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«Com les muntanyes
no hi ha res al món»

Aquest article s'escapa dels continguts
habituals que normalment solen ocupar aquesta
secció, però volem donar testimoni del que és per
a nosaltres la muntanya. L'excursionisme es

fonamenta principalment en la muntanya i en totes

aquelles coses que hi tenen relació, tant les que es

practiquen en aquest entorn, com les que d'una

manera a altra la tenen com a referència. A la UEC
tenim les seccions específiques de muntanya, però
també les seccions de fotografia, teatre, cants

corals, literatura excursionista, biblioteques,
participem en actes cívics i patriòtics, editem llibres
amb gran contingut cultural ...

En la nostra activitat poden participar-hi persones

Fer muntanya, més que un

esport o una afecció, és
una passió. És una forma
de vida que els que la

pràctiquem no podem
oblidar mai

de totes les edats. Des dels nois i noies de sis anys
a les seccions d'iniciació fins a les trobades de

veterans i de grans veterans, passant per les

seccions de joves, muntanyisme, senderisme,
escalada, espeleologia, expedicions, esquí alpí i de

muntanya, etc.

Quan molts divendres passo pel local de l'entitat, hi

veig nois i grans fent reunions i xerrades. És un

brogit, però un brogit que fa goig perquè té un

denominador comú: la muntanya.
Fer muntanya, més que un esport a una afecció,
és una passió. És una forma de vida que els qui la

practiquem no podem oblidar mai. Podem dir que
ens marca, ens dona un vernís, una manera de ser.

La muntanya ens demana defensa i conservació
del medi natural, però d'altra banda també ens

dóna virtuts de pràctica esportiva saludable i

respecte a la natura.
Com deia en Josep M. Batista i Roca
"l'excursionisme és un mitjà excel·lent d'educació
del caràcter del jovent i un mitjà per adquirir una
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sèrie de virtuts de gran vàlua, no solament per la

vida individual, sinó àdhuc per al benestar i el

progrés d'una societat".

Els que tenim la sort d'estar enamorats de la

muntanya, sabem dels moments de goig i de
felicitat que ens ha donat. Són petits regals. Com
el silenci al voltant del llac de les Monges. La

tempesta que ens posava els cabells de punta per
l'electricitat estàtica a l'antic refugi del Besiberri. El

goig de trobar una font fresca després d'un dia

sota el sol abrasador mentre pugem al pic de

Peguera. La travessa amb esquís pel pic de la

Fossa del Gegant. La contemplació dels raigs de

sol enmig d'una fageda al Montseny. La visió furtiva
d'una cabra als Ports. La satisfacció de veure la
nostra senyera en arribar a la Pica d'Estats. La

pujada recent amb companys de l'entitat al Roc de
Frausa completament nevat, i cridar uns visques a

la UEC i a Catalunya.
La muntanya ens ha obsequiat també amb

trobades als refugis amb excursionistes d'arreu

amb els quals hem pogut posar en comú les

diferents experiències viscudes ... Tants i tants

moments que cadascun dels excursionistes
recordarà particularment. I tot això ho devem a la

muntanya.
No és difícil comprovar després d'una sortida que
molts companys i companyes, malgrat l'esforç
realitzat i el conseqüent cansament, senten una

gran satisfacció, una felicitat i un goig que
difícilment podrem trobar amb una altra activitat.
Tot ens ho dóna la muntanya.

Vull acabar doncs, amb tot el convenciment, amb
els versos del poeta Josep M. de Segarra:

Allà dalt no et revoltes ni t'escanyes,
ningú se't menja ni t'escup alfront.

Oh, si poguéssiu veure les muntanyes!
Com les muntanyes no hi ha res al m6n!

Ramon Prieto i Gusi
President de

la Unió Excursionista
de Catalunya
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Cultura excursionista
del segle XXI

L 'excursionisme -com ja hem dit en altres
ocasions- ofereix un ampli ventall de formes, no

tan sols a causa de la varietat d'activitats que
engloba, sinó també per la diversitat d'actituds
amb què ens podem encarar. Aquesta pluralitat
-d'acció i de vivència- fa de l'excursionisme una

activitat en què conflueixen diferents camps del
coneixement. Si podem parlar d'una cultura
excursionista, es tracta, sens dubte, d'una cultura

interdisciplinària. D'una cultura, però, que ha

La pluralitat d'acció i de
vivència fa de
l'excursionisme una

activitat en què conflueixen
diferents camps del
coneixement

modificat els seus primers centres d'interès i que
n'ha incorporat de nous, sempre en evolució

paral·lela als canvis socials.
Així, l'interès científic pel medi ha estat traspassat
a les universitats i la figura de l'excursionista
científic -l'estudiós de la botànica o de l'art
romànic- ha passat a la història de

l'excursionisme; si bé l'excursionista actual pot
conservar un interès personal pel coneixement de

l'entorn. Per contra ha augmentat l'interès pel
vessant esportiu que es tradueix sovint en una

gran preocupació per l'entrenament.
D'altra banda, nous centres d'interès creixen a

l'empara de l'evolució social. Del fort increment en

el nombre de practicants de l'excursionisme
-fenomen del qual també hem fet esment en

altres ocasions- ha nascut la necessitat d'una

regulació. L'obligació de conèixer i de respectar
aquesta regulació, així com la necessitat de

participar en l'elaboració d'aquesta regulació, obre
un nou camp d'influència en la cultura
excursionista que no podem negligir: el jurídic.
També cal destacar que la nostra activitat ens

posa en contacte amb realitats del país que
altrament ens podrien passar inadvertides: som

espectadors, per exemple, del mal ús que, com a

societat, fem del medi. Això obre de manera

inevitable un altre front d'interès: la política
ambiental i, de retruc, la política territorial.
La llista de nous temes amb incidència en el món
excursionista creix. No pretenem, però, tornar a la

figura de l'excursionista polifacètic d'antany.
Cadascú barreja els continguts que convergeixen
en l'afecció que compartim amb dosis diferents.
En aquesta ocasió comptem amb la col·laboració
del periodista Xavier Batalla amb un interessant
article de política internacional -tema del qual és

especialista- per completar la ressenya d'una
incursió per l'Iran. Això perquè des d'aquestes
planes advoquem per l'excursionista inquiet que
quan surt fronteres enllà no es deixa guiar
exclusivament per llibres guia quan vol anar més

lluny en el coneixement del país que visita.
És la nostra vocació la d'incorporar temes nous
sense oblidar aspectes més tradicionals -però
encara vius- amb la convicció que així la UEC
col·labora en la cultura excursionista que la
societat catalana del segle XXI demana.
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Bascas de la Mata
de València
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.. Cabana dels
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I' a Coli de Fogueruix

-'"I (2.130 m)

marques
grogues

El dia enfosqueix, el sol queda atrapat
fora de la massa forestal i arreu apareixen
rierols, molses i la verdor del bosc humit.

Matolls i pins perfectament col·locats con

figuren un entorn de llegenda èlfica.

Senzillament, és tot preciós, un indret que

frega la màgia.

Per poca atenció que li dediquem, és fàcil

de seguir el camí. Hi ha alguns passatges
difícils, altres de fàcils, alguns d'inundats

que caldrà evitar, troncs, torrenteres gaire
bé impossibles ... Hi ha de tot i ben posat!
Anem trobant rètols i marques de pintura
flanquejant sempre en direcció nord-est.

Voltem el bosc de la Mata fins que sembla

que el camí desaparegui i que no es pugui
continuar. Arribats a aquest punt girem
netament cap a la dreta, pugem empen

yent la bicicleta uns deu metres i del no

res apareix una pista que seguirem per

l'esquerra.

La pista primer va planejant per després
començar a davallar, salvar alguna pujada
curta i continuar avall. Compte amb la

velocitat, que és molt fàcil embalar-se!

6 excursionisme

Apropant-nos als plans del Breviari

Més endavant trobem una pista que puja
a la dreta cap al planell de la Cabana

Vella, però nosaltres continuarem recte en

ràpida baixada. En aquest punt, però,
posem el comptaquilòmetres a zero.

El camí del Calvari té trams

que no són ciclables, però,
malgrat això, l'esforç queda
compensat amb escreix

Després d'un tomb a l'esquerra molt tan

cat, veiem a la nostra dreta unes estaques
amb marques grogues que ens indiquen
el camí del Calvari. Si ens passem aquest
punt, podem retrobar l'accés al camí als

2,3 km des de la pista que puja a la

Cabana Vella. Arribem a un altre tomb, ara

a la dreta, i seguim 100 m més fins a tro

bar una pista que puja per la dreta de la

carretera comarcal C-146 al costat de

l'estany de la Senyora. Just enfront, un xic
més amunt de la pista, surt el sender del
Calvari. Primer el camí està poc fressat,
però continuem endavant i als pocs



metres s'incorpora per la dreta el sender

de les marques grogues i es fa més evi
dent. El camí del Calvari té trams que no

són ciclables, però, malgrat això, l'esforç
queda compensat amb escreix. Hi ha

pujades explosives que posen a prova la
nostra tècnica i les nostres forces, circu
lem per un lloc preciós més tècnic del que
a primer cop d'ull pot semblar... Tots

aquests camins van planejant i alternant

tobogans, així que cal anar molt atents

per no perdre impuls quan cal un cop de

pedalo esprintar per superar un pas ...

Cal recordar que hi ha l'opció d'evitar el
sender del Calvari si continuem rectes per
la pista fins a trobar la carretera que ens

duria còmodament a Son, però nosaltres

recomanem passar pel Calvari ... Una

excursió de les que creen afició, amb un

punt de dificultat tècnica i física molt equi
librada i molt assequible per a tothom que
tingui un mínim d'experiència.•

Arribant als Corns de Jou

Hi ha pujades explosives
que posen a prova la nostra
tècnica i les nostres forces,
circulem per un lloc preciós
més tècnic del que a primer
cop d'ull pot semblar...

Baixant pel pas del Coro

Prohibir és fàcil

La creació d'un espai
d'especial interès ecològic com

un Parc Natural a una Escola
de Natura es contradiu amb la
seva preservació i conservació
a causa de l'afluència de públic
que comporta

Joan Gelabetf
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E, freqüent que 1';0;0; d'u," vida
familiar estable i, sobretot, el naixement

dels fills comportin un replantejament de

les activitats excursionistes de moltes

persones. Encara que els dos membres

de la parella tinguin afició per la muntan

ya és difícil que els objectius i el nivell

siguin similars. De mica en mica, sense

voler-ho, les sortides es van espaiant,
els reptes es tornen més modestos, la

forma física minva ...

Quan vénen els fills els problemes es

multipliquen. De ben petits és fàcil dur

los a l'esquena, juntament amb els bol

quers, la roba de recanvi, el biberó, el

xumet, el xumet de recanvi ... A mesura

que van creixent, les dificultats per fer

Ios caminar també creixen. Els interes
sos de la canalla sovint no coincideixen

amb els nostres. Sempre és molt més

interessant enfilar-se als arbres, tirar

pedres al riu o jugar a pilota pels prats.

Són els peatges de la vida familiar.

Felicitats als que heu sigut capaços de

mantenir el tremp (vull dir una activitat

excursionista intensa). Però sabeu que
sou minoria.

Per a la majoria, per a tots aquells que

malgrat les dificultats i les inèrcies voleu

transmetre als vostres fills l'amor a la

muntanya, hi ha a l'abast un bon nombre

de llibres amb excursions per a infants

que us poden ajudar a trobar sortides
atractives. Jo voldria afegir-hi el meu gra
net de sorra proposant-vos l'ascensió al

Comodoto, una magnífica talaia que con

templa la vall de Pineta des dels seus

2.354 m i un objectiu ambiciós si dispo
sem d'uns dies per acostar-nos a la zona

i volem fugir de les massificades rutes de

l'entorn.

L'aproximació cal fer-la amb vehicle pri
vat o amb taxi. Des de Bielsa, ens

endinsem a la vall de Pineta per la carre

tera asfaltada que condueix al parador
nacional. A 6,5 km cal agafar una des

viació a la dreta, també asfaltada, que
ens mena al petit llogarret d'Espierba.
Travessem el poble i seguim, ja per una

pista de terra, en direcció oest.

A poc menys de mig quilòmetre hi ha

una barrera per impedir el pas de vehi

cles. En aquest punt hi ha dues possibi
litats: en primer lloc, deixar el cotxe i

començar l'excursió; i com a segona

opció, seguir amb el vehicle -sempre

que la barrera estigui oberta i s'hagi
demanat l'oportú permís de circulació

per la pista a l'Ajuntament de Bielsa-

excursíonísme 9



fins a la vora d'un coll, de Î .800 m apro

ximadament, on cal deixar el cotxe inde

fectiblement perquè la pista acaba pocs
metres més endavant.

Del coll, anomenat Collado de Espierba,
surt un corriol que en direcció nord-oest

s'enfila per la carena. De seguida es dei
xen enrere els últims pins negres de la

serra i comença un extens prat alpí que
ens acompanyarà fins al cim. El sender
no té pèrdua possible. S'enfila amb un

pendent força constant però mai exces

siu. Cap als 2.000 m cal decantar-se

lleugerament a l'esquerra, en direcció a

uns cims rocallosos, fins a arribar a un

petit i arrecerat circ on viu una extensa

colònia de marmotes. D'aquest punt cal

recuperar la carena buscant el millor pas
en direcció nord fent una forta pitrada.
Arribats a la carena cimera ja només

queden uns tres-cents metres de recor

regut gairebé plans fins al cim a 2.354 m.

En total unes dues hores des del Collado
de Espierba.

La vista és esplèndida. Tot i estar consi

derablement més baixos que les mun

tanyes del voltant, podem contemplar
totes les serres que envolten la vall de

Pineta. Començant pel sud la Sierra de

Revilla amb les Puntas Verdes, seguint

en sentit horari, la Sierra de las Tucas,
els pics d'Añisclo, la Torre de Gòriz, el

Mont Perdut i el pic de Marboré amb les

magnífiques glaceres que encara es

conserven, els pics d'Astazu, el circ de

Pineta, els plans i el pic de La Larri, la

Robiñera i al seu darrere, traient el nas,

el pic de la Munia, la Sierra de Liena ... i

més enllà encara molt més.

Si se segueix fins al final de la carena

s'arriba en pocs minuts al Pietra Mula

(2.329 m), un cim rocallós que permet
descobrir una altra de les valls poc

conegudes de la zona; el Valle del Río
Real que quedava amagat des del cim

del Comodoto.

Si hem deixat el cotxe al coll d'Espierba,
la tornada l'haurem de fer pel mateix

camí que l'ascensió. En canvi, si l'hem

deixat a la barrera que hem esmentat

anteriorment, podem continuar l'excur

sió descendint en direcció a unes exten

ses pastures per buscar el GR- Î Î i

seguir-lo en direcció oest fins a l'en
creuament d'una pista que haurem de

seguir en suau descens durant uns 5 km

fins a trobar els vehicles. Aquesta opció
allarga la caminada unes dues hores,
però permet fruir d'un esplèndid bosc
de coníferes.•
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EN AQUESTA EDICIÓ¡
NOU ITINERARI

Data: 21 i 22 de maig de 2005
Puntuable: VIII Copa Catalana
de Caminades de Resistència
2005
Distància: 58 km
Desnivell total: 4200 m

Temps màxim: 18 hores
Guiatge: Diverses senyalitzacions
- full de ruta. El color de la cursa
és el groc
Avituallaments i controls: 7

punts d'avituallament, i controls
de pas
Sortida: Dissabte 21 de maig,
entre les 17 i les 18 h (plaça de
Rius i Taulet. Gràcia, Barcelona)
Arribada: Plaça del Monestir de
Montserrat. El control es tancarà a

les 12 h del diumenge dia 22
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Text de Jordi Mir

Fotografies de Joan Tous

Amb el pas del temps ,O' 'nom

adonant que hi ha persones e! tracte amb

les quals va deixant un rastre especial en

la nostra sensibilitat. Enguany, justament
aquest estiu, per a nu és un moment pro

pici per experimentar aquesta sensació

perquè l'escaiença del vint-i-cinquè ani

versari de la mort del mestre, geògraf i

excursionista Pau Vila i Dinarés -que va

Pau Vila, mestre i company
Vint-i-cinc anys en el record

12 excursíonísme I La humanitat i la calidesa omplien la seva conversa

morir ellS d'agost de 1980-, m'hi porta
directament. l això té una raó: vaig tenir e!

goig de conèixer-lo, de tenir-hi càlides
converses i, inevitablement, d'estimar-lo,
motius més que evidents perquè tingui
reservat un lloc d'honor en el meu record.

Atès que la seva notable i tenaç trajectò
ria com a pedagog i geògraf -doblement
meritòria per la seva base autodidacta i

que li va valer l'honor de ser admès com

a membre de la Secció de Filosofia i

Ciències Socials de l'Institut d'Estudis
Catalans (1968)- ja ha estat analitzada i

valorada a bastament per especialistes i

deixebles, avui, i des d'aquí, em plau de
recordar la seva condició d'excursionista,
sobretot pel que fa a la concepció que
tenia de la nostra activitat i la dimensió
humana que hi aportava.

Pau Vila va ser un caminador empedreït
des de Ia jovenesa, que va arribar a presi
dent de! Centre Excursionista de

Catalunya (1931-1935) i va ser el primer
president de la Societat Catalana de

Geografia (1935-1948).Així i tot,mai no

es podrà valorar la seva trajectòria com a

excursionista pels càrrecs que va exercir,
sinó que l'estela exemplar que hi va dei

xar va ser gràcies a saber convertir e!

conjunt de la seva acció cívica i pedagò
gica en un passeig on glatia permanent
nient l'esperit de l'excursionisme més

genuí. Un esperit que també va mantenir

durant les més de dues dècades que l'exi

li el va portar a Colòmbia i a Veneçuela,
on va fer escola amb les seves teories



geogràfiques basades en el contacte

directe amb la terra.

La n'leva re!ació amb ell va sorgir quanja
havia superat la vuitantena, és a dir, quan
e!s anys seixanta es va tornar a establir a

Catalunya compartint, encara, la residèn
cia amb Veneçue!a. La veritat és que era

entusiasmant poder conversar directa

ment amb qui havia estat l'ànima de la

divisió territorial de Catalunya promogu
da per la Generalitat, ens havia ajudat a

descobrir i entendre el nostre paisatge
amb els nou llibrets que componen e! seu

Resum de Geografia de Catalunya així com,

entre d'altres, amb e! volum La Cerdanya
(1926), que havia obert el camí a allò que
havia de ser un mode! i un esperó per a

totes les monografies comarcals i locals

que l'han succeït. Deixar discórrer la

tarda en el petit i càlid àtic de la Diagonal
345, on s'havia installat, escoltant-lo
mentre anava descabdellant reflexions i

idees, era la cornbinació més perfecta que

poguéssim trobar entre experiències vis

cudes i allò que e! futur esperava de

nosaltres. Pau Vila era alhora e! vell més

jove i el jove més vell que mai us hàgiu
pogu t imaginar.

Aquelles trobades donarien per molts

records, uns records que poden quedar
resumits, en essència i en potència, en les

vivències d'una simple excursió que va

esdevenir, gràcies a la seva presència, una

lliçó memorable. Pau Vila, tot i l'edat,
mantenia una ment i una mobilitat enve

jables i un dia, en una conversa amb l'en-

El cami

carener era

seguit amb

devoció i

lleugeresa

yorat amic Joan Tous, ens va dir que li

plauria anar a caminar pe! Montseny, una

muntanya, confessà, que sempre l'havia

seduït. Com que e! vèiem animat i amb

possibilitats, ens vam atrevir a proposar-li
d'anar a recórrer la carena de! Turó de

l'Home a les Agudes. Amb l'entusiasme

d'un novençà va acceptar la proposta.

Pau Vila era alhora el vell
més jove i el jove més vell

que mai us hàgiu pogut
imaginar i, tot i l'edat,

mantenia una ment i una

mobilitat envejables

Aquella jornada de profunda i grata
memòria va quedar reflectida en uns

apunts presos sobre la marxa. M'he com

plagut a rellegir-los íntimament més

d'una vegada i avui, amb e! record més

entranyable per al qui els va fer possibles,
em plau de treure'ls del petit bloc per

compartir-los amb e!s qui l'han estimat.

Érem a la fi de la primavera del 1976 i la

data convinguda per a la passejada havia

estat la de! dissabte 19 de juny. Li falta

rien deu dies per fer noranta-cinc anys i

calia aprofitar la j oventu t dels seus només

noranta-quatre. Havíem de passar a bus

car-lo al pis a dos quarts de nou i a l'ho

ra en punt ja era a la porta del carrer.

-Havíem quedat que us pujaríem a cri

dar. -És que havia d'anar a comprar l'Avui.
-Sou molt matiner! -No us penseu. Dormo

vuit hores cada dia. El que passa és que les

dormo quan vull.

Calitja densa al Vallès. Turons boirosos,
Sant Pere de Reixac només s'endevina ...

-On som, a la Lluna? En Tous ens bressola

per l'autopista. La conversa flueix: records
del vell amic Eduard Fontserè, l'Estatut,
l'alcalde Parciales, el desori dels barris

perifèrics barcelonins ... Parla de tot i amb
criteris sòlids.

Les gLa boirina es va esvaint ija
deixa entreveure el Turó de l'Home. A

Sant Celoni enganxem la carretera de

Campins. -Això sí que és una carretera

enraonada. Les alzines es van ensenyorint del

bosc. =L'alzina és un arbre autòcton, és ferma.
Barcelona, en el temps prehistòric, era un alzi
nar. Se'n pot fer baldufes. El pi és importat,
però fa més bonic. Oh, i d'això també en

tenim: bedollsJaigs! Què voleu més? Matisen

la llum al màxim. Recordo una dormida a

Sant Marçal. A la nit va nevar. L'endemà al

matí, al pla de l'Espinal, les fulles vermelles
dels faigs sobre la neu donaven un espectacle
quasi luxuriant ... Vós, Tous, feu molt bones

fotografies, però no us penseu, jo també vaig
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Al peu del puig Sacarbassa, seiem.

-Quedem-nos aquí, que estarem ben aculivats

(bonic mot que recull el Diaionari català
valencià-balear i que és d'ús en zones del

centre de Catalunya en el sentit d'arrece

rar).Amb la mirada va repassant e! paisat
ge. -Ara em vénen al cap versos d'Aires del

Montseny. I en recita un enfilall. -A mos

sèn Cinto, l'havíeu vist? -Personalment no

el vaig conèixer, però l'havia vist algunes vega
des. Recordo que vaig plegar de la fàbrica a

mitja tarda i vaig anar a l'enterrament. Quina
multitud! Aquell vespre ens vam prometre
amb la meva dona. Morí un poeta i nasqué un

amor. Aquell divendres 13 de juny del
1902 per al jove Pau havia de ser motiu

de dos records inesborrables.

"Aculivat" al peu del puig Sacarbassa anava desgranant records

tenir un premi, defotogrcifia.Amb una foto de Aquest és de cirerer. El panorama l'engres-
Pau Casa/s. Era al Centre Català de Caracas. ca. A mitja veu, desgrana la primera
La Martita haJet bé de casar-se. Ves ara arri- estrofa de "La serra" de Joan Alcover.

bem a la capa climàtica dels castanyers i això -Una vegada el vaig veure a Palma de

vol dir que a sota hi ha granit ... Té,ja som a/ Mal/orca, era baixet. Era un gran poeta.

faig. Coi, que és bonic el món, ben mirat! Cantina ajudant-se de! bastó, però amb

fermesa. -Us asseguro que en altre temps ho

feia amb petja més segura, això. De sobte

observa una pedra. -Però si això és gneis i,
miral, aquí apareix quars vetejant l'esquist...

En Tous amatent als revolts i jo, amb e!lla

pis a la mà, mut per no estroncar el seu

discurs. Parem un moment i tot seguit es

fixa minuciosament en e! tipus de roca, les

herbes, les £lors, les papallones. -Des de

Gua/ba es veuen ben bé les tresfranges de vege
tació: l'alzina, el castanyer i el faig. En Font i

Quer hi portava cada any els seus alumnes.

Aquests avets residuals de les Agudes em tenien

sempre el cor robat i l'any seixanta-dos, quan

vaig tornat, vaig córrer a abraçar-los. Com els

bedolls del Cabrerès. Tampoc 11.0 5 'obliden.

Explica i no para. La memòria que té és

impressionant. Quin plaer escoltar-lo!

Les lOen punt
Coli Sesbasses. Emprenem la carena de

les Agudes. Pren e! bastó. -Feia temps que
11.0 el feia servir. A Caracas en tinc un altre.
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Dos autocars plens de quitxalla paren al

coll. Tota la colla pugen com el llamp al

Turó de l'Home, tornen a baixar i agafen
e! nostre camÍ. Se'ns van acostant. -Seguem
una mica, els deixarem passar i els veurem. Els

primers ens atrapen. -trs« sou? -De la

Mercè de Montblanc. N'arriben un parell
més. -Aneu més de pressa que jo. No us sepa
reu gaire de la colla, 11.0 us esbarriéssiu. Passen

dues noietes molt eixerides. -Que tenen

aigua? -Sí, però 11.0 per a totes. Quants anys
tens? -Onze. -Doncs jo noranta-cinc. -Si que
és valent! - M'agrada que hàgiu vingut de

Montblanc a veure el Montseny. Teniu uns bons

mestres que us duen aquí.

Això el porta a repassar la infantesa. -El

pare era de Gràcia i va anar a parar a Olesa i

hi va conèixer la mare. A ell li deien el Menut

i a ella la Xica. Se'n van anar a Sabadell i allí

vaig néixer. A dos anys vam anar a Alcoi. El

parefeia de contramestre d'una jàbrica de cotó.
Ens hi vam estar uns quatre anys i d'allí va

passar a fer de majordom en una fàbrica de



teixits de llana a Terrassa, on vaig créixer,fins
a venir a Barcelona. Ara ja tinc dos rebesnéts.

-Qui havíeu conegut dels sis del turó de

Montgat?

-Oh, sobretot en Canibelll Me l'estimava molt.

Em va ajudar molt quan vaig començar a Jer
excursions. Em vaig iniciar en l'excursionisme

quan vaig tenir l'Horaciana, cap al 1905. De

soci del Centre, no en sóc més que des del 1921.

-I en vau ser president... -Sí, els quatre anys

de la República. Al cap de dos anys em van ree

legir en una elecció una mica renyida. Es presen

tava el meu amic Ferran Válls i Taberner. No

vam fer coses importants durant la meva presi
dència. Així i tot recordo el dia de la inaugura
ció del monòlit commemoratiu del œntenari de

l'ada a la Pàtria a can Cervera (12 de novem

bre de 1933). Aquell dia plovia i jo vaig llegir
l'ada, sí, perquè era president. Quan vaig plegar
vaig quedar deJunta perquè era president de la

Secció de Geogrcifia i a més m 'encarregava del

butlletí. Váig ocupar-me'nfins al darrer número,
fins que van entrar elsfeixistes i els moros.

Comencem a refer el camí pausadament.
Veu una sargantana. =Em sembla que té la

cua tallada. (I taralleja) Sargantana treu el

cap, que ton pare s'ha penjat. -Us manteniu

molt bé i amb molt humor. =Cada matí

Jaig gimnàstica. -A Veneçuela, camineu?

=No gaire, aquest és el mal. Allà la muntan

ya és deshumanitzada, amb vessants Jorts i

pelats. Ens anem acostant al coll. En Tous,
mestre que no vol deixar de ser deixeble,
vessa de satisfacció i està per tot. -Voleu

aigua? -No, no em Ja [alta. Tinc bastant

aguant. +No ens la tindreu en compte,

aquesta mala passada, oi? -Al contrari, que

m 'ha Jet molta gràcia. El cotxe era a tocar.

- Ves,ja hi som. M'heuJet reviure molts anys

enrere i us ho agraeixo. Trepitjar el Montseny,
la seva carena, emJeia illusiô, Estic content,
estic content!

3/4 de 2 Coll Sesbasses.

S'havia guanyat un bon dinar i vam enfi

lar, el camí de la Costa del Montseny. Tot

baixant no para d'observar. -Pareu un

moment. Renoi quin ginestar! Aquí haurien

de Jer la processó de Corpus. S'havia anat

aixecant un bon airet. +Fa encara no un

parell d'anys vau tenir una bona pulmo
nia ... -Penso que la vaig agcifar a Andorra, del

fàstic que em Ja. Aquell encojurnament de

magatzems entre aquelles muntanyes... El

meu gendre-nét (Antoni Trujols) em va sal

var. Quan li ho dic no ho accepta. Em diu que

el comparo a una pastilla. Quan em va portar

a la clínica l'especialista li va dir "Quants
anys té?", "Noranta-tres." "Per què m'hasfet
venir si no hi ha res aJer?"

Eral'hora Ile seu
re a tau Iâ.-us ve de gust

sopa amb pilota, botifarra amb mongetes
i, per postres, crema? =Millor un gelat, que

Ja pair. I en Tous remata. -I, després, una

copeta de conyac. -Sí, però abans un. cajè.
Anava menjant amb bona gana. -Un dels

plats de mongetes amb botifarra que més recor

do és en un vell hostal dels ajores de Vic.

-Què mengeu a Caracas? -Bé, el pa amb

tomàquet a casa no hiJalta. I encara que us en

rigueu la mil/or botifarra de Catalunya es

menja allà. La Ja un català. Aixequem la

copa. -Pels cent anys! -Així sigui que, de

feina, n'hi ha.

Era l'hora de reprendre el camí de casa i a

poc a poc vam anar deixant enrere la vall

de la Tordera. El diàleg, que en Tous i jo
procuràvem que fos monòleg, no afluixa

va. -És una gran cosa, el diàleg. La

Cerdanya, la seva Cerdanya, el canonge

Cardó, els costums +No sóc ni nedador ni

ballador. Sóc un home incomplet, Ventura

Gassol, el destí de Catalunya - Tot el que

ha passat aquests darrers quaranta anys és un

procés de colonialisme, Joan Coromines,
records de velles excursions +Baixàrem del

turó de Montcada cap a la Jont del Ferro

corrent que semblava que el fetge i l'estómac

ens arribessin a la boca. L'ermita era l'únic

residu de l'antic castell de Montcada ...

La tarda lliscava suau i ja novament a les

portes de Barcelona vam topar amb la

silueta esperpèntica del turó del qual ens

parlava feia un moment. Els anys han pas

sat, certament, i l'aspecte que ara ofereix

el cim i els encontorns són el millor, o el

pitjor, exemple de com ha evolucionat el

país des que el nostre mestre en l'excur

sionisme el va començar a recórrer. No

sabem ben bé si ens n'hem de plànyer o

no perquè, en definitiva, potser per això

han passat cent anys. Cent anys que en

aquesta ocasió havíem tingut la gran

.oportunitat de condensar en un dia.

El vam deixar a peu d'escala. Ens vam fer

una abraçada. Tot tornant a casa em vaig
anar adonant de la gran lliçó de saviesa,

vitalitat, generositat, companyonia
humanitat que havia tingut ocasió de

viure. Els mestres que la impartiren ja no

hi són, però sabem que el seu esperit no

s'esvairà i que el paisatge que en va ser

testimoni el tindrem allí per sempre.

D'aleshores ençà he tingut el goig de tor

nar a trepitjar aquells grenys montsen

yencs i cada cop ho he aprofitat per

enfortir, encara més, la voluntat de seguir
el seu exemple. •

I
La grogor de la ginesta l'aureolava
de primavera
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és l'herba del primer pla, excessivament

il·luminada, que atrau l'atenció.

vertical

Text i fotografies de Marc Janeras i Casanova

n les excursions, les distàncies en el

pla horitzontal són molt superiors que en

la direcció vertical, és a dir, que per molt

que fem un bon desnivell de 1.500

metres, la distància recorreguda és molt

superior, potser 15 quilòmetres a més.
Una conseqüència d'això és que les foto

grafies les fem quasi exclusivament sobre

visuals horitzontals.

Els apunts següents pretenen ser simple
ment uns exemples de les possibilitats
que ens permet la fotografia quan i for
cem una visió més vertical.

La típica fotografia és la de paisatge on,

encara que retratem una vall des d'un cim,
l'objecte de la foto és més lluny que no pas

per sota a per sobre. Si volem ressaltar la
verticalitat de l'entorn i afavorir un efecte de

profunditat ho aconseguim amb un enqua
drament vertical. Per exemple, al Congost
de Montrebei podem destacar la caiguda de

les parets laterals i la profunditat de la vall.

Però, més ennlà d'aquest recurs, potser
traiem poc suc a la dimensió vertical de la

fotografia a muntanya. En el cas d'un punt
alçat, com la vista de Joanetes des d'un
mirador de la Serra de Llancers gràcies a

un teleobjectiu de 200 mm potenciar luna

aparença més aèria, perquè ens acosta i

ens deixa flotant la vista a vol d'ocell.
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En visions més properes, ens adonem

que el mateix pas dret equipat de la tra

vessa de Frares a Montserrat es veu ben

diferent en un pla contrapicat en el qual
només veiem la canal que s'esmuny, que
en una visió convencional frontal en què
tenim la referència de la horitzontal.

Anomenem pla picat aquell enquadra
ment pres en sentit descendent, mentre

que el contrapicat és la visió ascendent.

Per exemple, al Castell deis Moros de

Torelló les parets cilíndriques permeten
emmarcar amb un picat el grup en una

posició forçada del cap que resulta sim

pàtica. La llum d'última hora de la tarda,
que ja no iHuminava el fons, es va contra

restar amb el flaix. La pega d'aquesta foto

Com a visió oposada, tenim el pouetó
d'un avenc a Montrai on ara és la gent
que s'aboca a treure el cap. El gran angu
lar permet tancar el cercle per pronunciar
la percepció de pou. Novament hi ha un

fort contrast de llum, però es contraresta

amb el flaix per il·luminar les cares.

Sacrifiquem que el cel surti cremat i gra
duem la llum per a les parets del pou.

És curiós, però en el cas de l'escalada
-en què el recorregut és dominantment
vertical- resulta difícil reflectir-ho clara
ment. Estem molt avesats a tenir l'horitzó
de referència, de manera que moltes
fotos verticals en una paret les tendim a

veure més planes. En el pla picat del Gran



Díedre del pic de Spijoules potser veiem

el relleu per la neu de les terrassetes.

El contrapicat de la placa de sortida és un

cas típic de foto d'escalada en què perdem
la percepció de la inclinació de la paret.

En canvi, si busquem una vista lateral
tothom ja veurà clara la caiguda. En la
baixada en ràpel del Torrent del Pont???

de Montserrat, si mirem des de dalt se'ns

apropa el terra i aixafa la profunditat verti

cal; en canvi, si mirem lateralment, la pre
sència d'aire al fons marca més la sensa

ció de buit.

Però deixem el cas difícil de la l'escalada

a altres activitats en terrenys de fort pen
dent per a resoldre, per exemple, amb el

manual Guía práctica de fotografía de

escalada de Jeff Achey (ed. Barrabés,
2001), encara que és un llibre discutit per
si realment aconsegueix complir el propò
sit del títol.

A muntanya trobarem una sèrie d'ele

ments que es defineixen bàsicament per
la seva dimensió vertical. A banda de

construccions esveltes -com ara torres de

guaita, petits pous a forats naturals-, els

elements del paisatge que sempre enfo

quen cap al zenit són els arbres. En

aquest cas busquem el contrallum a tra

vés de les fulles a la Serra de Sant Amanç,

que encén el verd tendre dels inicis de pri
mavera. La foto s'ha fet sense filtre i no

s'ha tapat prou bé l'objectiu del sol direc

te, de manera que surt un efecte de reflex

que fa perdre qualitat a la fotografia.

Tampoc cal buscar sempre elements molt

alts. Podem trobar plans verticals dins el

mateix grup de gent, forçant detalls

segons el que vulguem ressaltar amb

picats a contrapicats. En uns campa-

ments, per exemple, el menjar i la seva

preparació són moments per fotografiar.
En aquest ressopó de nit, les crêpes són

molt esperades ... Amb un pla contrapicat
prenem la vista inversa a les cares i

posem en primer pla la paella, que és el

centre d'atenció.

En l'altra fotografia amb un picat seguim el

sentit de les mirades i posem el mapa com

a motiu central, ja que es tracta d'unes

proves d'orientació. L'ombra de la Creu de

Can Plans (al Figueró), com un element

típic de referència en el territori marca els

punts cardinals en la projecció a terra.

Ara us toca a vosaltres. Preneu la càmara

i experimenteu! •
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La seguretat a muntanya
Santi Parés

Coordinador del Programa Integral d'Emergències
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya

Catalunya disposem d'un sistema de res

cats de qualitat. El cos de bombers de la Generalitat
té un equip d'especialistes que poden portar a

terme rescats de persones que es troben en les

situacions més difícils: colgats sota una allau, pen
jats en una paret, perduts en llargues extensions,
surant al mar... Tots sabem que la rapidesa és un

factor clau en l'èxit de les operacions de rescat. La

rapidesa i la qualitat dels dispositius són fonamen

tals, però ho és també i principalment l'eficàcia dels
rescatadors. Aquesta especialització requereix
recursos específics de material i, com a element
més destacat, l'ús de mitjans aeris -helicòpters- per
arribar amb el mínim temps i per realitzar salvaments
en llocs inaccessibles. En el camp de la seguretat és
evident que sempre hi ha millores en materials, en

estratègies, en coneixement, etc.

Tot plegat fa que els recursos que la Generalitat destina
als rescats augmentin de forma contínua, buscant

sempre la màxima eficàcia. I aquest servei té uns cos

tos, no només en el sentit estrictament econòmic, sinó
en la càrrega de risc que suposa l'execució dels res-

18 excursiornsrne

326

cats, les pràctiques periòdiques i la formació dels nous

rescatadors. Aquests costos obliguen els responsables
de l'administració pública a vetllar per la seva correcta

utilització, aplicant el que és pura justícia fiscal. En el
cas dels rescats, això vol dir prendre mesures per tal

que no es faci un ús abusiu o incorrecte del sistema.
Com que els rescats s'activen i s'activaran sempre que
alguna persona ho necessiti, està clar que la discrimi
nació de l'ús correcte o abusiu del sistema l'ha de fer el

propi usuari, el ciutadà, tots nosaltres.

Com es fa un ús correcte del sistema de rescats?
Doncs evitant crear aquelles situacions de les quals
ens rescataran però que no són aquelles per les

quals es va crear aquest cos especialitzat de bom
bers i policies. La pràctica correcta de determinades
activitats comporta un rise inevitable que a vegades
genera accidents, però aquest rise, altres vegades,
augmenta a causa de la nostra actitud i no pas a

causa de la pròpia activitat. Tot plegat fa que la con

ducta personal d'alguns ciutadans generi un risc
molt superior i una utilització dels serveis públics per
sobre de la que en fa la majoria.



Quines són les actituds incorrectes a la muntanya?
A priori, pot semblar complex fer aquesta determi

nació, però aplicant els coneixements dels rescata

dors -que són els "professionals" de la muntanya
es tindrà prou informació per delimitar quan una per
sona ha sofert un accident a causa d'alguna negli
gència.

Com s'executarà el cobrament de la taxa? Seran les

pròpies asseguradores de l'accidentat les que hau

ran de fer front als costos. Serà necessària la revisió

per part del sector i també per part dels usuaris de

les condicions de cada assegurança.

Certament ha estat una decisió valenta que ja s'apli
ca a molts indrets d'Europa i que a Catalunya, fins

ara, només havia sigut un tímid intent que ningú no

s'atrevia a executar. Aquesta taxa impulsarà una

activitat segura a la muntanya. Hi haurà més accions
i els contactes que es tenen amb les federacions del
sector serviran per incrementar la qualitat de l'activi
tat a muntanya. També es constata que les perso
nes i les organitzacions que s'han mostrat més sen

sibles a la nova taxa són aquelles que representen la

pràctica més correcta.

Cal impulsar una presa de consciència sobre el risc

que vol dir fer determinades activitats a l'entorn

natural. Federar-se, associar-se ha de ser una pràc
tica habitual per a la gent que té ganes d'anar a la

muntanya a fer qualsevol activitat. Ser membre d'al

guna associació ens farà beneficiaris d'una assegu
rança, però, principalment, ens posarà en contacte

amb un entorn de persones segures i expertes.•
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Text i fotografies de Manel Miarnau



s'ho miren. Recordo el Pep. "Per què no l'Iran?" El

Pep, que ja hi havia estat i que després hi ha tornat, va

ser un poderós valedor del país. "On ets ara, Pep?",
penso jo. A la fi un dels homes se m'adreça en un anglès
comprensible.
- Vols ferfa tos?- demana amb un to neutre.
- Si és possible, sí-faig tímidament.
- Cap problema.

�

¿ona el clic! i, satisfet, deso la màquina. Sóc a Teheran, al
lo... �davant de la Universitat. Es divendres, el dia de festa

setmanal -el nostre diumenge-, i al recinte se celebra la

pregària tal com s'anuncia a les pancartes penjades a

l'entrada: Friday prayer, així, en la lingua franca. Acabo
de capturar, des de l'exterior, una imatge de l'entrada, les

pancartes i el moviment de persones. Ni se m'acut provar
d'entrar-hi: deu estar més que prohibit per a algú com jo.

No he tingut temps de tancar la funda i un crit em fa
alçar el cap. Un policia ve cap a mi. Em fa gestos que no

és permès de ferfotos i que m'hi acosti. Mentre obeeixo
noto que tot d'una se m'ha posat la pell de gallina. L'he
de seguir cap a unes taquilles que hi ha a la porta
d'entrada del recinte. El policia parla amb algú. Més
homes s'atansen i també parlen i més enllà n'hi ha que

Llavors em demanen el document d'identitat i a canvi
obtinc un passi, m'assignen un guia i cap a dins hi falta
gent. No sé què ha passat però tot seguit em trobo
instal-iat dalt de la tarima dels periodistes uns metres per
sobre de la munió de persones que segueixen la pregària
i ben a tocar de la primera fila plena d'aiatol-làs. Entre
el públic, constato, no hi ha gent jove.



"f
Superat l'ensurt inicial se m'obren les por
tes del país. El país és Iran, els habitants

són iranians, però les coses i la llengua
són perses. I això perquè tant el nom del
territori com el de les persones que hi

viuen deriven del nom amb què s'anome

naven a si mateixos uns dels primers
immigrants d'aquestes contrades: els

aris; mentre que la llengua avui predomi
nant rep el nom de la província des d'on

es va estendre: Fars, nucli original de l'an

tic Imperi Persa. Les ruïnes de la capital
imperial, Persèpolis, ciutat fundada pel rei
Darios a prop de l'actual Shiraz, són de

visita obligada. El farsi o persa és una llen

gua indoeuropea, això és, emparentada
amb la majoria de llengües europees
-amb excepcions com ara l'èuscar, l'hon

garès, el finès o ellapó.

L'iranià trenca de seguida amb la imatge
que d'ell han creat els mitjans de comuni-

J. EL1- inanians.

cació. Amable, curiós, negociant -txandé,
how much?-, ens hem trobat o ens hem

vist pel carrer, a la plaça, en un kebabi,
dins un museu, a l'hotel, en un taxi com

partit, en un refugi de muntanya ... i sem

pre se m'ha acostat i hem parlat o simple
ment ens hem saludat, hem intercanviat
adreces ... Sovint venien en grup, i no han

deixat mai, mai, mai de convidar-me a te,
a te i a més te. Aquell te que es pren amb
el terrós de sucre a la boca, entre els llavis.

Es diu Bezad, Mehrdat, Hossein, Reza,
Yasser, Hamid, Rasul, Ahmad, Fahrid,
Hassan o bé es diu Golpar, Azita,
Moones i té vint, trenta-cinc, dotze, cin-

quanta-des, quaranta-tres, disset, deu,
vint -i-vuit, trenta-vuit, vint -i-sis, vint-i-tres,
onze, divuit ... anys. Parla farsi i també,
potser, una mica de kurd, d'àzeri, de paix
tu, d'urdú... i una miqueta d'anglès.
Poques vegades parla francès. El kurd i el

"f
farsi d'una banda i el turc i l'àzeri d'una

altra són parells de llengües molt sem

blants entre si. Mentre la primera de cada

parell s'escriu amb caràcters llatins, la

segona ho fa amb caràcters àrabs. El

paixtu és pròxim a les dues primeres.
L'urdú i l'hindi constitueixen una sola i

única llengua, en aquest cas la primera
usa els caràcters àrabs i la segona, l'es

criptura devanagari.

Laporte escriu al seu llibre El viajero uni

versal ó noticia del mundo antiguo y
nuevo (Impremta de Fermín Villalpando
Madrid 1796): "Un proverbio dice, que la

lengua Persiana es propia para lisonjear a

los hombres, la Turca para reprenderlos, y
la Árabe, para persuadirlos: que la ser

piente que sedujo a Eva, hablaba en

Árabe; que Adan y Eva hablaban de sus

amores en Persiano, y que el Ángel que
los arrojó del paraíso, les hablo en Turco."

La mil·lenària ciutat de Bam, situada a la ratlla del Dasht-e-Lust, fou habitada fins a mitjans del segle XIX. Una imatge anterior al terretrèmol de desembre de 2003

"f
L'Iran compta amb tres serralades princi
pals. El Massís de l'Alborz (o bé Elburz),
s'alça al sud de la mar Càspia. Allà troba
rem el punt culminant del país: el Oolleh

ye-Damavand, que enlaira el seu cràter
fins als 5.671 metres. Les parets de
l'Alborz retenen l'aire carregat del mar i

fan de l'estreta franja costanera un terreny
humit i exuberant.

A l'extrem occidental, orientada de NO a

SE, s'estén la serralada dels Zagros,
una barrera de 4.000 metres entre els
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altiplans iranià i mesopotàmic (Zardkuh,
"Muntanya Groga", 4.547 m). Sobre

aquestes muntanyes, la neu és abundo
sa a l'hivern. Les seves conques, fèrtils

per aquesta raó, són poblades per
kurds a l'oest i pels luris i els bakhtiaris
alsud-est.

A l'extrem NO del país, a l'Azerbaidjan ira

nià, es produeix la confluència de l'Alborz

i els Zagros i el contacte amb la regió
de l'Ararat, ja a Turquia. La màxima altitud

es dóna al Kuh-e-Sabalan (4.811 m).

"f
L'Azerbaidjan inclou un extens llac,
l'Urmia, que pot augmentar la seva super
fície en una quarta part en l'estació de

pluges. Aquest massís només és habitat

a les conques conreades gràcies a la irri

gació, no obstant això hi ha algunes con

ques riques, com la de Tabriz.
\

Paral·lela als Zagros per la banda est

corre la tercera serralada: la Serralada
Central (Kuh-e-Hezar, 4.465 m). Més

enllà, els deserts salats ,ele Dasht-e-Kevir i

Dasht -e-Lust,



Els mapes excursionistes a l'abast -als

refugis o a les oficines de l'Institut

Geogràfic i Cartogràfic Gita Shenasi, a

Teheran- no són gaire útils. D'una banda,
l'escala no és gaire apropiada i, de l'altra,
no indiquen les corbes de nivell. El relleu

s'assenyala o bé marcant les carenes o

bé amb un ombrejat. Això sí, els noms i la

llegenda venen escrits en farsi i també en

anglès. A les oficines locals de la

Federació de Muntanya també ens

podran informar, ara bé, el nivell d'anglès
és encara més baix que el nostre. Per a

activitats tècniques la informació caldrà

recollir-la, doncs, abans d'iniciar el viatge,
per mitjà d'altres fonts. Per a activitats de

perfil més suau n'hi haurà prou amb les

informacions obtingudes in situ de boca

de vilatans, pastors o excursionistes.

,Tf
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Són les 14.30 h del 15 d'agost de 2000.

Tinc un mal de cap lleuger i persistent,
malestar general i el cor em batega des

aforadament. La sang a les temples em fa

témer que el cap acabarà esclatant, em

sento els pulmons i maldo per obtenir l'o

xigen necessari abans i després de cada

passa. Sóc al cim del Damavand, a 5.671

metres. La satisfacció d'haver arribat aquí
serà, però, posterior: si no tinguéssim
memòria no pujaríem a aquestes altituds.

Aquest volcà té, però, un atractiu estètic

innegable: el Mont Biknis -"Muntanya de

Lapislàtzuli"- dels textos assiris del s. VIII

aC, és un con perfecte de base molt

ampla. Punt més elevat de l'Iran i far de

la mar Càspia, els seus pendents erms

han encomanat el mal de muntanya a

molts iranians. En tots els sentits: l'activi
tat a muntanya és molt popular aquí. Hi

ha excursionistes de totes les edats.
Vénen en grups sovint nombrosos. Es

veuen, però, poques noies. Han d'anar

tapades com a ciutat. El mocador al cap
continua sent la norma, però la gavardina
ja no és peça indispensable. No escapen

tampoc a aquest poder d'atracció els

estrangers. N'hi ha força grups: suïssos,
romanesos, francesos ... Alguns vénen al

país a fer muntanya; d'altres són turistes

que, acompanyats d'un guia, encaren

aquesta ascensió com la part d'aventura
del seu viatge. A l'estiu hi ha dies en què
el refugi s'omple i cal dormir al defora.

Si sortim de Teheran, haurem de prendre
l'autocar fins a Polur (2.340 m), ja a la vall
del riu Hazar, que desemboca a la Càspia.

A l'estiu es pot pujar des d'aquí fins al pri
mer refugi (3.000 m) amb taxi. A l'hivern

anirem per carretera més enllà de Polur, fins
a Reyneh (2.040 m), sobre el vessant

esquerre de la vall, per aprofitar el refugi
guardat de la Federació de Muntanya. Des
de Reyneh, amb un dia extra de marxa res

pecte l'estiu, podrem arribar al primer refugi
que abans esmentàvem. Pels voltants hi ha
tot de gent els uns, pastors; els altres,
muntanyencs; també n'hi ha que fan de
taxistes. I, en tot moment, algú disposat a

oferir-te una tassa de te. Aquí passarem,
doncs, la primera nit.

tímid d'una voluntat de vida que s'arrapa
a un sòl que s'endevina massa sec.

L'aigua -tant en aquest refugi com en el

superior- s'obté de la fusió d'alguna con

gesta de neu fins a la qual s'instal-la una

canonada.

L'endemà sortirem d'hora per evitar la

solellada i, en unes 4 hores, ens podrem
plantar al refugi de Bargah-e-Sewom
(4.150 m). Es tracta d'una nau allargada
de pedra amb una volta de canó sobre
una plataforma de formigó. El guarda fa
vida en una tenda de lona plantada a la

vora. Els voltants són molt bruts: aquí
encara no ha arribat la cultura d'emportar
se la brossa a casa.

El paisatge que s'abasta amb la mirada és

estèpic, una lleugera capa verda testimoni

Refugi Bargah-e-Sevvom (4.150 m) i rampes cap al cim del Oamavand



Després de passar la mala nit de rigor, torna

rem a sortir ben d'hora. El camí, perfecta
ment traçat, mira d'enlairar-se pels esperons,

on la pedra és més fixa. A la nostra esquerra

s'estén una immensa tartera, que neix pràc
ticament al cim i que podrem aprofitar durant

el descens. A uns 4.500 metres deixem a la

dreta dues cascades glaçades. Més amunt

,lr
Reza, el guarda del refugi, em dóna les

indicacions per anar cap al meu segon

objectiu: taxi des de Reyneh -sobre el

vessant de la vall- fins a Palanum -al fons

de la vall-, minibús resseguint el curs del

riu Hazar fins a Amol, autocar fins a la ciu

tat costanera de Mahmut Abad, un segon
autocar fins a Chalus, resseguint el litoral

i, des d'aquí, taxi passant per Marzan

Abad i Kelar Dasht fins a Rud Barak

(1 .520 m). Aquí hi ha un altre refugi de la

federació. És un edifici gran amb un jardí
immens al davant.

L'endemà, m'afegeixo a un grup d'iranians

que pugen amb una camioneta. La pista
ressegueix el riu i parem a Vandarbon

(2.400 m), punt on hi ha una confluència

de valls. Mentre ells continuen amunt amb

la camioneta, buscant una altra ruta d'as

cens, jo baixo i m'acoblo a un altre grup

que puja a peu al refugi de Sarchal (3.850
m) per passar el dia. Hi serem en cosa de

4 o 5 hores. Tot, el paisatge granític, el

refugi -de pedra, amb les finestres

rnetàl-llques de color groc i lliteres col·lecti-
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arribem a una mena de coll des d'on el cim ja
és visible. Comença el terreny netament sul

furós, la pedra és groguenca i de tant en tant

s'aixeca alguna fumarola. Progressant sem

pre pels esperons, arribem al punt més baix

de la corona del volcà. Només ens queda
resseguir-la fins al cim. Hauran passat unes 5

o 6 hores des del refugi.

ves de fusta-, tot, inclosos l'aspecte i les

maneres de les persones amb qui he pujat
-val a dir que per la seva formació acadè

mica pertanyen al sector més occidentalit

zat de la població-, em fa sentir com a

casa. Només quan parlen entre si noto

que sóc ben lluny.

El refugi bull de vida. Ni tan sols hi falta el

que toca la guitarra. Un cop m'instal-lo, no

puc evitar que els meus veïns de llitera

m'ofereixin te, fruita, suc ... Avui baixen.

Em comunico com puc amb uns esta

dants que m'indiquen el camí per a demà.

Te. L'Alam Kuh s'alça davant mateix del

refugi tancant el circ amb la seva cara

sud. Després, uns altres em demanen si

ja conec el camí. "Sí, gràcies, ja el conec".

Més te. Com que sóc l'únic forà se'm van

rifant i passo de grup en grup per fer-la

petar... i per veure te. AI vespre un grup
d'àzeris ocupa l'espai que havia quedat
buit al meu costat. Fem amistat i, entre

tassa de te i tassa de te, quedem que
demà m'uniré al seu grup. Sento el cap a

punt d'esclatar, però aquest cop no és

El descens -poc més de 2 hores fins al refu

gi superior i 2 hores més fins a I'inferior- es

pot encadenar sense problemes. Fer-ho

esquiant ha de ser inoblidable. Del refugi
inferior no serà difícil trobar un taxi fins a

Reyneh. El mal de cap i el malestar general
hauran afluixat fins a desaparèixer. Els símp
tomes, llavors, seran d'esgotament físic.

,lr
per l'alçada, és per veure i parlar amb tan

tes persones en tan poc temps.

El camí avança un tros per la vall i llavors

s'interna per la morrena. Al circ hi ha un

segon refugi que veiem de lluny. És en mal

estat, segons em diuen. Un cop al circ,
anem a la nostra esquerra a buscar el pen

dent de pedra fina que ens duu al coll

Chaalon (4.450 m). Un cop al coll resse

guim la cresta tot grimpant. En algun tram

el camí és equipat amb fils metàl·lics. És
un II, amb algun pas de III. Passem pel cim

del Seyah Sang, "Roc Negre" (4.604 m) i

continuem fins a un altre coll on hi ha un

refugi bivac precari. El camí passa al ves

sant nord i, evitant el cim del Shakhak

(4.780 m) remunta una altra vegada, direc

te cap al nostre objectiu. El primer tram és

de pendents forts amb tartera de pedra
fina. Pedres i excursionistes, aquí tot se'n

va avall. No hi ha on agafar-se, la pedra de

les parets també es desfà. És el tros més

difícil, però és curt. Després el camí es fa

bo i porta al cim. Una bandera iraniana

l'assenyala. Hi ha molt bona vista.

El cim punxegut de l'Alam Kuh (4.850 ml
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De nou amb taxi fins a Chalus. Autocar
fins a Ardabil (unes 10 hores i mitja per
cobrir cosa de 400 km). A Ardabil podem
dedicar un dia a la ciutat. Quan sortirem,
ho farem amb minibús fins a Gothur Sub

(prop de dues hores). El nom té a veure

amb les propietats medicinals de les
seves aigües. M'han parlat d'uns banys
termals que val la pena de visitar. No obs
tant això, el riu que travessa la població fa

pudor i és ple de plàstics. L'última etapa la

cobrirem amb taxi fins al refugi guardat de

Pànaka, a uns 3.400 metres. Sobre la

falda de la muntanya han plantat el seu

yeylagh -residència d'estiu- membres de
la tribus Arasbaran i Shahsavan. El seu

gheshlagh -residència d'hivern- és més al

nord, vora el riu Araxes.

El cim el tenim a unes 3 a 4 hores. El camí
és ben traçat i, fins i tot, marcat amb ban
deroles. Surt del refugi i remunta una zona

de blocs de pedres fins arribar a un replà
ben amunt. Des d'allà continuem cap a un

callet i encara més amunt. La plana cime
ra és un laberint de restes de cràters
secundaris. Voltem badocant i, per fi,
topem amb el cràter principal que ens

amaga una sorpresa: un estany. Hi ha

fites que venen del N-NE. Per l'oest sem

bla que pugen unes pales interminables
amb un sospitós aire de tartera.

El cràter principal del Saba Ian, cobert pel característic estany
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Han estat uns dies per les muntanyes de
l'Iran. Miniatures per l'alçada, en compa
ració amb altres de més alteroses, minia
tures d'un país, per la mixtura de perso
nes que hi he trobat.

Les pintures en miniatura i les catifes són
dues tradicions perses antigues. Aquell
que visita un país durant un mes no pot
aspirar sinó a endur-se cap a casa retalls
del país que visita, retalls que no compa
sen més que una imatge en miniatura,
això és, superficial com una catifa. I sota

la catifa s'amaguen moltes coses: la dis
cussió sobre l'adaptació de l'Islam a la

democràcia i a la secularització, el paper
de la dona, la satisfacció de les expectati
ves de les noves generacions ...

L'asfalt de la pista comença a moure's,
són les últimes imatges del país. Les ante

riors ja formen part de mi: el caos circula
tori a les ciutats, Hello mister, salam agha,
el kebab i els kebabi, el basar, les mesqui
tes, l'enrajolat de les mesquites, Where
are you from?, els sues de fruita, zam

zam, parsicola, la cervesa sense alcohol,
el xador, els bigotis, les camises sense

corbata, el te, el te, el te, What's your
name?, les motos amb quatre passatgers,
el pa, els minibusos, els autocars, els

parcs, la vida als parcs, les famílies dor
mint als pares, What are you?, les cade
nes de televisió, les locutores de televisió,
el friday prayer, la música, els murals pin
tats, els màrtirs, els canals d'aigua, les jar
dineres al mig dels carrers grans, els cot

xes vells, els taxis compartits, 00 you
speak english?, els turbants, els rosaris, la

pedra per a les pregàries, els terres enca

tifats, les sandàlies de goma, els nens, les
cases de te, les miniatures, els nòmades,
l'estepa, els caravanserralls, els deserts
de sal, les catifes, What do you think
about Iran?, kheili khub, very good, els
descontents amb el sistema, els que ho

esperen tot de Déu, els kebabi de carrete

ra, les mesquites de carretera, Khoda

hafez, bye, welcome to lren. L'avió ja
s'enlaira, ho sento al ventre ...•

Les catifes fan sempre acte de presència al basar (Isfahan)
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otes les revolucions són diferents, però se

semblen. Fa seixanta anys, l'historiador Crane Brin

ton, amb la seva Anatomy of Revolution, va comparar

les revolucions d'Anglaterra, Estats Units, França i

Rússia, i va predir, encertadament, que també la

soviètica arribaria a la fase de la contrarevolució. En

què se sembla ara la revolució teocràtica iraniana a la

soviètica? Iran està assetjat com ho va estar la URSS.

Iran va ser l'escenari de tres revolucions al llarg del

segle XX. L'any 1906 va triomfar la "constitucionalis

ta" i el 1962 la "blanca". La primera va desembocar

en una modernització autoritària. La segona va

esdevenir una expansió econòmica, encara que la

combinació de despotisme, desigualtat social i

dependència dels Estats Units va aplanar el camí

cap a la teocràcia. La tercera revolució va arribar

quan Khomeini va convocar, des dels afores de

París, els Estats Generals iranians, mentre el des

potisme de Reza Pahlevi competia amb el de Lluís

XVI. L'any 1979 va caure la Bastilla de la Savak, la

policia secreta del xa, i una mena de Convenció

Nacional va abolir la monarquia.

No acaben aquí els paral·lelismes. El règim teocràtic

es va consolidar a través de tres conflictes. El primer
el van protagonitzar els Estats Units (1979) i va per

metre que els islamistes es desempalleguessin dels

liberals. El segon fou una guerra civil, el resultat de la

qual va ser la instal-lació del terror (1979-1980), quan

el Robespierre iranià va eliminar els radicals mujai
dins. I el tercer, lliurat contra l'Iraq (1980-88), va pro
vocar la mort dels joves descamisats. Si la fase cul

minant de la Revolució Francesa va ser la reacció

termidoriana, quan els moderats es van imposar, és

possible, arribat aquest punt, continuar amb les

comparacions? Els moderats de Mohamed Khatami,
escollit president a les urnes, no s'han imposat als

conservadors, capitanejats per Ali Khamenei, el guar
dià de la revolució nomenat per Khomeini.

Ernesto Labrouse, en un magnífic estudi sobre la

França de 1789 a 1848, distingia dos tipus de pro

tagonistes en les revolucions: els creients i els flo

tants. Els creients són els que fan les revolucions; els

flotants són els que, pel pes de les masses, les aca

ben guanyant. El creient per excel-lència de la revo-



lució iraniana és el Guia Suprem, I'aiatol·là Ali

Khamenei, campió dels conservadors, que són els

que manen. El xiisme, rama de l'islam que és la reli

gió oficial de l'Iran des de 1501, considera que Ali,
gendre de Mahoma, va ser el legítim successor del

profeta. A Ali el van seguir onze imams més i el

número dotze va desaparèixer l'any 873. Els xiites

creuen que l'imam no va morir sinó que està ama

gat i que algun dia tornarà per "omplir el món de

justícia". El 1979, després de derrocar el xa Reza

Pahlevi, I'aiatol·là Khomeini va argumentar que,
mentre no torni l'imam desaparegut, el clergat havia
d'assumir tant el poder executiu com el judicial.
D'aquesta manera el poder es va concentrar en el

Guia Suprem, escollit entre els clergues.

quest sistema, que evidentment complau els

creients, té un dèficit de legitimitat a ulls dels menys

convençuts per la interpretació de Khomeini.

Aquesta va ser la raó per la qual el règim es va donar

una capa de maquillatge democràtic l'any 1997,
quan va ser escollit president per sufragi universal

I'aiatol·là Mohamed Khatami, un reformista que qua
tre anys després va ser reelegit por una nova i àmplia
majoria. Però l'invent polític només ha portat a una

pugna entre conservadors i reformistes. El resultat

pot semblar xocant. Khamenei, el creient, és també
el flotant, ja que continua controlant les palanques
del poder. I Khatami, el reformista a qui Europa vol
veure com el flotant, no ha aconseguit tirar endavant
un país cansat de la reforma pendent.

Durant la guerra freda, quan a De Gaulle li pregun
taven per la Unió Soviètica, el general sempre es

referia a Rússia, com si la URSS fos un parèntesi.
Els Estats Units tampoc es desesperen ara amb

l'Iran, un país que voldrien veure com el primer país
postislàmic del segle XXI. Iran, però, divideix

Occident. Americans i europeus comparteixen el

diagnòstic de la malaltia: el règim no respecta els
drets humans i és sospitós de patrocinar el terroris

me i d'intentar proveir-se d'armament nuclear. Però

els europeus prefereixen la pressió diplomàtica i la

cooperació econòmica. Aquesta estratègia ha
donat alguns fruits: davant la visita d'una delegació
europea, el règim iranià va suspendre la pràctica de

lapidar i amputar una mà als lladres. "més val això

que res", encara que els resultats no passen de ser

modestos. És a dir, la via europea, que vol creure en

els líders moderats, no és fàcil, però la que propo
sen els neoconservadors americans, que conside

ren l'Iran un dels integrants del que anomenen "eix
del mal", tampoc sembla la solució, al menys a la
vista del que ha passat en la postguerra de l'Iraq.

Condoleezza Rice, la flamant secretària d'Estat,
parla ara, per al segon mandat de George W. Bush,
amb eillenguatge de la diplomàcia, però no descar
ta res. "La qüestió (d'un atac militar) no està a l'a

genda en aquests moments", va declarar el passat 4

de febrer, durant la seva primera visita a Europa com

a successora de Colin Powell. El règim iranià, un cop

assetjat, pot concloure, després d'Afganistan i l'Iraq,
que l'únic que pot parar els enemics de la seva revo

lució és tenir una bomba atòmica.•
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Galayos. Afilades agulles granítiques que desafien el buit

A sud del massís central de la serra de

Gredas a la comarca d'Arenas de San

Pedra, província d'Àvila, trobem l'espec
tacular conjunt de torres i agulles graníti
ques conegut amb el nom de Los

Galayos a el Galayar. Més concretament,
se situa a la part més alta de la vall del riu

Pelayo, a Garganta de Guisando, en la

corda que separa els barrancs dels rius

Pelayo i Riocuevas.

Aquest conjunt de torres i agulles que
arriben a superar els 2.200 m d'altitud és
el resultat d'un intens procés de macro

gelifracció produït durant la glaciació de

Würn, al Quaternari, en una zona en què
la neu no podia acumular-se a causa del

fort pendent.

Les seves parets granítiques, que en oca

sions sobrepassen els tres-cents metres,
són un poderós imant per a escaladors

àvids de desafiaments i concentren un

gran nombre de vies. Teógenes Díaz (Tea) i

Ricardo Rubio van abrir l'any 1934 al gran
Torreón la primera via de dificultat que va

suposar una autèntica gesta alpina. La

bellesa d'aquest paratge, però, no tan sols

ve donada per les afilades agulles i per les

estretes canals que separen les diferents

puntes, sinó també per la presència de les

dues espècies més emblemàtiques de

Gredas: la cabra salvatge ibèrica (Capra
pyrenaica victoriae) i el voltor (Gyps fu/vus).

La manera més senzilla d'arribar a Los

Galayos és sortint del poble de Guisando

fins al Nogal del Barranco. Des d'aquest
punt, un camí ens menarà en un parell
d'hores fins al refugi Antonio Victory
(1.950 m) de la RSEA Peñalara, situat a la

5!j Apretura, a la mateixa base del Galayar. Si
Vi continuem l'excursió fins al cim de La
ó"
iS Mira (2.343 m) obtindrem la millor vista del
EO grup de Los Galayos i de tota la regió&'
Jg d'Arenas de San Pedro.
[\:'

�
<'2 Lluís Catasús

La muntanya és un lloc ideal per a l'ob
servació d'una gran quantitat de fenò
mens atmosfèrics, entre els quals s'in

clouen els òptics. El fenomen òptic més

conegut és sens dubte l'arc de Sant Martí,
però halos i corones al voltant del Sol i de

la Lluna també són fàcilment identificats

pels excursionistes i sovint interpretats
com a senyals de canvi del temps.
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L'espectre de Brocken
Un joc de llum, ombres i colors

El fenomen conegut com a espectre de

Brocken porta associat una àuria de mis

teri, que queda ben palesa en el seu propi
nom. Brocken és el cim més alt de les

muntanyes de Harz (1 .142 m), al centre

d'Alemanya, punt des del qual els escala

dors van observar i descriure per primer
cop aquest fenomen. Consisteix en la

projecció de l'ombra de l'observador

sobre un núvol o una boira situats per
sota el cim. L'ombra, sovint d'aspecte
grotesc i gegantí apareix rodejada de cer

cles de llums de colors. El conjunt d'a

quests cercles s'anomena glòria, corona

d'Ulloa o anticorona Ua que l'ombra es

comporta com un antisol). Perquè
aquest fenomen sigui observable cal que
el Sol, a l'esquena de l'observador, no

estigui gaire alt sobre l'horitzó.

En la simbologia internacional que es fa

servir per designar els fenòmens meteo

rològics, l'espectre de Brocken es repre
senta mitjançant el símbol.

Així doncs, l'espectre de Brocken és sen

zillament una ombra projectada sobre un

núvol, però l'explicació física de les glò
ries és força més complexa i encara

incompleta i es basa en processos com la

dispersió i la difracció de la llum. Les glò
ries es formen en núvols formats per

gotetes de radi inferior a 0,0025 cm i no

en núvols formats per cristalls de gel o

gotes de pluja. Els colors es distribueixen
als anells de manera que el blau es troba
a l'interior, el vermell a l'exterior i el verd al
centre. Sovint és possible veure tres o

quatre anells.

Els espectres de Brocken i les glòries
també són observables des dels avions,
quan l'ombra de l'enginyen què ens tro

bem es veu projectada .sobre un núvol
situat en un nivell inferior.

Ramon Pascual



Calta Família: Ranunculàcies

Entre els seus principis actius hi destaca la

protoanemonina, present sobretot a les

arrels, que li confereix una certa toxicitat.
No convé, per tant, utilitzar aquesta herba

per a usos interns. En les cures de desha
bituació s'ha utilitzat en lloc del tabac i

també s'ha fet servir per cures de la gota.
Antigament s'obtenia de les seves flors un

colorant groc que s'emprava com a subs
titut del safrà en la coloració de la mantega.

Espècie: Caltha palustris

d'un verd intens. Tenen forma de cor, amb

el marge dentat o crenat, i apareixen sos

tingudes per pecíols molt llargs que les

disposen formant unes mates arrodoni
des d'una manera molt característica.

Les flors són semblants a les de tots els

botons d'or (ranuncles grocs), solitàries
d'un groc daurat amb nombrosos estams

però més grosses, de fins a 4 cm de dià

metre, i molt més lluents, amb 5 o més

tèpals que semblen pètals. Floreix des del

mes d'abril fins a l'agost.

peus va fer la primera travessa del Tour

malet, el març de 1907.

El 1901 va fundar a Tarbes, ciutat a la qual
vivia des del 1894, la Société des

Excursionistes Tarbais i tres anys més

tard, amb onze membres més, va crear la

secció de Tarbes del Club Alpí Francès.

L'altre fet a destacar de la seva biografia
va ser la concepció i construcció del refu

gi antigament conegut com a

Balaïtous i avui com a Ledor

meur, inaugurat el 26 de

setembre de 1926. Es troba

situat a la zona de Labassa, a

1.917 m, a la capçalera de la
vall d'Arrens, al sector nord-est
del massís del Balaïtous. Té la
característica forma ogival
amb la qual es van construir

alguns dels refugis més emble
màtics dels Pirineus (Tucar
roya, 1893; Packe, 1895;
Bayssellance, 1899). Aquest
refugi, una mica oblidat des de

la inauguració de Larribet el

En una de les seves primeres ascensions,
al 1899, Ledormeur va conèixer Robach,
gran promotor de l'esquí de muntanya als

Pirineus, amb qui va desenvolupar una

bona amistat. També com Robach, es va

sentir atret per l'esquí, i amb les fustes als

Quan arrenca la primavera, aquesta planta
herbosa és una de les primeres a despuntar
les seves boniques flors de color groc. El

seu nom prové del grec kalathos (cistell), i en

castellà se la coneix com a hierba centella.
La seva presència és indicadora d'aigua, ja
que creix espontàniament arran de rierols,
molleres i prats molt humits dels estatges
subalpí i alpí fins als 2.500 metres.

És una planta perenne de 15 a 40 cm

d'alçària de tiges buides i llises sense

pèls. Les fulles són lluents, fistuloses i

George
ledormeur

La publicació de la Guide des Pyrénées
Centra/es. Ou Va/ d'Aran à /a Vallée d'Aspe
al1928 és probablement el fet més impor
tant de la trajectòria d'aquest gran pirineis
ta nascut a Rouen el 12 de setembre de

1867. L'any 1947, la cinquena edició d'a

questa guia, coneguda com a Guide

Ledormeur, comptava amb més de 600

ascensions i excursions i 60 croquis d'itine

raris. En commemorar-se el 50è aniversari
de la mort de l'autor, ocorreguda al 1952

quan tenia 85 anys, Éditions Bélisane va fer

una reedició especiallimitada amb una res

senya biogràfica de Ledormeur.

Lluís Catasús

1958, es troba a la ruta clàssica d'ascen
sió amb esquís al Balaitous per la gelera
de les Néous.

Altres topònims en els quals apareix el
nostre protagonista són la xemeneia

Ledormeur, en la via normal al Palas o la
Punta Ledormeur, de 3.120 m, a la cresta

del Bachimala.

Ramon Pascual
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El calçat específic per a la muntanya
Muntanyisme
Es podria subdividir aquest grup en

diverses subfamílies, però de forma

genèrica és important parar atenció als

següents aspectes:

rJ

BOREAL'_)
La pràctica del muntanyisme, trekking
o senderisme, com qualsevol altre tipus
d'activitat física, s'ha de realitzar amb el
material adequat. Disposar del material

recomanat ens pot ajudar en situacions

compromeses i pot evitar riscos inneces

saris. Una situació normal es pot tornar

molt compromesa simplement pel fet

d'haver escollit malament l'equip i/o el

material.

Malgrat que s'haurien de classificar els

diferents tipus de calçat de muntanya en

moltes fammes diferents segons el seu ús,
es poden agrupar tots en tres de princi
pals: muntanyisme, trekking i senderisme.

Cada activitat requereix un material con

cret, i l'ús d'un producte dissenyat i pen
sat per a una activitat en un altre tipus
d'escenari pot sertan perjudicial com por
tar unes simples sabatilles d'esport.

30 excursionisme
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D'igual manera que no és normal ni acon

sellable jugar al futbol sala amb unes

botes de futbol, o jugar al tenis amb una

raqueta de pàdel, tampoc s'ha de con

fondre la utilització indicada per a cada

tipus de calçat de muntanya. L'ús d'una

bota de muntanya mitjana-alta per fer

trekking pot resultar contraproduent per
als nostres peus. Aquest tipus de bota és,
per regla general, més rígid del normal i la

seva protecció tèrmica és també alta. Per

això, en una llarga caminada poden apa
rèixer dolors anormals per culpa de la difi
cultat de caminar amb una bota tan rígida,
o sortir butllofes com a conseqüència
d'un excés de calor a l'interior de la bota.
D'altra banda, l'ús d'una bota de trekking
per realitzar una activitat de muntanya
mitjana-alta es pot tornar perillós, no

només per la sensació de fred que es

pugui sentir a l'interior de la bota, sinó
també perquè en determinades situacions

una certa inestabilitat al caminar pot com

prometre el nostre físic.

Per tant, com a qualsevol esport o activitat

esportiva, és de vital importància utilitzar el

material correcte. Per això és aconsellable

llegir amb atenció l'ús indicat pel fabricant,
i en cas de dubte, posar-se en contacte
amb un expert en la matèria.

Text de Jesús G. Francés
Coordinador del departament

de Màrqueting de Boreal

Material de tall: pot ser de pell o

sintètic. El que és molt important és que
les botes siguin models sencers, per
minimitzar la probabilitat d'entrada

d'aigua. Tradicionalment les botes de

muntanya s'han fabricat amb pells
hidròfugues, però la tendència dels
darrers anys condueix a botes fetes amb

materials sintètics. Tan bones són unes

com altres, però el que és molt important
és que siguin materials hidròfugs i que no

absorbeixin la humitat. Tradicionalment la
durabilitat d'una bota de pell era més

gran que la d'una sintètica, però l'aparició
de nous teixits molt resistents ha fet que
finalment sigui molt semblant en ambdós

tipus. D'altra banda, els materials sintètics
són més lleugers que la pell i per tant

l'elecció sovint es basa en el compromís
pes-duració.

En el cas de la pell és molt important
que sigui tractada amb els productes
adequats. Un greu error, molt difós, és

aplicar greix a la pell. El greix obstrueix



els porus i amb el temps la pell es podreix. La pell s'ha de

mantenir amb esprais hidrofugants que en tinguin cura però no

obstrueixin els porus. És molt important que aquests aerosols no

incloguin silicona en la seva composició, ja que aquesta tapa els

porus fàcilment.

Folre: totes les botes de muntanya porten com a folre interior

alguna membrana impermeable. Existeixen moltes membranes i

qualsevol d'elles ens hauria d'oferir la impermeabilitat esperada.
Segons quin sigui el nivell d'exposició al fred, pot ser necessari

que la bota disposi de materials amants, com el Thinsulate.

Sola i palmilla: és imprescindible que la sola tingui ranures

frontals i posteriors per a la utilització de grampons automàtics.

L'ideal en una sola de muntanya és que estigui fabricada tota

d'una peça, ja que la durabilitat i la seguretat seran així més grans.
Quant més gran sigui el nombre de peces més gran serà també el

risc que alguna es desenganxi. Quant a la rigidesa, es tendeix a

pensar que és la sola la que la proporciona, i això és un error. La

rigidesa d'una bota la determina la palmilla (no confungueu amb la

plantilla) interna que porta. Cada sola ha de ser utilitzada amb la

palmilla de rigidesa adequada. Per això ens podem trobar models
amb idèntica sola però diferent rigidesa. Com que el cautxú és un

transmissor de la calor, si la sola porta algun tipus d'aillant intern
es mantindrà millor la temperatura dins de la bota.

Trekking
AI igual que el muntanyisme, el trekking es pot subdividir en

diversos tipus. Genèricament cal tenir en compte:

Material de tall: pot ser de pell o sintètic. Segons l'ús és més
recomanable un tipus o altre. Si les botes han d'estar exposades a

fregaments continus i a un terreny abrupte i accidentat, és més
recomanable que el model sigui tot en pell, i sencer si és possible.
En canvi, si el terreny pel qual es caminarà està més o menys traçat
i no és molt accidentat, unes botes que combinin material sintètic i

pell poden fer que la bota sigui més lleugera i amable. En aquest
cas no cal que la bota tingui cap material aillant, de fet pot ser fins i

tot perjudicial que en dugui.

Folre: el normal i recomanable és que portin com a folre interior

alguna membrana impermeable. Encara que s'utilitzin en un

terreny sec i àrid sempre és possible trobar-se en alguna situació

compromesa en la qual una membrana pot evitar que l'interior
de la bota es mulli.

Sola i palmilla: en aquest tipus de botes no necessitem soles

gramponables, ja que es poden fer servir grampons de

corretges. Per fer les soles més lleugeres s'utilitzen falques de

PU o EVA, però s'ha de tenir en compte que la duració d'una

sola feta sols de cautxú és més gran. Parlant de la rigidesa, és
obvi que aquestes botes han de ser flexibles, encara que és

important matisar això. La flexibilitat de la sola ha de ser a la
zona on el peu es flecteix, és a dir, a la part davantera. A l'arc i al
taló la palmilla no ha de ser flexible per poder subjectar bé el peu
i així evitar torçades i patinades. És típic el gest d'agafar una

bota o una sabatilla i flectir-la per la meitat. Doncs bé, el calçat
que flecteix per aquesta zona no ens fa precisament un favor.
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Ci) Pell

CD Suport Membrana

o Membrana Sympatex®
(250 cm3 de càmara d'aire protectora,
a l'igual que conductora de la transpiració)

o Folre Monomicrofibra
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Senderisme
Un cop més, segons l'estació de l'any
serà recomanable un tipus de calçat o

un altre, però en general les

característiques bàsiques han de ser:

Material de tall: l'ideal és combinar pell
i reixeta. La pell per les zones més

exposades a fregaments i la reixeta per

proporcionar la major transpiració
possible al peu. Per a zones plujoses o

èpoques humides, botes

confeccionades totes en pello pell i

Cordura poden ser una bona elecció.

Folre: el que s'ha de buscar en aquest
tipus de sabates o semibotes és una

bona transpiració. Per aconseguir-ho el

millor és fer servir reixetes. Darrerament
el mercat ha evolocionat cap a sabatilles
amb membrana impermeable, però ens

hauríem de plantejar si es tracta d'una
acció de màrqueting més que d'una

necessitat real. Davant d'una situació en

la qual l'ús de la membrana sigui
necessària, una sabata ens ajudarà poc,

ja que ens entrarà humitat pel turmell.

Potser en una semibota sí que té sentit

la impermeabilització, però no en una

sabatilla.

Sola i palmilla: Com ja hem dit per les

botes de trekking, el mercat tendeix a l'ús
de les combinacions cautxú-PU o

cautxú-Evs, però sempre serà més

llarga la duració d'una sola feta només
amb cautxú. Caldria fer, però, una

reflexió similar a la de les botes de

trekking: la rigidesa cal que sigui on el

peu ha d'anar ben subjectat i la

flexibilitat on el peu realment flecteix.



Guies d'alpinisme, escalada, esquí de muntanya,
sn, barranqulsme, .. d'arreu del món.
Uteratura i revistes de muntanya.
Posters, videes i complements.
Tot tipus de mapes.
Cafeteria per consultar revistes, plànols í ressenyes.
Sa/a de lectura.

(tel. 977267128/617808816)
o Altitud: 1,090 metres,
o Situat als Ports de Beseit i al vessant nord del Caro,
o Té una capacitat de 60 places,
o Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia,

(tel. 937 591 234/608736714)
o Altitud: 1,670 metres.
o Vessant S. de la Tossa d'Alp
o Comarca: Berguedà,
o Capacitat: 60 places.
o Activitats: Ascensions, Passejades,

Travesses, BIT, Escalada, Senderisme

o Comarca: Anoia,
o Capacitat: 45 places.
o Activitats: Travesses, Passejades, BTT, Excursions,

Senderisme.

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

Passejades, Espeleologia.

(Lliure)
o Altitud, 968 metres,
o AI nord oest del massís dels Ports.
o Comarca: Terra Alta,
o Capacitat: 20 places.
o Activitats: Ascensions, Travesses, BTT,

Senderisme, Espeleologia.

(Lliure)
o Altitud, 2,340 metres.
o Pirineu, Vallferrera,
• Comarca: Pallars Sobirà,
o Capacitat: 16 places,
o Activitats: fl4untanya, Travesses, Escalada,

Esquí de Muntanya,

o Pirineu, vall de Gerber.
• Comarca: Pallars Sobirà.
• Capacitat: 16 places.
• Activitats: Muntanya, Travesses, Escaiada,

Esquí de Muntanya.
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Assistència rnassrva de la VEC a la XI Festa de la FEEC-2005

El dissabte, dia 5 de març, es va

celebrar la XI Festa de la FEEC.

Enguany la festa federativa,
organitzada per la UEC d'Olesa, va

congregar gairebé mig miler

d'assistents. En el transcurs d'aquest
acte, en què es lliuraren diferents

premis i es van fer
diferents
reconeixements, la
UEC hi fou

omnipresent. A banda

que la UEC d'Olesa
fou l'entitat amfitriona,
tot l'acte traspuava
UEC tant per la
nombrosa assistència
dels nostres

consocis, com per les
mencions i trofeus

que es va emportar la

nostra gent. Es van

lliurar un munt de

reconeixements. El
màxim guardó de la
nit, l'Ensenya d'Or de
la FEEC 2005, va ser

per al Sr. Josep
Beltran i Vilavert, de la UEC de

Mataró, en reconeixement a la seva

tasca dins la UEC i la FEEC. D'altres

guardons de la nit van ser per les

expedicions catalanes a I'Himàlaia,
algunes de les quals eren integrades
per "uequetaires", com són els casos

de les expedicions de les Dones a

l'Everest (8.848 m), Berguedans al

Gasherbrum II (8.035 m) i Tortosa al
Gasherbrum II (8.035 m). També es

Sr. Jaume Jané, president de la UEC

d'Olesa, pel Sr. Anton Fontdevila,
president de la FEEC, pel Sr. Joan
Rota, alcalde d'Olesa de Montserrat i

pel Sr. Ignasi Doñate, director general
de l'Esport de la Generalitat de

Catalunya. Mireia Mallol, realitzadora
del programa de

Catalunya Cultura
"Cultures del Món", va ser

la presentadora de la

Festa. Per amenitzar l'acte

es van projectar dues

pel-loues: La primera, el
vídeo de les Buff

Skymnner World Series,
competició en la qual la

selecció catalana de

curses de muntanya de la
FEEC va destacar de
forma especial la passada
temporada. I, la segona,
l'audiovisual Llums i

Ombres al K2 - Catalans
a la Magic Line. Aquesta
projecció va despertar un

gran interès entre el

públic, tant per les

imatges fascinants que es van

visionar com pels detalls tècnics i

vivències emotives que va relatar
Òscar Cadiach, cap de l'expedició.

Socis de la UEC amb el Sr. Josep Beltran, guardonat amb l'ensenya d'or
de la FEEC l'any 2005

van donar reconeixements per
celebrar aniversaris d'entitats, tals

com els 50 anys de la UEC de

Tortosa. L'acte va estar presidit pel

Per celebrar aquesta efemèride, la UEC
de Mataró obre les seves portes perquè
tothom que vulgui gaudeixi del relat i les

imatges de les expedicionàries precisa
ment el dia del primer aniversari del cim.
El dia 19 de maig de 2005, a les 21
hores, tindrà lloc la projecció de l'audio
visual titulat, "Dones a l'Everest, 2004:

"Fragments d'una història" al local social
de la UEC de Mataró, situat al carrer Nou
núm. 29 de Mataró. Hi haurà coca i cava

per a tothom per celebrar el primer ani
versari de l'èxit de l'expedició de les
Danes a l'Everest 2004.

Avís IMPORTANT DE MATERIAL DEFEC

TUÓS
El departament tècnic de Fixe Climbing
fa 'públic aquest avís important per a

totes aquelles persones que tinguin cargols de gel de la
marca FIXE Ref. 266 de 14 cm de llarg i que incorpora la

plaqueta platejada, adquirits entre els mesos d'octubre i
novembre de 2004. Cal que siguin retornats a l'establi
ment on hagin estat adquirits per a la seva revisió i, si és
el cas, substitució.

PRIMER ANIVERSARI DONES A L'EVEREST 2004
A LA UEC DE MATARÓ

L'expedició integrada per les alpinistes Núria Balagué,
Sílvia Ferrandis, Maite Hemàndez i Marisa Huguet va fer el
cim de l'Everest la primavera de 2004. L'ascensió fou per
l'aresta nord, és a dir pel vessant tibetà de la muntanya.
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REGULACiÓ DE L'ESCALADA AL GRA DE FAJOL
Un estudi realitzat pel Servei de Protecció de la Fauna del

Departament de Medi Ambient ha determinat que és
possible que l'escalada hagi estat una de les causes del
fracàs dels darrers anys en la reproducció de grans
rapinyaires que habitualment criaven a les cingleres del
Gra de Fajol a Setcases, especialment al voltant de la
Canal del Príncep. La zona de cria d'aquests ocells es

restringeix a una part dels vessants sud i est, climàtica
ment més benignes. Així, al vessant nord, la pràctica de
l'escalada en gel no causa cap impacte a la fauna, ja que
no troba allà les condicions adequades per reproduir-se.
De fet, en tota la vall de Camprodon, les cingleres asso

lellades del Gra de Fajol Petit són les úniques aptes per a

la reproducció d'aquestes espècies amenaçades.
Any rere any, les grans rapinyaires de la zona perden els
ous a moren els seus pollets en espantar-se per la pre
sència dels escaladors a prop dels nius. Per evitar que
l'escalada sigui un dels motius del fracàs en la reproduc
ció d'aquestes espècies enguany es procedirà a senya
litzar la zona. El Servei de Protecció de la Fauna sol·licita
la col·laboració dels esportistes per tal que es respecti
aquesta regulació temporal.

TROBADA EN DEFENSA DEL TERRITORI DELS PAisos CATALANS
La Federació d'Ecologistes de Catalunya treballa en la
"1 9a Trobada d'entitats i plataformes en defensa del terri
tori dels Països Catalans". Prevista pels dies 27, 28 i 29
de maig de 2005 a Tortosa, s'emmarca en el context de
les trobades ecologistes i naturalistes que ha organitzat
darrerament I'AEEC (Assemblea d'Entitats Ecologistes de

Catalunya), ara Ecologistes de Catalunya (EdC).
En la 18a trobada organitzada per I'AEEC i la plataforma
cívica Salvem l'Empordà es va creure oportú donar un caire
nou. Davant les contínues agressions que pateix el territori
català per culpa de l'especulació, a la manca de planifica
ció per part de l'administració catalana i la permissivitat vers

l'incompliment de les normes ambientals i de conservació
de la natura, han sorgit els últims anys dotzenes d'entitats i

plataformes arreu del país per aturar alguns dels projectes
més agressius envers la sostenibilitat del territori.
Per això es va considerar que havia arribat el moment de
fer una trobada de totes les entitats, plataformes i perso
nes que treballessin arreu del país interessades per crear

un espai d'intercanvi d'experiències de funcionament, de

problemàtiques, de solucions i principalment per a impul
sar línies de treball conjuntes.

Informacions facilitades per la FEEC i la UEC

JJengua J
Excursions per la toponímia alpina) segona part

Per Ramon Boter de Palau

El francès és present a la toponímia de

totes aquelles serralades alpines en què
la parla oficial és aquesta llengua romàni

ca. Per tant, trobarem topònims france

sos a les regions de la Provença-Alps
Costa Blava i del Roine-Alps, a França, i

en diversos cantons de l'angle sud-oest

de Suïssa. Per bé que a França el francès

és la llengua oficial, cal remarcar que
també hi ha molts departaments alpins en

què la parla genuïna i, per extensió, la

toponímia, és la llengua d'oc o occità;

m�lgrat aquesta constatació, la presència
de la toponímia occitana, en la seva

variant dialectal del provençal-alpí, és

mínima en les cartografies oficials de

França, publicades per l'Institut

Géographique National, a l'igual que en la

senyalització de les carreteres i carrers del

país. Per tant, la toponímia occitana,
reflex de la mala salut i escàs ús de la

llengua d'oc, és molt residual.

L'excursió toponímica que us suggerim
és pels cims amb nom francès del massís

del Mont Blanc. En aquestes muntanyes

les prominències del relleu són formades

per un univers de monts, agulles, dents,
torres i puntes amb nom propi, que en

tots els casos tenen una raó de ser des

del punt de vista de l'etimologia. El cim

més alt del massís és el Mont Blanc (o
muntanya blanca), nom ben transparent
des del punt de vista del significat, fent

al·lusió a la fesomia blanca que li donen

les múltiples geleres que baixen de la cota

4.810 m, punt més enlairat de l'Europa
occidental. Hi ha d'altres muntanyes com

el Mont Maudit (muntanya maleïda), com

el cim homònim al massís pirinenc de les

Maladetes, que és converteix en infernal

quan el temps empitjora.
D'altres prominències amb personalitat
pròpia són les agulles, caracteritzades

per ser acabades en punxa. Probable

ment la més popular a Chamonix és

l'Aiguille du Midi (o agulla del migdia), ja
que és molt bonica i s'hi accedeix en tele

fèric. Hi ha moltes altres agulles a tot el

massís, en especial a la regió de les

Aiguilles de Chamonix. En aquest sector

hi trobem l'Aiguille des Deux Aigles (o
agulla de les dues àligues), l'Aiguille des

Pélerins (o agulla dels pelegrins), l'Aiguille
de la République (o agulla de la

República), etc.

D'altres elevacions característiques són

les dents, també força abundants en la

toponímia del Mont Blanc. Són formades

per monòlits esmolats. En són bons

exemples la Dent du Géant (o dent del

gegant), 4.000 m de silueta esvelta, o la

Dent du Caïman (o dent del caiman). Les

torres també hi són ben representades: la

Tour Ronde (la torre rodona) a la Tour

Rouge (o la torre roja) són exemplars. I

finalment, les puntes, com els casos

següents en què el nom deilloc és format

pel genèric punta i el cognom d'un perso

natge: la Pointe Brendel i la Pointe

Welzenbach, ambdues de la famosíssima

aresta integral de Peuterey que porta al

cim del Mont Blanc.

amb la col'loboració del Centre de

Normalització Ungüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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¡,:,¡:¡w.u:¡¡::¡·1111500 m per la via i 500 m més per l'aproximació.
• • AD. Les dificultats es concentren en dos a tres llargs a l'entrada, on cal ser-hi d'hora

per evitar les caigudes de pedres a gel.
•

•

• 2 piolets, grampons, casc, 3 cargols de glaç, bagues i material d'assegurança.

� El Gran Astazou

La Bigorra

OOIDiilZmlIitmll1tm1l Henri Passet i F. E. L. Swan l'any 1885.

II • de desembre a juny.

���»>1 Gavarnie-Néouvielle. Esc. 1 :25.000. IGN francès.

; I .. • • Pyrénées, courses mixtes, neige et glace, de Francis Mousel. Ed. Franck.
• • pot fer-se des del fans de la vall de Pineta a des del poble de Gavarnie.
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u.¡] Puig de Bassegoda
La Garrotxa

1:I:l:�1:l'iLl! fins al cim, 1.000 m. Acumulat, uns 1.300 m.

1al1olIo;II¡¡:"lIIbaixa. Mitja muntanya, algun penya-segat prop del cim

I es pot fer nit al refugi lliure de Basssegoda. Net i amb alguns
matalassos.

II , tot l'any. A l'estiu ens mancarà aigua al primer tram fins al cim, i les

gorges del final perdran encís.

, II, , Alta Garrotxa. Esc: 1 :25.000. Ed. Alpina.
• • per l'A-26 de Figueres a Olot, 2 km més enllà de Sant Jaume de

Llierca, trobem el trencall a Montagut i a Sadernes. Val la pena parar a admirar

l'impressionant pont medieval de Llierca. Passat Sadernes, seguim la pista fins
al darrer aparcament autoritzat a l'alçada del Pont de Valentí.
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� Cresta del Mig
Vall de Benasc

OGIimlIill des de I'lbon Media, unes 5 h per anar i tornar.

1OoIOIi__ des del cotxe 1.380 m.

1:oIIII1I:I&I:� grimpada en roca en general 11° amb un pas de 111°.

�:nm!1R arnés, casc, alguna baga, algun friend mitjà pel pas clau, una corda
de 60 m. Ben entrat l'estiu ja no caldran ni piolet ni grampons per a

l'aproximació.
• • , com a base de l'ascensió es pot utilitzar el refugi lliure de Coronas al
final de la pista de Ballibierna.

'I , itinerari a fer preferentment amb l'aresta neta de neu de juny a octubre.

, I' , , Maladeta-Aneto. Esc. 1.25:000. Ed. Alpina.
; , I' , , Aneto-Maladeta, de Josep de Tera i Camins. Ed. Montblanc-Martin
I •

per la vall de Benasc i remuntant la pista de Ballibierna fins al final. Tret
de juliol i agost, es permet pujar-hi a tota hora.
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Podem trobar una rimaia que superem, i ataquem en

un parell de llargs l'estreta i sovint gelada entrada al

corredor de 55' a 65', el tram més difícil i interessant

de la via. A la meitat trobem dos pitons d'assegurança
a la roca a mà dreta. Trobem encara un nou

bombament després del qual el corredor perd
pendent, 45' de mitjana, i s'eixampla

considerablement. Es pot, si la neu és bona, seguir
amb un sol piolet mantenint-nos a la dreta fins al coll

de Swan a 2.964 m, on podem trobar una cornisa.
Des del coll podem ascendir qualsevol dels dos pics
Astazou sense dificultat. Baixarem peillac gelat de

Marboré cap al Balcó de Pineta.

Descripció: El corredor o couloir de Swan és una de

les ascensions més clàssiques i estètiques de tot el
Pirineu. Sense grans complicacions traça una

diagonal blanca en el díedre que separa el Petit i el

Gran Astazou. Les dificultats s'incrementen cap a

finals de primavera quan la part baixa pot estar més
fosa. Dia 1. L'aproximació des de Pineta és llarga però
constitueix una bonica excursió. Cal ascendir

l'anomenat Balcó de Pineta des de 1.300 m fins a

2.500 m (3 h). D'allí enfilem la bretxa de Tucarroya a

2.666 m, on hi ha un refugi lliure en bones

condicions. Pel vessant francès baixem un corredor

força dret (35'-40') al circ d'Estaubé, i sobre la cota

2.300 m flanquegem a mà esquerra per guanyar el

coll de I'Hourquette d'Alans a 2.360 m. Des d'aquí ja
es veu el refugi d'Espouguettes on dormirem. De 6 h a

8 h efectives. Dia 2. De bon matí ens aproximem a la

base del couloir (amb neu, 1 h 30 min), tot passant per
la base del pic Rouge de la Pailla fins al gran con a

peu de via, que remuntem fins a la cota 2.500 m.

Descripció: Partim d'una cota de 400 m seguint la

pista cap a les masies de la Plana. Valia pena des
viar-se dos minuts i admirar l'església romànica de

Sant Feliu de Riu. Arribats a la Plana veiem ja el

Bassegoda. Passem per ca n'Agustí on abandonem la

pista i encarem dintre el bosc els collets de Vinardell i

la Caseta fins a arribar a l'ermita de la Mare de Déu
de les Agulles, bon mirador sobre aquesta alta vall.
Passem el collet de Santa Maria i remuntem l'anome
nat caire de Comadells. Es tracta d'un corriol que res

segueix un bonic cingle calcari abocat al vessant

nord, sobre l'anomenat Bac del Principi. Atenció a

l'estimball. A la cota 1.250 m passem a resseguir la

cinglera a la base del cim pel vessant sud fins al

cantó oposat, on un parell de trams equipats amb
cadenes superen el darrer tram de roca que porta al

cim a 1.373 m (5 h). Baixem per les cadenes i

seguim el camí cap al coll del Principi a 1.127 m. Des

d'aquí, en 45 min es pot baixar a l'abandonat poble
de Bassegoda, on hi ha un refugi lliure en condicions

acceptables per fer nit. El poble té l'encís i el misteri

Descripció: Proposem aquí un variat itinerari que
permet assolir els tres tresmils de la denominada
Cresta del Mig pel vessant sud. Del final de la pista
(1.970 m) cal seguir l'itinerari normal deis Ibons de
Coronas, passant per I'lbonet, I'lbon Inferior i final
ment el gran Ibon del Medio a 2.750 m. D'aquí obser
vem el nostre itinerari que anirà a buscar un clar

escarpament que baixa directament del pic de Mig.
Ens situarem a sobre deixant a l'esquerra la cresta de

Cregüeña i una magnífica paret llisa d'uns 200 m per
on baixarem rappelant. A la nostra dreta tenim el
tallat i, sobre terreny granític, anirem cap al peu del
cim. Sobre els 3.240 m tot es redreça. Hi ha dues
xemeneies evidents de les quals en triem la de la
dreta i amb una grimpada assolim el pic del Mig de
3.340 m que domina la gelera de l'Aneto. Diríem que
fins aquí la dificultat ha estat mínima, però això s'ha
acabat. A partir d'aquí ens hem d'encordar i crestejar
amb passos de ilo per sobre de sòlids blocs granítics.
Quan la cosa es complica pel fil de l'aresta s'ha de
passar pel vessant de Coronas. Cal baixar a una bret
xa molt marcada i afrontar un llarg d'uns 20 o 25 m

Pasqual Garriga

de tot poble abandonat. L'endemà caldrà retornar al

coll del Principi i seguir sense dificultats les marques
del GR-11 que, tot passant pel Coll

Roig a 829 m, ens portaran fins a

la unió de dues valls al lloc ano

menat el Prat. D'aquest punt
remuntarem en 15 minuts

fins al llogarret de Sant
Aniol d'Aguja. Encantadora

raconada sota cingleres, esglé
sia en bon estat i antics edificis
abandonats. Font i lloc d'acam

pada. Retornarem al Prat i pel
fons de la vall gaudirem de l'es

pectacle únic i sorprenent de les

gorges del Cigró tot seguint la
riera de Sant Anio!. A la sortida
un curt tram de pista a mà

esquerra ens retornarà a l'apar
cament.

Pasqual Garriga
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d'escalada (1110 inf.). Impressiona una

mica i un bloc encastat ens tira enrere.

Per sort hi ha una baga on podem asse

gurar-nos i seguir ja sense més dificul
tat. AI capdamunt de la bretxa apareix el
cim de la Punta Astorg de 3.349 m i, ja
sense dificultats ni necessitat d'encordar

nos, podem seguir fins al pic Maleït de
3.350 m.

Per baixar hem d'apropar-nos cap a l'inici

de la cresta de Cregüeña i cercar visual
ment la part alta de la llisa paret que
hem vist al pujar. Hi ha quatre ràppels
muntats i potser haurem de posar una

baga pel primer de tots. El segon és
molt curt i porta a una repisa que amaga
el tercer. Una corda de 60 m permet fer

Ios tots. De la base de la paret retornem

per on hem vingut.

,

�

)Pasqual Garriga
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JOSEP

CUADRENCH

I CASTELLÀ

Josep Cuadrench i Castellà
Diversos Autors

Ed.Arxiu Bibliogrifrc Excursionista de la UEC. Barcelona, 2004

207 x 147mm, 200 pàg. Il-lustrat

Les onzenes Jornades de Literatura Excursionista es van dedicar a la memòria de Josep Cuadrench i

Castellà, patriota i artífex coordinador d'una colla d'activitats excursionistes com els Campaments
Generals de Catalunya, la Festa de la Cançó de Muntanya i la revista Vèrtex, de la qual en fou impulsor,
primer com a president de l'Agrupació Excursionista Catalunya i després com a sotspresident i tresorer

de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya durant els anys més difícils de la història centenària
de l' excursionisme català.

Vint-i-dos escriptors excursionistes, coneixedors a fons del personatge homenatjat, presenten i recorden
amb retalls puntuals de la història les vivències de Josep Cuadrench i Castellà, la humanitat del qual mai

oblidaran els qui el van tractar i van col-laborar en les seves empreses.

[aume Ramon i Morros

Del Paradís a la Nació. La muntanya a Catalunya (segles XV-XX)
Francesc Roma i Casanovas

Ed. Cossetània, 2004

240 x 170 mm, 280 pàgines

Francesc Roma i Casanovas, estudiós de l'excursionisme a Catalunya, explica com ha evolucionat la visió

que els habitants del Principat dels segle XV al XX van tenir de la muntanya, des del temor a

l'admiració.

De ser un lloc tenebrós i sagrat ha passat a convertir-se en un paisatge sublim, on partint de Montserrat

hi podem trobar els trets més essencials del renaixement de Catalunya.
L'estudi posa de relleu el canvi més important de la història simbòlica de la muntanya i el paisatge a

Catalunya a partir de l'edat contemporània, realitats geogràfiques que l'excursionisme va anar descobrint
i que tant van influir en personalitzar el sentiment del nacionalisme català.

Jallme Ramon i Morros

Citem tres nous volums de la

coHecció Azimut. Ens crida

especialment l'atenció el número

60 dedicat a una comarca tant

urbanitzada com el Baix Llobregat.
Malgrat això, l'autor hi traça vint

itineraris amb atractiu natural, que

poden ser una bona possibilitat per
la nombrosÍssima població de
l'entorn barceloní de descobrir

racons interessants en indrets on

normalment no s'hi pensa.

Excursions a peu pel Baix llobregat,
Jordi Sierra i Miquel Julià Sans
Ed. Cossetània. Col.Azimut, 60. Novembre 2004.

225 x 120 mm, 166 pàg. en b/n

A peu per l'Ait Penedès,Joan Raventós Hill
Ed. Cossetània. Col.Azimut, 61. Novembre 2004.

225 x 120 mm, 238 pàg. en b/n

El Montseny. 50 itineraris a peu, Francesc
Roma i Casanovas
Ed. Cossetània. Col.Azimut, 62. Novembre 2004.

225 x 120 mm, 168 pàg. en b/n Marc Janeras i Casanova
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Signatura:

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

Nom: Cognoms:

Adreça postal:

Població: Comarca:

Fax: Codi postal:Tel:

Correu electrònic: DNI:

Dades bancàries:

Entitat Número de compteOficina D.C.

Podeu fer-nos arribar la subscripció per correu postal,
a la redaccló'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,

_ J:::I:w::m:...axClJICBI<Dol eClWllcbu....... _
Data:

_



web

A mig camí entre els cims més alts i els avencs més profunds,
l'aigua s'esmuny impetuosa per on pot; formant rius, rieres,
torrents, engorjats i d'altres accidents, tot portant la vida arreu

i esculpint aillarg de mils i mils d'anys un paisatge únic i

misteriós. I com no podia ésser d'altra manera, aquest fet ha

despertat un cop més la curiositat de l'home per explorar
aquests paratges recòndits i màgics, a l'abast només d'una
minoria, això sí, cada cop més nombrosa. Ens referim,
evidentment, a l'activitat popularment coneguda com a

descens de barrancs.

Però des de quan existeix aquest interès per resseguir el curs,

a voltes tan amagat, de les aigües? Fem una mica d'història.
Per no perdre el costum, l'afecció prové del país veí. El

francès Lucien Briet (1860-1921) -fascinat per les històries
contades pels seus antecessors, entre ells Ramond de

Carbonnières, el qual va assolir el cim del Monte Perdido el
1802 essent considerat així el pare del pirineisme- va ser el

primer a endinsar-se pels racons més humits de la nostra

geografia més propera. Acompanyat per pastors, caçadors i

-
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pescadors, es fa guiar cap a les entranyes dels massissos

calcaris de l'Ait Aragó, recorrent per primera vegada indrets
com la Garganta de Escuaín, Vesa, Miraval, Las Glaces, a la
mateixa Guara, entre molts altres. El seu exemple el

segueixen altres compatriotes fins que, cap als anys 70,
catalans i aragonesos s'animen a seguir els seus passos
obrint els engorjats principals. La dècada dels 80 porta al
descobriment dels barrancs secundaris i d'altres afluents i,
finalment, des de la dècada dels 90 fins als nostres dies se

solucionen els últims problemes i variants, els quals sense

l'evolució del material, i la tècnica i experiència assolides, eren

considerats impossibles fins a aquell moment. Paral·lelament,
l'exploració de nous territoris a Catalunya i a la resta de

l'estat, junt amb la comercialització d'aquest tipus d'activitat

per les anomenades empreses d'esports d'aventura,
multipliquen en poc temps el nombre de practicants, fent -se

això evident, és clar, a la xarxa.

Comencem per la web de la FEEC

www.feec.org/Activitats/barrancs/barrancs.php. Aquí hi trobem
una completa secció de barrancs amb les últimes notícies, un

dossier per a cada província que recull tots els descensos
amb detallades fitxes tècniques, un bon grapat d'itineraris, les
normatives vigents, i un discret llistat d'enllaços a les

principals pàgines especialitzades.

40 excursiomsrne

326

www.barranquismo.net és potser la pàgina més completa que
trobarem sobre la qüestió. Gairebé es pot dir que no hi

manca res. Des de la seva pàgina de presentació podem
accedir directament a un grapat de completíssimes fitxes per

llançar-nos immediatament gorja avall. Des del menú superior
farem un llarg recorregut pels orígens i història de l'activitat,
tot acostant-nos als descensos més importants d'arreu del

món, sense oblidar tot allò que necessitarem per anar-hi i

tornar sans i estalvis: material, tècnica, seguretat, bibliografia,
normatives ... A títol de curiositat cal destacar-ne, fins i tot, un

"editor d'engorjats". És a dir, una utilitat per dissenyar i

explicar un mateix la última aventura viscuda amb tota mena

de símbols i detalls gràfics.
Més modesta, però igualment eficaç, tenim

www.barrancos.org, que s'enorgulleix d'haver estat la primera
web en tractar exclusivament el descens d'engorjats. Des

d'aquí baixarem per 94 canons repartits entre Catalunya,
Aragó, País Basc, Andalusia, Còrsega i Alps. Un bon grapat
de consells, material, llibres, incidents més freqüents i

enllaços completen aquesta senzilla web amb gran vocació
de servei.

Barrancos de Teruel www.iespana.es/barrancos/index.htm ens

acosta a un valuós entorn natural tan proper com

desconegut. Una simpàtica web amb forma de bloc de notes

recorre les conques del Martín, el Guadalope, el Matarranya,
el Turia i el Mijares.
I si el que ens atrau són altres canons més llunyans, a

continuació anomenem algunes pàgines que no podem
passar pel alt. A França, una de les més atractives i

completes és www.creaweb.fr/canyoning. des de la qual
accedim als diferents sectors des d'un mapa regional; també
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és de gran utilitat la pàgina www.ffme.fr/canyon/index.htm
corresponent a la secció de canons de la Fédération

Française de la Montagne et de l'Escalade. A Itàlia,
www.cicarudeclan.com; a Suïssa, www.swisscanyon.ch; i per
acabar, www.canyoneeringusa.com als Estats Units, on

trobarem les imatges més espectaculars d'aquest esport,
sobretot en una exhaustiva guia de l'estat d'Utah.
Evidentment, de pàgines de barrancs la xarxa n'és plena,
però descobrir-les és un plaer que us deixo a vosaltres entre
remullada i remullada ...

Bon descens!

\ I\AJI



Hipòlit Lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 93 2191416

08025 Barcelona
lIuchesports@eresmas.com
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El vostre especialista en:

AlTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ

TRAVESSERA DE GRÀCIA 132

08012 BARCELONA TEL: 93 416 10 67

ESPORTS D E MUNTANYA

GR

RAIDS
ESQUr DE MUNTANYA

LLOGUER MATERIAL

ERO

Noves vies ferrades
a Catalunya, Aragó,
Andorra i França

de Bea forés, Daniel Sánchez
i Xavier Sánchez

1. Itineraris pels Cingles del Bertí
des de Riells del Fai.
UEe de la Vall del Tenes

2. Itineraris en Bn per la serralada
del Corredor i els voltants de
Mataró.
Toni Llovet i Xavier Saleta

3. Itineraris del Romànic al Bages
Eliseu Peidró



Hi ha llibres que ens converteixen, per sempre més, en lectors.
Vine a veurels tots junts a l'exposició PERSONATGE A LA VISTA,
al Palau Robert, del 21 d'abril al30 de novembre.
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ANY DEL
lliBRE
I LA LECTURA

mm Generalitat
W de Catalunya


