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Refugi CARO “Pepito Anguera” 
Alfara de Carles
661 54 88 78 - www.refugiueccaro.cat 
Email: info@refugiueccaro.cat (Josep Estrada)
· Altitud: 1.109 metres · Capacitat: 40 places
· Ports de Beseit i al vessant nord del Caro (Baix Ebre)
· Activitats: muntanya, travesses, excursions, BTT, engorjats, natura, 
escalada, espeleologia.

Refugi CINQUANTENARI 
Estany de Baborte (lliure) 
· Altitud: 2.392 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi GRÀCIA 
Estany d’Airoto (lliure) 
· Altitud: 2.194 metres
· Pirineu, massís de Marimanya, al sud de 
  l’estany d’Airoto
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 10 places
· Activitats: muntanya, escalada, esquí de muntanya, travesses

Refugi MATARÓ 
Vall de Gerber (lliure)
· Altitud: 2.475 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

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

Refugi LES CLOTES 
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 989 metres 
· Al nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 10 places
· Activitats: ascensions, travesses, BTT, senderisme, espeleologia

Refugi de Cova Cambra
Tortosa (lliure)
· Altitud: 1306m
· Al centre del Massís del Port, a la molta del Catí.
· Comarca: Baix Ebre
· Capacitat: 18
· Activitat: Espeleologia, barranquisme, BTT i excursionisme

Refugi de REBOST 
Bagà
608736714 - www.refugirebost.cat
· Altitud: 1.628 metres
· Vessant sud de la Tosa d’Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 50 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BTT, escalada, senderisme

Refugi MAS DEL TRONC 
639 444 984 - Cristina / 629 169 788 - Xavier 
Facebook: Refugi Mas del Tronc
· Altitud: 719 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 30 places
· Activitats: travesses, passejades, BTT, excursions, senderisme

LA MOLINA 
(Xalet i refugi)
646 744 669 / 972 145 107 www.xaletuec.com
· Altitud: 1.491 metres
· Carrer Casavella, 14. La Molina 
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 50 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleologia

Refugi de PUIGCERCÓS 

659 682 205  
www.uechorta.net/refugi-de-puigcercos
Email: refugipuigcercos1@gmail.com
(Olga Mata i Marçal Gisbert)
· Altitud: 795 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre l’Hostalet i el Cobert 
  de Puigcercós
· Comarca: Ripollès 
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BTT, pesca

Barcelona
C/ Rocafort, 7 | 08015 
Telèfon 93 454 58 55
www.uecbarcelona.org
secretaria@uecbarcelona.org

Horta (Barcelona)
Pintor Mir,16 Tenda1| 08031
Telèfon/Fax 93 358 37 40
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Gràcia (Barcelona)
Encarnació,131-133 | 08025
Telèfon 93 285 34 54
www.uecgracia.cat
secretaria@uecgracia.cat

Sants (Barcelona)
Jocs Florals, 51-53 | 08014
Telèfon 93 332 54 94 
Fax 93 331 10 12
www.uecsants.cat
uecsants@uecsants.cat

Bagà
Raval, 18 | 08695
www.uecbaga.org
Cunill.joan@gmail.com

Mataró
Nou, 29 | 08301 
Telèfon 93 796 14 30
www. uecmataro.org
uecmataro@telefonica.net
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Ens espera un gran any 2019

Triar el lloc, buscar companys de viatge, traçar la ruta, repassar la logística i deixar 
anar la imaginació. Així tracem una sortida, una travessa, un viatge i segurament 
aquesta és la mateixa mecànica que apliquem mentalment al començament d’un 
nou any. 

El visualitzem, triem els objectius i dibuixem com els aconseguirem. Aquest 2019 
serà un gran any, un any de llibertat. Repasseu doncs la vostra llista de desitjos i 
no deixeu de visualitzar-ne cap durant l’any. Gaudiu del trajecte que nosaltres us 
hi acompanyarem per damunt la neu, si més no en aquest número 408. Pedalem 
damunt la neu, a Lapònia, però no hi anem en trineu sinó que ho fem amb una 
bicicleta, i així ens ho explica l’Elsa Camí a qui veiem a la portada amb un somriure 
dibuixat a la cara malgrat l’esforç de trobar el camí per damunt la neu amb una fat 
bike. És cansat, sí, però també és molt divertit.  

Tampoc és fàcil obrir-se camí per terres llunyanes, les muntanyes del Taure, a 
Turquia són un altre dels destins que us proposem, hi anem molt ben acompanyats 
per l’Eduard Jornet, el Dani Tavares i tot un grup d’amics de la UEC de Mataró. Una 
travessa exòtica però ideal per a fer en grup per compartir bones estones i noves 
coneixences. Que no us faci mandra somiar en viatges exòtics, si més no aprofiteu 
que comença el 2019, i somieu bé sigui en terres llunyanes o bé sigui en terres 
cosines germanes com les muntanyes basques, Beriain i Aizkorri, que gaudim de 
la mà del nostre excursionista més experimentat, en Pasqual Garriga, qui té moltes 
ascensions a les cames. Recordeu que pujar una muntanya i gaudir de les vistes ens 
ajuda a pensar amb més claredat, a triar els objectius de l’any i a esvair les cabòries, 
que també va bé fer-ho de tant en tant. 

En aquesta edició de la revista Excursionisme, ens mirem els llibres d’una altra 
manera, i n’hem triat un que ens ha atrapat, com al seu autor, en Josep Maria 
Romero, l’ha atrapat l’Orient. Hem volgut esbrinar de tu a tu què i qui hi ha al 
darrere del llibre Cròniques Orientals i alerta perquè hi hem descobert tot un 
personatge esperem que en gaudiu i potser fins i tot compartireu la seva manera 
pausada de mirar-se el món. Tanquem el primer número del 2019 amb una mica 
d’activitat hivernal cim amunt acompanyats d’en Carles Gel amb qui farem el Pic de 
Comapedrosa, el Pic de Baiau i la Roca Entravessada. I, tot seguit, podreu gaudir 
com sempre de les nostres seccions. 

Esperem que tingueu un gran 2019 amb nosaltres, moltes gràcies per fer possible un 
any més la revista Excursionisme i el calendari 2019!
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Lapònia amb fat bike
Text d’Elsa Camí i fotografies de David Casalprim i d’Elsa Camí 

La bici màgica que sura sobre la neu o fat bike
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Sempre hi ha una primera vegada per a tot i aquesta ha estat la del meu primer 
viatge organitzat amb bicicleta. I no només això, vaig deixar a casa la meva bici 

estimada -companya de viatge des de fa més de 10 anys-, i la vaig substituir per la 
fat bike de l’organització. Quin canvi! amb aquestes rodes tan gruixudes, la sorra 
de Bolívia o Mongòlia no hagués representat cap problema. Així doncs, abans de 

començar ja tenia força novetats. 
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En ruta!

El primer dia és com començar a 
anar amb bicicleta altre cop. Tornar 
a aprendre la manera com pujar a la 

bici, com seguir endavant sense anar fent 
esses, quines marxes posar per tenir una 
bona carència, aprendre a sentir la neu 
per agafar sempre la traça més compacte 
i sobretot… aprendre a caure! Un a un, 
tots vam anar per terra. Ara, la neu és tan 
tova que la caiguda més que dolorosa és 
còmica.
De seguida, vam entendre que havíem de 
canviar l’horari. Calia matinar per agafar 
la neu de primera hora. Cap a l’una del 
migdia la neu estava completament trans-
formada, pasteta, i pedalar es feia impos-
sible. A la primavera, a aquestes latituds, a 
les 5 del matí ja s’aixeca el dia, així que no 
és fa difícil començar aviat.
Les etapes comencen i acaben en cabanes, 
i a vegades a mitja etapa també en trobes 
alguna per parar a fer un mos. Quan vas 
pedalant no passes fred, de fet, si el dia és 
bo, amb la tèrmica i el paravent ja en tens 
prou. Però, en parar sí que el fred va ca-
lant i tenir un aixopluc es fa molt còmode. 
Les cabanes són força austeres, com els re-
fugis lliures del Pirineu, però estan molt 
ben aïllades i amb unes estufes que fun-
cionen perfectament. Un cop escalfada, 

pots estar amb màniga curta o jerseiet, 
mentre que a fora la temperatura baixa 
sota zero. Dues de les nits són en cabanes 
lliures i les tres restants en cabanes tipus 
bungalous. Amb dutxes i tot tipus de co-
moditats.
Si em poso a descriure el paisatge, pro-
bablement us semblarà monòton i poc 
emocionant. No vam veure ni grans mun-
tanyes, ni boscos frondosos ni tan sols 

molta diversitat animal o vegetal. Vam 
veure blanc, turonets i arbres escampats. 
Però així i tot, no paràvem de fer fotogra-
fies. És un paisatge espectacular, no sé 
si serà per la immensitat, el blanc sobre 
blanc o el silenci, però tot plegat el con-
verteixen en un lloc únic.
Vam començar pedalant per la taigà, i de 
mica en mica els arbres anaven minvant 
fins que van desaparèixer del tot i vam 

Lapònia amb fat bike

De bon matí quan la neu encara és dura

Divisant la tundra abans de la baixada
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entrar a la tundra. Durant tot el recorre-
gut, anàvem travessant llacs que en estar 
coberts de neu es convertien amb grans 
extensions blanques. La major part de la 
ruta transcorre sobre pistes de neu. Nos-
altres hi vam anar a mitjans d’abril, això 
vol dir que les motos de neu ja han pas-
sat diverses  vegades i han aixafat la traça 
compactant la neu. Si no fos per això, no 
crec pas que s’hi pogués ciclar.
Tot i ser rutes marcades per motos de neu, 
en creuem molt poques, és realment so-
litari. L’únic que ens acompanya sempre 
és el soroll del fregament de la roda amb 
la neu, però en parar, silenci absolut. En 
dues ocasions, però, ens vàrem creuar 
amb un grup de trineus i un altre dia amb 
un parell d’esquiadors de fons que també 
feien ruta.
Ja per concloure, només dir que ha estat 
un viatge 100% recomanable. A part de 
l’impressionant del lloc en si, anar amb 
fat bike és molt divertit i et permet peda-
lar per allà on semblava impossible. A més 
a més, com deia al principi, també ha estat 
la primera vegada amb viatge organitzat. 
D’entrada no les tenia totes, però m’ha 
agradat molt. M’he sentit molt a gust i he 
pogut compartir aquesta experiència amb 
un grup de gent fantàstica.

Si voleu veure més imatges i el vídeo de 
Lapònia, i com ens ha anat amb els diver-
sos viatges en bici arreu del món, consul-
teu el notre blog: 
https://pitonissesdelnylon.wordpress.com

ORGANITZACIÓ: ESPAI BICI 
(https://www.taranna.com/viaje-en-bicicleta-
laponia/)

DADES TÈCNIQUES

> 165 km

> + 829 m. El desnivell no és gaire  significatiu, però 
suficient. Vam acabar arrossegant la bici pel que 
semblaven pendents suaus. Tot i anar amb aquestes 
rodes, la neu s’enfonsa i és molt difícil avançar en pujada.
> 84% per pistes de neu. La part restant, per carreteres 
secundàries. Depèn molt de l’estat de la neu que es 
pugui pedalar per les pistes. En el nostre cas vam haver 
d’arrossegar la bici al primer dia (per neu fosa) i l’últim per 
gruix de neu tova i sense compactar.
> 5 etapes (d’entre 5 i 8 hores) + 2 dies de viatge
> Realitzat a l’abril de 2018

Amb un dia tapat la senyalització és impressindible per no perdre la pista

Pedalant al costat d’un dels pocs rius que trobem
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Les muntanyes del Taure
Text i fotografies d’Eduard Jornet i de Dani Tavares

El mes de juliol del 2018 uns socis de la UEC de Mataró ens desplacem a Turquia amb 
l’objectiu de conèixer muntanyes de fora d’Europa, el destí triat va ser un petit massís de la 

serralada del Taurus o muntanyes del Taure. 

Turquia es troba a cavall de dos con-
tinents, Europa i Àsia, l’estret del 
Bòsfor els separa. La part asiàtica, 

molt més extensa, és on hi ha les grans 
serralades que travessen el país d’est a 
oest. Al nord, hi trobem la serralada de 
Ponto, i al sud la serralada del Taurus, 
paral·leles al mar Negre i la Mediterrània 
respectivament, entre les dues el gran al-
tiplà de l’ Anatòlia.

Dissabte 21 al matí ens trobem a l’aero-
port de Barcelona amb destí a Kayseri 
via Istanbul. Dos integrants del grup ens 
esperen a Kayseri i l’últim dels membres 
d’aquesta colla arriba el diumenge 22, 
en total serem dotze persones caminant 
i escalant per la regió triada uns mesos 
abans.

Kayseri és la capital de la província amb 
més d’un milió i mig d’habitants, a una 
altitud de 1.050 metres. Es localitza al 
centre de la península d’Anatòlia i al peu 
de l’Ercylles, un volcà extingit de 3.916 
metres, el cim més alt d’aquesta regió ana-
tòlica. 

Diumenge al matí el dediquem a conèixer 
alguns monuments seljúcides de la ciutat, 
el seu basar, les mesquites i els carrers. 
També aprofitem per comprar records 
per la família i aliments locals per afron-
tar el nostre recorregut per la muntanya. 
Ens acompanya en Moris Van Der Bosch, 
el guia de Demavend Travel. Després de 
dinar i recollir l’últim membre del grup 
iniciem el viatge cap a Çukurbag amb un 
modern bus.

Aquest poble rural està situat a 1.500 me-
tres d’altitud, a l’entrada del Parc Nacional 
Aladaglar, i ens instal·lem al Taurus Guest 
House, petit alberg-refugi amb 6 habitaci-
ons i un jardí amb flors i arbres fruiters on 
assaborim el te, les pastes i les fruites que 
ens ofereixen els seus propietaris.

A les cinc del matí del dilluns 23 acabem 
de triar l’equipament que portarem du-
rant la travessa, la resta la repartim entre 
el que deixem per la tornada i el que han 
de portar les mules cap al campament on 
arribarem al vespre. Prenem l’esmorzar tí-
pic dels habitants d’aquesta regió, la taula 
és plena de menjar, hi ha pa, tomàquets, 
cogombres, cireres grogues, formatge ten-
dre semblant al nostre mató, olives negres, 
julivert, diverses melmelades, te, cafè i llet 

Direktas 3.510 m des de Yedigöller
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en pols, aquest esmorzar, amb petites va-
riacions, serà l’esmorzar típic que pren-
drem durant tota la travessa.

Ens repartim en dos vehicles tot terreny, 
uns a dins la cabina i els altres a la cai-
xa amb les motxilles, el sol és darrere les 
muntanyes i la temperatura encara és for-
ça fresca, els que van a la caixa s’abriguen 
com si fos hivern, però quan toca el sol la 
temperatura puja per sobre els 25 graus. 
Passat el poble de Pinarbasi deixem la 
petita carretera que uneix els pobles 
d’aquesta vall i els vehicles prenen una 
pista de terra que s’enfila enmig de camps 
de pasturatge, els primers raigs de sol ja 
surten a través de les carenes i comencem 
a veure les cingleres i cims on viurem els 
propers dies. 

Muntanyes calcàries erosionades al llarg 
dels segles per la neu, la pluja, el vent o 
els terratrèmols.  Mentre els vehicles van 
ascendint veiem com s’allunya el món fèr-
til de la vall, el verd de la vegetació dels 
camps conreats i les plantacions dels ar-
bres fruiters i com contrasta amb el món 
mineral gris ocre on ens endinsem. Mal-
grat tot, en alguns racons d’aquest abrup-
te terreny en descobrim alguns de  verds 
on els  pastors nòmades passen l’estiu en 
les seves construccions de troncs o barres 
metàl·liques cobertes per lones.

Arribem a 2.000 metres d’altitud, i degut 
a una primavera molt plujosa, la pista ha 
quedat molt malmesa, és en aquest lloc 
que hem de canviar de vehicle, un tractor 
amb el seu remolc decorat amb imatges de 
les muntanyes que ens envolten, ens por-
tarà a través d’aquest camí que remunta la 
vall de Maden.

Sacsejats dins el remolc anem tot el grup, 
les motxilles i uns sacs de ciment que 
transporten per arreglar una petita cons-
trucció que hi ha al final de la pista. Hem 
de baixar del remolc un parell de cops i 
fer més d’un centenar de metres a peu per 
culpa de  les esllavissades de roques i fang 
que fa que el tractor i remolc prenguin 
una inclinació perillosa per a nosaltres 
enmig d’aquesta vall engorjada.

El lloc és fantàstic, hem arribat a 2.875 
metres d’altitud, al llac Karagöl. Les im-
pressionants parets del circ il·luminades 
pel sol i l’intens blau del cel ens inciten a 
començar, per fi, aquesta caminada que 

vam planificar fa uns mesos. Carreguem 
les motxilles, lleugeres, i prenem un sen-
der ascendent amb una marxa lenta per 
assolir un primer coll que està per sobre 
dels 3.000 metres, seguint el sender arri-
bem al petit llac Yilchz. Un suau descens 
enmig d’una franja de roques volcàniques 
en aquest món calcari ens porta a les fonts 
de Akçay Yayla, on hi ha una família de 
pastors nòmades que passen l’estiu amb el 
seu ramat, són d’Adana, 125 quilòmetres 
al sud. Nosaltres aprofitem per fer un des-
cans i ens conviden a beure el te amb ells, 
signe de la seva hospitalitat, hi establim 
una conversa , el Moris ens fa de traduc-
tor i ens assabentem que a cada vall, els 

pastors són de diferents pobles, la família 
d’en Kurt Hasan fa anys que porten el seu 
ramat a aquesta vall. És un jove matri-
moni amb el germà, la cunyada i la seva 
filla de pocs anys. La seva vida per sobre 
dels 3.000 metres durant bona part de 
l’any és austera, però disposen de telèfon 
mòbil i una petita placa solar per generar 
energia i poder il·luminar l’interior de la 
carpa durant la nit. Ens creuem amb di-
ferents assentaments de pastors amb ra-
mats d’ovelles, però també, alguns, tenen 
vaques i cavalls i sempre amb gossos que 
els vigilin, alguns d’aquests són de la raça 
kangal que degut a la seva corpulència i 
força defensen els ramats de l’atac dels 

Canvi de vehicles a l’inici de la travessa

Llac Karagöl
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llops, ens impressiona el collar que porten 
amb unes punxes entre 5 i 8 centímetres 
per evitar les mossegades dels llops al coll, 
un dels pastors ens diu que un dels gossos 
que té és un creuament de lloba i kangal.
Deixem aquesta zona de pasturatges ini-
ciant un ascens cap al sud per un terreny 
pedregós, el sender es va enfilant poc a 
poc, davant nostre, una muralla de poc 
més de cent metres sembla que ens barra 
el pas, però unes fites ens marquen el pas 
a través de petits graons. A la dreta hi ha 
una cinglera d’uns dos-cents metres que 
cau quasi a plom a un petit circ vorejat 
de muntanyes de més de tres mil metres, 
durant aquesta pujada ens dividim en dos 
grups, el primer assoleix el cim Mtat de 
3.517 metres, el segon grup passa pel coll 
situat a 3.400 metres. El descens cap al 
llac Yaylasi s’efectua tot baixant una llarga 
tartera dreta i un xic delicada per algun 
dels membres del grup, ja que  el cansa-
ment es va fent evident. Arribats al llac, a 
3.060 metres ens espera en Yusuf amb una 
mula per recollir els membres que ja van 
molt cansats i portar-los fins al campa-
ment. En Yusuf és un guia d’alta munta-
nya que ens acompanyarà durant les esca-
lades als cims. Des del llac remuntem un 
centenar de metres fins a un petit coll on 
al fons ja veiem l’esplanada de Yedigöller, 

a 3.080 metres d’altitud, en arribar veiem 
que ja tenim les tendes muntades i el cui-
ner ens ha preparat te amb galetes dins 
una sòbria carpa amb una taula i bancs de 
fusta. Un dia llarg!

El majestuós cim del Direktas és el sen-
tinella de Yedigöller. Avui dimarts ens 

dividim en grups, uns a escalar, altres a 
caminar i altres a descansar. Després de 
l’esmorzar a la turca, preparem l’equip 
d’escalada que supervisa en Yusuf i inici-
em l’ascens pel  vessant sud-oest del Di-
rektas, primer per un terreny franc que es 
converteix en un caos de roques que hem 
de sortejar entre petites terrasses i canale-

Campament Yedigöller a 3.080 m

Trobada amb pastors d’Akçay Yayla

Les muntanyes del Taure
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tes per arribar a un replanet de la cara sud 
on ens encordem. L’altre grup surt una 
mica més tard, baixant uns metres fins al 
llac Büyük van voltant el Direktas per as-
cendir pel vessant nord-est, on troben una 
gran congesta de neu que esta protegida 
per la paret nord del Kizilyar a l’esquerra 
i la paret sud del Direktas a la dreta, re-
munten fins al coll que separa els dos cims 
i fan un recorregut pel circ Katir Kiri, un 
terreny rocallós i sec enmig de cims que 
sobrepassen els 3.600 metres d’altitud.

Ja encordats continuem l’ascensió de la 
cara sud per una petita canaleta que aca-
ba en una placa de III superior que hem de 
flanquejar i girar cap a la dreta per una ca-
nal molt descomposta, després d’unes ti-
rades fàcils per canals amb roca molt solta 
i algun pas de III grau assolim aquest im-
pressionant cim de 3.510 metres.

En arribar al campament un dels mem-
bres del grup no s’ha recuperat bé i la seva 
salut ha empitjorat. Després de valorar 
el seu estat decidim fer l’evacuació cap a 
l’hospital. Per comunicar amb el grup de 
socors hem de pujar un turó amb un des-
nivell de 150 metres des del campament, 
després d’algunes trucades telefòniques 
aconseguim que vingui un helicòpter mi-
litar a les dues de la nit. Impressionant el 
vol durant la nit per arribar al campament 
a través de les muntanyes!

Just abans d’emprendre la marxa hem 
ajudat al conductor de les mules i al cui-
ner a recollir el campament. Són les 10 
del matí quan comencem a caminar. Pas 
a pas anem pujant per aquest terreny ro-
callós, sense vida animal aparent i, on de 
tant en tant, apareix un bri de vida vege-
tal en forma de petites flors arrecerades 
del vent i del fred. A darrere nostre, el 
Direktas va canviant de tonalitats, el joc 
que fan les boires amb el sol ens mera-
vella i fa que aquesta pujada, una mica 
monòtona, no sigui tan feixuga. Tot fent 
ziga-zagues arribem a la carena. La boi-
ra ha envaït tot l’espai, només de tant en 
tant ens premia amb una obertura per 
on distingim alguna carena dels altres 
cims, el fons dels circs o el petit grup que 
va amb el Moris i les mules transportant 
el nostre equipatge i el material d’acam-
pada. Ells avancen, passant pel coll de 
Çelikbuyduran Geçid, a uns tres-cents 
metres més avall, fent camí cap al proper 
campament.

Canaleta al Direktas

Rapelant per la ruta normal del Demirkazik

Asli, escaladora turca que ens acompanya al Demirkazik
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El Emler amb 3.723 metres és un dels 
cims més alt de l’Aladaglar, un cim sense 
cap dificultat tècnica, i malgrat que la boi-
ra ens envolta ens deixa veure durant uns 
instants el cim més alt del Parc Nacional 
Aladaglar, el Kizilkaya de 3.771 metres, el 
tenim a poc més d’un quilòmetre de dis-
tància i separat pel coll abans esmentat.

Un descens de quasi 1.800 metres a través 
de la vall Kara Yalak primer, saltant i cor-
rent per la divertida tartera encaixonada 
per les impressionants parets rocalloses 
del Emler i el Eznevit on encara hi han 
congestes de neu i després per l’estret en-
gorjat que forma aquesta vall ens situa en 
un paratge vegetal, ple de plantes florides 
amb colors variats i insectes voleiant al 
seu voltant.

Sokulupinar a 1.980 metres és on hi ha 
instal·lat el nostre campament, un prat 
verd cuidat per les empreses que gestio-
nen els recorreguts pel  parc nacional, un 
campament bàsic i auster, però amb les 
mínimes comoditats, una gran taula amb 
cadires cobert per un gran tendal per pro-
tegir-nos del sol, la pluja o el fred, alguna 
butaca, vàter i dutxes amb aigua freda i 
unes postes de sol espectaculars, i just al 
davant el  vessant oest del Demirkazik.

Passem una nit intranquil·la, ens hem de 
llevar a les 2 de la nit, alguns ja han desis-
tit de l’ascensió durant el foc de camp cele-
brant l’arribada de la companya evacuada 
dos nits abans a Yedigöller, algun altre de-
sisteix tot just abans de deixar la comodi-
tat del sac de dormir, al final som cinc els 
que ens aixequem mig adormits encara, 
engolim alguna cosa que ens ha preparat 
el cuiner i pugem al vehicle tot terreny que 
ens deixarà a 2.260 metres. Són les qua-
tre del matí, amb els  llums frontals al cap 
iniciem la caminada per l’espectacular 
engorjat que separa la vall de Katacik on 
hi ha el campament de la vall de Narpuz al 
vessant sur del Demirkazik. La claror va 
guanyant espai mentre sortegem els gorgs 
secs a través d’un sender que ens condu-
eix a aquesta vall que forma un circ amb 
les parets majestuoses dels cims que su-
peren els 3.500 metres d’altitud. A 2.900 
metres una fita ens marca un canvi de  
direcció cap al nord, davant nostre tenim 
el següent obstacle per superar, la tartera 
de Kizil Çarçat, que amb un fort  pendent 
entre les cingleres d’aquest lloc ens dei-
xarà al coll carener, però la nostra marxa 

s’alenteix, hem de vigilar com posem els 
peus per no fer més passes del compte, vi-
gilar per no fer caure pedres que colpegin 
als companys que van per sota, fer petites 
grimpades per la roca descomposta per 
evitar fer passes enrere quan les pedres 
fines de la tartera ens cobreixen per sobre 
dels turmells, així arribem als 3.300 me-
tres del petit coll.

Ens encordem, una paret de quasi quatre-
cents metres ens separa del cim, no és 
difícil, però la seva inclinació és exposa-
da, més de set-cents metres ens separen 
del fons de la vall, l’escalada es senzilla i 
divertida, petites canaletes, plaques incli-

nades, terrasses i cornises ens porten fins 
a l áresta cimera i al segon cim més alt de 
l’Aladaglar, el Demirkazik amb 3.757 me-
tres. Són les dotze del migdia, el panora-
ma és formidable des del cim malgrat el 
joc de les boires amagant i mostrant els 
cims que l’envolten. Passem una hora dalt 
del cim abans d’iniciar el descens en un 
llarg encadenament de ràpels pel mateix 
lloc que hem pujat, la tartera la baixem 
ràpidament saltant i corrent fins a la vall 
on reprenem el camí de l’engorjat fins a 
trobar el xofer i el vehicle que ens por-
ta al campament. Són les set de la tarda 
quan rebem les felicitacions de la resta del 
grup i unes merescudes cerveses fresques 

Ruta normal al Demirkazik

 Altiplà de Yedigöller

Les muntanyes del Taure
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de mig litre. La resta del grup ha passat 
el dia voltant pels senders de la falda del 
Demirkazik, fotografiant i descobrint els 
racons d’aquest indret.

El dia 27 sortim d’hora amb la frescor 
del matí. Una suau pujada per la pista 
amb el vessant oest del Demirkazik a la 
dreta i els pobles i la vall del riu Ecemis 
a l’esquerra ens deixa a la font de Arpalik, 
on hi ha un gran abeurador pel ramat de 
vaques que els pastors tenen instal·lats en 
aquest lloc. D’aquí baixem cap al barranc 
de Cimbar, amb una extensa vegetació de 
bardisses i flors, és realment una experi-
ència per la vista i pels sentits. Impossible 
no meravellar-se pel paisatge rocallós de 
les immenses parets que ens acompanyen 
durant tot el recorregut pel  fons d áquest 
barranc.

Retornem a Çukurbag on celebrem amb 
un bon sopar típic d áquesta regió anatò-
lica el comiat dels habitants i les munta-
nyes del Taurus que ens han acollit du-
rant uns dies.

Grup al cim del Direktas 

Demirkazik 3.757 m

Grup format per Bernat Baro, Josep Baro, Núria Duran, Carme Jimenez, 
Carmen Sancho, Xavier Torramilans, Jordi Gasso, Susi Gay, Merxe 
Mubarik, Dani Tavares, Eduard Jornet, Moris Van Der Bosch, Yusuf 
Biltekin, Asli Gütbüz, Ramazan Karamik, Kukirg Okçu, Ahmed Kira.
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La serra d’Aizkorri , amb 
l’Aitxurri, sostre d’Euskadi, 

vistos des de l’Aizkorri

Beriain i 
Aizkorri, 
muntanyes basques

Tots sabem fins a quin punt la dèria de pujar muntanyes forma part de l’ADN de la 
gent del País Basc i Navarra. És un fet social i cultural que neix de la bellesa de les seves 

muntanyes. Les muntanyes d’Euskal Herria són un conjunt de massissos clarament 
individualitzats i més o menys separats per valls verdes i pobles encisadors que val la 
pena descobrir. Quan un hi va, queda atrapat. Proposem aquí dues ascensions a dos 
cims emblemàtics d’aquella geografia: el Beriain, punt culminant de la serra d’Andia i 

l’Aizkorri, el massís més alt d’Euskadi.

Text i fotografies de Pasqual Garriga i Martí

Així és com denominen bascos i 
navarresos les seves muntanyes. 
Tots tenen clar que la muntanya 

més alta és l’Hiru Erregeen Mahaia (Mesa 
de los tres Reyes), als confins de Navarra 
amb Aragó. I que, des dels cims més alts 
dels Pirineus a l’est fins a les serres d’An-
derejo o el Salto del Nervion als confins 
amb Burgos, a l’oest, tot és muntanya bas-
ca. És amb aquest esperit que, aprofitant 

la Setmana Santa, m’he atansat dos cops 
a aquelles muntanyes. Ho he fet deixant 
de banda els Pirineus però sense ànim de 
fer distinció entre les serres navarreses 
d’Aralar, Urbasa i Andia de les d’Aizkorri, 
Gorbeia, Urkiola o serra de Toloño situa-
des dintre del País Basc. I és que a totes 
s’hi parla el mateix, totes són boniques i 
verticals. Totes fereixen el contrast de les 
valls verdes on pasturen ovelles latxes 

amb l’aridesa dels seus cims calcaris. En 
definitiva totes enganxen el muntanyenc, 
i quan en marxem ja pensem on anirem el 
proper cop que puguem anar-hi. 

El problema d’anar-hi per Setmana Santa 
o en algun pont llarg de la tardor és que 
la meteorologia atlàntica, que dota aque-
lles muntanyes d’eterna verdor, també 
ens pot acabar fent la guitza. Llavors cal 

Muntanyes d’Euskal Herria
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prendre-s’ho amb calma i mirar de visi-
tar el seu espectacular litoral o els seus 
pobles i ciutats. Aprofitem l’ocasió per 
amarar-nos de la manera de fer d’aquella 
gent a qui els agrada el frontó o prendre 
zuritos de vi. Descobrim la seva manera 
de fer, la seva religiositat, la seva parla, 
els seus esports autòctons. Sense oblidar 
la seva cultura de pintxos i tabernes, i 
també, és clar, la seva gastronomia. L’alta 
o la més popular de les fondes dels po-
bles. No us vull fer aquí un espot publi-
citari però és que és cert, Euskadi ena-
mora.

En aquest article us parlaré de la meva 
primera visita a Euskadi on la meteo-
rologia ens va deixar fer menys ascen-
sions de les previstes. Tot i això vàrem 
ascendir el Beriain i l’Aizkorri que són, 
respectivament, les muntanyes més altes 
de Navarra i del País Basc, si excloem 
els Pirineus. En els seus cims, també hi 
trobem les dues ermites i els respectius 
refugis lliures més alts . El tast fou sufici-
entment engrescador com per tornar-hi 
l’any següent. Però això ja us ho explica-
ré en una altra ocasió. Espectacular vessant nord del Bereain amb l’ermita de San Donato al cim

Penya-segat prop del cim del Beriain sota l’ermita de San Donato
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Beriain o San Donato 
1.438 m. + 800 m.      
Horari: 2 h de pujada.

Si circulem de Pamplona cap a Vitòria per 
l’A1 ens movem per la comarca de la Saka-
na que, en essència, és l’àmplia vall del riu 
Arakil. A la nostra dreta s’alça la serra 
d’Aralar i a la nostra esquerra l’escarpada, 
allargada i altiva serralada calcària d’An-
dia que culmina al cim de Beriain, també 
conegut com San Donato. És el cim més 
alt de Navarra fora dels Pirineus i del Parc 
Natural de les serres d’Urbasa i Andia. 
Aquest parc ocupa el cor d’Euskal Herria, 
entre la vall d’Arakil  al nord i la comarca 
de Lizarraldea ( Estella) al sud. Es tracta 
a grans trets de dos grans altiplans que 
cap als seus extrems van guanyant al-
tura per acabar desplomant-se sobre les 
valls. Al seu vessant nord el desnivell del 
Beriain és de mil metres sobre la vall.  El 
parc fa uns 50 kilòmetres de llarg per uns 
12 d’amplada. Tal és la grandiositat dels 
seus paisatges que li varen posar el nom 
d’Haundia, la més Gran. Allí hi ha una de 
les fagedes més grans del sud d’Europa, el 
major aqüífer de Navarra i llocs tan espec-
taculars com el Balcón de Pilatos, sobre el 
Nacedero del Urederra o la mola calcaria 
del Beriain, a la que pujarem. L’ascensió 
al Beriain és relativament ràpida i de fàcil 
orientació. L’esforç queda compensat amb 

escreix per la bellesa dels panorames que 
ofereix. Hi accedim per l’autovia Pamplo-
na-Vitora, sortint a Arbizu i seguint fins 
al poble d’Unanu al vessant sud de la ser-
ra dins la vall del riu Leziza. Una àmplia 
pista permet guanyar altura entre prades 

fins al replà on trobem la font d’Iturtxiki 
(15 min) i una cruïlla de pistes  que s’en-
filen a l’est a la capçalera del riu Leziza. 
Aquí tenim al davant la mola occidental 
del massís l’Ihurbain de 1.420 m. A la seva 
base, a la nostra esquerra, distingim un 
impressionant salt d’aigua, és la cascada 
d’Ubei. Deixem la pista i guanyem ràpi-
dament altura per un sender que s’enfila 
fent ziga-zagues pel costerut vessant sud 
de la muntanya. Avancem dintre una 
fageda i després sobre un llom rocallós, 
amb pedres soltes, tot seguint grans fi-
tes. Cal trobar el ritme de pujada ja que 
és sostinguda. Trobem un trencall que a 
l’esquerra ens duria a l’Ihurbain. Si volem 
podem decidir pujar-hi o no a la tornada. 
Seguim a la nostra dreta, mig planejant, 
perquè ja hem fet quasi tota la pujada. No 
acabem de guanyar la part superior de la 
serra i sense veure’l ens anem atansant 
al cim del Beriain. Finalment el senderó 
fa cap a l’ampli llom de la serra i veiem 
al seu extrem una ermita i un gran vèr-
tex geodèsic. La serra es prou estreta com 
per atansar-nos al vertiginós vessant nord  
que s’aboca de cop sobre la vall de la Saka-
na, quasi mil metres més avall, especta-
cular! Des d’aquí la visió de l’ermita de 
San Donato i San Cayetano, suspesa sobre 
l’abisme, és sensacional. San Donato és el 

Baixant del Beriain amb el poble d’Unanu al fons

Beriain i Aizkorri, muntanyes basques

 Enfilant l’entrada del túnel de San Adrián, camí de l’Aizkorri
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nom de l’ermita però ens consta que força 
gent anomena així la muntanya. 

Quan arribem a l’ermita (2 h) s’ha aixecat 
un aire fred i alguna boira afegeix drama-
tisme a l’estampa de postal. Descobrim 
que dintre hi ha una taula i uns bancs de 
pedra així com llenya i una llar de foc. 
Resulta que l’ermita bastida en pedra i 
reconstruïda el 1958 també fa de refugi 
lliure!. Si ho haguéssim sabut... Una mica 
més enllà s’alça, sobre un gran pedestal, 
el vèrtex geodèsic  (1.493 m) des del qual 
descobrim que la serralada s’allarga cap a 
l’est una bona desena de quilòmetres fins 
al cim de Satrústegi que domina el poble 
del mateix nom. Al vessant oposat de la 
vall s’alça davant nostre el conjunt de la 
serra d’Aralar i al sud el conjunt del Parc 
Natural d’Urbasa i Andia. L’esforç curt i 
intens de pujar a aquesta talaia queda re-
compensat amb escreix. Tornem per on 
hem vingut.

Aizkorri 1.528 m pel túnel 
de San Adrián. + 650 
m. Horari: 2 h 30 min de 
pujada.

El complex  massís de l‘Aizkorri el formen 
dues serres, Aizkorri i Urkilla així com la 
mola calcària de l’Aratz que conflueixen 
al coll de la Horca, prop del túnel de San 

Adrián. Es troba al límit entre Guipúscoa 
i Àlaba. L’esmentat túnel és una cova per 
on discorre una important calçada d’ori-
gen medieval que comunica les terres bas-

L’interior del túnel de San Adrián amb la capella homònima

Camí de l’Aizkorri amb les planes d’Urbia al fons
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ques amb Castella. Tot aquest espai està 
protegit dintre el Parc Natural d’Aizkor-
ri- Aratz, que té el seu centre neuràlgic al 
santuari d’Arantzazu, cor espiritual basc. 
La serra d’Aizkorri ultrapassa els 1.500 m. 
Allí trobem el pic d’Atxurri, que amb els 
seus 1.551 m constitueix la màxima altu-
ra del País Basc. Un cop l’any a finals de 
maig s’hi celebra la marató de muntanya 
de Zegama-Aizkorri, prova que puntua al 
campionat del món de curses de munta-
nya i que Kilian Jornet ja ha guanyat en 
vuit ocasions. Tot plegat ofereix suficients 
al·licients per acostar-s’hi.

Dues rutes principals pugen a l’Aizkorri. 
Una surt del santuari d’Arantzazu i l’altra 
més curta i amb menys desnivell ho fa des 
de prop del túnel de San Adrián que és la 
que descriuré. Per accedir-hi anirem fins 
al coll d’Otzaurte (670 m) a la carretera 
que va d’Altsasu a Zegama. Allí prendrem 
una pista en molt bon estat que al cap de 
quatre quilòmetres i mig ens porta a un 
ampli estacionament, situat a una altura 
de 880 m. Un bon camí avança paral·lel i 
després travessa el riu Ubiergo. Per dintre 
una fageda s’enfila en 10 minuts fins al re-
fugi de San Adrián, una antiga caserna de 

miquelets (cos armat foral) que ara fa de 
refugi guardat. Des d’allí veiem un gran 
forat al mig d’un cingle de roca al qual ens 
encaminem. A mida que ens hi acostem 
veiem que l’entrada està tapada amb un 

mur de pedra on hi ha oberta una entra-
da amb un arc de mig punt. Una rampa 
dona accés a l’interior d’aquest túnel na-
tural d’uns seixanta metres de llargada. 
Es tracta d’una cova oberta en un plec 

Prop del cim de l’Aizkorri amb l’ermita del Santo Cristo i el refugi lliure a primer terme

Beriain i Aizkorri, muntanyes basques

L’ermita del Santo Cristo i el refugi amb l’Aratz al fons
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natural de la muntanya, a 1.020 metres 
d’altura, que ha permès des del neolític el 
pas des de Guipúscoa cap a les planes ala-
beses. Allà dins sorprèn trobar una boni-
ca ermita d’origen medieval però que fou 
demolida i reconstruïda el 1893. El lloc és 
carregat d’història ja que hi passava un 
ramal del Camí de Santiago. Hi ha cons-
tància del pas de la reina Isabel la Catòlica 
i més tard del futur rei Felip I d’Espanya, 
Felipe el Hermoso. 

Som a finals de març i a l’altre costat del 
túnel comencem a trobar clapes de neu. 
Avancem sobre les restes d’una calçada 
d’origen medieval, empedrada el s XVII 
per permetre el pas de carruatges. Dos-
cents metres més enllà del túnel, on hi 
ha un túmul funerari, deixem a la dreta 
un trencall que és el camí més directe a 
l’Aizkorri. Puja amb força i l’anomenen 
la Cuesta del Calvario. Nosaltres seguint 
una ressenya anem a buscar un camí més 
llarg però més suau. Dintre una fageda, 

Mirador penjat al buit davant l’ermita del Santo Cristo

Inici de la vertiginosa baixada pel vessant nord de l’Aizkorri
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continuem pujant per la calçada empe-
drada i cada cop més nevada. Un quilò-
metre més enllà de San Adrià arribem al 
coll de la Horca, al límit amb Àlaba (1.135 
m, 25 min des del túnel). Se suposa que 
allí penjaven als lladres de camí que assal-
taven els viatgers. Un rètol ens assenyala 
el camí que va a l’Aizkorri. Per la fageda 
despullada de fullatge avancem en direc-
ció nord. 

Passem a tocar d’un parell de grans torres 
metàl·liques que treuen el cap per sobre 
els fajos, són palomeras, punts de caça 
de coloms migratoris. Una tècnica de caça 
pròpia de la tardor molt popular a Euskadi 
i Navarra. 

Trepitjant neu dura seguim punts grocs 
fins al pla de Linategieta i comencem a 
guanyar altura per un camí evident ja so-
bre la carena calcària de la serra d’Aizkor-
ri. A la nostra esquerra queden les planes 
d’Urbia per on puja el camí que ve del san-
tuari d’Arantzazu. El camí a estones nevat 
guanya en verticalitat i quan sortim per 
sobre del bosc distingim sobre els nostres 
caps l’ermita del Santo Cristo.  Allà dalt a 
quasi 1.500 m el nostre camí s’ajunta amb 
el de la Cuesta del Calvario. Possiblement 
hem fet força més volta de la que hauríem 
fet pujant per allí. La carena ens aboca al 
vessant nord de la serra. Just després se’ns 
ajunta un nou camí que puja directe des 
del refugi de san Adrián per on baixarem. 
Arribem finalment a l’ermita del Santo 
Cristo amb un balcó que fa de mirador 
privilegiat cap a la vall de Zegama i les 
muntanyes de Guipúscoa. Veiem des del 
Txindoki a l’Anboto. 

A tocar de l’ermita hi ha un petit refugi 
lliure, el més alt d’Euskadi. És diumen-
ge de Pasqua i com no podia ser d’altra 
manera allí dalt hi ha una gentada. Molts 
muntanyencs, però també algun sofert 
corredor i és que aquest punt ofereix les 
imatges més emblemàtiques de la Cursa 
Zegama-Aizkorri. No hem fet el cim en-
cara. Aquest es troba uns quaranta me-
tres més enllà coronat per una petita creu 
metàl·lica, a 1.528 m. El cim de l’Aizkor-
ri, gràcies al refugi i a l’ermita és el més 
popular i visitat de la serra a la que dona 
nom, però no és el cim més alt. Seguint 
l’esmolada carena de la serra distingim, 
un quilòmetre més enllà, un parell de 
cims, a tocar l’un de l’altre, més alts que 
el nostre. Són l’Aketegi de 1.549 m i l’Ait-

xurri de 1.551 m, veritable sostre d’Euska-
di. Ens plantegem anar-hi però venen nú-
vols i acabem per no fer-ho. 

Les vistes cap al sud ens porten cap a la 
mola de l’Aratz, prolongació natural de la 
nostra serra i més enllà distingim clara-
ment la serra d’Andia on sobresurt el Beri-

ain. Ja de baixada prenem el primer camí 
que trobem a la nostra esquerra, evident i 
amb traces de gent sobre les clapes de neu. 
És un camí que baixa pel vessant nord de 
la muntanya i que porta a tocar del refugi 
guardat. És molt directe i costerut. Pujar 
per allí deu ser cosa de bascos. El proble-
ma que presenta és la quantitat de neu que 

Beriain i Aizkorri, muntanyes basques

Espectacular imatge de la baixada pel vessant nord de l’Aizkorri
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encara hi queda i el fang. Patint aquests 
elements, arribem en 40 minuts a l’ermita 
del Santo Espiritu, enganxada a un case-
rio.  Està situada en un collet a l’altura 
del túnel i a cinc minuts del refugi de San 
Adrián, des d’on retornem al vehicle.
 

Dies de pluja: el camí 
Ignasià

Com ja hem dit al principi per Setmana 
Santa costarà trobar quatre dies seguits 
de bon temps al País Basc. Per culpa de 
boires i pluges vàrem dedicar dos dies a 
fer turisme per l’interior de Guipúscoa. 
Un d’ells consagrat a visitar poblacions 

Cartografia

Costa trobar mapes com els que estem acostumats a utilitzar. El més actual i pràctic és la 
col·lecció de Cuadernos Pireneicos, conjunts de mapa  més guia excursionista, de l’editorial Sua, 
que cobreixen els diferents massissos d’Euskal Herria. Pel que fa als mapes sempre n’hi trobem 
un a escala 1:50.000 i un altre a escala 1:25.000. Per les rutes descrites utilitzem els denominats 
URBASA-ANDIA i  Aizkorri.

tan interessants com Tolosa, Ordizia, Ze-
rain o Idiazábal, famós pel formatge al 
qual dona nom. 

L’altre dia el vàrem dedicar a fer amb cot-
xe el denominat camí Ignasià que uneix 
els dos centres espirituals del País Basc, 
els santuaris d’Arantzazu i de Loiola, dis-
tants uns quaranta quilòmetres l’un de 
l’altre si seguim el GR a peu i uns 50 si 
anem per carretera. El santuari franciscà 
de Nostra Senyora d’Arantzazu es troba 
a 750 m als peus de la serra d’Aizkorri. 
Fou acabat de bastir el 1955 amb una ar-
quitectura contemporània, atrevida i de 
bon gust .La façana és de l’escultor Edu-
ardo Chillida. Més enllà sobre el poble de 
Zumàrraga, pugem a peu a l’ermita de 

l’Antigua. És una ermita d’estil romànic 
tardà de pedra i on destaca la seva teu-
lada de fusta. La seva monumentalitat i 
bellesa interior li mereixen el títol de la 
“catedral” de les ermites basques. Final-
ment anem a la població d’Azpeitia d’on 
era originari Sant Ignasi, fundador de la 
Companyia de Jesús. Allí destaca el san-
tuari de Loiola, d’estil barroc xorigueresc 
construït entre els segles XVII i XVIII. És 
obra de l’arquitecte italià Carlo Fontana, 
deixeble de Bernini. Hi destaca una cú-
pula de 20 m de diàmetre. A deu quilo-
metres d’Azpeitia hi ha el poble de Zestoa 
on val la pena visitar el museu i la rèplica 
de la cova d’Ekain amb valuoses pintures 
rupestres, declarades patrimoni de la hu-
manitat.

 

 Arribant a l’ermita del Santo Espiritu a l’esquerra amb el refugi de San Adrián a la dreta
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Cròniques 
Orientals 
Cent relats memorables 

nascuts a Els viatgers 

de la Gran Anaconda de 

Catalunya Ràdio

Text de Jordina Tarré i fotografies de Josep Maria Romero

Segurament les Cròniques Orientals 
de Josep Maria Romero, editat per 
Comanegra, és el llibre més ben 

recomanat dels últims temps. I és que el 
pròleg és de Toni Arbonés, periodista i 
director i presentador dels Viatgers de 
la Gran Anaconda, mític programa 
de viatges de Catalunya Ràdio, i l’epíleg 
és de Màrius Serra, filòleg, juganer de 
les paraules cada dia a l’Enigmàrius de 
Catalunya Ràdio, i gran lector. De fet, 
bé podríem dir que Màrius Serra i Toni 
Arbonés són mig pares ideològics del 
llibre i és que, en bona mesura, van ani-
mar l’autor a publicar les seves cròniques 
radiofòniques fetes, al llarg de més de 20 
anys, al programa Els viatges de la Gran 
Anaconda. Són peces radiofòniques, i 
també molt visuals com el lector compro-
varà gratament. En una o dues pàgines, 
tenim un retrat, una instantània d’aquest 
Orient explorat per Josep Maria Romero.

L’epíleg de les Cròniques Orientals tan-
ca el cercle, i aquesta segurament és una 
imatge molt tao, molt oriental. Màrius 
Serra ens dona alguna pista més per tal 
d’interpretar qui és l’autor i des de quin 

punt de vista mira el món i ens l’explica. 
Serra i Romero van ser companys de 
facultat, de filologia, a la Universitat de 
Barcelona. És pertinent el lligam fet a 
l’epíleg perquè coneixem els antecedents 

Cròniques Orientals

Fotografia de Josep Maria Romero
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de l’autor, un hippie viatger, més gran 
que Serra i la resta de companys de 
classe, que els enlluernava amb la seva 
mentalitat oberta i californiana, peixada 
a base de textos de l’editorial Khairos. 
“El pare Pániker va ser la universitat de 
molts, textos bàsics de la contracultura” 
que a l’autor -explica- li van donar les ei-
nes per fer-se la vida al ritme de les seves 
passes. A diferència d’altres companys en 
aquells temps predemocràtics, a Romero 
l’atreia més el viatge i les vivències que 
la política i és per això que es va conver-
tir en guia turístic “això em permetia 
treballar tres mesos i organitzar-me per 
viatjar”. I, ves per on, i tant que ha viatjat. 
A l’inici del llibre hi trobareu diversos 
mapes del món, de casa nostra cap a 
l’est, cap a la zona oriental, amb totes les 
anades, tornades, voltes i passeigs que ha 
fet Romero al llarg de la vida. És d’agrair 
que l’editorial Comanegra hagi fet l’esforç 
d’incloure els croquis dels viatges com 
a introducció a les cròniques. Diria que 
és essencial poder situar-nos i saltar pel 
món a ritme d’autoestop primer i després 
a ritme de ciclomotor o d’altres moda-
litats de vehicle tal com ha fet l’autor al 
llarg dels anys.

Al 16 anys Josep Maria Romero va llegir 
Magos y Misticos del Tibet, d’Alexan-
dra David-Neel i llegir aquest text en 
ple franquisme el va atrapar a Orient 
“perceps que existeix una cultura com a 
mínim tant basta, extensa i sofisticada 
com la nostra”. A més, amb els anys “em 
sembla que la concepció filosòfica de la 
vida que hi ha a Orient, el ser part del 
Cosmos, em convenç més que d’altres 
concepcions”. I és que la vida a orient 
ha enamorat milers d’artistes i autors al 
llarg del temps i Romero n’és un més, 
enamorat de la concepció oriental del 
món basada en la natura, la fertilitat de la 
terra i la família com a xarxa. 

Però de tots els pobles i ciutats que 
ha visitat n’hi ha un que l’ha atrapat 
especialment, un poble de gent autèntica 
que encara preserva la seva personalitat 
allunyada del turisme massiu i el capi-
talisme igualitari. Parlem dels Akha, un 
grup humà que es troba als estats Shan 
i Katxin a Birmània, al nord de Tailàn-
dia, i amb els quals l’autor té una estreta 
relació. Potser en un futur podrem gaudir 
d’un documental sobre aquest poble i la 
seva manera de viure, més d’acord amb 

els cosmos i basada en el ritme senzill, el 
treball manual i la natura. El ritme natu-
ral és el ritme que ha marcat els viatges 
orientals de Romero. “El més important 
del viatge és el camí per percebre la vida 
natural. Sempre he tingut la dèria d’anar 
pel món a veure els pobles normals, 
asseure’m als cafès normals, gaudir de 
les converses i les persones normals”. 
Això no vol dir que no hagi visitat els 
monuments més destacats de l’Orient, 
però en cap cas eren l’objectiu únic, “la 
meva manera d’entendre el viatge no és 
fer una llista de llocs. A vegades m’han 
preguntat en quants països he estat i la 
resposta és que mai m’ha interessat acu-
mular” i potser per això Romero va ser 

un universitari atípic als anys 70 quan la 
majoria de companys de generació es van 
afiliar a partits polítics, com el PSUC. Ell, 
en canvi, va optar per deixar de banda 
les banderes i les fronteres i triar el viatge 
com a modus vivendi “m’agrada mirar la 
vida al microscopi”, i potser per aquesta 
manera de fer tant contra corrent es va 
convertir en una influència per d’altres 
universitaris més joves, com ara en 
Màrius Serra.

Cal viatjar tant lluny per trobar la 
tranquil·litat? Probablement no, hi ha 
terres molt properes on podem gaudir 
d’aquesta connexió amb la vida lenta, 
com ara “els estius de Guimerà, les excur-

Mapa del viatge hippie de 1976

Amme el meu amic akha
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sions amb els escoltes i les publicacions 
de Khairos”. Però no només de paisatges 
i natura s’alimenta una ànima. Cal la 
cuina saborosa amb mil condiments, 
verdures i fruits poc usuals en els nostres 
mercats i plats, fets a la mida dels dits i 
les mans, mica en mica. 

En aquestes Cròniques Orientals també 
gaudirem del gust oriental a la cuina, i 
tastarem la desimboltura amb que l’autor 
es mou entre els fogons, de fet, els dos 
primers llibres que va escriure van ser 
dos textos de cuina exòtica escrits en 
col·laboració amb el cuiner, i cosí seu, 
Jordi Puig. Guia de restaurants exòtics 
a Barcelona, d’editorial La Campana, i el 
Llibre de la cuina exòtica. publicat per 
Altaïr. A Tailàndia, “la gent és pobre però 
tenen la sofisticació adherida a la seva 
manera de menjar. Es menja molt sovint 
però en petites quantitats, normalment 
en parades ambulants al carrer, petites 
botiguetes de menjar per emportar mun-
tades damunt vehicles de dues rodes. Els 
tailandesos són capaços d’anar a buscar 
un fideus cuinats d’una determinada 
manera, la gastronomia del més pobre és 

com si fos ric, és un bé per a la població, 
poden menjar variat, bo, i sofisticat”. Un 
exemple d’aquesta manera de fer i de 
viure la trobareu a la crònica “Sidecar 
botiga”, una delícia de text de no més 
d’una pàgina on podem palpar sensaci-
ons i olors. Us deixem doncs assaborir les 
Cròniques Orientals, petits fragments 
de vida al microscopi.

Pagesa al mercat de la Porta de 

Chiang Mai i l’autor del llibre davant 
d’un mandala del cosmos sencer al 

monestir de Sora, als afores de Lasa  

Cròniques Orientals
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Pic de Comapedrosa, Pic de 
Baiau i Roca Entravessada 
Trilogia de cims en un dels llocs més alpins i salvatges d’Andorra

Text i fotografies de Carles Gel

Al capdamunt de l’Alta Vall d’Arinsal s’amaguen algunes de les muntanyes més altes del 
Pirineu andorrà, els anomenats “7 Cims”, és a dir, totes aquelles muntanyes de més de 2.900 

metres d’altitud que hi ha al país andorrà. El Pic de Comapedrosa i la Roca Entravessada 
són, respectivament, el primer i el segon cims més alts d’Andorra. 

Al capdamunt d’Arinsal s’aixeca un 
circ majestuós que mai em canso de 
contemplar, especialment els ma-

tins d’hivern, quan la neu transforma radi-
calment el paisatge i puc contemplar unes 
muntanyes salvatges i poc visitades durant 
els mesos d’hivern. 
Poques muntanyes d’Andorra inspiren tant 
com les que formen aquest circ on els des-
nivells freguen els 1.400 metres en el cas del 
Comapedrosa. Aquest estiu passat  amb el 
meu company i amic, Jordi Ferré, vàrem te-
nir l’oportunitat de pujar totes tres munta-
nyes, les dos primeres a principis d’agost, i 

la Roca Entravessada a finals de setem-
bre. Aquesta és la nostra història.

PIC DE COMAPEDROSA 
(2.942 m) I PIC DE BAIAU 
(2.886 m)

El “Coma” és el Rei d’Andorra, la mun-
tanya més alta del país i tot un símbol 
per als andorrans, objectiu de molts pi-
rineistes i excursionistes. Quan no està 
nevat, la ruta normal no presenta cap 

dificultat i és una muntanya a l’abast de 
totes aquelles persones capaces de caminar 
8 o 9 hores i fer uns 1.400 metres de desni-
vell positiu. És tracta d’una ascensió llarga, 
però que és pot allargar una mica, assolint 
el preciós Pic de Baiau, més baix que el seu 
veí, però força més solitari. 
Des del final de la carretera que prové 
d’Arinsal i just al costat d’uns blocs de 
pisos (1.575 m), agafarem la pista de terra 
que porta fins al Pla de l’Estany. La segui-
rem durant uns 20 minuts i tot seguit con-
tinuarem pel camí que neix a l’esquerra, i 
que seguint les indicacions del GR 11, ens 

La Roca Entravessada
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portarà als nostres objectius. Cal explicar 
que aquest punt és l’inici de totes les rutes 
d’aquest sector de muntanyes andorranes.
Seguirem l’ample camí tradicional que 
després de deixar el bosc enrere, assoleix 
el Collet de Comapedrosa (2.224 m) (unes 
dues hores), situat a pocs minuts del refu-
gi del mateix nom.   
Per a mi és a partir d’aquest punt que co-
mença la part més interessant i bonica 
d’aquesta ascensió, ja que  ens endinsa-
rem en un terreny veritablement d’alta 
muntanya, travessant l’extens pla, que ens 
portarà fins als pendents més drets  (amb 
camí excel•lent), que ens portarà fins a la 

bassa de l’estany Negre i tot seguit al mag-
nífic estany Negre, que és un dels més bo-
nics i més alts d’Andorra. A continuació, 
tot i que ens podem enfilar vers la Cresta 
Sudoest i continuar fàcilment per aquesta 
fins al cim del “Coma”, us recomano que 
seguiu el camí original (GR 11) que voreja 
l’estany per la dreta (en sentit d’ascensió), 
i on és habitual trobar grans congestes 
fins ben entrat el mes d’agost. En sentit 
nord gaudirem d’una bonica perspectiva 
del pic de Baiau. 
A continuació el camí és dirigeix en 
sentit nord-est, fins que arribarem a les 
proximitats de la Portella de Baiau. Dei-
xarem el GR 11 a l’esquerra, i pujarem en 
sentit nord-est, vers el petit i evident pas 
situat entre el pic de Baiau i el pic de Co-
mapedrosa. Aquest pas estretíssim és diu 
collada del Forat dels Malhiverns (2.809 
m). El primer objectiu és molt a prop. 

Cal girar a l’esquerra i pujar per la cresta 
evident en sentit nord-oest , on trobarem 
passos de primer grau, fins al cim del pic 
de Baiau (2.886 m) (3 h 50 min). Grans 
vistes en totes les direccions! Davalla-
rem fins a la collada dels Malhiverns, i a 
continuació remuntarem un camí estret i 
sinuós, que per un terreny força rocallós 
amb aresta final entretinguda, ens por-
tarà en qüestió de 25 minuts fins al cim 
del pic de Comapedrosa (2.942 m) (4 h 30 
min), sostre d’Andorra. Vistes esplèndi-
des damunt de bona part dels Pirineus!
El descens el podem fer per la mateixa 
ruta, o bé  per l’esmentada cresta sud-

oest, actual via normal d’aquesta mun-
tanya. Unes 2 h 30 min de descens fins 
al cotxe. 

LA ROCA ENTRAVESSADA 
(2.927 m)

De tots els grans cims que té Andorra, la 
Roca Entravessada és la muntanya que té 
les vies d’ascensió més difícils. Malgrat 
ser la segona muntanya més alta del Prin-
cipat, és curiós que aquesta talaia magní-
fica sigui tan ignorada. 

La piràmide esvelta del Comapedrosa

Primeres llums damunt del grup del Comapedrosa
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Deu ser el desconeixement? Deu ser  la 
seva història? Deu ser que les persones 
tenen por a tot allò que els és desconegut?
No obstant això i aquests dubtes i raona-
ments tan humans, us explicaré que la 
Roca Entravessada té una ruta d’ascensió 
força assequible, i que vaig descobrir grà-
cies a un dels alpinistes que més bé s  co-
neix Andorra, el meu amic guia de mun-
tanya Marco Mijares. Ell em va parlar 
d’una ruta assequible i relativament sen-
zilla, amb només passos puntuals, com 
és el cas de l’escalada del Gran Gendarme 
situat al bell mig de l’aresta.  
Seguint els seus consells, un dissabte de 
matinada juntament amb el Jordi i altres 
dos companys, Carles i Llorenç, ens vam 
trobar a l’aparcament d’Arinsal. 
La monòtona pista de terra ens va deixar 
en poc més de 50’ de caminada al Pla de 
l’Estany, un lloc encisador situat als peus 
d’unes magnífiques muntanyes. 
A continuació vam seguir el costerut camí 
que sense treva de cap tipus, ens va por-
tar fins als estanys Forcats, dels més alts 
d’Andorra (2.628 m) (2 h 30 min). Tot just 
unes desenes de metres abans d’arribar al 
primer dels llacs, ens decantarem a l’es-
querra, i ens dirigirem vers la cresta sud-
est  de la Roca Entravessada. L’ascensió tot 
i ser entretinguda és força fàcil i evident. 
Durant la nostra ascensió vàrem anar 
marcant el camí amb més fites.
Una vegada s’assoleix l’aresta es  conti-
nua  sense especial dificultat (IIº), fins que 
s’arriba als peus del Gran Gendarme, que 

té uns 50 metres de desnivell, i que és la 
principal dificultat de l’aresta. 
Tot i ser molt vertical té els seus punts fe-
bles i que no costaran de  descobrir. Des-
prés d’uns primers 3 metres verticals amb 
roca bona (II+), és fa una travessia cap a la 
dreta i tot seguit, després d’una curta tra-
vessia (Iº) s’assoleix una canal que s’ha de 
pujar (Iº). Tot seguit és remunta un tram 

de IIº i s’arriba al capdamunt del Gendar-
me. Des d’aquí és veu el darrer tram que 
cal pujar fins a assolir el cim. Una curta 
davallada pel vessant contrari del gen-
darme ens deixarà a l’inici dels  pendents 
finals. Hi ha com a mínim un parell de ca-
mins mal dibuixats que ens portaran en 
menys de 20 minuts fins a l’allargat cim 
de la Roca Entravessada (2.927 m) (4 h 15 

Estany Forcat inferior

Als peus del Gendarme Gros de la 
Roca Entravessada
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Ararat (5.137 m) amb esquís i a peu

Top Atles-Toubkal, tot l’estiu 

Muztagh Ata (7.546 m) i Lenin Peak (7.134 m), agost 
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Mgound (4.068 m) i desert, tot l’any

Elbrus (5.642 m) amb esquís i a peu

Kazbek (5.033 m), a l’estiu
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Mapa-Guia Andorra 
(Editorial Piolet), Carles 
Gel, 2016

Carles Gel, Guia de 
muntanya i d’expedicions.

min), segon sostre d’Andorra i fronterer 
amb el Pallars Sobirà. Paisatge de prime-
ra categoria. 
El descens és fa pel mateix itinerari. Cal 
preveure un mínim de 2 h 30 min.
Material: casc, 30 metres de corda, algun 
tascó.

L’ENCADENAMENT DE 
TOTES TRES MUNTANYES

És possible l’encadenament de totes tres 
muntanyes en el mateix dia, començant 
per exemple a la Roca Entravessada i con-
tinuant per la cresta, amb passos d’esca-
lada de certa dificultat, en sentit sud-sud-
oest  fins a assolir el pic de Baiau. Per fer 
aquesta cresta cal portar el casc, una cor-
da, bagues i tascons. 
Del pic de Baiau al Comapedrosa el camí 
és conegut i senzill (Iº). Cal preveure de 9 
a 11 hores per fer aquest itinerari.

La paret nord del Pic de Baiau

El bucòlic refugi del Pla de l’Estany
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Cranc vermell - Cranc de riu americà

Família: Cambaridae   Espècie: Procambarus clarkii

Giusto Gervasutti, 
era i anava molt fort

MUNTANYA

Manel Canales

Lluís Catasús

L’any 1937 Vitale Bramani va treure 
al mercat la primera sola Vibram. 
Es tractava del model Carrarmato, 

encara vigent, que recorda el sistema 
de tracció per eruga d’un tanc. L’invent 
consistí en gravar a la pròpia sola un 
conjunt harmònic de reblons i cavitats de 
goma que garantien alhora un drenatge 
adient i una bona adherència en roca. 
A més, per millorar-ne la resistència, 
s’aplicà un procés de vulcanització que 
s’implementà a la fàbrica de pneumàtics 
Pirelli. Giusto Gervasutti fou un dels 
primers a utilitzar soles Vibram. A la 
seva autobiografia Scalate nelle Alpi 
explica que un dia d’estiu de 1937, mentre 
baixava per la Mer de Glace amb unes 
botes amb sola Vibram, uns alpinistes, 
en creuar-se’l, se sorprengueren de 
veure’l amb un calçat com aquell. A més, 
un dels guies li digué: Vous êtes bien mal 
chaussé, Monsieur! 
Giusto Gervasutti (Cervignano del Friuli 
1909-Mont Blanc de Tacul, 1946) va ser 
un alpinista i esquiador italià. Començà 
a escalar de ben jove a les Dolomites i als 

Alps Càrnics i Julians. L’any 1931 s’instal·là 
a Torí i s’introduí en els cercles alpinístics 
piemontesos. Gràcies a una depurada 
tècnica i mentalitat sestogradistes va 
fer escalades als Alps Occidentals d’un 
compromís extrem i de gran dificultat 
tècnica, que fan d’ell un dels pares de 
l’alpinisme modern. D’entre les seves 

primeres destaquen la de l’any 1934 amb 
Renato Chabod al Mont Blanc de Tacul 
pel corredor NE. Les del període 1934-
36 amb Lucien Devies al pics d’Olan per 
la paret NO, Gaspard per la llarga cresta 
SE i Ailefroide Occidental per la cara NO. 
La de l’any 1938 al pic Gugliermina per la 
paret SO amb Gabriele Boccalatte. La de 
1940 amb Paolo Bollini al Mont Blanc pel 
pilar Nord de Freney. La seva obra mestra 
data de l’any 1942, quan amb Giuseppe 
Gagliardone, va fer les Grans Jorasses per 
la cara Est. Com a esquiador participà a 
la prestigiosa prova d’esquí de muntanya 
trofeu Mezzalama. A la crònica de l’edició 
de l’any 1933 un periodista es referí a ell 
com il fortissimo, sobrenom que va fer 
fortuna. El 16 de setembre de 1946 morí 
al Mont Blanc de Tacul a resultes d’una 
desafortunada maniobra de ràpel. La 
Scuola Nazionale di Alpinismo Giusto 
Gervasutti del CAI de Torí, el refugi bivac 
Gervasutti al massís del Mont Blanc, el 
pilar i el corredor Gervasutti al Mont 
Blanc de Tacul o el corredor Gervasutti a 
la Tour Ronde ens el recorden.

El cranc de riu americà és originari 
del nord-est de Mèxic i sud-est dels 
Estats Units. És una espècie invaso-

ra i actualment és present en rius, rierols, 
torrents i pantans a tot Europa, a una part 
d’Àsia especialment a la Xina i a Austràlia. 
És de color vermellós fosc encara que el 
seu color varia segons l’edat i el sexe. Té el 
cos dividit en 20 segments articulats que 
li permeten cargolar la cua per transpor-
tar els ous en el cas de la femella. Al da-
vant presenten dues antenes per captar 
les preses, dues mandíbules per ingerir 
els aliments, dues pinces per defensar-se 
i agafar els aliments i quatre parells de po-

tes marxadores per caminar. A l’abdomen 
hi ha cinc parells de potetes que fa servir 
per remoure l’aigua i així portar oxigen a 
les brànquies i detectar olors. AI final de 
l’abdomen hi ha la cua en forma de ventall.  
Són omnívors. La seva alimentació es basa 
principalment en petites larves, en ous de 
peixos, restes de peixos morts i cries d’al-
tres crancs i d’alguns peixos.
Va ser introduït a la península Ibèrica 
l’any 1974 de forma voluntària al riu Gua-
dalquivir per a l’explotació comercial per 
la forta demanda de crancs a Europa, on es 
consideren un menjar de luxe. Sense cap 
mena de control es va estendre per la ma-

joria de zones humides de tot l’Estat com-
petint i provocant poc a poc la desaparició 
del cranc autòcton. i provocant la destruc-
ció de l’hàbitat on viuen. 
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La Foradada, el secret amagat del Cabrerès

RETALLS DE MUNTANYA

Eduard Soler

El Cabrerès o Collsacabra és una co-
marca natural de 142 km2 situada 
a l’interior de Catalunya, a cavall 

d’Osona, on s’extén de forma majoritària, 
La Garrotxa i la Selva. Geogràficament li-
mita a l’oest amb la plana de Vic, al sud 
amb la vall de Sau i les Guilleries, a l’est 
amb la vall d’en Bas i les planes d’Hos-
toles, i al nord amb la serra de Cabrera. 
Geomorfològicament es basa en un alti-
plà d’una altitud mitjana de 1.100 metres, 
limitat per les serralades Transversal i 
Prelitoral catalanes, que acaba de forma 
abrupta al sud i llevant amb espectaculars 
cingles escolpits per l’acció erosiva del riu 
Ter.

L’altiplà del Collsacabra es constitueix a 
partir de materials sedimentaris dels ti-
pus margues i gresos datats a l’eocè, que 
expliquen la seva orografia singular basa-
da en cingles i avencs, per on s’obre camí 
l’aigua donant lloc a una gran varietat 
d’espectaculars salts d’aigua. Pel que fa 
a la vegetació hi predominen les fagedes 
i rouredes escampades entre prats i bedo-
llars, que confereixen a l’entorn un paisat-
ge de marcat caràcter eurosiberià.

El punt més elevat del Cabrerès es troba 
al nord de la comarca a la serra de Ca-
brera, concretament al capdamunt de la 
muntanya de Cabrera (1.308 m) on s’alça 
el Santuari de la Mare de Déu de Cabre-

ra al qual s’hi arriba per un grau des del 
coll de Bram. Es tracta d’un terreny molt 
escarpat i peculiar que origina un relleu 
molt característic de massissos aïllats i fà-
cilment identificables des de la plana, com 
són el pla d’Aiats, el Montcau, el puig dels 
Llops, el puig d’en Bac o la mateixa mun-
tanya de Cabrera.

Pel que fa a l’ocupació del territori, es trac-
ta d’una zona de poblament més aviat dis-
pers on destaquen els nuclis de L’Esquirol 
(Santa Maria de Corcó), Tavertet, Canto-
nigròs, Falgars, Rupit i Pruït. L’economia 
basada històricament en l’agricultura i la 
ramaderia, està expandint-se recentment 
en el sector dels seveis degut a una activi-
tat turística cada cop més important.

Cantonigròs és una petita entitat de po-
blació de poc més de 300 habitants per-
tanyent al proper municipi de L’Esquirol. 
Deu el seu nom a l’hostal fundat el 1565 
pel gascó Antoni Prat, conegut popular-
ment com a Toni Gros, el qual s’encarre-
gava d’acollir els viatgers que feien el cami 
ral de Vic a Olot. La situació privilegiada 
del lloc, dalt d’un altiplà a uns 1.000 me-
tres d’altitud i amb bones vistes, sobretot 
a l’oest, cap al Cadí, el Pedraforca i la serra 
d’Ensija entre d’altres, el convertiren ràpi-
dament en un preuat centre de convales-
cència i recuperació. Actualment Canto-
nigròs ha esdevingut un important nucli 

turístic des d’on les possibilitats de lleure 
enmig de la natura són gairebé infinites.
Una de les activitats més interessants que 
es poden fer sortint des del mateix centre 
de la població, és l’excursió a la Foradada. 
Aquest és un indret de gran bellesa on 
la riera de la Gorga, que recull les aigües 
dels torrents propers del Sitjar, Sant Julià 
i Aiats, forma un engorjat sobtat en el que 
l’aigua es precipita des d’una altura de 
quinze metres pel costat d’un gran esvo-
ranc natural en una de les parets rocallo-
ses que envolten el gorg. Quan els rajos del 
sol creuen el forat i es reflexen a la bassa 
d’aigües tranquil•les i alentides després 

del salt, el joc de llums i ombres crea un 
ambient màgic de conte de fades conver-
tint el lloc en un dels racons més bonics i 
alhora amagats del Cabrerès.

L’accés es fàcil i sense pèrdua, ja que està 
molt ben indicat. Des del costat del camp 
de futbol de Cantonigròs cal agafar el GR 
que descendeix cap a Santa Maria de Cor-
có fins a un cartell que ens indica l’inici 
del sender que ens ha de portar fins a la 
Foradada. A partir d’aquí el camí estret, 
pedregós i força relliscós, però ben pro-
tegit amb baranes de fusta,  baixa en fort 
pendent i unes quantes llaçades fins al 
gorg. En total no trigarem més de mitja 
hora però cal anar ben calçats i es acon-
sellable portar bastons sobretot pel tram 
final.

La Foradada
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NOTÍCIES I ACTIVITATS
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Torras i Barberà, tres escaladors que a l’època dels 60 i 70 es van 
dedicar a obrir vies amb un estil molt propi, mentre fundaven el 
Grup Cavall Bernat.
A més de 6000 metres i en estil alpí, la cordada formada per 
Oriol Baró, Santi Padrós i Roger Cararach va obrir dos nous iti-
neraries a la zona Nepalesa del Solokhumbu.
Xavi Àrias va pujar el Lhotse, el fill gran. Una història humana 
explicada en primera persona per ell mateix, mentre ascendia la 
muntanya en solitari i autofilmant-se.
Voies Féminines va ser la porta d’obertura a un altre tipus de 
document audiovisual. Un film del 2017 presentat al festival de 
cinema de muntanya de Torelló que explora el mon de l’alpinis-

Tot just fa un any, s’iniciava la primera 
trobada del cicle amb el film Pioners, 
un relat sobre l’escalada a Catalunya 
de la mà d’Estimball Films, una 
productora local que va aconseguir 

Comença una nova edició del cicle de 
projeccions de muntanya de la UEC de Barcelona

me i l’escalada a la regió alpina de Chamonix, de la mà de tres al-
pinistes, Marion Poutevin, Liv Sansoz i Martina Cufar-Potard.
Una llarga llista de parets de neu als Alps i unes quantes tem-
porades d’activitat van permetre a Jeremie Heitz, un esquiador 
freeride, a convertir-se en un expert en aquesta modalitat d’es-
quí extrem amb pendents de fins a 50º.
Al març la productora FilmeXplora va presentar dues històries. 
La tercera repetició de la via i la primera en hivernal de la via Di-
recta Lafaille a la paret dels Dru, un Bigwall escalat majoritàri-
ament en artificial durant dues setmanes per Alvaro Novellon i 
Unai Castresana. I el projecte audiovisual inspirat en l’aventura 
de Jacint Verdaguer a l’Aneto l’any 1882.
Escalada Informal, un repàs autobiogràfic de les ascensions en 

fer-nos sentir com en l’època de 
l’obertura de les primeres línies 
clàssiques, moltes de les quals encara 
són repetides per les noves generacions 
d’escaladors.



35

LLENGUA I MUNTANYA

Fent referència a l’article que surt pu-
blicat en aquest número de la revista, 
avui parlarem de la Fat bike o bicicleta 
de greix, com s’hauria de dir en català.
Tot i que sembla que és un invent de 
fa poc temps, la realitat és que aquesta 
modalitat de bicicleta ja existia a finals 
del segle XIX a Alaska i les feien servir 
els buscadors d’or.

El que distingeix les bicicletes de  greix 
de les de muntanya són els seus pneu-
màtics massius que permeten rodar 
per sobre de la brutícia, sorra, neu, 
fang ... Disposen d’unes cobertes molt 
dures que fa molt difícil que es punxi 
la roda. Sobre l’asfalt el soroll que fan 
pot arribar a ser molt molest. Es reco-

mana que a l’inici d’usar-les s’utilitzin 
frens mecànics, s’estalvia temps i les 
sensacions són més agradables. 

Alguns complements útils per aquest 
esport poden ser:

• Casc, imprescindible òbviament.

• Cera per lubricar la transmissió.

• Bomba per inflar les rodes.

• Ciclocomputador, amb el qual po-
dem mesurar l’esforç, treure la infor-
mació necessària per saber el nostre 
rendiment i poder gravar i seguir la 
ruta.  

• Ulleres fotocromàtiques, que s’acla-
reixen o enfosqueixen segons la llum.

• Impermeable plegable per poder por-
tar a la butxaca.

• Equip d’eines si un és un manetes i es 
pot arreglar ell mateix la bicicleta.

• Joc de llums potents per veure-s’hi o 
fer-se veure.

• Enganxines per personalitzar la mà-
quina.

En fi, el que és segur és que practicant 
aquest esport gaudireu de grans aven-
tures.

FAT BIKE 

NOTÍCIES I ACTIVITATS

roca repartides per tot el territori, de les quals Armand Ballart 
n’ha estat l’oberturista. Un viatge al passat, escalades a l’estran-
ger, els orígens de diferents estils d’escalada. Una trajectòria 
que el condueix a refermar els valors fonamentals d’una activi-
tat centenària que s’ha vist transformada a favor d’un esport de 
moda arrossegat pel consum i la dificultat. 
Al setembre de 2017, pare i fill, Jan i Miquel Casas, es van iniciar 
com a cordada en l’apassionant món de l’escalada de bigwall. 
Viatjant fins a Yosemite, per fer la primera repetició nacional de 
la via Mescalito, durant nou dies penjats a la paret. 
La darrera activitat del cicle va prendre una dimensió de caire 
més transcendental quan vam pujar al Pedraforca a través de la 
poesia i l’escalada per la via Haikus. Toni Gol, juntament amb 
Elisabeth Vergés i Josep Manuel Anglada, van fer un homenatge 
literari, Magical Climb, als pioners del cim de la Terra. Vam te-
nir el plaer de descobrir un dels possibles finals de la història de 
George Mallory i Andrew Irvine.  
Tornant al cicle d’aquest curs 2018-2019, ens podrem veure cada 
3r dijous de mes a les 20h15 a l’auditori de l’espai veïnal Calà-
bria66, portant 1l de llet com a col·laboració amb De Veí a Veí, 
l’ONG del barri de Sant Antoni. A més, com a novetat d’aquest 
any, hi haurà al final de cada projecció un sorteig de material de 
muntanya de la mà de Camp Base Outdoor. 

Fotografia del rodatge del projecte de FilmeXplora inspirat en 
l’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto l’any 1882
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En aquest número parlarem del cim del Mont Blanc que 

amb els seus 4.808 metres d’altitud és el més alt de la 

Unió Europea.

CONCURSIONISME
Lluís Catasús i Cols
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Per participar en el concurs només heu d’enviar, abans del 31 de 
gener, les solucions dels mots encreuats a l’adreça electrònica del 
concurs: concursionisme@excursionisme.cat indicant el vostre 
nom i telèfon de contacte. Només serà vàlid un correu electrònic per 
participant. Entre les respostes correctes se sortejarà un lot de llibres 

de muntanya. En el proper número es publicaran les solucions i el 
nom del guanyador. El guanyador del concursionisme 407 dedicat 
als Parcs Nacionals de l’Estat Espanyol és Carles Costilludo. 
Podeu consultar les respostes a les preguntes dels números anteriors 
a la pàgina web de la revista www.excursionisme.cat

1

2

12

11

13

Solucions del Concursionisme 407: 1 Cortegada, 2 Yaiza, 3 Alpujarra, 4 Arazas, 5 Cabrera, 6 Torreceredo, 7 Comaloforno, 

8 Linx, 9 Guadarrama, 10 Roque de los Muchachos, 11 Ciguela, 12 Chinchado, 13 Cabañeros, 14 Gomera, 15 Monfrague.

3 4

5

14

6

15

7

8

9

10

1.  De nom Jaques, el 8 d’agost de 1786 aquest alpinista 
i guia de Chamonix va completar la primera ascensió al 
Mont Blanc.

2. Va ser un aristòcrata suís, metge, geòleg i botànic, 
considerat un dels fundadors de l’alpinisme. El 1760 ofe-
rí un premi al primer a arribar al cim del Mont Blanc.

3. Aquesta glacera és una de les principals del macís del 
Mont Blanc. De fet és una de les cascades de gel més gran 
d’Europa que baixa des del mateix cim fins a la vall de 
Chamonix.

4.  Aquest turístic municipi francès, pertanyent al depar-
tament de l’Alta Savoia, comparteix amb la vall d’Aosta 
el cim del Mont Blanc.

5.  Aquest refugi bivac i alhora observatori científic està 
situat a 4.362 m al nord-oest del cim, als peus de l’aresta 
des Bosses. 

6. Nom que rep el Mont Blanc a Itàlia.

7. Nom de l’estat on es troba el cim.

8. Aquesta agulla de 3.842 m és el punt d’arribada 
d’un telefèric. En aquest punt podem entrar a la Vallée 
Blanche i agafar el Telecabina Panoràmic del Mont Blanc 
que travessa la glacera fins la Punta Helbronner. 

9.  En la sala ovalada d’aquest museu holandès es troba 
el “cim del Mont Blanc”, nom que rep la roca més alta 
assolible per un humà del cim del Mont Blanc el 3 d’agost 
de 1787 durant un dels primers ascensos d’Horace-
Bénédict de Saussure.

10. Aquest refugi situat a una altitud de 3.835 m permet 
als muntanyencs arribar al cim del Mont Blanc per la 
ruta normal. Ha estat reconstruït i reformat diverses 
vegades però la primera construcció data de l’any 1858-
1859. 

11. De nom Marie, va ser la primera dona a coronar i 
descendir el Mont Blanc.

12. Aquest doctor va completar la primera ascensió al 
Mont Blanc el 8 d’agost de 1786.

13. Aquesta glacera va protagonitzar un gran accident 
l’any 1892. Una gran bossa d’aigua acumulada a la part 
superior va rebentar el front de gel i va provocar una 
colada detrítica que va arribar prop del poble de Saint-
Gervais amb un balanç de 175 morts.

14. D’Aquesta glacera de la vall d’Aosta situada a la altura 
de l’aiguille Blanche de Peuterey i de l’aiguille Noire de 
Peuterey neix el riu Dora Baltea, afluent del riu Po.

15. Municipi italià de la Vall d’Aosta famós per la proxi-
mitat del Mont Blanc.
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Circuits de raquetes a Núria   

De Santa Cecília a Santa 
Perpètua 789 m 
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- Horari:  dos circuits d’una  durada d’1h cada un. 
- Desnivell: 65 m pel primer i 100 m pel segon.
- Dificultat: circuits d’iniciació a les raquetes.
- Material: raquetes i bastons  de marxa.
- Refugi: a Núria podem pernoctar a l’alberg del Pic de 

l’Àliga. www.valldenuria.cat/hivern/reserves/allotja-
ment/alberg-pic-de-aliga/

- Època: hivern, mentre l’estació d’esquí roman oberta tin-
drem força garanties de trobar neu als circuits.

- Cartografia: a l’oficina d’informació del santuari donen 
un fulletó que situa els tres circuits que proposa l’estació 
sobre una fotografia aèria de Núria.

- Accés: cal accedir amb vehicle o tren (RENFE) a l’estació 
de Ribes de Freser i allí prendre el tren cremallera de la 
vall de Núria. També el podem agafar a Queralbs i estal-
viar alguns euros. Mireu horaris a www.valldenuria.cat/
hivern/cremallera/horaris-tarifes/

- Descripció: és d’agrair que les estacions d’esquí tracin i 
marquin itineraris d’iniciació a la pràctica de raquetes 
adaptats a infants a partir de 5 anys. Núria ofereix tres 
circuits de dificultat creixent marcats amb els colors verd, 
blau i vermell. Descriuré aquí els dos primers.

- Horari: unes 2 h 45 min
- Desnivell: 270 m
- Dificultat: volta circular seguint marques de dos senders 

PR C
- Època: tot l’any, a l’estiu les rieres quasi no porten aigua i 

la ruta perd encant
- Cartografia: Vic i el seu entorn a Esc: 1:25.000. Mont 

Editorial. Lluçanès a Esc. 1.30.000. Editorial Alpina
- Bibliografia: la ruta correspon al traçat 18 del primer 

mapa esmentat. Treball de camp acurat on es tracen fins 
a 46 rutes a peu i en bicicleta pels voltants de la plana de 
Vic.

- Accés: seguint la C17 en direcció Ripoll, després de deixar 
a la dreta l’eix transversal direcció Girona, prendrem 
la primera sortida i anirem cap a Santa Cecília de 
Voltregà per la BV-4602. És un municipi sense un nucli 
de població. Passat el trencall cap a l’església seguim un 
quilòmetre més enllà. Allí prenem a l’esquerra una pista 
asfaltada que en tres-cents metres porta a un pont sobre 
la riera de Sorreigs, passat el qual estacionem (519 m).

- Descripció: el punt de sortida es troba sobre un bonic 

Pasqual Garriga i Martí

RESSENYES
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qual prestarem la deguda atenció. 
Prenem una pista asfaltada que porta 
a tres grans masies. Mas Tarrés és a 
tocar i el deixem a la dreta. Pista enllà 
s’obren a l’esquerra grans camps de 
conreu i passem a tocar de la masia 
dels Camps. Des d’aquí admirem la 
cinglera blanca a l’extrem dret de la 
qual veiem l’ermita de Santa Perpètua. 
Seixanta metres més enllà dels Camps 
bifurquem a la dreta per la pista que 
puja al tercer mas, el Forat. El deixem 
a la dreta i trobem marcat amb pintura 
groga el corriol que s’enfila cap a la 
muntanya (PR-C 49). Trenquem a 
l’esquerra. Seguim des d’aquí marques 
del GR 3 i fem cap a una graonada 
fàcil. Quan ens atansem a l’ermita un 
senderó ens convida a baixar a mà 
dreta fins el caire del cingle. Fem cap 
al mirador anomenat Pere Vila Farrés. 
Potser és l’autor d’un petit conjunt 
escultòric kitsch que hi ha (un calvari, 
Sant Pere i una gallina). D’allí enfilem 

De Santa Cecília a Santa Perpètua 789 m  

RESSENYES

Circuit del Mirador de la Canal: sen-
yals verds. Sortim per la part poste-
rior del santuari, passem a l’esquerra 
del túnel amb cinta transportadora 
per seguir un camí ample paral·lel al 
torrent de Finestrelles. Quan s’acaba 
la pista d’esquí creuem el torrent per 
un pont de fusta. Fem una ziga-zaga 
i pugem fins a una plataforma situada 
al peu d’un contrafort. Aquí pot sorgir 
el dubte de cap on anar. A la dreta ens 
enfilaríem cap al torrent de la Coma 
de l’Embut que baixa del Puigmal. 
Fins aquí hem pujat seixanta metres. 
Nosaltres girem a l’esquerra i passant 
sota el contrafort de roca encarem 
el bosc que domina el torrent de Fi-
nestrelles. Un panell marca el Camí 
de la Canal. Planejant travessem uns 
pendents i ens endinsem en aquest 
bosc. El camí ens du al Mirador del 
Canal situat a 65 m sobre el santua-
ri. La baixada és costeruda i segueix 
l’evident camí d’estiu. En poc més de 
deu minuts som de nou al santuari.

en pocs minuts la costeruda pujada 
fins a l’ermita de Santa Perpètua 
situada a 789 m (1h 15 min). L’ermita 
original és del s. XII. L’església és 
una edificació rectangular clarament 
barroca. Sortint de Santa Perpètua 
prenem el PR C-49, un corriol dins 
un bosc de pins. En vint minuts 
ens aboca a una pista que seguim a 
l’esquerra (sud-oest). Poc després 
creuem el Rec 
de la Tuta. Som 
en una obaga 
amb cingles a 
banda i banda 
i de nou veiem 
l’ermita. Baixem 
cap al nord-est 
fins a la riera de 
Sorreigs (50 min 
des del cim). 
Quan hi arribem 
l’hem de creuar 
per sobre uns 
cilindres de 

Circuit Mirador del Llac: itinerari 
blau. Sortim del pla situat davant del 
santuari. Al costat esquerre troba-
rem les marques de l’itinerari blau 
(en realitat són liles). Ens porten a 
un pont al final del pla 
on creuem el torrent 
de Noufonts. Passem 
una àrea de pícnic i 
encarem un tram de 
camí paral·lel a la via 
del cremallera. A la 
sortida de l’últim tú-
nel el camí fa un gir 
marcat en pujada i 
passa per sobre la seva 
boca. Quan el camí es-
devé planer visitem el 
conjunt constituït per 
una gran creu envolta-
da per les tres Maries 
a tocar del Mirador 
del Llac. Emprenem 
allí la tornada. Fem 
una llarga diagonal 

formigó. Prenem a la dreta la pista 
que encara Santa Cecília de Voltregà.  
Abandonem el PR C-49 per seguir ara 
les marques del PR C-46. Sota la masia 
del Puigví sortim de la pista i prenem 
un senderó que perd suaument altura 
a tocar de conreus. Arribem a un petit 
salt d’aigua i dos-cents cinquanta 
metres més enllà fem cap al punt on 
tenim els vehicles.

descendent que ens porta a passar per 
sota el telecabina. Allí fem cap a la pis-
ta d’esquí de Les Creus que seguim pel 
costat fins al peu del telecadira de la 
Pala i acabem d’arribar al santuari.






