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XCURSIONISTA DE CATALUNYA
CATALANA D'ALPINISME ESQuí

CREU DE SANT JORDI 1983

Vra (je tes Corts Catalanes, 576 1 r 2a • Telèfon 93 454 32 47 - 08011 Barcelona
www.unioexcursionista.org • e-mail: unexca@terra.es

Membre de /a Federació d'Ateneus de Catalunya, Federació Catalana de Càmping i Caravàning,
Consell Nacional de Joventut de Catalunya, Federació Catalana d'Entitats Corals i entitat fundadora

de la Unió de l'Esport per a tothom de Catalunya.

BARCELONA
Gran Via de les Corts Catalanes, 576 1 r 2a

Telèfon 93 454 58 55 _ Fax 93 453 11 65
08011 Barcelona

Internet: www.uecbarcelona.org
e-mail: junta@uecbarcelona.org

secretaria@uecbarcelona.org

SANTS
Jocs Florals, 51-53

Telèfon 933325494 _ Fax 93 331 1012
08014 Barcelona.

Internet: http//:personaI1.iddeo.es/uecsants
e-mail: uecsants@uecsants.org

OLESA
Vall d'Aran, 2 _ Ap. Correus 177

Telèfon 93 778 29 52
08640 Olesa

e-mail: uec_olesa@terra.es

HORTA
Pintor Mir, 16 Tenda 1

Telèfon/Fax 93 358 37 40
08031 Barcelona

Internet: www.uechorta.com
e-mail: uechorta@uechorta.com

MATARÓ
Nou, 29

Telèfon 93796 1430
08301 Mataró

Internet: www.geocites.com/uecmataro/
e-mail: uecmataro@telefonica.net

GRÀCIA
Santa Àgata, 30

Telèfon 93 217 56 50
08012 Barcelona

Internet: www.uecgracia.org
e-mail: secretaria@uecgracia.com

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
-Cinema Bel, 13 _ Ap. Correus 49

Telèfon 93 377 94 52
08940 Cornellà de Llobregat
e-mail: ueccornella@terra.es

BAGÀ
Raval,18

08695 Bagà
TORTOSA

Argentina, 8
Telèfon 977 44 32 71

43500 Tortosa
internet: www.uectortosa.org
e-mail: info@uectortosa.org

EL PRAT DE LLOBREGAT
Plaça Blanes, 7

Telèfon
08820 El Prat de Llobregat

internet: www.gueb.de/uecprat
e-mail: uecprat@terra.es

VALL DEL TENES
Barcelona, 25

Telèfon 93 841 64 50
08186 Lliçà d'Amunt

e-mail: uecvalltenes@terra.es

Entitats membres de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

Refugis:
LA MOLINA _ (Xalet i refugi)
Marçal i Laura Tel. 646 744 669 - 972 145 107

internet: www.xaletuec.com

e-mail: info@xaletuec.com

REBOST _ Bagà
Anna i Marc - Tel. 608 736 714 - 937591234

CARO _ Alfara de Carles, els Ports
Mari i Mario - Tel. mòbil617 80 8816-

977267128

NORMES DE PUBLICACIÓ

LES CLOTES _ Horta de Sant Joan,
el Port _ Lliure

MAS DEL TRONC _ Serra de Rubió

Pere Subirana - Tel. 616 134 771

CINQUANTENARI _ Baborte _ Vall ferrera

Lliure

MATARÓ _ Vall de Gerber _ Lliure

GARRAF _ Caseta de bany
UEC de Sants - Tel. 933 325 494

GRÀCIA _ Vall d'Airoto _ Lliure

Terrenys d'acampada:
UARO _ Alfara de Carles, els Ports

Rocòdroms:
UEC DE SANTS, HORTA, MATARÓ,
TORTOSA I VAll DEL TENES

Les persones que vulguin col-leborer amb e/ seus tre

balls o opinions a la revista Excursionisme han de tenir

present els següents aspectes forma/s:

Els escrits cal que siguin escrits en català. No han

de sobrepassar els 4 fulls (12.000 caràcters). S'han
de lliurar amb disquet informàtic o bé mecanogra
fiats. Els articles aniran encapçalats pel títol i fir

mats pels seus autors. S'hauran d'adjuntar de 4 a

12 fotografies ennumerades (preferiblement en dia

positiva), les quals hauran d'anar acompanyades
amb el text de peu de fotografia. La resta de mate

rial gràfic (croquis, mapes, etc.) lliurat caldrà que
també vagi ennumerat i amb el seu corresponent
text de peu.

COM ENVIAR ELS ARTICLES A L'EXCURSIONISME?

Demaneu el full per registrar els vostres articles a/es
secretaries de les vostres respectives entitats i només
us restarà enviar-ho a:

Correu postal:
Consell de redacció de la revista Excursionisme

Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 576 1 r 2a

08011 Barcelona

Correu electrònic:
A/E: excursionisme_uec@yahoo.es
Públicitatpubli_excursionisme_uec@yahoo.es

Per a més informació truqueu els dilluns de 5 a 7 de la tarda

al Tel. 934 543 247
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A la UEC
"Hem fet el cim"

Q uan surtin aquestes pàqines la notícia ja secà
coneguda per tothom, però en la satisfacció i orgull
d'aquest moment, permeteu-me que expressi la meva

alegria pel fet que una expedició composta per tres

dones de la UEC i per una altra del Club d'Esquí de la
Pobla de Segur assolís el passat i 9 de maig el sostre
del món: el cim de l'Everest.

Les components de l'expedició han estat la Núria

Balaguer, la Maite Hernández, la Sílvia Ferrandis i la Marisa

Huguet. A totes elles, la nostra més efusiva felicitació. La
Núria i la Maite van fer el cim, però en una expedició són
tots el membres que amb el seu treball fan possible l'èxit.
Els mitjans de comunicació de l'esport tan sols valoren el

primer, el campió, el número u. Nosaltres, els

excursionistes, sabem que una cordada és el fruit de

l'esforç de moltes persones i que, sense l'ajut del

company (que molts cops queda enrere), no seria possible
arribar a la fita desitjada. Felicitats, doncs, a les quatre
integrants de l'expedició ta. Cara Nord Femenina Everest
'04, coneguda també com a "Dones Everest 2004"

Un altre motiu de satisfacció és que totes les dones de

l'expedició ostenten el guardó més preat de la Unió
Excursionista de Catalunya, la medalla de la UEC, que
els atorgà l'Assemblea General de Socis i els fou

imposada el 26 d'octubre de l'any passat, coincidint

amb la Festa de les Ensenyes de la nostra entitat.

Aquesta medalla només es concedeix a aquells socis

que, en diversos vessants de la nostra activitat, han

tingut un relleu extraordinari. Elles s'ho mereixien per
haver fet l'any 200i el primer cim de 8.0i 3 metres d'una

expedició femenina, el Shisha Pagma, però sobretot
,

perquè en totes les entrevistes que els van fer, sempre
tingueren el detall de fer saber la seva pertinença a la
UEC. Moltes Gràcies.

La Núria i la Maite es van iniciar en l'excursionisme a la
secció d'iniciació de la UEC de Barcelona. Després
també van fer de monitores i, posteriorment, es van

integrar en la Secció d'Alta Muntanya i Escalada (SAME)
de l'entitat, secció que precisament el pare de la Núria,
en Vicenç Balagué, va presidir durant un temps. Més
tard vingueren les escalades i travesses als Pirineus,
Alps, Dolomites, Andes del Perú, Alaska, Karakorum,
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Himàlaia, travessa amb esquís a Lapònia, i un llarg
etcètera. Són excursionistes, alpinistes, escaladores molt
ben preparades i, sobretot, amb un seny que fa que

puguin afrontar les situacions més difícils sense

precipitació i reflexivament.

Pels no avesats al món d'altura, informaré que la pujada
a l'Everest no és cap "passeig de muntanyencs". Fixeu
vos que de 5.800 persones que ho intentaren fins l'any
2003, solament ho aconseguiren unes i .470. S'han

hagut de lamentar i 78 morts. Els 8.848 metres es fan

notar, les condicions meteorològiques són molt

adverses, l'esforç per falta d'oxigen passa comptes
(veieu "Everest, 50è aniversari", en la revista

Excursionisme, núm. 3i 5 del juliol 2003) ... Fins avui

solament una dona catalana ho havia aconseguit,
l'Araceli Segarra, ajudada per l'expedició americana de

I'lmax l'any i996. Felicitats, doncs, dones de la UEC.

A part del gran esforç que ha significat la pujada al cim,
hem de valorar un altre esforç, potser tant o més dur,
que és la recerca del finançament per a l'expedició. Una

expedició d'aquest tipus té un cost aproximat de 80.000
euros i si no disposa d'unes rendes milionàries,
l'expedicionari no es pot autofinançar. Malauradament

les entitats excursionistes tampoc disposem dels fons

necessaris; més aviat sempre anem faltats de recursos

econòmics. L'administració ajuda, però tampoc massa.

S'ha de buscar el finançament mitjançant patrocinis de

l'empresa privada i això costa un gran treball. Les

"dones" ho aconseguiren.

Resta sols tornar a donar-vos les gràcies, "dones
Everest 2004", dones de la UEC. Els vostres èxits, són
èxits de l'entitat. Sou un orgull per a la UEC.

Aquest any 2004 es commemora els "Cents anys
d'activitats UEC", que és ellema que porta el nostre
banderí i que les "dones" van pujar al cim. També tenim
dues altres expedicions a I'Himàlaia: la de la UEC de
Tortosa amb motiu del seu 50è. aniversari, i la del

Berguedà, en 'què participa el president de la UEC de

Bagà. Totes dues amb el mateix objectiu, el cim del

Gasherbrum II, de 8.035 metres. Els desitgem molta sort
i èxit en les seves expedicions.

Ramon Prieto i Gusi
President de la Unió Excursionista de Catalunya



Seleccions nacionals:
un camí de renúncies

El Î 986, amb motiu de la nominació de Barcelona

com a seu olímpica, es va engegar, tal com recordem al

reportatge sobre curses d'orientació, el moviment per un

reconeixement internacional de les seleccions esportives
catalanes. Les postures adoptades davant d'aquest pro

jecte per la població o per les institucions de Catalunya han

estat associades sempre -com hauria de ser si nov- a una

renúncia.

D'entrada hi va haver, ja fos per escepticisme, ja fos per fe

en la representació espanyola, qui va rebutjar lla idea d'u

nes seleccions nacionals. També hi ha hagut els partidaris
-d'una renúncia a un procés obert i públic com a estratègia.

Bo i optant per una actuació discreta i quasi d'amagat,
busquen l'entesa directa entre les federacions catalanes i

les internacionals. Aquesta darrera via prioritza l'objectiu
final del reconeixement internacional, però renuncia a un

altre reconeixement no menys important: el dels nostres

veïns més immediats.

Ens interessa, en una perspectiva més àmplia, una convi

vència amb la resta de pobles d'Espanya basada en el res

pecte mutu, sigui des de la independència política, sigui en

el marc d'un lligam encara per definir. No sembla, doncs,
que aquesta sigui l'estratègia més apropiada. Si es vol

comptar amb seleccions nacionals, haurà de ser a partir
d'un acord en l'escenari poftic. Altrament la renúncia sos

cavaria els hipotètics beneficis del resultat.

En un altre estadi d'aquest procés, diferents federacions

s'han plegat, ni que fos provisionalment, a una participació
no oficial de les respectives seleccions. No cal dir que això,

que ens concedeix el dret a una selecció de segona cate

goria, folklòrica, és només acceptable de manera provisio
nal.

La consecució del reconeixement internacional no és una

quimera. Hi ha el precedent d'altres estats, com ara el

Regne Unit, que disposa de seleccions nacionals. A més a

més, des d'un punt de vista polític, Espanya no ha assolit

encara una forma definitiva que reconegui el seu caràcter

plurinacional. Avançant per aquesta via, el reconeixement

del paper de les seleccions nacionals no sembla pas una

utopia.
Arribats a aquest punt no podem deixar de dir que, fins i tot

en la persecució del reconeixement internacional de les

seleccions esportives, hi ha una renúncia: la renúncia a

desvincular política i esport. Votem les persones que ens

representen al Parlament per defensar unes idees compar
tides i aquestes persones parlen en el nostre nom, o nosal

tres a través d'elles. Quan algú ens representa en una

competició esportiva, com ho hem d'entendre? Jugar és

una cosa impossible de fer en nom d'un altre. La represen

tació esportiva és, doncs, una qüestió política. Una visió de

confrontació entre estats pròpia de segles passats que ja
hauria d'estar superada. Més que espectacles de confron

tació, encara que esportiva, caldria fomentar idearis de

cooperació. En tots els camps.
En certa manera lluitem per una representació esportiva
reconeguda, tan sols per no quedar arraconats. Per formar

part visible d'aquest món i poder participar en la lluita per la

cooperació en la diversitat quan arribi el moment.

Tres moments i un retard
No podem deixar d'esmentar aquí tres circumstàn

cies, convenientment tractades a les planes d'aquest núme

ro d'Excursionisme, que ens permeten reflexionar sobre el

paper d'una entitat com la nostra.

D'una banda ens felicitem perquè .una expedició femenina,
amb representació majoritària de la UEC, ha petjat el cim de

l'Everest. Si bé un cim no parla per si sol del nivell esportiu de

tota una entitat, sí que representa en aquest cas una fita

important a tenir en compte. Estem il-lusicnats, doncs, i ens

alegrem tant per les expedicionàries -que, amb l'Everest,

compten ja amb dos vuitmils- com pel que representa per a

la UEC. És per poder gaudir de les imatges i del testimoni

d'aquestes persones que hem retardat la sortida d'aquest
número. Esperem comptar amb el beneplàcit del lector.
D'una altra banda també destaquem la participació de la

UEC en la cerimònia d'inauguració del Fòrum Barcelona

2004, a través d'un grup de voluntaris en la seva condició

d'escaladors. Una participació puntual tampoc no parla del

pes d'una entitat en la societat en què viu però no deixa de

ser motiu d'il-lusió. A més, durant el Fòrum s'espera la par

ticipació de l'entitat en altres moments, tal com ja expli
quem més endavant.

Per últim, el reportatge sobre curses d'orientació també ens

descobreix que, en el primer impuls que va rebre aquesta
modalitat esportiva al nostre país, també hi va tenir el seu pes
un grup de socis de la UEC. Torna a tractar-se d'un sol fet,
però no impedeix que ens sentim orgullosos de pensar que de

l'entitat poden sortir persones amb iniciatives noves per al país.
Són tres moments. Tres fotogrames no fan pel-lícula, però
si s'ho valen, aporten qualitat.

excurs Î0nisme 3
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Les quatre expedicionàries al camp base

Fotografies de l'arxiu Dones Everest 2004

L'èxit del pacte del Shisha
Tot just acaben d'arribar de

l'Everest, el cim més alt del món, que
van fer el 19 de maig. Són Núria

Balagué, Maite Hernández i Marisa

Huguet. En falta una, la Sílvia Ferrandis,
la metgessa de l'expedició però, de fet,

potser encara hem de donar gràcies
perquè, si l'entrevista a quatre bandes

-tres de les muntanyenques i un servi

dor- ja és prou complexa, no vull ni ima

ginar com hauria pogut ser si es presen
ten totes quatre i la fem pentagonal. Bé,
però ni el billar ni la muntanya han estat

mai els meus forts i potser per això

adopto el paper més modest del cru

pier, limitant-me a posar qüestions
sobre la taula quan elles no les aborden

enllaçant temes l'un amb l'altre. Només
em cal repartir el joc, la resta s'ho fan

venir bé elles soles. Per com en parlen,
sembla que l'expedició hagi estat com
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pujar la Sagrada Família per primer cop.

No és fins al cap d'una estona que
comences a descobrir les emocions

contradictòries d'una gesta -en la

dimensió que cadascú vulgui interpretar
la paraula- com aquesta.

Com a crupier, no m'interessa que les

cartes surtin repetides o els pals gaire
ordenats. Tota la informació específica i

tècnica de l'expedició està recollida a la

web www.doneseverest2004.com.la

més a més, encara amb jet lag, ja
van estar entrevistades i reportatjades
per televisió. Per això, amb èxit o n'o,
intento repartir joc cap a altres aspectes
més interns de l'expedició, cap a allò

que d'entrada no s'explica, o cap a ves

sants més col·laterals, però també d'un

interès notable. Per exemple, l'origen de

la iniciativa.

Un projecte de dues

Si bé és cert que avui dia hi ha moltes

expedicions a vuitmils i especialment a

l'Everest, pel rang que els 8.848 metres Ii

atorguen, plantejar-se un repte d'aquesta
magnitud no deixa de ser un fet excep
cional i, desafortunadament, més encara

que ho faci una dona. És interessant,
doncs, saber que el punt de partida de
tot plegat el trobem també a més de vuit

mil metres, en un punt no gaire llunyà a

I'Himàlaia mateix: el Shisha Pangma
(8.013 m), fa justament tres anys. Igual
que llavors, ara l'Everest també ha estat

l'embrió d'un nou projecte.

"Era fonamentalment una expedició de

dues persones", comença la Maite. 'La
Núria afegeix: "Quan vam pujar al

Shisha Pangma totes dues vam fer cim



però no vam coincidir. Llavors, la Maite

em va comentar que en la següent
expedició havíem d'arribar juntes dalt

de tot. A més, sempre havíem tingut la

sensació que algun dia havíem d'anar a

l'Everest. I tornant del Shisha era un

bon moment per buscar espónsors."
"D'alguna manera el pacte es va sege
llar alià", confessa la Maite.

D'entrada la Núria s'hi va mostrar reti

cent i després a poc a poc s'hi va anar

engrescant, igual que amb el projecte
que ha anat prenent forma ara a la falda

de l'Everest. "Tenim al cap el projecte
dels 'Set cims', el cirri més alt de cada

continent, comptant-hi també l'Antàr

tida. Havent fet l'Everest, que és el més

complicat, -diu la Núria- els altres són

més o menys fàcils". Fins i tot l'expedi
ció antàrtica és més senzilla, creu la

Maite, "sempre que les condicions

meteorològiques siguin bones, com

sempre, com en qualsevol cim fins i tot

aquí al Pirineu".

La Núria i la Maite, no saben encara si

en aquest projecte les tornaran a seguir
la Sílvia Ferrandis i la Marisa Huguet. La

seva incorporació a l'expedició de

l'Everest també va ser a posteriori.
"National Geographic ja havia publicat
un llibre de la Sílvia Ferrandis sobre el

Shisha Pangma i li va oferir la possibilitat
de fer-ne un altre si ara se'ns afegia.

Ella, a més, és metgessa i podia aportar
coses al grup. Així que ja érem tres.

Però tot i veure que era un grup potent,
crèiem que potser hi faltava una perso

na que pogués coordinar, que vingués
sense estar pendent de la muntanya, i

així va ser com un mes abans de mar

xar vam incorporar la Marisa", explica la

Maite.

Dificultats de finançament

Probablement és ingenuïtat, però des

prés de repassar amb detalll'entrevista

de Mònica Terribas a "La nit al dia", del

Canal 33, em quedava una pregunta, a

la qual, sincerament, esperava que res

ponguessin afirmativament. L'excep
cionalitat de ser dones en el context

"Tenim al cap el projecte dels

'Set cims', el cim més alt de cada

continent, comptant-hi també

l'Antàrtida"

d'un Everest cada cop més freqüentat
us ha servit per aconseguir més fàcil

ment els diners per tirar endavant l'ex

pedició? Em quedo atònit davant la res

posta negativa. Segur que no sóc el

primer. Elles també esperaven que la

proposta tingués més ganxo per als

patrocinadors.

"AI principi, sí que pensàvem que pel
fet de ser una expedició totalment

femenina, una cosa bastant atípica,
potser podríem tenir més ganxo. Per

això vam començar a temptejar tot

d'empreses dedicades a productes
totalment femenins, però res de res",
explica la Núria, que pensa que la "sin

gularitat" potser fins i tot va frenar els

patrocinadors. AI final, doncs, va resul

tar que entre els espónsors no hi havia

productes femenins i que la pràctica
totalitat eren empreses vinculades al

món de la muntanya, a les quals agra
dava el projecte i creien en ell, és a dir,
amb una predisposició.

En aquest sentit, aporten encara una

altra dada: a l'Everest van coincidir amb

21 expedicions més que atacaven la

muntanya per la cara nord i 34 que ho

feien per la sud. Algunes d'elles eren

espanyoles i "totes anaven esponsorit
zades", explica la Maite. "De fet érem

les úniques de l'Estat espanyol que no

hi anàvem al cent per cent", afegeix la

Núria.

La Núria s'explica aquesta situació pel fet

que el patrocini es basa fonamentalment

en els contactes, però la Maite hi afegeix
un altre element: "N'hi havia que els

pagava la comunitat autònoma i potser,
pel fet que sigui, hi ha comunitats que

paguen més que d'altres". De fet, fins al

Catifa de tendes al camp base I

Descansantal camp base II excursienisrne 5
321



seu retorn, l'expedició "Dones a l'Everest

2004" ha passat desapercebuda per les

institucions públiques catalanes o espa

nyoles. Ja els va passar en l'expedició al

Shisha Pangma i ara s'ha repetit.

"Potser ara ens pagaran alguna subven

ció. AI Shisha, la Federació ens va donar

alguna cosa i l'Institut Català de la Dona

també. Però sempre amb posterioritat.
D'entrada no es mullen, les institucions

no es mullen", lamenta la Núria. "Tot són

copets a l'espatlla", hi afegeix la Marisa.

Tampoc el precedent del Shisha va ser

vir de res. "De fet, el principal patrocina
dor d'aquesta expedició d'ara ja el vam

tenir llavors", explica la Núria.

Una aposta de risc

A banda del fet de ser dones, una sego
na singularitat de l'expedició era I'elec

�ió de la cara nord, el vessant tibetà. A

més de I'àspecte purament esportiu
-eren les segones catalanes que puja
ven l'Everest i les primeres que ho feien

per aquesta cara, força més difícil- la
Maite Hernández apunta també raons

econòmiques: "És més barat anar pel
Tíbet que pel Nepal. És tres vegades
més car pel Nepal". Això, expliquen, és

així perquè la gent prefereix la cara sud

per assegurar-se l'èxit i això fa que hi

hagi el triple de demanda.

D'altra banda, afegeix la Núria Balagué,
"també vam estudiar els dos recorreguts i
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a la cara sud i havia la cascada del Kumbu

que ens semblava una mica més perillosa.
La nord ens semblava més segura". Tot i

això, afegeix la Maite, "aquest any han

mort quatre persones per la sud i deu per
l'altra ruta. I això, havent-hi tres vegades
més gent a la sud".

La Núria explica que, encertadament o

no, durant la travessa d'adaptació que
van fer per l'àrea per la vall del Kumbu

van poder veure la cascada i es van aca

bar de convèncer. "Després, un cop vas

pujant vas veient que no, que la zona del

cúmul cada any l'equipen i, malgrat ser

una glacera plena d'esquerdes, un cop

equipada és molt més segura", reconeix.

Un altre element que es van haver de

plantejar mentre preparaven l'expedició
van ser les dates. És molt diferent una

ascensió en època premonzònica -la que

finalment van escollir- que en època pos

tmonzònica. "L'avantatge de la primera és

que s'escau abans de l'estació de plu
ges, que allà són en forma de neu, i la

muntanya no està tan carregada, amb la

qual cosa, l'aresta és pràcticament tota

roca", diu la Núria. "Tècnicament la roca

és més difícil, però en canvi, físicament és

menys exigent", afegeix la Maite.

Per prendre la decisió definitiva, les

�pedi�ionàries van recórrer a les esta

dístiques, amb les quals van poder
constatar que el gruix més important de

les expedicions intentaven fer el cim en

època premonzònica. En aquest sentit

també hi va influir Jordi Canals, integrant
de la primera expedició catalana que va

fer el cim de l'Everest, l'any 1985, i que
és cunyat de la Maite Hernández. "Ni us

passi pel cap anar-hi durant el postmen
zó", expliquen que els va dir.•



"Allà no hi vas a morir. Si no
hi ha les condicions, puges amb oxigen"

Quan es parla amb un himalaista, en un

moment o altre de la conversa, sempre
acaba sortint la qüestió de l'oxigen. Des

que Reinhold Messner va pujar l'Everest

sense, sembla que tot recurs a una

ampolla d'aquest gas vital desvirtuï l'as

censió a un vuitmil. En el cas de les

"Dones a l'Everest 2004", quan la qües
tió va sorgir i també en un intent d'en

trar en la psicologia del muntanyenc
d'elit, la conversa va derivar cap a un

extrem insospitat.

Excursionisme: Vau haver de recó
rrer a l'oxigen en algun moment de

l'ascensió?

Maite Hernández: Quan portes oxigen
és molt difícil no utilitzar-lo. I la veritat és

que també estem contentes d'haver-lo
fet anar, perquè la majoria de gent que
ho volia intentar sense, a no van pujar a

van patir congelacions. Per aquesta ruta

molt poca gent pujava sense oxigen.
Núria Balagué: Les condicions clima

tològiques tampoc no eren les més

adequades ...

MH: Efectivament, no vam tenir unes

condicions climatològiques que ens

permetessin optar a pujar sense oxigen.
Feia vent. El dia abans de l'atac, al

camp 3 feia molt vent i aquestes són
condicions que t'exigeixen una miqueta.
Nosaltres volíem anar fins al camp 3, a

8.300 m sense oxigen, però ens el vam

posar a 8.000 metres. El dia que pujà
vem al C3 el vent ens tirava. Vam haver
d'anar de quatre grapes. Malta gent
girava cua i nosaltres vam decidir posar
nos l'oxigen perquè si no, no hauríem

arribat ni al C3. Si aquell dia haguéssim
tingut unes condicions fantàstiques,
hauríem pujat sense.

Excursionisme: I quan veus que ets

tan a prop del cim i t'has de posar

�rnéto2 rjsoslar.
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van ser els que es van posar oxigen. En trobar dos coreans. Un estava cec i patia
unes altres condicions et pots plantejar congelacions, l'altre tenia desorientació.

pujar sense, però amb les condicions Vam estar amb ells, creiem que un quart
que hi havia ... Per què? No val la pena. d'hora, intentant animar-los perquè bai-

xessin. Havien de baixar pel seu propi
peu, perquè no els podíem carregar, no

els podíem portejar ni arrossegar per l'a
resta perquè eren més grossos que
nosaltres. Era impensable. Els dèiem que
si es quedaven allà dalt moririen, i ens

entenien perfectament. El que estava

cec, caminava i queia. Va perdre un

grampó i la Núria va baixar a buscar-lo
uns cinc metres més avall sense encor

dar-se ni res. Va ser llavors quan la Sûvia i

la Marisa es van adonar que ja portàvem
més d'una hora allà dalt i pel talkie ens

van preguntar: "què hi feu aquí dalt?". "Si
els deixem, moriran", els vam respondre.
"I si no us morireu els quatre", deien elles.

Els vam haver de deixar i efectivament

l'oxigen, en algun moment et cau la

moral per terra i penses que no ho

podràs aconseguir?
NB: No. Allà ho vèiem molt clar que ens

l'havíem de posar. D'entrada perquè
vèiem que tota la gent que anava sense

no arribava. N'hi havia de molt experts,
amb diversos vuitmils a les cames, que
van intentar pujar i van haver de fer mitja
volta perquè es congelaven. Els que

pujaven eren els que es posaven oxí

gen. D'aquests, els únics que van pujar

"Sabíem que durant l'ascensió

potser trobaríem cossos d'acci

dentats, però no estàvem prepa-
rades per veure morir"

Evidentment, allà no hi vas a morir. Vas

a pujar el cim. I si no hi ha condicions

per fer-ho sense oxigen, ho fas amb

oxigen. Nosaltres ho teníem clar.

MH: Hi ha gent molt purista. Nosaltres

no en som. Anem amb bastant de sen

tit comú. El que volem és pujar. Si es

pot fer sense, evidentment a nivell

esportiu té més valor, però si no es pot,
el que no volem fer és jugar-nos una

congelació i tornar amputades. Pensa

que si no haguéssim pujat, ara no esta

ríem fent entrevistes, perquè la gent
hauria considerat que havíem fracassat,
encara que per a nosaltres hauria estat

igualment un èxit, perquè la muntanya
ens hauria dit que no. Si la tempesta
que ens va agafar baixant, ho fa mentre

pujàvem, no hauríem fet cim i hauríem

estat les mateixes. Era una experiència
que havíem de viure.

Excursionisme: Donades aquestes
circumstàncies que comenteu, en

algun moment vau patir per la vos

tra vida?

NB: Fins a aquest extrem no. A la bai

xada se'ns va complicar el temps i vam

passar moments de tensió. Vam dormir

al C3 i quan vam arribar al camp ja
havia començat el temporal. L'endemà
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quan vam voler baixar ens vam trobar la

muntanya en unes condicions molt

dolentes. Havia nevat molt, la neu no

s'havia assentat, hi havia allaus i a més
les cordes havien quedat enterrades.
MH: Però jo no ho definiria com una

situació de por. És un moment de tensió.
Intentes prendre-t'ho amb calma i aplicar
els recursos que tens a l'abast per sortir

te'n. Però jo no vaig tenir en cap moment

una sensació de desesperació. En canvi,
baixant del cim, a 8.800 metres, ens vam

van morir. Això va ser molt dur.

NB: La percepció és molt diferent en

una situació de tensió. Mentre que en el

primer cas hi ha circumstàncies en què
depens de tu mateix i veus que pots fer
coses per sortir-te'n, en aquest últim la
sensació de frustració i de veure que no

hi podíem fer res era molt dura i impac
tant. Sabíem que durant l'ascensió pot
ser trobaríem cossos d'accidentats, ja
que no es rescaten, però potser no

estàvem preparades per això. Més tard

ho vam entendre tot. Havien pujat el dia

18 i portaven 48 hores allà dalt perduts,
a 8.800 metres. Algun problema deu

rien tenir.

MH: Són vivències molt fortes que es

donen en situacions extremes i que,

quan tornes aquí, et fan relativitzar mol
tes coses. Veure morir no m'havia tocat

mai a mi. No em vull imaginar la gent
que perd companys d'expedició.•
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La Gran Travessa dels Alps

els Alps de

nord a sud la duia al cap des que fa

anys vaig llegir l'article d'uns bascs que
se n'havien sortit en 27 etapes. És clar

que eren bascs ... Aleshores vaig trobar

un llibre publicat pel CAF que du per títol

Haute Randonnée Alpine (Ed. Édisud)
que descriu fil per randa un itinerari que

en uns 50 dies i mil quilòmetres uneix la

riba del llac Léman amb la població de

Menton a la costa mediterrània. Amb

aquesta guia descriptiva ja només resta

va posar fil a l'agulla i trobar un o dos

companys amb ganes d'intentar-ho.

Val a dir que per no anar carregats com

a mules cal aprofitar la xarxa de refugis
dels tres països visitats, prenent per
norma la mitja pensió i descansant com

Déu i el cos demanen. Donada la

impossibilitat de reservar plaça a tots els

refugis encertant el dia que hi arribarí

em, vàrem optar per no trucar enlloc i

provar sort, i la veritat és que vàrem tenir

sempre lloc. Excepte en dos casos,

Benévolo i Thabor, i a la zona del

Mercantour on eren quasi plens, el fet

és que no els vàrem trobar massa ata

pens i en alguns refugis encisadors com

els de Vogealle, Carro, Scarfiotti o Laus

érem quatre gats. Quan passàvem per

poblacions aprofitàvem per comprar

menjar i per atipar-nos de fruita fresca,
escassa als refugis.
En general, la guia està prou actualitza

da i la vàrem seguir força, excepte en el

darrer sector on la publicació manté una

voluntat de resseguir al màxim la fronte
ra franco-italiana. Sincerament, després
del P.N. del Mercantour, el paisatge sec

i calorós no paga la pena, sobretot quan
tens el mar tan a la vora i unes ànsies

boges d'arribar-hi. Així que nosaltres

vàrem tirar pel dret estalviant-nos cinc

etapes. La guia és francesa i això es

nota; nosaltres en canvi en quedàrem
molt més satisfets de l'atenció, el tracte

i els menús que ens serviren als refugis
italians.

Serveixin algunes dades per iI·lustrar
una mica més el que suposa una
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Text i fotografies de Pasqual Garriga

bilitat d'arribar al mar. En tants dies

poden passar tantes coses! El nombre

mínim de participants, tenint en compte
que fins la dinovena etapa calen piolet i

grampons i sovint encordar-se sobre

glacera, és de dos membres, tot i que

sent tres tot esdevé més fàcil: quan hi

ha un conflicte amb un company plores
a l'altre, si un prengués mal els altres

dos podrien seguir... I cal que siguin
companys coneguts de moltes sortides,
en qui confiar plenament, dels que sem

pre sabrem preveure el comportament
en cas de pèrdua o accident. És a dir,
amb qui tinguem una bona compene
tració.

Mentalment cal anar marcant -se fites

properes i desitjar arribar sempre una

mica més enllà. Així el nostre pri
mer objectiu fou arribar al massís del

Mont Blanc. El segon i molt important
psicològicament fou arribar a Lansle

bourg i poder facturar cap a casa piolet,
grampons, arnés, corda, etc. Una altra

fita fou arribar al Mercantour, ja que
tothom ens anava dient que era preciós.
I com a colofó final, un bany al mar

Mediterrani.

Per cert, que fins l'últim dia no el vàrem

veure, així que és millor fer-se a la idea.

Prenent un gelat en una terrassa de

Menton després d'un bany reparador al

mar no dubtem que acabem de viure

una de les aventures més fascinants i

enriquidores de la nostra vida. Aquí us la

resumim, dia a dia.

El refugi de la Dent D'Oche des del cim amb rerefons del Lac Léman

empresa d'aquesta envergadura. Mem

bres que realitzen la travessa de principi
a fi: 3, l'Angèlica Tesas, l'Eloi Figueras i

qui signa aquestes línies; les dues últi

mes setmanes fórem quatre. Total eta

pes: 44, ni un sol dia restàrem aturats

per la pluja (de fet l'estiu del 2003 fou

molt sec). Distància recorreguda: esti

mem entre 800 i 850 quilòmetres.
Desnivell acumulat: 47.000 metres,
incloent-hi les ascensions (una vintena

de cims que vénen de pas; el més alt, el

Rocciamelone de 3.577 m; el més baix,
el Grand Mont, unes hores abans d'arri

bar al mar, de 1.379 m). Colls que pas

sem: 96. Horari acumulat de marxa:

305 hores. Passem la frontera 32 vega
des. Del total de 43 nits: 3 són a Suïssa,
14 a Itàlia i 26 a França. Pel què fa al
"format": 2 foren bivacs, 6 en hotelets
de muntanya, 9 en gÎtes d'étape i les 26

restants en refugis. Un total de 1.870

euros de despeses de la travessa (amb
els descomptes de federat) distribuïts

en: anada i tornada 170€ (60€ vol i

110€ en trens), dormirs i "mitges pen
sions" 1 .150€ i 550€ en supermercats i

consumicions als refugis.

travessar els Alps sinó que anàvem a

intentar-ho. A l'hora de començar, no

ens donàvem més d'un 50% de proba-



Seguim la carretera fins que acaba al coll

de Bassachaux i pel GR5 fem cap a

Suïssa a la vora del llac Vert on hi ha un

bonic refugi. Baixem a la gîte de Chaux

Palin i resseguim la pista en direcció al coll

Etapa molt verda però molt seca amb de Coux. Per allargar el dia, pugem pel
colls fent més volta del necessari per pas de Chavanette a la Pointe du Fornet

ascendir l'agulla de la Dent d'Oche. De de 2.298 m, sobre frontera prop d'Avoriaz.

Novel remuntem la vall fins al coll de Des del coll de Coux baixem fins a la

Neuva a 1.775 m, seguim fins al coll de Cantine de Barmaz, bonic prat amb el

Reboillon situat en una espatlla del cim i rerafons del massís de les Dents Blanches

ascendim a la Dent d'Oche fent una para- i amb un parell d'hotelets, un d'ells fent

Volem amb Easy Jet a Ginebra, tot

sobrevolant els Alps. Amb tren, fem la

volta al llac per dintre Suïssa fins a Saint

Gingolph, bonic poblet meitat suís meitat

francès. Ens-banyem aillac i fem les fotos

de rigor. Una pista s'enfila dintre un bosc

fins al poble de Novel a França. Dormim a

l'únic hotel que hi ha molt econòmic.

l'hivern funciona com a estació d'esquí i

ara només són bars i restaurants amb

escassa clientela. La gîte que esmenta la

guia ja no existeix, així que fem bivac a la

capella del llogarret.

da al refugi del CAF arrapat a la roca i pen- funcions de refugi.
jat sobre el buit. Des del cim a 2.222 m es

domina tot eillac Léman. Baixem i passem

pel llac de Darbon, colls de Planchamp i

de Bise i descens final als xalets de Bise,
en un típic alpage on arriba la carretera.

Remuntem el pas de Bosse i, en no tro

bar el trencall cap el coll de Vernaz, bai

xem fins al poble de la Chapelle de

l'Abondance. Enfilant la carretera fem cap

al florit poble de Châtel. A la tarda pugem

per un camí penjat sobre la vall fins a

Plaine Dranse, un lloc poc acollidor que a

Encarem el massís de les Dents

Blanches per un dret corriol que en algun
tram és equipat amb cadenes i que en

dues hores remunta el coll de Bostan de Refugi de Vogeulle i circ del Fer à Cheval

2.290 m. Hi trobem una cabana lliure i del coll divisem el Mont Blanc, darrere el

neta. D'aquí encarem el coll anomenat gran llac de Vogealle. Mitja hora més enllà

Golette d'Oule amb dues opcions de pas: trobem l'encisador refugi. Ens trobem en

la dreta puja fàcil a una bretxa marcada i una balconada que guaita sobre el circ

baixa per una perillosa canal que es des- calcari del Fer à Cheval, una mena

prèn; l'esquerra puja per una tartera i baixa d'Ordesa amb el doble d'altura a les

més fàcilment amb l'ajut de cadenes. Des parets. Un panorama grandiós declarat

Patrimoni de la Humanitat.

Baixant al refugi de Salena

Fem tota la volta a la capçalera del Fer à

Cheval i assolim el coll de I'Ottans. Arribats

a la gelera del Ruan, remuntem encordats

un corredor de neu amb algun pas de roca

fins a la carena a 2.800 m. El cim queda
lluny i no pugem. El descens cap a la

presa d' Emosson, també per gelera, es fa

etern i sorprèn no trobar ningú en un

entorn tan grandiós. No hi ha camí evident

fins arribar a la presa, la segona més gran
de Suïssa, on seguim una pista durant

quasi dues hores. Gîte de luxe i sopar en

una terrassa amb vistes al Mont Blanc.



Trient, arribem a la Fenêtre de Saleinaz a allargar, Se surt per carretera fins als xalets

3,267 m. Baixem per sobre la glacera fins de la Joux (45 min) i d'allí un ample camí

a la cabana de Saleina, refugi suís molt ens porta a una sèrie de tres espectacu-
Baixem al poble de Vallorcine a 1 .260 m renovat i amb uns guardes encantadors.

tot passant per sota la volta de la presa
d'Emosson. Del poble, remuntem per camí

ben senyalitzat fins al coll de Posettes a

1997 m, des d'on admirem la glacera i l'a

gulla de Tour. Per tal de no sifonar, anem a

passar pel coll de Balme (refugi guardat)

lars cascades esglaonades que són l'a

tractiu de la val!. Superades aquestes,
passem per un gran replà d'origen glacial
amb un IIaquet i finalment arribem al refugi
Deffeyes amb vistes espectaculars sobre

la glacera del Rutar i els grans llacs que es

Entretinguda baixada del refugi al fons formen a la seva base.
abans d'encarar la definitiva pujada al refu- de la vall Ferret, 1.440 m en tres hores,
gi Albert 1 r, tot remuntant la morrena late- amb molts trams equipats amb cadenes.
ral de la glacera de Tour. Refugi gran i fun- Del fons de la vall remuntem seguint el GR

cional de 130 places en un marc Tour du Mont Blanc (TMB) fins al nucli de

privilegiat. La Fouly, serveis per una gran àrea d'a

campada. A Per la tarda remuntem el Petit Remuntem la glacera del Rutar fins al

Col Ferret de 2.490 m i baixem per terreny coll a 3.373 m. No fem el cim per guanyar
descompost fins al refugi Elena, de moder- temps. La baixada per una glacera dreta i

amb gel negre esdevé delicada. Del llac de

Moron surt un corriol que perd altura brus

cament. Per camins poc evidents tallem

fins a la carretera que contorneja la presa
de Beauregard a la Val Grisanche. Seguint
la carretera, fem cap als nuclis de Surier i

Uselères, on arrenca el camí que en 1 h 30

min. ens porta al renovat i acollidor Maria

Bezzi, amb dutxa gratis i sopar de luxe.

na construcció i millor restauració, al servei

deis qui fan el TMB.Sortim encordats i zigzaguegem entre

esquerdes i, en comptes de pujar el coll

superior de Tour, remuntem el descompost
i delicat coll de Tour. Per la glacera del

Es tracta d'anar a Courmayeur evitant la

carretera asfaltada. Poc abans de Lava

chey, prenem el trencall a Sechéron, nucli

de pastors. D'allí seguim direcció al coll

Sapin i en comptes de baixar directament a

Courmayeur ascendim la Tête de la

Tronche amb vistes sobre el Mont Blanc i

les Grandes Jorasses. Carenegem el Mont

de la Saxe i ens deixem caure sobre

Courmayeur tot passant pel refugi Bertone.

La gîte de Dolonne no existeix i ens allot

gem a l'hotel Funivia a preu de refugi.

Del Bezzi remuntem la vall cap al coll de

Bassac Derec a 3.082 m, deixant a la

dreta la gran glacera de Gliairetta. Del coll

ens oferim la Pointe de la Traversière de

3.338 m amb grans vistes cap a la vall de

la Tarentaise i el proper Tsanteleina. Del coll

el camí porta al refugi Benevolo fent molts

revolts. Refugi ben situat a l'alta Val di

Seguim el camí sota el telefèric que surt Rhêmes, ple de gom a gom, i cap client
de Dolonne i remuntem les pistes d'esquí és italià!
fins al coll Checruit a 1.956 m. D'aquí res-

seguim el TMB per sobre la Val Veny i sota

el vessant més difícil del Mont Blanc.

Superem el coll de Youla i baixem per la

vall del mateix nom fins a una sèrie d'inte- Etapa curta però delicada ja que cal
ressants grups de bordes que donen pas remuntar la glacera du Fond encordats. Un

al poble de La Thuile. Descens directe cop al coll de Bassagne a 3.140 m, retor

força complicat. AI poble hi ha de tot nem a França i entrem al Parc Nacional de

menys gîte i hem de pagar hotel. la Vanoise. La boira ens estalvia pujar la

Pointe Galise i baixem sobre gel negre la
� .. �x. FRONTERA glacera de Bassagne, curta però intensa.
- RUTA SEGUIDA El refugi de Prariond domina un immens

pla al capdamunt de la vall de la Tarentaise

,
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Etapa curta que la pluja ens va aigualir i on hi ha Tignes i Val d'Isère.



Poca senyalització i glacera complicada
per assolir el coll de Montet que és de fet

una bretxa. Vistes fantàstiques sobre la

part alta de la Val d'Isère. La baixada, molt

dreta primer i una feixuga tartera deprés.
Arribats a l'ample camí, tenim davant nos

tre la impressionant etapa de demà i vistes

fins a l'Albaron. El refugi Carro, enorme i

paret que suposa el coll de Trièves. Segons posta com a finals d'estiu i ens hem d'en-

l'estat en què trobem la neu pot pujar-s'hi, cordar i assegurar en moltes ocasions fins

però aquest any hi ha glaç i cal que estu- a assolir el coll de la Selle de l'Albaron a

diem bé la paret vermellosa d'esquist abans

d'encarar-la i grimpar-hi (11°) en diagonal cap
a la dreta. La glacera superior és més suau

(40°) i assolim el coll a 3.045 m. Segueix una

llarga travessia per la glacera de Moulinet, el

coll de Grand Méan, que baixem rapelant, i

la glacera del mateix nom. Costa trobar el

punt per baixar cap al pla de les Evettes i

vell, té l'encantador rerafons dels llacs assolir el poc acollidor refugi.
Blanc i Noir.

3.474 m. Per culpa del mal temps, renun

ciem al que hauria estat el oim més alt. La

baixada directa sota el coll per terreny des

compost és una trampa que ens fa perdre
més temps que si haguéssim baixat del

cim. Arribem a l'Avérole just abans que
esclati una gran tempesta. Lloc encisador

on conflueixen tres valls.

Mitja etapa transcorre per la solitària vall

Per terreny descompost, superem el coll L'etapa tècnicament més difícil de totes de la Lombarde, nom del vent italià que

de Pariotes, baixem a la base la glacera de per l'obertura de la glacera d'Evettes d'ac- penetra pel sud. Superat el coll, el terreny
les Sources de l'Arc i encarem la temible cés a l'Albaron. La glacera és tan descom- esdevé sec, pedregós i ple de vestigis de



les dues guerres mundials. Una gran penós i llarg pel coll de Novalesa (cables
davallada i un ascens inversemblant però per baixar), el nou refugi Stellina i l'Alpe de

ben senyalitzat ens porten al penjat refugi Tour ja dintre França. Arribats a la carrete-

Tazzetti (quines vistes de la vall de Viúl), al ra al peu de la presa del Mont Cenís, fem

peu del Rocciamelone, piràmide perfecta i nit a Lanslebourg, on dormim d'hotel i Definitivament l'etapa reina per longitud i
cim emblemàtic del Piamont. sopem "comme il faut". desnivell que s'inicia remuntant el coll de la

Pélouse de vuit-cents metres sense treva.

Davallem a la inhòspita vall de Vallon i

sense pausa remuntem el coll. Travessem

per un terreny pedregós i sense camí fins

Des del primer dia havíem somniat amb a sota la punta de Fréjus, cim de 2.934 m,

Capella sota la glacera del Rutor

L'ascens al cim més alt de la travessa es

fa sense complicacions per un camí dret

que guanya el coll de Resta i la glacera del

Rocciamelone. Fem el cim per l'aresta

nord. A dalt, a 3.538 m hi ha una capella,
un refugi lliure, una verge de grans dimen

sions i molts italians arribats des dels tres

refugis que escorten el cim. La vall és

3.000 m sota nostre. El descens serà

Superant l'immediat coll de la Vallée

Etroite baixem a aquesta bonica vall que
fins al 1919 era italiana i on el refugi és del

CAl. Encarem pel bosc el coll de Thures i

seguint el GR57, entre boscos, fem cap al

poble de Planpinet, a 1.476 m, a la vall de

la Clarée prop de Briançon. Dormim a una

de les gÎtes.

Sortim per una pista que s'enfila a la vall

d'Acles (GR5). Arribats als xalets d'Acles,
trenquem cap al coll de Dormillouse i l'im

mediat coll de Lause. Ascendim a la punta

arribar aquí, anar a l'oficina de correus i

enviar a casa paraneus, arnés, piolet, gram

pons, corda, guants, etc. Ens traiem de

sobre 16 kg. entre els tres i comença una

"nova vida" més lleugers. Retornats a dit al

mateix punt d'ahir, reemprenem el camí tot

vorejant la immensa presa que havíem vist

des de l'avió i que en lleuger ascens ens

deixa al refugi del Petit Mont Cenís.

Del coll del Petit Mont Cenís baixem al

fons de la vall d'Ambin i la remuntem fins al

petit refugi del CAF. Seguim vall amunt i

prenem un trencall a mà dreta direcció al

llac Noir i encarem la glacera i el coll de
Sommeiller. Paisatge degradat per una

antiga estació d'esquí d'estiu a la qual
s'accedeix des d'Itàlia, una llàstima. AI coll,
a 2.993 m, hi arriba una pista que en una

hora i mitja ens deixa al refugi Scarfiotti.

Restauració i acollida memorables.

a sobre mateix del túnel que uneix França
i Itàlia. Baixem a l'estació d'esquí de Val

fréjus i encarem el redreçat coll del Pétit

Argentier. A la baixada, enllacem amb el

GR Tour du Mont Thabor que, superant el

coll de la Replanette, ens deixa finalment
al refugi, ple a vessar, on ens reben de
mala manera vista l'hora que és (21 h).
Estem exhausts.

Dormillouse de 2.587 m. i a ponent admi- del llac dels "set colors" i ascendim a la

rem els Écrins, on treu el cap la Barrre. La Cima Saurel de 2.449 m, d'on per corriols

baixada a Clavière és molt seca, però
aquest poble fronterer té de tot i és quasi
dalt del coll del Montgenèvre. Entre boscos i

pistes d'esquí, remuntem cap al refugi de

Pian Gimont (fa dos anys que no s'hi pot
dormir i només és bar-restaurant). A 50

minuts hi ha el refugi Mautino, però optem
pel bivac en una casa abandonada propera.

Possiblement, l'etapa més insulsa.

Pugem la vall Gimont per sota els remun

'tadors fins al poc evident coll de Gimont a

2.430 m. Carenejant, passem per sobre

entre prats fem cap a l'amplíssim coll de

Bousson. Baixem al fons de la vall que

uneix Briançon a les Fonts i la seguim.
Arquitectura ben particular i petits nuclis

habitats encisadors. Les Fonts és l'últim i

la gÎte resulta memorable.

Remuntem a l'est l'ampla i desolada vall

que en dues hores i mitja seguint el GR58

Tour du Queyras ens deixa a un coli a

2.830 m. sobre el preciós i profund llac de

Grand Laus. Ens hi banyem. Estem dintre

del Parc Natural Regional del Queyras i el



GR58 és un dels més concorreguts dels

Alps unint pobles preciosos amb bones

gÎtes. La baixada a Abriés és molt seca i

llarga. El poble és encisador i té tots els

serveis, però no hi cabem. Anem fins al

poble de Le Roux i dormim en una gÎte
d'allò més acollidor.

A Le Roux encarem el coll d'Urine pel
GR58. Optem per ascendir el Mail

d'Amunt de 2.804 m, un dels cims que

escorten el coll. AI cim descobrim un grup

de cabres salvatges que no s'espanten i

que retratem a plaer. Retornats al coll

d'Urine a 2.525 m, la baixada al refugi
Jervis és evident. El refugi és a l'entrada

d'una immensa plana, el Piano del Pra,

que amaga dos grups de bordes, un altre

refugi i una gÎte.

Després del millor esmorzar de la traves

sa encarem el Piano del Pra. Superat el

segon grup de bordes, el camí s'enfila fort

fins al refugi Granero (2h 30 min), un petit
refugi lliure, i el gran llac Lungo sota seu.

D'aquí una estreta vall remunta el coll

Selliere a 2.834 m, que domina el racó més

alt del Queyras on trobem el refugi Viso del

CAF recentment ampliat. Des d'allà, admi

rem l'imponent cim del Mont Viso de 3.841

m íntegrament en territori italià.

Cal seguir la direcció del coll de Soustres

i abans d'arribar-hi encarar i ascendir la

punta Joanne de 3.052 m. Baixem pel coll

de la Losetta cap a la vall de Soustra amb

prats i alguna borda. Arribats a la carrete

ra, la seguim fins a Chianale, espectacular

poble amb dues esglésies i una gÎte.

Remuntem el coll de Longet, fent una

parada aillac Bleu. El coll envoltat de llacs

dóna accés al capdamunt de la vall de

l'Ubaye, però no baixem directament sinó

que anem a cercar el Pas de Salsa, el llac

de Montgioia amb el seu curiós refugi bivac

i, pel Vallon de Rubren, retornem a la vall

principal. De camí recol·lectem genepys,

flors molt buscades amb les quals farem

licor. La vall s'eixampla en el Plan Parouart

una hora abans de Maljasset, poblet amb

tres gÎtes i refugi del CAF.

tocava pintura i manteniment, així que

superem el coll de la Gypière i, passant pel
llac dels "nou colors", fem cap al refugi de

Chambeyron sota l'imponent cim del Brec

de Chambeyron.

Seguim la vall Mary i trenquem cap a la Sota el refugi hi ha el gran llac Premier i

vall i els llacs de Marinet. Dalt de tot, el coll darrera seu el Pas de Couletta. Sense

de Marinet ens retorna a Itàlia i encarem el

redreçat coll de Ciaslaras. Baixem als llacs

de I'lnfenetto i remuntem el descompost i

trencador coll del mateix nom i, tot seguit,
el coll de la Fenestra. Arribem al refugi
bivac Barenghi on volem dormir, però avui

grans desnivells, superem el coll de

Vallonet i després de passar per una

caserna de la Segona Guerra Mundial, el

coll de Mallemort ens deixa sobre Larche

per on passa una carretera cap a Itàlia. A

Larche dormim a una gÎte.

Pujant a l'Abaron



Seguint el GR5-56 ens endinsem al Parc

Nacional del Mercantour al seu extrem

nord per la vall de Lauzanier. Passem pel
gran llac del mateix nom i encarem el Pas

de Cavale per un territori calcari. D'aquest
coll, una llarga sifonada ens deixarà al pas

de Margins i carenejant per la frontera fem

cap al callet de Tartisse ja sobre els quatre
llacs esglaonats de Vens i el seu encisador

refugi. Quin entorn!

Isola 2000 esdevé a l'estiu camp de golf
i aeroport d'avionetes! En dues hores

remuntem el camí que passa pel gran llac

de Terres Rouges i que al coll de Baisse de

Druos ens endinsa al Parca Naturalle delle

Alpi Maritime. Sota el coll, els grans llacs

de Valscura donen pas a un formidable

camí empedrat que seguim per anar al

refugi Questa, al costat del seu gran llac. A

la tarda fem la llarga baixada fins a I'esta-

Passant pels colls de Bassia i de

Valmasque, arribem a la famosa i bonica

vall de les Meravelles, gravats prehistòrics
sobre roca. Dinem en aquest refugi ple a

vessar i pel pas du Diable encarem un

seguit de carenes que ens comencen a

allunyar definitivament dels Alps. Perdem

alçada tot seguint el GR52. Arribem a una

petita estació d'esquí al Camp d'Argent on

ció balneària de Valdieri. L'hotel ofereix hi ha una gíte.

servei de gÎte a un preu raonable.

Etapa molt abrupta i trencadora que

podria fer-se planera seguint una canona- Llarga ascensió per la vall de Lourousa

da d'aigua. Remuntem el pas del Vallonet i fins al coll de Chiapous, tot passant per

la bretxa Borgonio, on hi ha un pluviòme- sota el cèlebre corredor de Lourousa al

tre, abans de baixar als llacs de Varicles. cim de l'Argentera, el més emblemàtic de

D'aquí ascendim per terreny insegur el la regió, i pel bonic refugi Moretti. Del coll

Mont Tenibre de 3.031 m. que domina el baixem a la presa de Chiotas dominant

gran llac de Rabuons. El descens no és l'alta vall de la Rovina i arribem al refugi
gens evident i el terreny complicat. AI refu- Gènova al costat deillac de Brocan.

gi serveixen truites pescades al llac.

Sortim a cercar la penjada vall que puja al Dur ascens al coll de la Rovina a 2.724 m,

Pas des Chalanchas. Baixem el Vallon de bretxa pedregosa que dóna pas a la vall de

Clapière i per una aresta encarem el cim de la Couguorde, sota l'agulla d'aquest nom

Maleterre tot situant-nos a la carena fronte- que acull un nou refugi ampli i acollidor just
rera que seguirem durant hores passant per on comença el bosc. Flanquegem sense

cims i colls fins a la Cima de Collalunga, perdre altura per anar a pujar el pas de

que dóna pas a la vall del mateix nom, al Ladres tot passant per l'increïble llac de

fons de la qual es divisa el llac de San Trécouples. Del coll baixem en una hora al

Bernolfo. A cinc minuts hi ha el petit refugi santuari de la Madonna de Fenestre on hi

de Laus on ens atipem de gerds. ha un refugi del CAF i carretera que va a

Saint Martin de Vésubie.

Per la vall Gercia i el Passo del Boue fem

cap al vessant italià de la Tête Rogneuse.
Per camins militars i barracons de les gue
rres mundials seguim fins als colls de

Saboulé i el Passo Tesina ja sobre el

Santuari de Santa Anna di Vinadio, ple a

vessar ja que és el 15 d'agost. Des del

santuari, es remunta al Pas de Santa Anna

i per la llarga carena fem cap al coll de la

Lombarde i a l'estació d'esquí d'Isola

2000 on dormim d'hotel.

Per terreny ben fitat encarem la Cime du

Gelàs de 3.143 m dominant la vall. Passat

el llac Blanc comencem l'ascens

tot grimpant per una estreta canal

(110) fins a l'enforcadura i el cim. Hi

trobem amics de la UEC! Tots

junts baixem aillac Lang i després
per la vall pedregosa de Pagari
plena de chamoix (isards), fem

cap al refugi Nice penjat sobre el

llac de la Fous.

El refugi i la vall de Gaurgede, al
Pare Natural del Mercantour

Etapa en què, definitivament, perdem de

vista els Alps, perdem altura i ens ofega la

calor. De bon matí passem pels coll de

Turini a 1.607 m i de Patronel i baixem de

cop mil metres, mentre canvia la vegetació
fins al poble de Moulinet. A la tarda, sobre

terreny cent per cent mediterrani, carene

gem fins la Cime de Penás tot just abans

de baixar a Sospel, poble amb pont
medieval i catedral on triem hotel.

L'últim dia no és cap regal i la calor i la

manca d'aigua fan estralls. Seguint sem

pre les indicacions del GR52, fem cap

entre ombrívoles fagedes al coll de Razet i

més enllà al coll de Trétore, des d'on final

ment veiem el mar. Ens oferim encara un

darrer cim, el Gran Mont de 1 .379 m sobre

la frontera. Es pot baixar directament a

Menton fent volta pel pintoresc poble de

Castellar a bé remuntar el darrer coll de

Berceau i pel pla de Lion i acabar de bai

xar després de passar per sota l'autopista
fins al nostre somniat Menton, que per cert

és preciós. Ens banyem a la platja i des

prés de visitar un supermercat prenem un

tren a Niça que enllaça amb un que surt a

les 22h direcció la Jonquera.•
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Els sentinelles de sempre

Torre de Goà
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En un país amb el paisatge bàsi
cament arrugat com el nostre,
comunicar-se visualment ha estat,
des de sempre, un objectiu compli
cat per al qui volgués controlar el
territori. Tenir unes bones fortifica
cions als llocs estratègics era la

base per assegurar-ne el domini,
però per poder estar en tot moment

en situació de repel·lir un possible
atac per sorpresa calia disposar
d'uns punts d'observació a tot l'en

torn, des dels quals fos possible avi
sar amb rapidesa i eficàcia de qual
sevol indici d'agressió.

Això va portar a bastir, al llarg de
les primeres centúries del segon
mil·lenni, una xarxa impressionant
de torres de guaita o talaies con

nectades directament amb les forta
leses de l'època comtal o reial.

L'estratègia consistia a rodejar el
castell de punts amb enllaç visual i

que, si més no, un d'aquests llocs
s'enllacés amb els d'un altre sector.

De fet la fórmula ha arribat intacta
als nostres dies, ja que la xarxa de
comunicacions actual -tot just els
satèl·lits han començat a trencar

aquest procés- només ha pogut
imitar aquest sistema fins al punt
que, ben sovint, els indrets escollits

per instal·lar-hi les antenes de repe
tició han coincidit amb els de les
talaies medievals. La tècnica de
comunicació -que llavors era bàsi
cament amb senyals de fum a base
de palla mullada durant el dia o amb

foc, també normalment de palla,
durant la nit- era sens dubte ben
diferent i certament més problemàti
ca que la d'ara, però de fet tenia la
mateixa finalitat.

Aquesta línia defensiva, construïda
bàsicament entre els segles X i )0./,
estava composta per un conjunt de
torres bastides aillarg de tota la fran

ja prepirinenca que va de Viacamp a

Querroig, per concretar-ho en la més
occidental que encara llueix una



alçada superba i la més pròxima allitoral

que només mostra elbasament d'allò

que fou un bon sentinella marítim.

Entremig, els qui ens dediquem a resse

guir el país en trobem de tan conegudes
i espectaculars com Alsamora, Escaló,
Sant Oïsme, Valldarques, Èguet i Cort

saví, sense que puguem oblidar les mol

tes que hi ha arreu de Catalunya, entre

les quals destaquen per la seva altivesa
les d'Almenara, Coaner, la Manresana,
la Fullola i la reina indiscutible de
Vallferosa.

A més de la funció estratègica com a

punts. de defensa, és lògic que els

excursionistes en valorem la condició

de grans mirandes. És habitual que

aquestes característiques coincideixin,
però no sempre amb un resultat d'es

pectacularitat igual. Sense treure interès
a moltes altres, molt ben emplaçades i

amb una silueta que encara manté una

gran elegància, n'hi ha tres que poden
ser bon exemple per poder comprovar

la magnificència i la funcionalitat d'a

quest esquema defensiu: la de Goà, al

Text i fotografies: Jordi Mir

Conflent, i les del Far de Talteüll i de la

Maçana, al Rosselló.

Aquest triangle perfecte cobreix des

del congost de l'Ait Conflent, constret

entre el massís del Canigó i la serra de

Madres, fins a la línia marítima que va

des de les Corberes a l'Albera. Aquests
tres fars de la Catalunya Nord, amb

enllaç visual en dies nítids, podien
cobrir, amb els corresponents repeti
dors immediats, tots els racons de la

gran plana rossellonesa i el seu litoral.

GOA, A L'ULL DEL GANIG

Torre situada a 1.268 metres en una

prominència de la serra que arrenca de

Pla Guillem i baixa fins a la ribera de la

Tet tot separant les valls del riu de Rajà
i el riu Cadí. El lloc, a mig aire entre els

cims i la vall, té com a dosser la Pica del

Canigó. A més de ser un magnífic balcó

sobre la vall de Saorra i Fullà i la de

Vernet i Cornellà de Conflent, l'horitzó
se li obre fins enllà del Rosselló amb la

Força-real com a punt d'enllaç amb la

plana i eillunyà puig del Far de Talteüll, a

45 km en línia recta, al límit septentrio
nal de les terres catalanes. Poder trans

metre un senyal a una ordre d'una

manera immediata a aquesta distància

era, certament, un privilegi i ja ho diu tot

pel que fa a l'elecció deilloc.

La construcció és probablement de

finals del segle XII i de planta cilíndrica
com gairebé totes les d'aquesta època.
Tot i que té dos esvorancs a la part
baixa, conserva l'alçada original i es

caracteritza per dos rengles d'espitlleres
de marbre blanc que l'adornen i la sin

gularitzen des de lluny. Des del punt de
vista muntanyenc és d'un gran interès
com a miranda immillorable del Canigó
per la seva proximitat

Torre de Goà i Pica del Canigó al fons

L'accés, tot i el lloc força enlairat que
ocupa, és força fàcil perquè es pot anar

amb tota mena de vehicles fins al coll

de Jau per la carretera que des de

Vernet i Castell puja a Merialles, la

Llipodera i, més precàriament, fins a Pla
Guillem. Des del coll, una rampa sobta
da d'uns 120 metres de desnivell, en

direcció sud, ens hi porta sense proble
mes. Bé sigui anant-hi expressament a

camí de la Pica del Canigó a del

Sethomes, és un indret que no podem
oblidar perquè és la millor torna de qual
sevol excursió canigonenca que ens

podem trobar.

excursíenísme 17
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EL FAR, FRONTERA DE LA LLENGUA

Amb un vol majestuós deixem enrere

els darrers contraforts del Canigó, pas
sem el llit de la Tet entre Vinçà i Illa i per
la depressió oportuna del coll de la

Batalla, al flanc mateix de la Força-real,
anem a parar al cim de la torre del Far
de Talteüll. Sense desviar mai la vista
ens haurem traslladat al peu mateix de
la serra de les Corberes, la ratlla que

separa la llengua catalana de l'occitana.

El turó on hi ha la torre s'enlaira 400 m

sobre la vall del Verdoble, riu que porta
aigües del Llenguadoc fins a prop
d'Estagell on s'ajunta amb l'Aglí des

prés de passar ran de la Cauna de

l'Aragó, cavitat on fou trobat el crani del

conegut com a "home de Talteüll", al

qual s'atribueixen cap a 450.000 anys i

es pot considerar el primer català de la
història. El terreny calcari que predomi
na a la zona determina un paisatge més

Torre del Far de Taltaüll

aviat escàs de vegetació, però els mag
nífics vinyars que omplen totes les parts
conreables li confereixen un aspecte
magnífic de condícia i de vitalitat.

La vila de Talteüll, interessant de
conèixer per la situació i pel seu Museu
de la Prehistòria, és el punt d'arrencada
normal per anar a la torre del Far. Unes
indicacions ens portaran fàcilment al

castell, enfilat un centenar de metres
sobre el poble. Es tracta d'una cons

trucció medieval actualment en ruïnes a

causa de la destrucció duta a terme

pels francesos després del Tractat dels
Pirineus. Tot i això encara en queden els
murs exteriors i senyals de la capella.

A partir d'aquí, el camí ben definit ja
continua per la muntanya pelada fins al
cim del puig coronat per la torre. El traç,
rost en alguns trossos, és engrescador

perquè intuïm que ens porta a un mira
dor privilegiat. Només a 500 metres d'al

titud, però amb la plana absoluta als

peus i tot el litoral de la Salanca a la

vista, comprovem l'estratègia d'aquest
punt que servia de referència als vaixells

que buscaven recer a la costa rossello
nesa.

La torre, cilíndrica, ha sofert els
embats del vent i dels homes, però a

hores d'ara encara manté una silueta

força digna. És una construcció original
de l'època comtal que, tot i ser al nord
del Rosselló, va pertànyer a Bernat

Tallaferro, comte de Besalú, segons
consta al seu testament.

La visió, cap al sud, s'estén fins a

l'Albera i allí toparà amb la torre de la

Maçana, penjada a mig aire de la serra i

també amb un horitzó amplíssim.
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LA TORRE DE LA MAÇANA, AL COR DE LA VERDOR

Vetllar el mar, al Rosselló, ha estat

sempre una preocupació. La costa fran

ca i la llaminera badia de Portvendres,
amb les de Cotlliure i de Banyuls de la

Marenda, eren punts desitjables per a

qualsevol que volgués irrompre en

aquella terra ubèrrima. És lògic, doncs,
que també fos objecte de protecció
especial i en aquest sentit la torre de la

Maçana, amb la seva veïna de Madaloc,
foren els indrets escollits com a més

escaients per assegurar-ne la vigilància.

Aquesta torre, que seqles- enrere era

coneguda amb el nom de Perabona, a

més de la seva situació estratègica ofe

reix un interès especial des del punt de

vista excursionista. Els recorreguts per

aquell vessant de l'Albera poden ser

diversos i, al marge dels que tenen la

carena com a eix des del coll de l'Ullat

fins al de Banyuls amb el Puig Neulós
com a centre, n'hi ha de tan atractius
com el que des del pic de Sallfort es

despenja cap a la torre pel petit paradís
del bosc de les Colomates entre belles

fagedes i grevoloses.

Per anar directament a la torre, el
camí més habitual és el que arrenca de
la rotonda de la sortida i 3 de la carrete

ra d'Argelers a Banyuls i amb un tram

asfaltat d'i ,5 km porta al mas Cristina.
Allà s'inicia una pista, en general accep
table però amb algun trosset dolent,
que deixant a dreta o esquerra els tren

calls que van successivament al mas

Rossinyol, mas d'en Jordi, mas Cònsul
i mas d'en Selva fa cap, amb 4 km, a un

replà on hi ha una bassa eje reserva

d'aigua. Allí hi ha marcada una drecera

que, a peu, escurça els revolts de la

pista que amb 3 km més arriba al final

amb un espai reduït per deixar els vehi

cles. El camí que continua és ben fres

sat i molt agradable perquè discorre per
un bosc ufanós on es van alternant les

sureres, els roures, els castanyers i les

alzines amb la presència decorativa

d'alguns grèvols. En uns 20 minuts som

al collet de la Plaça d'Armes, bell indret
on fa cap el camí que baixa del Sallfort i

les Colomates i, remuntant la carena

cap al sud, al cap de i 5 minuts més

arribem a la torre que ja s'ha anat dei

xant veure en moments concrets durant

l'itinerari.

Aquest bastió defensiu, amb espitlle
res com les de Goà, va ser construït el

segle XIII i s'assenta en un greny rocós

elevat 800 metres sobre la vila

d'Argelers. El panorama és vastíssim,
sobretot pel que fa a tot el litoral rosse

llonès. Una sensació impactant ens la

proporciona el fet de reconèixer-hi, tot i

la profusió de construccions recents,
l'espai riberenc que van ocupar els trà

gics camps de concentració d'Argelers
i de Sant Cebrià, on van patir la crua

realitat de l'exili milers i milers de cata

lans el malaurat febrer de i 939.

Contràriament, hi podem gaudir visions

esplèndides i que ens satisfan. La dels

AI fons, la Torre Madaloc des de la Torre de la Maçana

relleus boscats de les Alberes per la
banda nord, la de la silueta perfecta del

capriciós port de Portvendres, la de la

situació incomparable de l'esvelta torre

bessona de Madaloc i, nord enllà, la de

Perpinyà al mig de la gran plana rosse

llonesa amb les Corberes al fons que

guarden, bé que normalment indefinible

a ull nu, el Far que ens ha permès de fer

el salt fins a aquest bellíssim indret.

Si ens posem a jugar amb la imagina
ció, veurem que els vols màgics com

aquests que podríem fer són innombra

bles. Els punts estratègics de defensa o

de guàrdia que aillarg d'un mil·lenni han

omplert el nostre país constitueixen el

conjunt de testimonis més aparents de
la nostra història i resseguir-los ens

ajuda a conèixer-la millor. El simple fet
d'anar-hi ja comporta el gaudi, essen

cial per als excursionistes, de contem

plar el paisatge però, a més, el contacte

amb les seves pedres ens ajudarà en

tots els casos a reforçar la presa de

consciència dels nostres orígens.•
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Arriba el dia que, a la cua del
forn o a la parada de l'autobús,
no pots evitar sentir algú que
parla de mapes i de brúixoles i,
encuriosit, proves d'introduir-te
en la conversa: "Que feu

muntanya?", preguntes. "No", et

responen, "fem curses

d'orientació." Se't queda una

cara que, per si sola, demana

més informació i llavors

diverses veus proven d'explicar
t'ho alhora. Arribes a una

conclusió: les curses

d'orientació són competicions
atlètiques camps a través,
contra rellotge i sense itinerari

prefixat, però amb l'obligació de

passar per uns controls

assenyalats en el mapa. Qui

passa per tots els controls en

menys temps guanya.
I, per si encara et queda un alè

d'escepticisme del tipus "jo ja
faig de tot a muntanya:
escalada, alpinisme, engorjats,
senderisme ... què m'hauria

d'aportar l'orientació?", molts
orientadors et confessen que
ells també es trobaven en

aquest cas. Per a ells descobrir

aquest nou esport i abandonar
les altres activitats de muntanya
va ser simultani. Vols saber
per què?

Les curses d'orientació neixen a

Escandinàvia fa uns 100 anys. És un

cas semblant al de l'esquí de fons: par
tint d'una activitat de la vida quotidiana
-en aquest cas, l'orientació en els des

plaçaments per un entorn més aviat

pla, amb poca llum i boscós- es crea

un esport en donar-li un caire lúdic i,
fins i tot, competitiu que es formalitza

en un reglament.

A casa nostra -tal com diu Ferran

Santoyo al seu opuscle "10 anys d'o

rientació a Catalunya, 1988- 1998" edi

tat per la : Federació de Curses

d'Orientació de Catalunya (FCOC)- allà

pels anys 20 i.30 alguns esportistes ja
practicaven l'orientació. La guerra,

però, va estroncar aquelles primeres
temptatives.

A Espanya, la tradició civil de I'orien- recollir bosses fins a portar corredors

tació -hi ha una tradició militar paral·lela
com a part de la instrucció- va néixer

de la mà del suec Martin Kronlund. El

1970, Kronlund, professor d'esgrima a

l'INEF de Madrid, inicia entre els seus

alumnes una meritòria tasca divulgado
ra de les curses d'orientació. Aquest
impuls no arriba, però, fins a Catalunya.
Aquí l'orientació es va implantar definiti
vament a finals dels 80 i va tenir un ori

gen marcadament nacionalista.

Un esport
a canvi d'un comitè

La difusió de l'orientació a Catalunya
es deu sobretot a Carles Lladó

(Igualada, 1931), arquitecte i urbanista i

persona inquieta per naturalesa.
Practicant de l'atletisme i home de for

tes conviccions nacionalistes, va creure

que aquests dos aspectes convergien
el 1986 amb l'elecció de Barcelona
com a seu dels Jocs Olímpics. Arran

d'aquesta nominació va aplegar un

grup de persones amb les quals va fun

dar l'Associació per a la Delegació
Olímpica de Catalunya (ADOC) amb la

voluntat de fer de Catalunya un país
olímpic reconegut.

Un any més tard, en el si de I'ADOC,
es van plantejar dues estratègies: cedir

el protagonisme a les federacions per
tal de treballar sense enrenou o bé esti

mular el suport social de la causa. Va

vèncer la segona opció, raó per la qual
Lladó va abandonar I'ADOC. Fidel a la

seva idea original, busca un esport
sense federació -ni catalana ni espan
yola- a fi de crear-la i poder treballar per
a un Comitè Olímpic de Catalunya des

del si de la Unió de Federacions

Esportives de Catalunya. Així desco

breix les curses d'orientàció. El nou

esport el captiva. "Jo sempre havia fet

atletisme de pista i, ja de gran, vaig
introduir-me en les triatlons, en les cur

ses de fons i en la marató: el més avo

rrit que he fet mai!", exclama sobtada

ment, i continua: "Me'n vaig adonar

quan vaig descobrir l'orientació!"

Per tal de crear una federació cal que
hi hagi un nombre mínim de clubs i d'es

portistes. Aquest va ser el primer repte
de Lladó. El 1988 funda el Club
d'Orientació de Catalunya (COC), club

degà i pioner de l'orientació catalana.
Pocs dies després es funda la FCOC. El

primer president fou el mateix Lladó.
Durant aquells intensos primers anys,

assegura que va fer de tot, "des de

amb cotxe".

D'acord als objectius i a l'estratègia
que el motivaven, el primer que va fer

com a president va ser demanar, dis

cretament, l'ingrés a la lOF (Federació
Internacional d'Orientació). "Als esta

tuts deia que els membres havien de

ser states, però en anglès aquest terme

té un significat ampli. El problema",
continua Lladó, "va ser que aquella
mateixa setmana hi van anar els de

l'Asociación de Clubes de Carreras de

Orientación (ACCO), precursora de la

Federación Española de Deportes de

Orientación (FEDO) fundada l'any pas
sat. Així es va frustrar la iniciativa cata

lana."

D'aquesta manera es feia inassolible

l'objectiu inicial del projecte. El seu

impulsor, tot i no oblidar que "la primera
i única idea era anar pel Comitè Olímpic
de Catalunya", considera, però, que de

tot plegat ha quedat quelcom de molt

positiu: el propi esport que, per la bon
dat dels valors que fomenta, s'ha aca

bat implantant.

No deixa escapar una sola oportuni
tat per fer elogis del seu esport preferit.
Destaca primer el seu caràcter integral:
"És una activitat tan física com mental.

És com córrer pel bosc tot fent una

partida d'escacs." Li atribueix un valor

formatiu perquè aporta seguretat i

educa la capacitat de decisió ràpida. I,
per últim, el considera un esport fami

liar. "A Suècia arriben a competir fins a

quatre generacions d'una mateixa famí

lia, cadascú a la seva categoria. Així en

una cursa he arribat a veure des de
marrecs de dos anys fins un avi de

noranta-tres anys."

Tot i no comptar amb el reconeixe

ment oficial, sí que hi ha participació
catalana en competicions internacio

nals. Donar a conèixer Catalunya i els

seus corredors i agafar experiència són

els objectius d'aquesta participació,
ens fa saber Anna Amigó, l'actual

seleccionadora.

"Hem participat en diverses proves. A

I'Spring Cup, que es fa a Dinamarca, hi

hem anat tres cops", comenta. La

seleccionadora aclareix que. "no és una

competició que es faci per països,
encara que ens hi puguem presentar
com a equip català". El 2002 van parti
cipar a la Parc World Tour, una compe
tició amb recorregut urbà per parcs i

carrers. En aquella ocasió, però, hi va

excurs ienísme 21

2



haver rebombori arran d'una notícia

publicada en un diari en què es deia

que hi participava "tothom, des de

Catalunya fins a la Xina". "AI final hi vam

participar com a selecció catalana from

Spain", explica Amigó.

Un mapa i
molts de símbols

Miquel Soro, cartògraf i vocal del comi

tè de cartografia a la Junta directiva de la

FCOC, ens indica les tres diferències

bàsiques entre els mapes d'orientació i

els tradicionals mapes excursionistes. La

primera és l'escala: si els excursionistes

ens hem acostumat a mapes 1 :25.000 o

bé 1 :40.000, els orientadors precisen
d'escales més detallades com ara

1 :15.000, 1:10.000 i fins 1 :5.000. La

segona, l'equidistància: les corbes de

nivell van de 5 en 5 metres. Per últim, la

simbologia: els mapes orientadors incor

poren molts detalls. Soro ens explica que

tipus de vegetació en funció de la dificul

tat que presenta a la cursa. El corredor

considera les condicions del terreny a

partir de les indicacions del mapa, mira si

pot aprofitar algun tram de camí i escull

l'itinerari que considera més ràpid i

segur. L'elecció de l'itinerari més favora

ble i l'absència d'errades són més

importants que la rapidesa del corredor.

Per a l'elaboració d'un mapa es parteix
d'una base cartogràfica en fulls 1 :5.000

de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i de

I'ortofotomapa (foto aèria rectificada per
evitar les distorsions en les imatqes)"
corresponent a cada full, a la mateixa

escala. A això cal afegir un treball de

camp exhaustiu fonamental. A Catalunya
hi ha pocs cartògrafs especialitzats i

habitualment s'ha de recórrer als de fora.

Destaquen dues escoles: l'escandinava i

la dels països de l'est d'Europa, sobretot

Txèquia. "A l'hora de la veritat, tant se val

el detall del treball cartogràfic; quan a un

corredor les coses li han anat malament,
"qualsevol element de més d'un metre hi la culpa acostuma a ser del mapa", iro-

ha de ser representat: camins i construe

cions, però també rocs, clots, bonys del

terreny i arbres característics". A més,
amb la coloració del mapa s'indica el

nitza Soro.
El preu de la confecció del mapa i la

seva caducitat, representen un proble
ma per a les entitats. Tothom coincideix

Raid d'orientació a l'estació d'esquí de la Blanche als Alps. Fotografia: Néstor Bohigas

que un cop has fet diverses proves amb

el mateix mapa, ja et coneixes la zona i

jugues amb avantatge. Per això, un cop

esgotats per l'ús, s'empren per proves
de promoció de l'esport.

En aquest sentit el fundador de

l'orientació catalana, Carles Lladó, diu:

"M'he barallat molt amb la Secretaria

General de l'Esport per aquest proble
ma. No disposem de diners per a equi
paments perquè diuen que no ens

calen. I és clar que ens calen! Els

mapes són els nostres equipaments!"
Soro apunta un altre problema: hi ha

força corredors que, un cop superada la

fase d'aprenentatge, no fan el pas de

federar-se. Ells, aparentment, no perden
res: poden seguir participant en la cate- .

goria open. La federació sí que se'n res

sent: les subvencions que rep van en

proporció al número de fitxes federatives.

Orientadors
i excursionistes

Entre els orientadors n'hi ha que
vénen de l'atletisme, com el mateix

Lladó, i també n'hi ha que vénen de

l'excursionisme. Val a dir que la primera



cursa que va organitzar el COC, tan

sols deu dies després de la seva funda

ció, la va guanyar l'Eloi Figueres de la
UEC d'Horta (actualment de la UEC de

Mataró) i l'Anna Amigó, llavors de la

UEC de Barcelona. Dels dos, l'Eloi ha

continuat en el món de muntanya men

tre que l'Anna es va decantar per
l'orientació. Des de fa un parell d'anys
és la seleccionadora catalana. Ara
recorda: "Vaig veure el rètol d'aquella
primera prova quan tot just arribava de

fer un deis cursos de Kronlund a

Madrid. Jo estudiava INEF i m'agradava
l'especialitat d'activitats a la natura. Els

professors em van dir que a Madrid
feien cursos d'orientació i hi vaig anar.

Ara també se'n fan a Barcelona."

L'Anna no va abandonar l'activitat a

muntanya. En la seva condició d'orien
tadora va ser temptada per formar un

equip femení per prendre part en un

dels raids d'aventura més prestigiosos,
el Gauloises. Des d'aleshores ha partici
pat en diverses edicions més i en altres

proves de la Copa del Món de raids

d'aventura (als Estats Units, a Escòcia,
al Tibet, a Leshoto, a la Patagònia ... ).

Cap al 1991, enmig d'una campanya
per promoure la vida d'entitat, junt amb

altres companys va organitzar una

xerrada sobre orientació i una cursa, la

primera de la UEC, que va arribar fins a

la sisena edició. Avui, Miquel Soro
recorda que es va introduir en l'orienta
ció animat per una d'aquelles xerrades.
"La meva primera cursa va ser organit
zada per la UEC de Barcelona a

Espolla. Des del 93 l'orientació és la

meva primera activitat." Fins aleshores
Soro havia fet escalada i descens d'en

gorjats i ara prova de compatibilitzar
ambdues afeccions com a soci de la
Unió Excursionista de Vic, entitat que

compta amb una secció d'orientació de

poc més d'una trentena de persones,
però molt actives.

Un altre alpinista ben conegut -i soci

de la UEC durant prop de vint anys
que ara també centra la seva activitat
en l'orientació és en Néstor Bohigas.
ELs germans Bohigas -en Néstor i en

Nil- organitzaven a través de la seva

empresa No Limit, el Raiverd. "Volíem

incorporar-hi esports que coneguéssim
i en tots ells l'orientació era bàsica. A

partir d'aquí, ara ja fa deu anys, vam

conèixer les curses d'orientació. Vaig
contactar amb en Carles Lladó i vaig fer

la meva primera cursa a la Font Groga,

a Collserola, cursa que, per cert, va

guanyar el Miquel (Soro)", explica
Bohigas.

El Néstor prefereix els raids de orien
tació a les curses. En els raids el con

tacte amb la muntanya és més gran: es

fan per parelles, són de dos dies i els

equips són autònoms en l'equipament i

el menjar. "Les curses són més curtes i,
si has de fer molts quilòmetres amb
cotxe fins al lloc de la prova, no com

pensa", argumenta. Un altre motiu de la
seva tria és que "per fer curses has
d'estar molt fort físicament, i en canvi el
raid demana més resistència que
potència física". Remarca, però, que es

tracta d'una opció personal i aclareix

que "en qualsevol cas l'orientació

enganxa molt perquè no és només físic,
també hi ha la part tècnica de llegir i

interpretar un mapa, prendre decisions

ràpides i fer-ho quan més difícil és: quan
estàs cansat".

Bohigas fa una comparació amb les
curses de muntanya. En aquestes cur

ses "el camí el tens marcat, el més
entrenat rendeix més. Però en orienta

ció, no. Aquí, si t'equivoques en la deci

sió, perds. Per això, en raids i curses

d'orientació, si tens molt nivell tècnic,
tens opció. T'has de conèixer, no has
d'arribar allímit perquè decidir en ellímit
és molt difícil, encara que, un cop aca

bes, pensis que hauries pogut anar més

ràpid".

Un fet curiós que destaca l'alpinista
és que "hi ha orientadors que també

queden ben classificats en curses de

muntanya. Per contra, fer el salt de cur

ses de muntanya a orientació és difícil.
És dur veure com perds tot el que has

aconseguit amb l'entrenament físic per
una mala decisió". Tot i així també reco

neix que "es nota quan algú ve de mun

tanya, ràpidament puja de nivell per una

comprensió del mapa més ràpida".

Més enllà del fet competitiu, tots els
orientadors estan d'acord que la part
social de les curses és molt important i

té molt de pes en l'atracció que genera
aquest nou esport. Una cursa, segons
ens expliquen, és un esdeveniment en

què retrobes amics i coneguts i en fas
de nous. Les pots fer servir com a

entrenament o com a aprenentatge,
pots participar-hi per competir i aconse

guir una bona classificació o bé hi pots
anar per diversió i completar-les tot

passejant.ja

són individuals,' si bé exis
lleus en què tres corre

.

fan tres circuits dife
rents amb sortida i arribada en un mateix

punt. En la modalitat score no hi ha cap
ordre establert per al pas de oontrols.



Dones que tan llegenda

els excursionistes d'arreu del món, la principal lle

genda romàntica és la de mantenir la incògnita de si

Georges Mallory i Andrew Irvine van coronar l'Everest el 8

de juny de î 924.

El Chomo-Lungma o "Deessa mare de les neus" el cone

gueren els alpinistes quan el servei topogràfic britànic de

l'índia va descobrir el î 852 que aquella muntanya de 8.848

metres, era la més alta de la Terra. El batejaren de nou en

honor a Sir George Everest, el primer cap del servei carto

gràfic britànic a l'índia.

l'anhel dels muntanyencs occidentals de pujar-hi fou

impossible d'acomplir, car les fronteres del Tibet i del Nepal
estaven tancades als estrangers. Tot el que es coneixia

d'aquests terrítoris era a través dels topògrafs aventurers del

Survey of India que hi havien entrat clandestinament disfres

sats de monjos o comerciants, però cap d'ells havia pogut
apropar-se a menys de vuitanta quilòmetres de la muntanya.
El î 904 Sir Francis Younghusband en missió militar va poder
aconseguir la promesa del Dalai Lama de Lhasa que en un

futur i ocasionalment es permetria escalar I'Himàlaia a expe
dicions britàniques. El î 9î 3 el jove oficial de l'exèrcit John

Noel disfressat de nadiu s'apropà fins a seixanta quilòmetres
de l'Everest. Aquell mateix any els anglesos van estar a punt
d'aconseguir els permisos per endegar una expedició però
l'esclat de la Primera Guerra Mundial ho va impossibilitar.

El î 920, la Reial Societat Geogràfica de Londres i el Club

Alpí Anglès crearen el Comitè del Mont Everest per unir

esforços per coronar el cim. L'estratègia consistí en enviar
dues expedicions amb un any de diferència. La primera per
reconèixer el terreny i recopilar informació i la segona per
atacar el cim. Així el î 92î sortí la primera comandada per
Howard Bury, amb el doctor Kellas, el geòleg Heron, els

cartògrafs Morshead i Wheeler i els alpinistes Wollaston,
Racburn, Bullock i Mallory. Aquest darrer era professor del
Charterhouse College de Cambridge i, per a ell, fer el cim

era una obsessió.

L'expedició arribà al monestir de Rongbuk al peu de la

cara Nord. Mallory escriu: "Ens aturem bocabadats d'admi

ració. Aquell espectacle va esborrar de la nostra ment qual
sevol idea, no vàrem fer cap pregunta ni comentari, no

vàrem fer res més que mirar...

"

Només aconseguiren arribar

al coll Nord a 7.000 metres. La segona expedició sortí el

î 922 formada per tretze anglesos dirigits pel general
Charles G. Bruce. Tan sols repetien Mallory i Morshead. Els
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acompanyà el mal temps amb forts vents i allaus, però, tot

i així, hi feren tres intents arribant a 8.225 metres. Set porta
dors hi deixaren la vida.

El Comitè del Mont Everest no abandonà el projecte i durant

dos anys va continuar recaptant fons. A Catalunya, a través de

dues conferències els dies î 8 i 27 de maig de î 922 al Palau

de la Música Catalana organitzades per la Secció d'Esports
de Muntanya del CEC es va fer una bona recaptació econò

mica que va ser lliurada al cònsol britànic a Barcelona.

El î 924 és va fer la tercera expedició amb tres-cents

homes dirigida pel general Bruce que, malalt de malària

durant el viatge, va ser substituït per Norton. L'acom

panyaven el geòleg Odell, el fotògraf Noel, l'oficial d'enllaç
d'intendència Shebbeare, els metges Hingston i Somervell

I els alpinistes Beetham, Hazard, Bruce, Mallory i el jove i

corpulent remer d'Oxford Andrew Irvine. L'aproximació fou

molt ràpida i els tres primers campaments es van situar

sobre les glaceres separats entre ells per un dia de marxa.

Pensaven arribar a meitat de maig al coll Nord, però les for

tes ventades destruïren els campaments i les línies de

comunicació. La pèrdua de material provocà la mort de dos

portadors i van haver de tornar al camp base i començar de

nou. AI cap d'uns dies es trobaren novament al camp III, on

deixaren Hazard amb dotze portadors. El mal temps els feu

recular i quatre portadors atemorits quedaren paralitzats a

mig camí. N'aconseguiren el salvament després de no

poques dificultats i desgast físic. Extenuats, hagueren de

descansar durant dues setmanes al camp base, fet que els

donà poc marge fins a l'arribada del monsó. Decidiren atacs

successius amb cordades de dos homes a partir del camp
IVal coll Nord i amb dos campaments més d'alçada. La pri
mera cordada de Mallory i Bruce va recular, Somervell i

Norton arribaren a 8.500 i 8.573 metres respectivament
però també retrocediren per la manca d'oxigen. l'endemà

d'arribar aquests al coll Nord sortiren Mallory i Irvine.

El matí del vuit de juny el geòleg Odell que havia pujat sol

al camp V i avançava cap el VI va poder veure'ls per última

vegada sobre la cresta de l'aresta en un moment de clare

dat: "Vaig veure tota l'aresta del cim i el pic de l'Everest
\

completament net. Lluny, en un pendent ple de neu que

portava al que a mi em va semblar el penúltim esglaó des

·de la base de la piràmide final, vaig veure una figura petita
que es movia i s'apropava a l'esglaó de roca. Una segona

figura el seguia, i després va pujar a dalt de l'esglaó ...

"

Pogueren assolir el cim aquells dos homes el î 924? La res-



posta reposa entre les neus eternes i les geleres de la

"Deessa mare de les neus".

L'expedició de 1933 trobà un piolet d'aquells dos pioners
de 1924. El 1999 s'organitzà una expedició a la recerca

dels cossos dels escaladors amb l'esperança de trobar la
càmera fotogràfica de Mallory, ja que revelant els negatius
és descobriria si realment havien arribat al cim. El seu cos

va ser trobat -no així el d'irvine-, però sense la càmera la

llegenda es manté intacta.

Els fundadors de la UEC, fascinats per la muntanya,
comenten en el butlletí del Pàtria l'assistència el 5 de juny
de 1925 a la projecció de la pel·lícula L'epopeia de l'Everest

organitzada pel CEC en el cinema Coliseum: "Quedàrem
veritablement meravellats. No sabríem com fer-ne l'apolo
gia. La descripció dels paisatges que contemplàrem no és

possible fer-la amb eillenguatge humà".

Molts anys després, Josep A Pujante explica en el seu llibre

Un quart d'hora al cim del món que va quedar sorprès en

arribar al camp base després d'assolir el cim. "Veiem que per
la glacera de Khumbu arriben de Gorak Shep un parell de

xerpes. Creiem que són de la nostra expedició. Efectivament,
però darrere d'ells, venien dos bons amics nostres que ens

van donar una sorpresa molt agradable, car ningú no sabia

que vindrien. Eren en Toni Villena, veterà de l'Anapurna Est i

d'innombrables expedicions, i en Josep Sicart, joier, expert
muntanyenc i nacionalista com el que més. Ens vam trobar

desbordats, car allò era més del que podíem esperar.
Portaven de Barcelona cartes per a nosaltres i un fuet i un

pernil que eren dignes dels déus. Quant de temps sense

tastar-Ios ... !".

És evident que els dos fets estant allunyats del temps i

dels resultats. Aquest últim del 1993 demostra, però, que la

gent de la UEC sempre ha estat vinculada a l'aventura

muntanyenca col·lectiva d'assolir l'Everest. Recordem els
membres de la SAME Alex Alom, Nil Bohigas, Ramon

Bramona, Josep Manuel Càncer, Eduard Lluís, Enric Lucas,
Joan Massons i d'altres participant en expedicions que

guanyaren els 8.000, i fins i tot l'Everest. No cal dir que en

Villena i en Josep Sicart, el nostre vicepresident, són dos

alpinistes veritables.

La segona llegenda de l'Everest l'han forjat les noies Núria

Balaguer, Maite Hernández, Sílvia Ferrandis i Marisa Huget en

aconseguir ser la primera expedició femenina de l'Estat i de

Catalunya en arribar al sostre del món a les quatre del matí

del 19 de maig de 2004, després d'haver assolit el 29 d'oc
tubre de 2001 el Shisha Pagma. No parlem dels sacrificis

econòmics, -disposaven d'un pressupost reduït i per això
només els acompanyaren dos portadors-, ni dels personals
-portaven un any d'entrenament cinc dies a la setmana

intentant realitzar desnivells d'entre 1.200 i 1.300 metres.

Elles marcaren amb lletres d'or el nom de la UEC al punt
més alt de la terra. La Núria portava la nostra ensenya ben
a prop del cor, tal com havia promès al nostre president
Ramon Prieto en rebre el banderí: "El portaré sota la roba
d'abric: on arribi jo, arribarà eli". Aquesta és la llegenda, la

llegenda de la UEC i de tots nosaltres .•
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E I Fòrum de le, Cultures de Barcelona ja
està en marxa. De fet, quan els lectors tingueu

aquesta revista a les mans, aquest macroesdeve

niment es trobarà al seu equador. Malgrat totes les

crítiques que ja se li hagin fet i les que encara se li

puguin fer, justes o injustes, d'un bon principi la

Unió Excursionista de Catalunya en va assumir la

idea fonamental: crear un gran escenari de diàleg
en què interlocutors amb diferents experiències
poguessin intercanviar els seus coneixements amb

l'objectiu d'aprofundir en la comprensió entre cul

tures, en el debat sobre la sostenibilitat o en la pro

moció de la pau, els tres eixos a partir dels quals

es vertebra. És per això que quan se li va plantejar
la possibilitat, l'entitat, en plena celebració del

"Centenari d'activitats" i del 75è aniversari, va

posar fil a l'agulla per trobar la manera d'articular

aquesta participació.

Com a entitat excursionista i ben assortida d'es

caladors, la primera possibilitat que l'entitat es va

plantejar va ser la participació en l'espectacle
"Moure el món", ideat per Alfons Flores i Hansel

Cereza, exintegrant de la Fura dels Baus, i que va

molt en la línia dels muntatges d'aquest grup. La

representació, que va ser el centre de la cerimònia



 



què dues personalitats que encara

s'han de concretar defensaran dues

posicions enfrontades al voltant del

desenvolupament de les zones de mun

tanya. "Una d'elles -explica Prieto- serà

una persona de relleu que defensarà

posicions que justifiquen el dret dels

habitants de muntanya a gaudir d'un

desenvolupament econòmic com el que

poden assolir les zones més urbanitza

des, i una altra defensarà la necessitat

de mantenir activitats respectuoses
amb la preservació del medi ambient".

"La idea -afegeix- és que la gent pugui
arribar a conclusions sobre com es

poden casar les dues posicions i emeti

un veredicte". L'organització estudia ara

la possibilitat que aquest judici popular
es dugui a terme dos dies, en lloc de

l'únic dia acordat inicialment.

Durant aquesta mateixa setmana

d'agost, la UEC serà, com dèiem, pro

tagonista de la Fira d'Entitats, que se

celebra a l'espai de la Haima. En aquest
espai, explica el president, la Unió vol

posar de manifest "la poca protecció de

la natura davant del turisme sense

mesura" i defensarà la necessitat de

"vetllar per un turisme sostenible". Així,
s'abordaran aspectes com la comercia

lització de l'excursionisme i es faran

cursets de topografia i d'interpretació
de mapes, i també sobre l'art romànic.

L'entitat també aprofitarà per donar a

conèixer les seves activitats i organitza
rà U? concert de música tradicional dels

Pirineus.
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El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Hipòlit lázaro. 34 (metro Joanich)
Telèfon 932191416

08025 Barcelona
"uchesports eresmas.com
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08012 BARCELONA TEL: 93 416 10 67

Itineraris
del Romànic
al Bages

� T�.4 k /¿. aJl·�
� 1. Itinerari� pels Cing�es del Berti
!, des de Riells del FaI.

� UEe de la Vall del Tënes

2. Itineraris en BD per la serralada
del Corredor i els volta nts de
Mataró.
Toni Llovet i Xavier Saleta

d'Eliseu Peidró i Rami

3. Itineraris del Romànic al Bages
Eliseu Peidró

Preu del llibre: 8,50 € excursiorusrue



Notes generals sobre les
construccions rurals
a Catalunya
L'estudi de les construe

cions rurals a Catalunya
podria ocupar pàgines i pàgi
nes, però aquí només prete
nem incitar a l'observació

d'aquestes de forma general,
doncs, al cap i a la fi, es trac

ta d'uns elements que sovint

trobarem en algun moment

d'un itinerari. De vegades no

ens hi fixem prou i quan ho

fem ens adonem que pot
resultar molt interessant inter

pretar, encara que aproxima
dament, una manera de viure

no gens fàcil. En essència es

tracta d'intentar comprendre
la forma i la funció del nostre

patrimoni.
De forma general podem divi

dir el territori català en dues

unitats, una d'humida, i una

altra de seca. La geografia i el

relleu de Catalunya són prou
variats com per què la seva

influència sigui clara en les

característiques de les cons

truccions i habitatges. Com a

excursionistes, és molt pro

bable que durant un recorre

gut trobem una edificació que

atregui la nostra atenció i que,
en cas que estigui abandona

da, tinguem tendència a treu

re-hi el nas i· tafanejar. Un

molí, una masia, un poble,
una barraca... construccions

que tenen a han tingut un

perquè de ser allà on són i

que, si som observadors, ens
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mostraran tot un seguit de

peculiaritats pròpies de l'en

torn natural on es troben inte

grades.
No resulta difícil imaginar els

modes de vida durs on es

desenvolupava l'existència

d'uns habitants que havien

de conviure amb un medi

sever. Per això, a l'hora d'es

collir una ubicació, havien de

tenir en compte tres elements

fonamentals: l'aigua, font de

vida; la fusta, necessària per

construir, escalfar-se, cuinar a

elaborar eines; i l'orografia,
per estructurar adequada
ment la construcció sobre el

terreny i també per poder
extreure'n materials.

Ubicació i estructura

Si el relleu és accidentat,
podem trobar l'edificació dis

posada de manera que apro
fiti les parets a rocams per fer
Ios servir de murs a fona
ments i el desnivell del terreny
per minimitzar la quantitat de
material necessari per a la

construcció.

En el cas dels pobles petits a

llogarrets, podem trobar-los en

tres ubicacions bàsiques:
sabre pia, sabre un vessant a

aturonats. Aquesta última ubi

cació és força habitual en

indrets d'orografia complicada.
La construcció pot tenir una

estructura defensiva per pro

tegir-se de la climatologia
adversa -és habitual preveure
la insolació a què es veurà

sotmesa-, a bé de tipus mili

tar, trobant llavors torres de

defensa, matacans i garites,
encara que aquest tipus de

construccions annexes són

pròpies només de les cases

més importants.
De lluny també podem fixar

nos en altres elements com el

sostre, les golfes, finestres,
balcons, arcades, murs,

escales, el soler, els espais
afegits, els corrals, ermita,
pou, etc. Una cosa és segura:
quant més gran i més detalls
constructius tingui l'edificació,
més important era l'explota
ció agrària i de més benestar

econòmic en gaudien els

seus habitants.

Si el nostre itinerari passa a

tocar de la construcció po
drem ampliar encara més la

nostra investigació observant

detingudament els diferents

elements que la compasen.
Per això, i sense que serveixi

de precedent, començarem
la casa per la teulada.

Coberta

La coberta és sens dubte un

dels trets més característics
d'una construcció rural. Els
colors d'aquesta ens revelen
els materials amb què està
construïda i probablement
descobrirem que es poden
trobar fàcilment pel territori.

Cal destacar també el pen

dent, els aiguavessos (si no hi

ha terrat) i el carener.

A l'alt Pirineu i a les comarques

que pateixen hiverns rigoro
sos, les cobertes apareixen
molt pendents a corbades per
suportar abundoses pluges i

nevades. El material més

emprat és la llicorella, i la

podem trabar en liases

col·locades en disposició



regular a irregular. A la resta de

contrades on la climatologia
és més benèvola, trobarem

cobertes de mitjana i poca

inclinació, fetes amb teules de

diferents tipus, encara que

potser la més típica és l'àrab.
El nombre d'aiguavessos, és
a dir, la quantitat de vessants

de què disposa la construe

ció, marca la seva fisonomia, i

n'hi ha una bona varietat.

Normalment les cases amb

només un vessant són les

més modestes (no és així a la

Val d'Aran on les cases amb

quatre aiguavessos represen
ten les construccions més

típiques), mentre que les que
en tenen més són edifica

cions de relleu. Les cobertes

a dues vessants son les

majoritàries a casa nostra.

Cal, a més, no oblidar aquells
petits habitatges de pedra
seca que sovint trobem per la

muntanya amb la coberta en

forma de cúpula (barraques a

orris), a les cabanes amb

coberta vegetal, evidentment

molt més rares.

També és curiós d'observar,
si hi és, el ràfec que sobresurt

i protegeix la façana, doncs

podem trobar-hi orenetes que

aprofiten aquests sortints per
construir llurs nius.

Murs

Sovint hem observat els murs

de pedra (marges) entre els

bancals que ens parlen del

tipus de roca que abunda per
la contrada. Tanmateix passa
amb els murs de la resta de

construccions rurals. Serà per

pedres! A Catalunya en tenim

per donar i vendre i al Pirineu,
especialment, n'hi ha en

abundància. És a dir, tenim

una bona base de material

per a la construcció. També
trobem codolades, grans
extensions que arrosseguen
els rius i les rieres de pedres
ben erosionades i de diversos

diàmetres. Quant més avall

ens trobem en una conca flu

vial, més sorres i argiles troba

rem. Una comarca ben inte

ressant per observar cons

truccions de pedra nua i tàpia
a tova és La Noguera.
En els murs d'un habitatge
trobarem les portes amb els

seus corresponents llindars,
finestres, arcades, galeries i

balcons, que sempre s'inte

graran al medi segons les

circumstàncies climàtiques.
Unes bones arcades a La

Segarra ofereixen ombra i

permeten el pas de l'aire, dis

seny que a les zones fredes
seria impensable. També

podem trobar contraforts

transmetent sensació de for
talesa.

Els murs es poden presentar
arrebossats i esgrafiats, aca

bats propis de les construe

cions més destacades. En

aquestes caldrà buscar un

pelat als murs per comprovar
si és de còdols cimentats
amb morter, carreu, (escairat
a irregular), emblanquinat, de

tàpia, tova, etc. El clima sem

pre tindrà una clara influència
en el tipus de murs escollits.

Les parets de tàpia, per

exemple, no són gaire ami

gues de les humitats i les pre
sipitacions.

Portals, finestres i balcons

De portals podem trobar-ne
bàsicament de dos tipus: els

que tenen forma d'arc i els de

forma rectangular. Amb les
finestres passa tres quarts del

mateix, però a més a més

podem trobar altres estils

com les finestres goticitzants.
Les balconades són espais
petits que competeixen amb

les galeries en l'aprofitament
de la llum i el sol. La forma i la
construcció pot ser molt

variada, però bàsicament es

tracta d'espais eixugadors i

protegits. Per portar a bon
terme aquesta funció cal que
el ràfec de la coberta prote
geixi prou.

Torres de defensa

No és gaire normal trobar

aquesta edificació unida a

l'estructura d'un habitatge.
Potser una imatge més

coneguda és la de la torre de

defensa a guaita a la vara

d'un penya-segat. La seva

existència prové de la neces

sitat de protecció, control i vi

gilància de camins. D'aques
ta presència en podem deduir

que l'indret on es troba era

sotmès a atacs d'elements

hostils i, si la nostra curiositat

ens motiva prou, podem
informar-nos dels fets histò

rics de la contrada que moti

varen la construcció d'aques
tes obres fortificades.

Detalls exteriors

En una edficació rural, també
és interessant d'observar els

solers, creats per desenvolu

par diverses tasques. Són

aquells espais a la part baixa

d'un habitatge -i també a

l'exterior davant la façana
principal- amb el terra cobert
amb pedres ben disposades,
lloses, rajoles, a terra apIana
da. Sovint trobem que per un

cantó el sòl és de terra ata

peïda, corral, i per un altre de

pedra. El ferm dels pisos
superiors és habitualment

força diferent, enrajolat amb

materials que de ben segur
procedeixen de la comarca.

Un altre detall rellevant és la

data que se sol trabar esgra
fiada a la llinda, sobre el por-

tal. També ho és, si s'escau,
el rellotge de sol, molt fre

qüent a la Catalunya seca i

molt menys a les zones fre
des i d'adversa climatologia.

No m'agradaria finalitzar

aquestes pinzellades entorn a

l'observació de les construe

ció rurals sense esmentar

que, en el cas dels habitatges
abandonats, podem aprofitar
per observar al seu interior un

veritable museu que ens

mostrarà multitud de detalls
de la forma de vida allà pas
sada. Fins i tot podem trobar

periòdics a empaperats de

paret, eines, mobles, etc.

Sempre amb la cura que cal

posar quan entrem en un

habitatge abandonat, obser
varem detalls domèstics, com

la cuina probablement acom

panyada d'una llar de foc que

proporcionava calor i llum, els

festejadors, que són aquesta
mena de seients situats a

cada costat intern de les

finestres, les habitacions i

també la comuna. Quan exis

teix un espai afegit a la casa

com una ermita, a un corral,
és molt probable que trobem
una comunicació que permet
accedir-hi sense entrebancs
a aquests indrets des de l'e
difici principal.

Óscar González

és el bibliotecari

de la UEC de Gràcia
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Expedicions, expedicions per Jaume Ramon i Morros

L'expedició sempre s'ha considerat una anada a terres

llunyanes. Josep Fiter i Angles -el pare de I'excursionisme

en la seva Enciclopèdia Moderna Catalana de I' any 1 91 3 en

diu "Campanya endreçada a Iloch distant, ab rapidesa",
cosa que corrobora l'Associació Catalanista d'Excursions

Científiques quan justifica el retard del butlletí per haver tor

nat malalt el vocal d'una expedició al Pirineu.

A la UEC, celebrem enguany cent anys d'activitats amb

l'arribada de les nostres noies al cim de l'Everest. Molt llun

yanes queden la primera excursió a Montserrat (1905), la pri
mera escalada del Cavall Bernat de Sant Llorenç del Munt

• Expedició CE de Gràcia i UEC a l'Atlas, 1969/ J. M. Càncer
• Barcelona - Toubkal, 1970/ Jordi Peig i Solà
• Expedició Groenlàndia, 1971 / Gabriel Roselló
• Operació Kurdistan, 1973/ Joan Massons, Àlex Alom,

Joan Boquet, Ramon Bramona
• Expedició Kirenya, 1974/ R. Bramona, J. Massons, J. Oliva,

C. Primo, J. L. Pérez, G. Arias
• Operació UEC Alam Kun, 1975/ Josep Sicart
• Expedició CE de Gràcia i UEC al Saraghrar, 1975/ Ramon

Bramona, Eduard Lluis, J. Lluís Pérez
• Operació Quitxua, 1976/ Guillem Àrias, Joan Massons,

Ramon Bramona
• Expedició Hospitalet Groenlàndia, 1976/ R. Barceló,

C. Romero, J. Freixas, V. Vilagrasa, A. RaM, V. Primo,
J. Farreras, J. Merino i C. Ortiz

• CE de Gràcia, UEC, CM Barcelonès al Saraghrar, 1977 /

Ramon Bramona, Joan Massons
• Expedició Dhaulagiri,1 979/ Joan Massons, Ramon

Bramona
• Expedició Hospitalet Groenlàndia II, 1980/ Maribel Pueyo,

Pilar Fossas, Joan Freixas, Antoni RaM
• Expedició Catalana Ama Dablam, 1981 / Joan Massons,

Ramon Bramona, Josep Barrachina, Àlex Alom
• Expedició UEC al Saraghrar, 1982/ J. Lòpez, E. Lucas,

Nil Bohigas, T. Garcia, R. Herrero, J. Martí, Nèstor Bohigas
• Expedició Catalana Everest, 1982/ Joan Ribas, Manuel

Mateu
• UEC Girona al Hindu Kush - Tirich Mir 0, 1982 / R. Estiu,

J. Hugas, J. Aleir, S. Boix, P. Planas
• Expedició Alpina Laponia, 1983/ Josep M. Salvany, Robert

Montaner
• Expedició Catalana a l'Everest, 1983/ Enric Lucas,

Nil Bohigas, Joan Massons
• Ahaggar, 1983 / Joan Massons, Ramon Bramona,

Àlex Alom, Josep Barrachina
• Expedició Ketil - Groenlàndia - Tasermint, 1984 / Jordi

Verdaguer
• Baix Llobregat a la Serralada Blanca, 1984 / Francesc

Moran, Alfred Fontanals, Raimond Junyent
• Expedició UEC Annapurna cara Sud, 1984/ Nil Bohigas,

Enric Lucas
• Expedició Femenina al Kantega, 1984/ M. Puig, L. Riera,

M. C. Magdalena, C. Melis

(1911), la travessia integral del Pirineu o la col·lectiva al

Montblanc i Mont Rosa.

No hi ha dubte de com la millora de la tècnica, del material i

del transport ha fet possible noves conquestes, i per això hem

iniciat un llistat cronològicament demostratiu de les expedi
cions en què hi han participat alpinistes de la UEC o han estat

organitzades per l'entitat, amb la seguretat que els nostres lle

gidors ens han d'ajudar a puntualitzar, concretar o afegir el

que calgui, ja que no sempre han quedat testimonis escrits

dels fets. A tots ells, moltes gràcies a l'avançada.

• Caixa de Barcelona a l'Everest, 1985/ Joan Massons,

Nil Bohiqas, Enric Lucas
• UEC als Andes del Perú, 1985/ J. M. Solà, R. Florensa,

A. Espelt, R. Fuster, R. Ainsua, J. Sànchez
• Noruega- Troll, 1985/ J. Amils, R. Serra, M. Montserrat,

J. Valès, J. Pau, L. C. Varela
• Girona Himàlaia - Kangchenjunga, 1986 / Joan Hugas,

Ramon Estiu, Quico Bover, Jordi Terradas
• Baix Llobregat al Pamir - Tadjikistant, 1986/ Raimond

Junyent, Josep Orellana
• Expedició Hivernal al Dhaularigi I, 1986/87/ Enric Lucas,

Anna Masip
• UEC Groenlàndia - Esquimo, 1985/ Àlex Alom, Ramon

Bramona, Josep Barrachina, Lluís Lòpez
• Expedició Vall del Tenes Pamir, 1987/ Antoni Garcia,

Lluís Argemí, Joan Soley
• Expedició Ladakh, 1987/ E. Blanco, R. Darder,

N. Fontanals, J. Solera, C. Germes, M. Martin
• Operació Andes 1988 / Josep Sicart, Joana Martinez,

Núria Closa, Guilem Àrias
• Süphan Dagi (Kurdistan) / Maria Vilarnau, Xavier Albiol,

Josep L. Casanovas
• Ascensió al Popocatepetl (5.465 m), 1988/ Lurdes Tornos,

Lluís Torres, Salvador Morales
• Girona al Nanga Parbat, 1993 / Kim Bover, Ramon Estiu
• Expedició Mc Kinley, 1995/ Josep Sicart, Antoni Villena,

Oriol Pujol
• UEC al Nanda Devi Est, 1995/ R. Miquel, M. Martínez
• Himàlaia Cho Oyu, Shisha Pagma, 1996/ Carles Gel
• Muztagata amb esquis, 1996 / Joan Soley i Farrés
• Sotopanth (7.075 m), 1996/ Maite Hernandez.
• Expedició Nun, 1997/ Maria L. Huguet, Núria Balagué,

Joan Cunill, Raimond Carreras
• Aconcagua, cara sud, 1997/98/ Pau Estartus, Xavier

Laporta, Marc Martínez, Ricart Miquel
• El Gasherbrun II, 1998/ Maite Hernandez
• Wilderness - UEC a l'Annapurna, 1999/ Ferran Garcia,

Josep Sicart, Núria Balagué, Antoni Villena
• Dones al Shisha Pagma, 2001 / Núria Balagué, Olga

Balagué, Silvia Ferràndiz, Maite Hernandez
• Dones a l'Everest, 2004 / Maite Hernandez, Núria Balagué,

Silvia Ferrandiz

Aquest llistat ha de servir de pauta per confeccionar el veritablement històric, per la qual cosa estem amatents als vostres sug
geriments, esmenes, incorporacions i rectificacions. Tot s'hi val si aconseguim el propòsit de demostrar per escrit el nostre reco

neixement als associats que per arreu han deixat ben alt l'esperit i el bon fer de la gent de la Unió Excursionista de Catalunya.

32 excursienlsnee
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CLOTES ( llur)e CARO Baix Ebre (tel 977267128/617808816)
• Altitud: 1090 m.

• Situat als Ports de Beseit i a la vessant

nord del Caro.
• Te una capacitat de 60 places.
• Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.

• Altitud: 1670 metres.
• Vessant S. de la Tossa d'Alp
• Comarca: Berguedà.
• Capacitat: 60 places.
• Activitats: Ascensions, Passejades,

Travesses, BTT, Escalada, Senderisme

Refugi de MAS DEL TRONC (tel. 616 134 771)
• Altitud: 730 metres.
• Vessant nord de la Serra de Rubió.
• Comarca, Anoia.
• Capacitat, 45 Places.
• Activitats: Travesses, Passejades, BTT, Excursions,

Senderisme.

• Altitud: 1505 metres.

OLiNA i Refugi de la Molina
(teL 9'/2 lO 107/646 744 o,,, �

)( I e L

• La Molina, al Barri del Sitjar.
• Comarca, Cerdanya.
• Capacitat, 65 Places.
• Activitats: Muntanya, Esquí, Esquí de muntanya,

Passejades, Espeleologia.

Caseta del GARRAF* (tel. 933 329 454)
• Altitud: O metres.
• Massís del Garraf.
• Comarca, Garraf.

Davant de l'estació tren de Garraf
• Capacitat, 14 Places.

'Obert només la temorada d'estiu.
,

,

• Altitud, 968 metres.
• AI nord oest del massís dels Ports.
• Comarca, Terra Alta.
• Capacitat, 20 Places.
• Activitats: Ascensions, Travesses, BTT, Senderísme, Espeleologia.

Refugi de BABORTE (Lliure)
• Altitud, 2340 metres.
• Pirineu, Vallferrera.
• Comarca: Pallars Sobirà.
• Capacitat: 16 Places.
• Activitats: Muntanya, Travesses, Escalada, Esquí de Muntanya.

,

RBER o MATARO (�iun \

• Altitud: 2460metres.
• Pirineu, vall de Gerber.
• Comarca: Pallars Sobirà.
• Capacitat: 16places.
• Activitats: Muntanya, Travesses, Escalada,

Esquí de Muntanya.

Refugi dt AIROTO o GRÀCIA (Lliure)
• Altitud: 2200m.
• Pirineu català, massís de Marimanya,

al S. de l'estany d'Airoto.
• Comarca: Pallars Sobirà.
• Capacitat: 1 2 places
• Activitats: Muntanya, Escalada, Esquí de muntanya,

Travesses.

Guies d'alpinisme, escalada, esquí de muntanya,
sn, barranquisme ... d'arreu del món.
Uteratura i revistes de muntanya.
Posters, videos i complements.
Tot tipus de mapes.
Cafeteria per consultar revistes, plànols i ressenyes.
Sala de lectura.

-
-

,

• •

El directori de la revista eXCUrS10n1Sme està a disposició d'aquells particulars,
associacions, empreses i institucions que vulguin donar a conèixer els seus serveis. Si esteu

interessats en anunciar-vos podeu contactar a través de l'adreça electrònica

grafime@grafime.com o bé al telèfon 93 423 71 68.

Signatura:

Data: .........

Butil to d StI serf¡ e!Ó

Nom:

Se subscriu a la revista Excursionisme (sis números fany) per l'Import de 15 euros anuals.

Cognoms:

Adreça postal:

Població:

Tel:

Comarca:

Fax: Codi postal:

Correu electrònic: DNI:

Entitat

Dades bancàries:

D.C.Oficina Número de compte

Podeu fer-nos arribar la subscripció per correu postal,
a la redacció de la Revista Excursionisme

de la Unió Excursionista de Catalunya,
Gran Via de les Corts Catalanes, 576,1 r 20 - 08011 Barcelona. Telèfon 93 454 32 47,

E-mall: excurslonlsme_uec@yahoo.es
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Milers de litres de gasoil han vessat a

l'escola d'escalada de Montserrat.
Encara no es coneix la magnitud del

vessament, tot i que ja es pot veure

la taca de gasoil al llarg de
l'emblemàtica paret de l'Aeri o Serrat
del Moro i n'han resultat afectades
les vies d'escalada Antonio García

Picazo, Vudú, Mirall Impenetrable,
Antonio Machín i la base d'accés a la

paret.

El vessament, causat possiblement
per una fuita en un dels dipòsits que

subministra combustible als grups
electrògens d'emergència del

repetidor del cim, afecta la flora i

fauna i es tem que pugui arribar a

contaminar els aqüífers i fonts de la
zona, La fuita en el dipòsit, amb

capacitat per a 9,000 litres, es va

detectar al mes de maig però fins a

primers de juny l'empresa
concessionària no l'ha reconegut.

El Col·lectiu Muntanyenc de Monistrol
i altres col·lectius d'escaladors han

engegat una campanya de recollida

de signatures per exigir
responsabilitats i les mesures

necessàries per minimitzar els
efectes, Atès que el vessament ha

afectat itineraris d'escalada històrics
d'alt nivell, les reivindicacions
inclouen la neteja de la zona afectada
i la reposició del material de seguretat
i instal·lació en les vies amb l'objectiu
d'evitar accidents i tomar a fer-es

practcables. Cal recordar que
l'escola de Montserrat compta amb
unes dues mil vies, i que el 13%

d'aquestes arriben al vuitè grau.

Taca de gasoil a Montserrat

MARXA GRÀCIA - MONTSERRAT
El passat mes de maig es va disputar la XVII edició de la

popular Marxa Gràcia � Montserrat. Enguany, aquesta
veterana prova consolidada dins el calendari de carnina
des de Catalunya, ha estat el primer cop que puntua per
la Copa Catalana de Caminades de Resistència,
Més de cinc-cents marxaires, representants d'entitats
d'arreu de Catalunya, es van aplegar a la Plaça Rius i
Taulet de Barcelona per cobrir els 56,790 km que sepa�
ren la Vila de Gràcia i Montserrat.

Després de travessar la Serra de Collserola, l'organització
va intentar evitar les zones asfaltades de zones residen
cials, industrials a urbanes que es troba el marxaire camí
a Montserrat, però l'inevitable desenvolupament urbanís
tic de la zona ho fa difícil, Tot això, afegit a les múltiples
marques de diferents recorreguts que trobem, fa reflexio
nar sobre l'excessiu marcatge de peregrinacions a

Montserrat.
Cal destacar la ubicació secreta dels controls de pas, així
com el mapa del recorregut fet en GPS: una vista aèria
de la travessa força espectacular que els participants no

van deixar de mirar als plafons situats a la plaça Rius i
Taulet abans de la sortida.

TOTS ELS SENYALS, EN UN FULLET

L'European Ramblers Association (ERA) publicarà un

imprès que reculli tots els senyals de senderisme a

Europa, L'habitual reunió de primavera de l'ERA -que
enguany es va celebrar a Gènova organitzada per la
Federació Italiana d'Excursionisme- va acordar la realit
zació d'una publicació amb totes les marques senderis
tes existents als 27 països membres de l'associació. El

projecte ja compta amb una dotació econòmica de prop
de vuit mil euros aportada per la Fundació Gaz de
France,
D'altra banda, l'assemblea de l'ERA va decidir ellema de
l'associació per les activitats de l'any vinent: "Caminar en

família",

34 exe urs ienísrne

CENT ANYS D'ESCALADA AL PICU URRIELLU
El mític Picu Urriellu toma a deixar-se sentir amb força en

els cercles alpinistes, Després de tot un any d'actes
commemoratius de la primera ascensió al punt més alt
dels Pics d'Europa, el proper 5 d'agost serà la data esco

llida com a dia central del Centenari, quan es compleixen
exactament cent anys de la gesta de Pedra Pidal, mar

quès de Villaviciosa, i el caçador de Caín Gregorio Pérez
"el Canelo". Aquests dos homes van ser els primers a

pujar, en escalada lliure, sense clavilles ni assegura
ments, aquell immens monòlit clavat entre les muntanyes
asturianes, encetant tot un segle d'èpica i tragèdia forjat a

les parets del llegendari Picu.
Fins ara, l'ajuntament de Cabrales, diverses institucions
de la zona, destacats personatges del món de l'alpinisme
i una representació de la Federació Asturiana d'Esports
de Muntanya han organitzat una trentena d'actes com

ara cicles de conferèncias, concentracions d'escaladors,
exposicions fotogràfiques, projeccions audiovisuals, pre
sència en la Fira Internacional de Turisme i d'altres. El pro
per mes d'octubre està prevista la inauguració del Museu
de la Muntanya.

MOR L'ECÒLEG RAMON MARGALEF

L'ecòleg català Ramon Margalef va morir la matinada del
passat 23 de maig quan només feia una setmana que
havia fet els 85 anys. La causa de la mort fou un càncer
de fetge que se li havia diagnosticat feia un any.
Margalef va néixer a Barcelona l'any 1919, estava casat i
era pare de quatre fills, Va ser el primer catedràtic
d'Ecologia de l'Estat espanyol, e11967, La seva intensa
carrera el va fer mereixedor, entre molts altres reconeixe
ments nacionals i internacionals, de la Medalla d'Or de la
Generalitat, quB va rebre l'any passat, i es va convertir en

el primer científic guardonat amb aquesta distinció.
De jove, Margalef va compaginar la feina en una com

panyia d'assegurances amb treballs de recerca dels eco

sistemes aquàtics ibèrics a l'Institut Botànic de Bar-



celona. La qualitat dels seus estudis li va valer una beca,
gràcies a la qual, en un parell d'anys, va poder cursar

tota la carrera de Ciències Naturals, Es va doctorar l'any
1951 i va accedir com a investigador a l'Institut

d'Investigacions Pesqueres (més endavant Institut de
Ciències del Mar del CSIC), del qual va esdevenir direc
tor, Més tard es va incorporar a la Universitat de
Barcelona, on va constituir el departament d'Ecologia,
Del 1967 al 1986 va ser catedràtic d'aquesta disciplina i

professor emèrit fins al 1 992, Des de la universitat,
Margalef va contribuir a formar tota una generació d'ecò
legs, com Ramon Folch, Narcís Prat, Jaume Terradas o

Joandomènec Ros,
Va dedicar sis dècades de vida activa a la recerca cien
tífica, L'article que va publicar e11957, sota el títol La teo
ría de la información en ecología, va ser un punt d'inflexió
en la seva carrera i el va projectar cap a l'escenari interna
cional. En aquest text proposava l'aplicació de mètodes de
la teoria de la informació en l'estudi de la diversitat d'un
ecosistema. L'any següent va ser traduït a la revista
General Systems, Margalef va ser un dels primers científics
a dotar l'ecologia d'un marc de referència teòric,
Va publicar prop de quatre-cents treballs, entre llibres i arti
cles, Cal destacar excel-lents manuals universitaris, nom

broses monografies i llibres adreçats al gran públic, com

L'Ecologia (1985) i Planeta azul, planeta verde (1992), Va

ser reconegut amb nombroses distincions: la medalla
Prince Albert (París, 1972), el premi Huntsman (Canadà,
1980), el premi Santiago Ramón y Cajal (Madrid, 1984), el

premi Alexander von Humboldt (Alemanya, 1990), la
Medalla d'Or del CSIC (2002), etc, El passat 5 de juny, Oia
Mundial del Medi Ambient, el naturalista català més inter
nacional va rebre a títol pòstum el Premi Medi Ambient
2004 que atorga la Generalitat de Catalunya en reconeixe
ment a una trajectòria de defensa de la natura,

MODIFICAT UN TRAM DEL GR 7 PER LES OBRES DEL TGV
El GR 7 que va des de La Farga de Moles, provinent
d'Andorra, fins a Fredes, per continuar per la Comunitat
Valenciana al llarg de gairebé 400 quilòmetres, ha vist
afectat part del seu recorregut per culpa de les obres
que s'estan realitzant a Catalunya per a l'arribada del tren
de gran velocitat.
En concret, s'ha modificat el traçat del GR al seu pas
entre Lilla i Vilavert, a la Conca de Barberà, inclòs dins

l'etapa de Cabra del Camp a La Riba, Ara, el GR 7 surt
del poble de Lilla pel carrer de la Vall enlloc de sortir per
la carretera d'accés al poble, com es feia abans,
El Comitè Català de Senders informa que la senyalització
ja està actualitzada,

Senderisme
Avui ens referirem a l'esport que va ser

l'origen de la nostra entitat: el senderisme

o excursionisme, activitat esportiva que
consisteix a recórrer paratges d'interès
natural a peu i per camins de muntanya,

\ Per practicar aquest esport ens hem d'e

quipar adequadament amb unes botes de

muntanya, uns mitjons gruixuts, uns pan
talons còmodes i una dessuadora (en cas

tellà, sudadera), És recomanable que dins
de la motxilla, hi dugueu roba d'abric: un

anorac o un folre polar, una gorra, un pas

samuntanyes (peça d'abric que cobreix

completament el cap i el coll amb una

obertura per a la cara) o un buff (peça de

roba en forma de tub que s'usa per abrigar
el coll i que es pot col-locar de maneres

diverses) i una capelina per si plou. També

cal portar una cantimplora o, si es vol, una

bóta per dur-hi el vi, una carmanyola i

ganyips (menjada lleugera consistent es

pecialment en fruita seca i galetes) per si

tenim gana pel camí. Si ens volem quedar
a passar la nit ens cal una tenda o bé

farem bivac, un bon sac de dormir a més

d'una màrfega aïllant i una lot.

Abans de sortir, cal que es planifiqui la ruta

consultant un plànol (no ho confongueu
amb planell, que és un indret pla i elevat) o

mapa excurslonista, En moltes ocasions

l'excursionista utilitza marques que troba

en el terreny: pintades, banderoles, etc,

Recordeu que la brúixola és un material

bastant imprescindible per poder orientar-

per Concepció Arnau

nos, Si hem de grimpar, un parell de bas

tons telescòpics també ens seran molt

útils,

Si feu una travessa en època de fred (que
no és el mateix que travessia que vol dir

"carrer travesser") podeu trobar-hi neu,

per això us caldran unes raquetes de neu.

Si el trajecte inclou una glacera necessita

rem uns grampons i un piolet. Ah, i aneu

en compte de no fer una sifonada (es diu

del tram de recorregut en què un fort des

cens és seguit immediatament d'una puja
da costeruda),

amb la col'loboració del Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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El Camí
del Romeret

La Matarranya
Horari: 3h anar i tornar. Pel camí
del Romeret uns 30 min.
Desnivell: 100 m.

Dificultat: camí equipat amb
cadenes, cal rtdiar-se dels braços.
Material: per precaució, material per
encordar-se.
Època: la millor època és l'estiu,
quan el riu que hem de passar va

més baix.

Cartografia: Els Ports. Esc.
1:40.000. Ed. Alpina.

Bibliogr'!fia: Itineraris pels Ports de
Beseit. Jordi Bustos i Bernús. Ed.
Prames.
Vías ferratas y caminos equipados.
Bea Forés, Dani i Xavi Sánchez.
Desnivel Ed.
Accés: per Gandesa, Horta de Sant

Joan i Mlll-de-roures fem cap al

poble de Beseit, on trobem
indicadors a les Gúbies del
Parrissal. 6 Km de pista ens deixen
a l'àrea de picnic del pla de la Mina

El Loustou
(3.023 m)

Vall d'Aure
Horari: 5 a 6 h de pujada.
Desnivell: 1.626 m.

Dificultat: només l'aresta que
porta al cim demana atenció i
recolzar les mans.

Material:fins a primers de

juliol podenferfalta els

grampons i un piolet.
Època: descrivim l'itinerari
d'estiu.

Cartogr'!fia:fulls 1.748 est i

1.848 oest. Esc. 1:25.000 de
l'IGN

Bibliogr'!fia: Cimas Pirenaicas
de Michel Sébastien. Ed.
Martinez Roca.

Accés: passat el túnel de
Bielsa, baixem per la vall

d'Aurefins al poble de

Tramezaigues. Entrem i

seguim les indicacions de la
vall de Rioumajou, on ens

endinsem per una carretera

asfaltada durant uns nou

quilòmetres fins a trobar una

àmplia zona d'estacionament.

�-------------------------------------------------�--------------------------

Serra del
Catllaràs

et Berguedà

Horari: ifecdu, total cicuit
5h a 5h 30 min.
Desnivell: 900 m.

Dificultat: baixa. Senders
ben marcats excepte la
secció mitja de la pujada.
Època: tot l'any;
'eSpecialment recomanable
ben entrada la tardorper

_,gaudir de l'esclat delClilors.

Cartografia:fulls 40-4'1.de
l'Atles topogròJiccde
C"talunya. Esc.1:50.rIJIf(}.
Mapa MontgrDnf a Esc.
1:25.000 Ed. Alpina.
hm.de sortida:

"parcament a l'entrada de
la Pobla .de Lillet, 16 km.
més enllà de Guardiola de

Berguedà.



Descripció: Un carni ben cuidat remunta el riu

Matarranya per, possiblement, un dels racons més

bells del massís dels Ports i ràpidament apareixen les

passarelles renovades fa pocs anys gue, penjades de la

roca del congost, eviten gue ens mullem. N'hi ha tot

un seguit als dos costats i guan no calen el carni va

pel mateix llit del riu. El paisatge és únic, la vall

s'estreny i a banda i banda s'alcen agulles de roca

blanca sobre pins esvelts.Arriba U11 punt al cap dl h

30 min on no hi ha més passarelles i, si volem

seguir vall amunt, cal endinsar-nos en els estrets a

gúbies del Parrissal. Ens banyarem totalment, atès

gue hi ha un tram curt on l'aigua arriba com a

minim al coll. Després ve el punt més estret =d'un

metre escàs d'ample i gairebé cent metres de paret a

cada costat- i finalment la vall s' eixampla per

continuar cap a la font del Teix i la part central del

massís del Port.

El tram aquàtic pot evitar-se si aprofitem el Camí

del Romeret, gue gràcies a unes cadenes s' enfila per

I' esguerra de la vall evitant les gúbies. Si no ens , a Beceite

volem mullar caldrà fer-lo cara amunt, però aquí \

descriurem el gue sembla més recomanable: fer-lo

de retorn després de passar per l'aigua.A la sortida

dels estrets trobarem margues de pintura vermella

gue reculen cap a una canal i porten a un tram amb

una corda lligada a un arbust. El carni s' eixampla i

ens encara a un llom de roca on cal saber grimpar i

on apareix una cadena per treure la por. Dalt del

llom, el canú comença a baixar i ofereix una vista

privilegiada sobre la vall. Continuem descendint fins

arribar sobre un diedre rocallós on una segura

cadena baixa en tres trams al fons de la vall salvant

uns 35 a 40 m de desnivell, És aguest tram el gue

sembla molt més segur cara avall despenjant-nos gue

no pas cara amunt, fent força de braços. Si malgrat

tot volem pujar-lo, caldrà preveure una corda de

� a Pla de la Creu

;', ... ---'"

Las "Gubies
del Parrissal"

-.. a Poni de
la Guimerana

,,.
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Descripció: Llarga i variada ascensió a aquest
aïllat tres mil, amb vistes privilegiades. De I'apar
cament fins a 1.400 m creuem el riu i per una

àmplia pista pugem per la vall Peguère. A la cota

1.500 hi conflueix des del nord el torrent de la

Piarre, gue remuntarem passat un pont de formi

gó. El CaJlÚ no és gens evident i un corriol

segueix per la dreta del riuet, Malgrat tot, sembla

millor endinsar-se primer pel bosc d'enormes

pins negres gue amaguen la cabana de Peguère
abans d'encarar el nord. Aguest centenari bosc

anomenat pineda de Thou és una explotació
forestal. Cap a la cota 1.750 ens trobem sota

m'les cascades i el corriol gira bruscament a l'est.

Desapareixen els pins i el canú es desdibuixa de

nou però gueden les fites.A 2.100 m una cabana

gue no és al mapa ofereix un bon lloc on gaudir
de l'alta vall de Rieumajou, dominat pel tricèfal

Culfreda anomenat aguí Batoua. Per prats i

Descripció: al capdamunt del barri de

Coromines, a l'esguerra d'un petit oratori, surt

un canú ben senyalitzat gue indica Catllaràs i

margues de PR blangues i grogues gue seguim
més enllà d'un abeurador on es veu el Castell
de la Vila, en runes. Es deixa el PR i tallant per
un sender a la dreta arribem a un replà herbat
on hi ha les runes. Bon lloc per esmorzar.

Reprenem el PR enmig d'una pineda. Esdevé

una pista i, arribats a una cruïlla, emprenem una

a mà esguerra. En un revolt a la dreta passat un

rierol deixem les margues de PR i seguim a

l'esguerra del torrent. Més amunt creuem una

pista i passem per una mina abandonada. Les

traces es desdibuixen i el bosc s' atapeeix.
Trobem margues grogues. Mantenint-nos cap a

la dreta pugemla base d'un gran penyal gue fa

un callet a I' esguerra. Seguim pujant uns cent

metres més la collada oberta entre pins i boix

fins on retrobem els senyals grocs. El carni es fa

terreny facil guanyem el coll de Loustou a

2.650 111. La vista al nord domina la vall de

Loudenvielle i sorprèn la propera i esmolada

cresta de Parra ouis. La carena encara el cim, cada

cop més proper, per un llom d'es-

quists negres. Es va estrenyent i

comencem a recolzar les mans.

A 2.900 m apareix una cons

trucció de pedra, una mena de

tancat. Certs passatges exig;;iKen
atenció i, si el terreny és mullat a

amb restes de neu, ull a les rellis

cades. En cap cas parlarem d' es

calada. Arribats al ci.m, la seva

situació apartada de ]' eix

principal dels Pirineus

fa gue tingui unes vis

tes certament privi
legiades gue van del

\ "

,
N

Vignemale a la Pica d'Estats.just davant ens

gueda la carena dels Batximala i l'aïllat pic
d'Hourgade. Baixarem pel mateix lloc. De retorn

al cotxe, valla pena acabar de remuntar la vall

principal fins a l'Hospici de Rioumajou.
Pasqual Garriga
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evident i ja tenirn una visió molt ferma del

Roc de la Lluna i la valleta gue té al peu. Som

al cor del Catllaràs. El canú revolta a I'esguerra
baixant una nuca i rep el PR anterior. Passem a

frec del Roc de la Lluna i fem cap al Prat

Gespador, un dels grans motius de la sorti.da. El

PR baixa fins a trobar una pista. Passem una

font davant una explanada i deixem a l'esguerra
dos grans rocams. Sortim a un terreny més acla
rit i ample i fem finalment cap a un ampli coll
amb prats gue és un nus de pistes: el Pla del
Catllaràs. Seguim recte fins a un proper callet,
el punt més alt del dia. Baixem dos revolts de la

pista i, en un marcat gir, cal anar a cercar un

canú gue pel GR4 (gue ja no abandonarem fins

al final) es llença avall fins a una nova cruïlla de

pistes amb pals indicadors. A la dreta s' obre

l'encantador Pla de l'Ermita. Seguim les indica

cions cap al Santuari de Falgars entre boscos,
alternant trams de pista i senders. Al santuari hi

ha bar-restaurant i una àrea d'esbarjo. Si ens

dirigim cap a una propera torreta elèctrica,
retrobarem el GR gue, sempre ben marcat i pel
bosc, ens tornarà al

punt de sortida
LA POBLA DE ULLET
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Excursions a pell, en BTT i escalada al Bisaura

Jordi Cutrina i Josep Masnou

Club Excursionista Sant Quirze, 2003

190x144 nU11, 80 pàg. en color; il-lustrat i amb croquis

Com de vegades ha passat amb altres indrets, les terres del Bisaura han estat molts anys oblidades

per les guies. Excepte en I'extrem més proper al Puigsacalm, per fer una excursió a l'entorn de

Besora calia recórrer a l'antiga guia de la UEC.Tot i ser molt accessible -amb tren mateÍx

costava treure-li suc per simple desconeixement. Ara, en pocs mesos, han sortit dues noves guies
d'aquesta subcomarca prepirinenca a caval! d'Osona i el Ripollès. Per una banda, el número 55

de la collecció Azimut d'Edicions Cossetània dedica 180 pàgines a rutes a peu i amb bicicleta

en aquests cinc municipis entre Sora i Vidrà. D'altra banda, força menys completa i detallada, la

guia que ressenyem té la simpatia de convidar visualment a buscar racons d'aquestes muntanyes.
Com a curiositat, cal dir que al final inclou una ressenya de les vies d'escola equipades a les piles
i arcs de! pont de Sant Quirze sobre e! riu Ter.

EL'ARRAF
I LA MARINA PENEDESENCA

10 RunS DE SENDERISME I ITT

Marc janeras Casanova

La ruta dels refugis. Serra de Montsant

i Muntanyes de Prades
Ed. Piolet.febrer 2004

170x110¡-/'I1"/'I, escala '1:25.000

En la secció de refugis del número anterior

es recollia e! de Montsant (a Albarca). A

remolc seu, aprofitem per presentar aquesta
novetat modesta. És un mapa com els ja
existents de Prades i Montsant, però centrat

en una franja de territori que engloba e!s

refugis de Siurana, Albarca, Mont-ral i

Mussara, amb una ruta sobreimpressa que els

uneix. Respon a la promoció local

d'aquestes terres, de forma molt similar a les

anomenades "Carros de Foc" al Pirineu

occidental i "Cavalls del Vent" al Prepirineu
oriental. Una boruca travessa a l'entorn de

les muntanyes de Prades i Montsant.

MJ.C

LA RUTA
DELS REFUGIS

El Garraf i la marina

penedesenca
Juan Car/os Borrego
Ed. Piolet.febrer 2004

210x"f20 nun, 104 pàg.,
il-lustrat i amb mapes

Sobre e! massís de! Garraf encara hi

ha molt a dir i sobretot a actualitzar,

perquè amb la pressió demogràfica
que l'envolta els canvis són ràpids.
Aquesta nova guia de Piolet ho sap

aprofitar i ens proposa vint itineraris

per fer a peu o amb bicicleta.

Acompanya els textos d'uns mapes
a escala variable.

MJ.C

Itineraris del Romànic al Bages
Eliseu Peidró i Rall/i. Pròleg de Manuel Ibàîiez i Esccfet
Colleaió "Excursionisme", núm. 3. UEC de Barcelona, 2004

165x115 1111'11, 80 pàgs. el! colot, il-lustrat

Podem dir que, des de la primeria, e!s excursionistes hem

patit de la febre del romànic.ja que eren les construccions

que trobàvem abandonades dalt de la carena o al fons

d'una vall. Un grup de socis de la UEC de Sants fa anys

que es dedica a fer W1 inventari exhaustiu per les nostres

comarques i aquest llibre n' és la prova, el tercer de la

Vtllle de Chistau
Eduardo Vtñuales i Kika Gracia

Sua Edizioak, 2003
210x130 I'IIm, 166 pàg. en color;
il-lustrat i amb l'IIapes

La collecció Rutas )' Paseos ha tingut
una llarga evolució i arriba a aquest
volum molt ben acabat tant en

contingut com en forma. Inclou mapes
deis Cuadernos de Migue! Angulo i

molta informació per conèixer

l'entorn, de manera que és una bona

eina per recórrer aquesta vall bastant

salvatge del Pirineu aragonès, des de

passejos suaus entre pobles fins a les

ascensions més destacades.

M.JC

collecció de la revista Excursionisme on Eliseu

Peidró ens presenta i comenta cent quaranta-sis
esglésies, ermites i capelles de la comarca del

Bages que no sempre trobarem ressenyades en

els tractats sobre el tema. Si teniu esperit de

col-leccionista, o simplement curiositat,
segurarnent hi trobareu exemplars romànics

desconeguts que us faran venir ganes de visitar

los en una de les vostres estricades.

Jaume Ramon i Morros
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Dolmens. Nou itineraris

per la Catalunya central
Antoni Mañé i Sàbat
Col-leaiô Arxiu Bibliogrèific,
núm. 40. UEC de Barcelona,
2004

112x125 mm, 144 pàgs.,
illustrat

XXXVI "Premi Sant Bernat"
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DOLMENS
mNERARtS PER LA CATALUNYA CENTRAL

L'Antoni Mañé, amb una

llarga trajectòria en l'estudi i

divulgació dels nostres

monuments més reculats, ens

ofereix nou itineraris

dolmènics per racons gairebé desconeguts de la Catalunya central.
Podem conèixer, sense gaires dificultats, els rius d'Aigua d'Ora,
Cardener i Ribera Salada; les rieres de Rajadell, Gargallà, Saló, Sant
Tirs i Madrona; així com les serres de Pinós i de Busa, tot descobrint
els testimonis rnilIenaris que ens deixaren els seus habitants. Tot

llegint elilibre, podrem fer-nos cabal del poc que en sabem.ja que es

tracta de les restes arqueològiques d'un període de la història de

Catalunya de 5.000 a 3.000 anys enrere, dificil d'imaginar.

J. R. M .

.... Webs de muntanya

El rei alpinista. Excursions i

escalades d'Albert I de Bèlgica
René Mallieux. (Traducció de Ramon

An71gó i Anglès)
Pagès Editors. Lleida, 2004
240x170 11'/1'1'1, 134 pàg.

Albert I de Bèlgica feia ascensions lluny del seu reialme per

experimentar el goig de trobar-se suspès a l'espai tot superant parets
verticals en unes aventures que transparenten la senzillesa

democràtica del rei del belgues que, per llei, autoritzava als seus •

soldats, flamencs o valons, a expressar-se amb la llengua materna. La

seva tenacitat i serenitat enfilant-se pels penya-segats i afrontant les
incomoditats són una lliçó per aprendre, no perquè sigui reial, sinó

perquè és muntanyenca.

J.R.M.

per Eduard So/erNavegant entre ferrades ... d'allà
Ara que hom ja comença a pensar en les vacances d'estiu i en la

possibilitat d'arribar una mica més lluny, reprenem el tema encetat

en l'Excursionisme anterior sobre l'apassionant món vertical de les
ferrades. I no ho podíem fer d'altra manera que parlant del paradís
de les ferrades per excel-lèncía, les Dolomites, ans al contrari

haguéssim pecat d'una manca de modèstia important de fer-ho
només de les de casa nostra.

Fem una mica d'història. Com tots sabem, aquests camins de ferro
no són pas una invenció pròpia ni recent, sinó importada, els orí

gens de la qual els trobem ja a mitjans del segle XIX. El veritable

naixement de les ferrades es localitza a Àustria i Itàlia, quan al

1843 s'assoleix el cim del Haber Daschei (2.996 m), el

Grossglockner (3.776 m) al 1869 -cim més alt dels Alps
Austríacs-, i la Marmolada (3.343 m) -cim més alt de les

Dolomites- a principis del segle XX. Però no és fins a la Primera

Guerra Mundial que la construcció d'aquestes instal-lacions es

popularitza entre els exèrcits austríac i italià, a fi de conquerir
punts estratègics elevats al llarg dels abruptes massissos dolomí
tics. Durant el període d'entreguerres, lluny d'abandonar-les, les
ferrades es mantingueren com a patrimoni militar i, finalment, des

prés de la Segona Guerra Mundial proliferaren nous itineraris, ja
de caire exclusivament alpí. Pel que fa a la veïna França, aquests
recorreguts verticals també hi arrelaren amb força, però amb un

estil ben diferenciat de l'italià. Aquí hi trobem rutes més curtes,

però més exigents i atlètiques, on el que es busca no és tant l'as
censió al punt més alt, com la superació d'espectaculars parets,
encara que es trobin a cotes baixes.

D'aquesta manera arribem als nostres dies, en què podem cornp
tabilitzar fins a més de 500 itineraris repartits entre Alemanya,
Andorra, Àustria, Eslovènia, França i Itàlia. A tots ells podem arri

bar-hi, evidentment, a través d'un gran nombre de webs especia
litzades.

Comencem per Itàlia. Si el nostre destí són les Dolomites podem
visitar la pàgina Gtil!dl,r¡wjmi!'m:rm¡dIJI!Iútllliibœilm�mmt?mGniiiIJ

amb una extensíssima i ordenada informació de gairebé totes les

vies ferrades i "sentieri attrezzati" de la zona, classificats per grup
muntanyós i dificultat. Tots els itineraris es descriuen seguint el

següent format: introducció, accés general, aproximació, ascens,

descens i mapa; i s'acompanyen d'una fitxa tècnica on s'hi espe
cifica el massís, el tipus d'itinerari, refugis, vessant, alçada màxi

ma, desnivell total i de la ferrada en particular, horari, estació, con

currència, bellesa, dificultat i material. Una altra adreça és

8tiJrdlm¡¡�mlDl�mLt1tsmmsm1lllI!1üEonii!, tot i que, en cap cas

supera en informació a la primera. Aquesta també s'organitza en

fitxes, presentant a cadascuna d'elles un mapa i una fotografia
real, molt íl-lustratlva, amb l'itinerari resseguit a sobre. La web

lm�taœl!1ll:?l3ll!1ilii1Œt!l�¡fJ recull diverses vies realitzades per
l'autor, amb un bon recull de fotografies que, sens dubte, ens faran

venir ganes d'agafar el talabard.

Pel que fa a França, trobem un gran nombre de webs amb nom

brosos enllaços entre elles, i a d'altres entorns geogràfics. En des

taquem la per saber-ho tot sobre les ferra
des d'aquest país. Els itineraris s'ordenen per departaments, des

d'on podrem accedir a fitxes molt detallades amb fotografies,
dades tècniques, i unes curioses icones que ens indiquen els

graus de dificultat que hi trobarem. Una altra web que mereix la

nostra visita és •
-

-"', la qual s'anomena a si mateixa

"el portal del món de les ferrades" amb taules i ressenyes de les
ferrades més importants d'Europa: França, Itàlia, Suïssa, i en un

futur, Àustria i Espanya. Altres webs més locals, però no menys
interessants són: l!lII'l'.i'1IQ!iBBŒ1!dt!Jiil:oot\lilifl:lmlmrl�Œllt!!glfl

. ..

00 fr/caf-chambery/activ tes/Via..

Com podem veure, l'oferta és àmplia i variada, i el temps escàs.

Però bé, sempre podrem dir allò de "hi ha més dies que ferrades" ...

per sort!

Amunt!
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EXPOSICiÓ: 14 MAIG - 3 OCTUBRE 2004. PALAU MOJA. RAMBLA I PORTAFERRISSA, BARCELONA

Una exposició que vol mostrar la personalitat plural de la societat catalana i incorpora

diverses maneres d'entendre-la, d'explicar-la i de viure-la. Catalunya, que ha sabut

recollir i sintetitzar influències molt variades, estima la tradició pròpia i el seu important

llegat cultural, però, alhora, està molt atenta als corrents universals.

¡¡¡;¥'Ejj
Forum
BARCELONA
2004
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Generalitat de Catalunya
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