformades en fulles amb els 
seus fruits vermells al centre. S’utilitza com a ornament nadalenc.

7. És una planta enfiladissa de la família de les araliàcies que pot 
arribar a viure fins a 500 anys. És cultivada en jardineria i pre-
senta prop de 40 formes de fullatge.

8. Planta enfiladissa gràcies a circells que li surten de dos en dos a 
la base del pecíol. També coneguda com a sarsa, sarsaparrella, 
banya de bou i matavelles.

9. Al bosc sempre busquem els brots tendres i comestibles d’aquesta 
planta del gènere asparagus.

10. Petita liana, aspra al tacte i enganxosa que arriba a fer un metre 
d’alçada. En castellà se la coneix com a rubia.

11. Liana autòctona molt comuna, coneguda com a vidalba, amb ti-
ges que poden arribar a fer 10 metres de llarg i 5 centímetres de 
diàmetre. Els captaires usaven les fulles pel seu efecte urticant 
que produeix nafres.

12. Planta amb flors de la família de les anacardiàcies. La seva saba 
s’anomena màstic i s’utilitza per a la producció d’una goma o 
làtex que s’empra en aplicacions d’ortodòncia, per a la fabricació 
de vernissos, en pastisseria i per a fabricar licors.

13. Fruit característic de les plantes del gènere Quercus. Dins 
d’aquest gènere hi ha l’alzina, la carrasca, la surera, el garric i 
totes les espècies de roures.

14. Arbre d’aspecte arbustiu molt semblant al ginebró, que es diferencia 
d’aquest perquè a les fulles en forma d’agulla, punxants hi té dues lí-
nies blanques. El bosc formant per aquest arbre s’anomena cadequer.

15. Planta semblant a l’alzina però de port arbustiu. També 
s’anomena coscoll, garriga i grana.
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Peña Canciás  1.928 m 

De l’Escala a l’Estartit  
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Horari: 3h 30 min per la pujada, de  6 a 7 hores per anar i 
tornar.

Desnivell: 800 m.
Dificultat: excursió llarga amb desnivell moderat.
Època: excursió factible tot l’any. No hi ha fonts en el trajecte, 

només un torrent a l’inici. 
Cartografia: Serrablo. Esc: 1:40.000. Ed. Pirineo.
Accés: cal anar a Barbastre i seguir cap a l’Aínsa. Allí seguim 

direcció Ordesa i, a l’altura de Boltaña, prenem el trencall 
cap a la carretereta de muntanya A-1604. Aquesta carretereta 
porta després de dos colls i 24 Km a Laguarta. Aquest po-
ble també és accessible, en 27 Km des d’un trencall de la E-7 
baixant del port de Monrepós cap a Sabiñánigo, 1Km  abans 
del poble de Lanave.

Descripció:
Peña Canciás és una muntanya prepirinenca feréstega i amb 

personalitat. Destaca pels seus plegaments  i tallats espec-
taculars. Domina el poble de Fiscal i és ben visible des de la 
carretera que baixa d’Ordesa. Nosaltres hi pujarem des del 
vessant sud més suau. Laguarta a 1.130 m és un nucli amb 
poques cases però amb una església monumental. En sortim 
cap al nord seguint marques grogues i blanques de PR HU 9 

Horari: 4 a5 h d’anada segons les aturades que fem, 2h de tor-
nada.

Desnivell: +/- 600 m acumulats en quatre pujades i baixades.
Dificultat: excursió força llarga si tornem a peu. La orientació 

pot ser confusa, mapa imprescindible.
Època: tot l’any, a l’estiu podem aprofitar per fer un bany.
Cartografia: Baix Empordà, conjunt de 2 mapes a Esc. 1: 

30.000  Editorial Piolet.
Bibliografia: La travessa de la Costa Brava. Text de Sergi Lara i 

fotografies de Jordi Puig. Editorial Triangle Postals.
Accés: a fi d’evitar el tram més urbà i construït de l’Escala ini-

ciarem la caminada a la cala Montgó. Aquesta es troba al sud 
del municipi ben assenyalada des de l’entrada mateix. Cal 
seguir els senyals que trobarem a cada cruïlla o rotonda. A la 
cala hi ha aparcament públic.

Descripció:
Proposem una caminada per un dels trams més ben preservats 

de la Costa Brava, sense ni una sola construcció per increïble 
que pugui semblar! La cala Montgó pertany al municipi de 
Torroella de Montgrí i marca el límit nord del Baix Empordà. 
Sortim arran de platja a la bonica Cala Montgó, que en reali-
tat és una badia força tancada. Trobem les marques del GR 92 
que seguirem durant mitja excursió. Fem la volta a la badia 

Pasqual Garriga i Martí

ressenyes
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Peña Canciás  1.928 m
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el que fa cap a la caleta al sud. Passem 
a tocar d’un búnquer i guanyem altura 
cap a la Punta del Milà. Cal separar-se 
del  GR uns minuts fins al punt més alt 
d’aquest penya-segat per la vista sobre la 
badia i pel tallat de 80 m del seu espec-
tacular vessant oriental. En pocs minuts 
fem cap a la Punta de la Ventosa on hi ha 
les restes d’unes bateries de canons que 
controlaven aquest tram de costa des de 
90m d’altura. En endavant la línia de la 
costa és intransitable i ens en separem 
seguint la pista que s’allunya del mar. 
Al cap d’un quilòmetre abandonem la 
pista i trenquem a l’esquerra seguint el 
GR 92. Caminem per un ample camí 
pedregós fins a les restes d’una caserna 
militar abandonada. Sempre pel GR se-
guim una pista pel Pla del Milà separats 
del mar per un filat que tanca pastures 
particulars. Quan el GR se  separa de la 
pista nosaltres iniciem la davallada per 
un camí en direcció a la cala Ferriol. 

asfaltada. Surt de l’Estartit pel punt on 
hem entrat i passa per una gran casa 
pairal,  la Torre Ponça. No té pèrdua i 
passem  per zones d’explotació forestal 
i ben a prop de la caserna abandonada 
abans de fer cap de nou sobre l’asfalt, a 
l’entrada de la cala  Montgó.  

De l’Escala a l’Estartit  

Aquesta és pedregosa i tancada per uns 
grans illots on sovint hi ha grups de gent 
fent immersió. Guanyem de nou altura 
pel cantó oposat al que hem baixat se-
guint ara marques verdes i blanques 
d’un sender local. Pugem 150 m just 
abans d’iniciar una nova baixada cap 
a la cala Pedrosa que reconeixem  per 
l’illa del mateix nom que té al davant. 
Just abans d’arribar-hi admirem al nord 
la punta del Cap del Castell. A  la seva 
base  distingim el túnel navegable de 
la Foradada de 70 m, el més llarg de la 
costa catalana. Cala Pedrosa és estreta i 
fonda, ideal per un bany. En sortim per 
un atapeït bosc de pins que guanya al-
tura de nou, passa a tocar d’un avenc i 
arriba un pla asfaltat d’on surt una pista 
que porta a la part més alta del nucli de 
l’Estartit. Hi ha un mirador des d’on es 
veuen perfectament les illes Medes. Po-
dem visitar aquest nucli turístic però per 
tornar a peu a la cala Montgó haurem se 
seguir durant 2h una pista inicialment 

ressenyes

que va fins a Fiscal i passem sota una tor-
re d’alta tensió. Remuntem un pendent 
costerut i pedregós guanyant altura rà-
pidament. Anem paral·lels al torrent de 
San Salvador i encarem la serra del Ga-
bardón. La vegetació és dominada pels 
compactes i punxeguts eriçons o “cojines 
de monja”, boixos i pinets. Darrere tenim 
perspectiva del vessant nord de la serra 
de Guara. A partir dels 1.400 m el terreny 
perd inclinació però, més erosionat i pe-
dregós, esdevé perdedor, cal fixar-se bé 
en les fites. Arribem a la collada de la 
Cruz del Muerto des d’on per fi veiem 
la Peña Canciás, encara llunyana. Per 
una pista, tot perdent una mica d’altura, 
revoltem tota la capçalera del Barranco 
del Bosque. La pista porta al coll Gabar-
dón o de la Sierra de Ligüerre cap on 
baixa el PR HU 9 fins a Fiscal. Nosal-
tres seguim la pista fins a arribar a les 
Praderas de Tratús i on a l’estiu trobem 
vaques (1.600 m, 2 h 30 min). A partir 
d’aquí el camí el marquen grans fites 
que s’agraeixen. Encarem la Peña pel 

llarg, pedregós i sostingut pendent del 
seu ample vessant sud, cobert d’eriçons  
i prades. Al centre del vessant un ple-
gament de la roca fa una fondalada on 
a la primavera corre l’aigua. Arribem a 
la carena al seu punt més oriental (3h 15 
min) i s’obre als nostres peus un tallat 
espectacular i vertiginós fins a la vall 
del riu Ara. Carenegem cap a l’oest fins 
a arribar al vèrtex geodèsic que marca 
el cim de Peña Canciás, 1.928 m, 3h 30 
min. Tenim davant nostre tot el Pirineu 
central d’Osca, del Bisaurín al Turbón, 
amb els cims d’Ordesa atraient les mi-
rades. A ponent queden  San Juan de la 
Peña i la Peña Oroel. Grandiós! Tornem 
per on hem vingut.
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