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editorial

Reinventar /0 UEC

Després de dos anys de camí de l'actual Junta Directiva, encetem una anàlisi de la

situació actual i de la necessitat d'un replantejament estratègic, ja que cal reflexionar

per donar una empenta que comporti el rellançament de la UEC Agrupació Esportiva.
La necessitat de reinventar la UEC rau en el canvi de les característiques associati

ves de les generacions actuals i, per tant, és necessari que la UEC reorienti la forma

de presentar-se i d'oferir els seus serveis als socis i excursionistes en general.

El punt de partida és Catalunya on la vida associativa té un pes important i es mou

per les següents coordenades: el servei de lleure es considera un valor ben apre
ciat i en creixement; la pràctica a l'aire lliure és una activitat amb un clar increment

d'usuaris; el jovent és més individualista quan realitza les activitats de lleure (el 20%

dels excursionistes surten sols a la muntanya segons indica Francesc Roma i Casa

nova en la tesi doctoral Excursionisme 2.0) i els voluntaris avui s'orienten vers projec
tes concrets i globals que són més atractius, en comptes de fer-ho per a una entitat.

Tot i això n'existeixen força ja que moltes persones s'inscriuen en més d'una entitat.

Els motius que els impulsen a fer-se'n socis són les directrius de l'entitat, els serveis

oferts i els avantatges.

Les noves idees de promoció de l'excursionisme les classifiquem en les que van

adreçades a satisfer les necessitats dels socis de la UEC, amb l'objectiu de fidelitzar

ne la seva continuïtat com a associats i les que van adreçades als excursionistes

en general. Per als primers caldrà reforçar la política de comunicació: obrir-se als

socis; fomentar l'intercanvi d'informació; millorar els estatges i encetar una política
de promoció de voluntaris joves. Per als segons: incrementar la qualitat de la revista,
millorar la xarxa de refugis, construir una política d'imatge i valors institucionals, i de

divulgació i promoció de la formació tècnica de muntanya.

Tot plegat, constitueix IADN de la nostra forma de ser. És essencial, però, que aques
tes tasques les realitzem de forma professional des del voluntariat. Les entitats excur

sionistes hem après a desenvolupar-nos de forma participativa i la UEC aposta per

aquest model; treballem per la nostra societat i la vertebrem transmetent els valors

que aprenem de la natura.

Pere Sauret
President de la UEC Agrupació Esportiva

De cora a l'estiu

Som a l'estiu i des de la revista Excursionisme us fem una proposta menys habitual

per aquesta època de l'any, la de les rutes històriques i el passat. Des dels boscos
senderistes fins a un misteri amagat i amb forma de creu. El número que teniu a les

mans també està vinculat amb l'actualitat a través de l'article d'en Ramon Orcau

que ens mostra el passat romà enmig de Turquia un pont, sens dubte, entre el món
occidental i el món àrab. Malgrat que les propostes per al juliol i l'agost estiguin vincu
lades al passat històric i a un cert sentit contemplatiu, també hem destinat l'obertura
a l'acció. I, com ja us tenim acostumats en Carles Gel us proposa grans clàssiques
per fer en aquesta època de l'any com la Pica d'Estats, IAneto a el Mont Perdut. Bon
estiu a tothom.



GRANS CLÀSSIQUES DE .....
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Per a molts l'estiu és sinònim de vacances, de dur a terme grans activitats. Una activitat més intensa que, tot

sovint, ens porta a trescar per les grans muntanyes dels Pirineus Centrals, la serralada més important del

nostre país. Aquest article pretén apropar-vos a alguns dels cims més alts i imponents de la serralada; mitja
dotzena de grans clàssiques que es troben a l'abast de la majoria de muntanyencs.

SIS GRANS CLÀSSIQUES:

1. ANETO (3.404 m)
Des de la Besurta pel Pla deis Ai

gualluts i la ruta directa per la gla
cera d'Aneto

LAneto és la muntanya més alta de la

serralada, cim que forma part del mas

sís de la Maladeta, a la vall de Benasc.

L.:itinerari més clàssic per pujar-hi és, el

que prenent com a punt de partida el

refugi de la Renclusa, remunta els drets

pendents fins el Portilló Superior, i, tot

seguit, travessa la glacera en diagonal
fins al coll de Corones i el cim. No obs

tant això, aquesta vegada escollirem una

ruta molt més elegant, de la que gau
direm plenament, com també ho farem
dels paisatges que ens envolten.

Agafant com a punt de partida l'aparca
ment de la Besurta (1.900 m), en poc més
de 50 minuts de còmoda excursió arriba

rem al Pla deis Aigualluts (2.033 m), un

indret des d'on es gaudeix d'unes vistes

impressionants sobre IAneto. Tot seguit,
després de travessar el riu, ja sigui per
la passarel-Ia que hi ha al final del pla, o

bé ... mullant-nos peus i cames!, pujarem
en sentit sud-est primer i tot seguit sud,
per un sender estret però força marcat

amb fites que, per entre grans blocs de

granit ens portarà fins a l'Ibón del Salte
rillo (2.460 m), un llac força solitari situat

als peus de la glacera dAneto. Si decidim

fer aquesta ruta cap a finals del mes de

juny, és molt probable que a partir d'aquí
comencem a tocar neu i ens hàgim de
ficar els grampons. L.:itinerari és força
evident. Pugem per unes pales de neu

d'inclinació moderada i ràpidament gua
nyem uns 200 metres de desnivell. L.:inici
de la glacera dAneto és a tocar. A partir
d'aquí els pendents són més suaus. Ens
endinsem a la gelera i dibuixem una llar

ga diagonal de dreta a esquerra anant a

buscar el coll de Corones. Cal anar amb
molta atenció amb les esquerdes. Una
mica abans d'arribar a l'esmentat coll de
Corones trobarem les traces de la ruta
normal provinents del Portilló Superior.
Més que traces és un camí al bell mig
de la neu!

Després de superar la dreta darrera pala
(35º) entre el coll de Corones (3.196 ml i

I'avantcim, s'arriba al famós Pont de Ma

homa, l'estreta aresta final (I) que s'ha

de superar per assolir el cim de IAneto

(3.404 m), sostre dels Pirineus. El des

cens el farem seguint la mateixa ruta.

Fitxa tècnica:

Situació: massís de la Maladeta, Be

nasc (Aragó).

Durada: de 5h 30 min a 6h d'ascensió.

Unes 3h de baixada. En total de 8h 30
min a 9h 30 min.

Època recomanada: de mitjans de juny
a principis d'octubre.

Dificultat: pendents de neu. Atenció a

les esquerdes de la glacera.

Material: piolet, grampons, arnés, bas

tons, cordi no, 2 cargols de gel, bagues,
un parell de mosquetons.

Desnivell positiu: 1.500 m.

Valoració: excel-lent, itinerari molt alpí,
gran ambient d'alta muntanya a partir del

Salterillo.

excursionisme 5
363



Tram final de la Escupidera. (Mont Perdut)

2. MONT PERDUT (3.355 m)
Des del refugi de Gòriz

pel Corredor nord-oest

(Ruta Normal)

Durant els mesos d'estiu el Mont Perdut

és un dels cims més freqüentats dels Pi

rineus, una gegantina mola calcària (la
més alta d'Europa amb aquest rocam)
que presideix els canons d'Ordesa, Añis
cio i Pineta. La ruta més clàssica és la

que pren com a punt de partida el refugi
de Góriz (2.200 m), situat a unes 3 o 4
hores a peu de l'aparcament d'Ordesa.
No cal dir que la ruta d'Ordesa al refugi
és fantàstica i molt recomanable.

Del refugi ens dirigim generalment en

sentit nord, per un camí força ben fres
sat que guanya força metres de desnivell
i s'endinsa vers el barranc situat entre el
Cilindre de Marboré i el Mont Perdut. El
camí és força ample i remunta un terreny
caòtic. Una mica abans del Llac Gelat

començarem a trobar les primeres con

gestes. Els grampons poden esdevenir

imprescindibles! El terreny per on ens

movem és força dret.

S'arriba al Llac Gelat (2.985 m), situat als

peus del corredor nord-oest del Mont Per-
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dut. Girem a la dreta i seguim el senderó

que travessa la tartera del corredor (si no

hi ha neu), o bé pugem per l'esperó de
la dreta (delicat i perillós), arribant ràpida
ment a la tràgicament famosa Escupidera
del Mont Perdut. A partir d'aquí si no hi ha
neu l'ascensió no presenta cap dificultat.
S'ha de pujar la resta del corredor seguint
un camí ample i fressat, tot i que el ter

reny és força dret. Si hi ha neu el piolet i

els grampons són imprescindibles.

Després d'una ascensió força distreta

(40Q) assolim la planera esquena nord.
Girem a la dreta i remuntem els darrers
metres fins el cim del Mont Perdut (3.355
m), que, amb el permís de la Punta dAs

torg, és la tercera muntanya més alta
dels Pirineus. Mirador fantàstic! Descens

pel mateix itinerari.

Fitxa Tècnica:

Situació: Ordesa, massís de les Tres
Sorores, Torla, Broto (Aragó).

Durada: unes 3h 30 min d'ascensió des
del refugi, i unes 2h 30 min més pel des
cens. En total de 6h a 7h.

Època recomanada: de juliol a primers
d'octubre.

Dificultat: aquesta es concentra bàsica
ment en el corredor nord-oest. Pendents

força drets, perillós.

Material: piolet, grampons, bastons, ar

nés, cordino.

Desnivell positiu: uns 1.155 m.

Valoració: ferma ascensió a un dels

grans cims dels Pirineus.

3. POSETS (3.375 m)
Des del refugi Àngel Orús per la
Ruta Real

El Posets és la segona muntanya més
alta de la serralada; no obstant això, no

té la popularitat dels altres gegants piri
nencs. A què és degut? Probablement a

què el Posets no té cap ruta cèl-Iebre,
del tipus de lla Salenques-Tempestats a

IAneto, o la paret nord del Mont Perdut.
No obstant això, la ruta que transcorre

per la Canal Fonda és força atractiva i

distreta.

Situats al Refugi Àngel Orús o del For
cau (2.100 m), situat a poc més d'1 h
45 min a peu de l'aparcament del final de



Durada: de 4h a 4h 30 min d'ascensió,
i unes 3h de descens. En total de 7h El Posets
a 8h.

la pista de la vall d'Eriste, agafarem un

camí ample i fressat i ens dirigirem ge
neralment en sentit nord-oest, remuntant

una primera part força dreta que, sense

dificultats ens portarà a una zona més
verda i planera. Poc a poc ens acostem

a l'entrada de la Canal Fonda, un estret

barranc que no presenta gaire dificultat,
però on els grampons poden ser im

prescindibles fins ben entrat l'estiu. Els

pendissos que menen al coll del Diente

(3.100 m), són els més drets i complica
des (40º). No obstant això, sense neu, no

tenen cap problema.

A partir del coll -i després de fer una cur

ta grimpada (Iº)- l'itinerari transcorre per
uns pendents molt amples que, sense

gaires dificultats, ens porten a l'aresta

que mena al cim. Seguim per aquesta
durant un centenar de metres. És aèria
i una mica estreta, però sense neu no

té dificultat, doncs s'hi camina bé. Final

ment arribem al cim del Posets (3.375
m), segona cota dels Pirineus! El des
cens el farem pel mateix itinerari.

Fitxa Tècnica:

Situació: vall d'Eriste, Benasc (Aragó).

Època recomanada: de primers de juli
ol a primers d'octubre.

Dificultat: cap sense neu, i pendents
drets i un xic delicats si la ruta està ne

vada.

Material: piolet, grampons, bastons.

Desnivell positiu: uns 1.300 m.

Valoració: itinerari preciós i molt reco

manable. La vall d'Eriste és un regal per
als ulls!

4. VINHAMALA (VIGNEMALE)
(3.298 m)
Des del refugi de Bayssellance
per la Glacera d'Ossoue

Probablement aquest és el massís més

alpí i amb més caràcter dels Pirineus.

Descaradament atractiu i salvatge,
gaudeix d'unes parets impressionants i

verticals. Exceptuant el vessant est, tots

els altres són molt alts i verticals. A la
cara est hi ha la glacera d'Ossoue, l'iti

nerari proposat. Aquesta és una de les

glaceres més espectaculars i grans dels

Pirineus.

Des del refugi de Baysellance (2.651 m)
situat a unes 3 hores a peu de l'aparca
ment del final de la pista que prové de

Gavarnie, ens dirigirem en sentit sud
oest primer, i sud-est tot seguit, a través
d'un camí-sender (una mica aeri) que
ens portarà fins a l'entrada de la glace
ra d'Ossoue. A partir d'aquí el piolet i els

grampons són imprescindibles.

La part més dreta de la glacera d'Osso

ue la superarem per l'esquerra, directa

ment (40º), o per la dreta, fent una llarga
travessa fins a sota la vertical de l'Espat
lla de Chausenque. Una nova travessa,
aquesta vegada cap a l'esquerra, ens

porta a superar còmodament la part més

dreta de la glacera. Cap als 3.000 me

tres el pendent es torna molt més suau

i arribem a la conca superior d'Ossoue.
La corona rocosa que envolta la glacera
està formada per nou cims de tres mil

metres! t'ambient és magnífic!

A principis d'estiu es pot entrar a la gla
cera directament, pujant per uns pen
dents de 30º/35º que ens faran guanyar
un parell de centenars de metres de
desnivell en poca estona. Atenció a les

esquerdes que aquí n'hi ha moltes!
Ens dirigirem cap al cim més alt: la Pique
Longue o Grand Vignemale (3.298 m).

Bonica aresta final del Pic Central (Vignemale)
excursionisme 7
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La Pica d'Estats

S'arriba a la base sense problemes. La
darrera part de l'ascensió és delicada,
doncs cal superar una paret força dre

ta, damunt de roca i terreny mixt deli
cat (11/11+), anant amb molta cura amb
la caiguda de pedres. Finalment s'arriba
al cim de la Pique Longue (3.298 m),
sostre del massís. Descens per la ma

teixa ruta.

Fitxa Tècnica:

Situació: massís de Vinhamala, Gavar
nie (França).

Durada: de 3h a 4h del refugi al cim, i
unes 2h més pel descens. En total de 5h
15 min a 6h 30 min.

Època recomanada: de mitjans de juny
a mitjans de setembre.

Dificultat: un senyor itinerari!Té de tot;
pendents drets, grimpada, glacera, es

querres, molt d'ambient.

Material: piolet, grampons, bastons, ar

nés, un parell de cargols, bagues, 2 o 3

mosquetons.

Desnivell positiu: uns 800 m.

Valoració: un dels itineraris més ele
gants dels Pirineus!
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5. PICA D'ESTATS (3.143 m)
Des del refugi de Vallferrera per la
ruta normal

Aquesta és la muntanya més alta de Ca

talunya i el punt culminant d'un massís
situat a cavall entre el nostre país i l:A.riè

ja. Totes les rutes que porten al cim de la
Pica són llargues i dures.

Prenent com a punt de partida el refugi
de Vallferrera (1.940 m), agafem el camí

que comença al costat del refugi i ens

dirigim en sentit nord, primerament, i

nord-oest a continuació. A la part baixa
encara hi ha molta vegetació. Una llar

ga travessa de dreta a esquerra per un

camí excel-lent ens porta al principi de la
vall que porta al nostre cim. Sense cap
complicació, per un camí ample i fressat
arribem als estanys de Sotllo i d'Estats.

Aquest segon llac es troba ben a prop
de l'inici de la pujada al port de Sotllo, el
tram més feixuc i dret de tota l'ascensió.
Observada des d'aquí la paret sud-oest
de la Pica d'Estats es mostra molt éle

gant i alta.

Un camí excel· lent però, ens porta fins el

port de Sotllo (2.893 m). A partir d'aquí
sens presenten dues opcions: una és la
de pujar directament per la cresta oest!
nord-oest del pic Verdaguer i tot seguit la
Pica d'Estats. Aquesta cresta, sense ser

complicada, té un parell o tres de trams

delicats (11/111-) damunt d'una roca sovint

de dubtosa qualitat. Només us recoma

no la cresta si aneu acompanyats per
persones coneixedores del terreny. La

majoria d'accidents de la Pica d'Estats

passen en aquest itinerari.

La segona opció és molt més assequible
i consisteix a vorejar la Pica pel seu ves

sant nord, seguint un camí fressat que,
sense massa complicacions (neu gelada
a principis d'estiu: grampons!), ens porta
fins el coll de Riufred i tot seguit el cim de
la Pica d'Estats (3.143 m). Descens pel
mateix itinerari.

Fitxa Tècnica:

Situació: massís d'Estats, Àreu, Vallfer
rera (Catalunya).

Durada: de 4h 30 min a 5h d'ascens, i

unes 3h pel descens. En total de 7h 30
min a 8h 30 min.

Època recomanada: de finals de juny a

principis d'octubre.



Dificultat: cap sense neu i petites difi

cultats en la cresta oesVnord-oest.

Material: bastons. El piolet i els gram
pons són imprescindibles fins ben entrat
l'estiu.

Desnivell positiu: prop de 1.500 m acu

mulats.

Valoració: cim exemplar, ruta llarga, de
les que deixen petja!

6. PIC DE VALLHIBERNA

(3.067 m)
Des de l'embassament de Llauset

per la ruta dels llacs

El pic de Vallhiberna és un dels massis
sos més espectaculars dels Pirineus.
Forma part d'un massís independent on

hi ha dos pics més de tres mil metres: el

Vallhiberna Est i la Tuca de les Culebres,
el tres mil més meridional de la serrala
da. Itinerari molt atractiu i senzill.

Agafant com a punt de partida la pla
taforma de l'embassament de Llauset

(2.200 m), situat al final de la pista que
neix al poble dAneto, ens dirigirem en

sentit nord-oest, a través d'un camí am

ple i molt ben fressat (GR 11), sempre
en paral·lel a l'embassament fins que
arribarem al seu final. Tot seguit una for
ta pujada en sentit nord ens portarà fins
el bellíssim estany de Botornàs. A partir
d'aquí anem trobant llacs fins que s'arri
ba al darrer; l'estany Gelat, situat sota la
mola del Vallhiberna. El camí -exceptu
ant un tram de més rocam- segueix sent
excel-lent.

Arribem al tram final. A continuació ens

dirigim en sentit sud-oest primer i nord

oest seguidament, pujant per uns pen
dents molt forts que, sense neu no te

nen cap dificultat, fins assolir el pic de

Vallhiberna Est (3.038 m). A continua

ció, seguim una cresta calcària gairebé
horitzontal (I) que en poc menys de 15

minuts ens porta fins al pic de Vallhi
berna (3.067 m), separat de la Tuca de
les Culebres pel famós Pas del Cavall.
Excel-lent vista sobre IAneto i el Posets.

Descens pel mateix itinerari.

El Pic de Vallhibierna des de l'embassament de Llauset

Fitxa Tècnica:

Situació: massís de Vallhiberna, Aneto,
vall de Benasc (Aragó).

Durada: de 2h 50 min a 3h 15 min per
l'ascensió, i unes 2h pel descens. En to
tal de 5h a 6h.

Època recomanada: de principis de juli
ol a finals d'octubre.

Dificultat: cap sense neu.

Material: bastons.

Desnivell positiu: uns 870 m.

Valoració: ascensió molt bonica i en

tretinguda a un cim elegant. Molt reco

manable!
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Text i fotografies de Bernat Gasull Roig

El misteri de les creus

gravades al camí ral
de Tor a Norís
Molts en parlen; ningú, o pràcticament ningú, no les

sap. N'hi ha de falses. Fins i tot alguna de les fal
ses ha aparegut fotografiada en publicacions. Però
hi són les de debò? Les de la llegenda? Les que al

segle XVIII va fer gravar el bisbe Boitas en el vertigi
nós pas de l'Escala Cauba? Allí, al més recòndit dels
racons del Pallars? Vet ací doncs, la recerca d'una

llegenda.

Aquest tram de camí, encinglerat, amb cables i vertiginoses pa
rets de pedra seca per on s'enfila el sender, però en tan mal
estat que gairebé cal anar saltant de pedra en pedra, té tots
els ingredients de les més romàntiques de les llegendes. Hi he

passat moltes vegades a la recerca de les creus. Aquí, en un

mateix dia, he sentit el belar de més d'un centenar de moltons,
l'esbufec dels isards amb els cabrits acabats de néixer i la bra
ma dels cabirols. D'aquest tram de camí diuen que per tal que
els matxos no s'espantessin en veure tant d'abisme els tapaven
els ulls, i que així mateix també li feien al senyor bisbe quan hi

passava dalt d'una somera (tot això és del Bisbat d'Urgell). Sóc
I Coll del Cap de la Costa, davant del Salòria. �església mig

àrtica de Sant Semí i el poble de Norís encabit en un bar-

fic són ,ª,Ií balx, amb els seus dos únics habitants. Tot plegat,
i � ¡gue elLmateix s'ha fët llegenda.

La història del bisbe Boitas és ben viva entre la gent del Pallars, i

per descomptat a Tor i a Norís. I és ben viva en eillegendari recollit

pels escriptors, actuals i d'altres que ja són morts, que han furgat
aquest racó de món. De fet fins i tot l'explicava Verdaguer quan el
1882 va passar per aquest vertiginós tram de camí ral. El dia 11 de

juliol el teníem, una vegada fet el Pic de Salòria, baixant per la Vall
de Tor, cap a Norís. Hi deuria fer cap ben tard i baldat. �endemà
va descansar tot el dia en aquest poble. Però just abans d'arribar
a Norís en relata un text enigmàtic, tal volta dels que ha desvetllat
més frisances per als encuriosits excursionistes verdaguerians. A
la llibreta de notes que duia al damunt va escriure:

Lo camí que du a Norís és suau al principi i al peu del riu,
mes lleu lo deixa, enasprant-se en la serra, on se troben 2
creus gravades en la roca viva per to bisbe Baltas, que digué,
al despedir-se des d'aquest cim, d'eixos pobles, Os i Tor: "Si

puedo salir de aquí, no quiero más osos ni toros"

Per posar-nos en el context; cal dir que Josep de Boitas i Vélez,
nat a Orà (a l'actual Algèria), de pares catalans, fou bisbe d'Ur

gell entre el1785 i e11795, conegut per la imposició del castellà
i que va passar per allí, la Vall de Tor, en visita als territoris del
bisbat. Les referències a óssos i toros són els habitants d'as i de
Tor que havia visitat. Per tant les creus deurien estar fetes entre
el1785 i e11795, 100 anys abans que hi passés Verdaguer, ara

fa cosa de més de 200 anys. El motiu de les creus és, segons es

conta, com a prometença d'haver-se'n sortit d'unes valls de tan
mal passar; d'un cul de món.



"AI capdavall d'aquella serra se troba el poble de Norís, dominat a migdia per lo Salòria ( .. l" Jacint Verdaguer 1882

AI llibre Del Canigó a IAneto, Curt Witt

lin feia una apreciació sobre aquest text

que seria el pet d'en Romeu que va fer

trontollar la seu; perquè la cosa portaria
molta cua. Textualment hi deia:

Com descriu ben clarament Verdaguer,
aquest camípujava, al lloc on el riu gira
cap al sud, a les bordes del Campo i

des d'allà - "enasprant-se en la serra"
- a la cresta de l'Escala Calba, potser
al coll dArques, per baixar després,
ràpidament, a Norís. Dic "potser"perquè
no ho he investigat; feia massa calor.
Ofereixo un sopar al Ritz a qui em porti
una foto d'aquelles creus "gravades en

la roca viva per to bisbe Baltas':

El fet és que el filòleg canadenc, sense

haver fet el camí, va gosar atrevir-se a

jugar-se un sopar, tot suposant la difi
cultat o impossibilitat de la llegenda de

les creus. Doncs bé, en va obrir la veda.
Molts hi vam caure. Jo el primer. I evi
dentment altres. Només cal que et diguin
això del Ritz, perquè t'enfilis fins al Pa
llars a trobar les creus.

I efectivament, com jo molts deurien
trobar unes creus (finalment també
en Wittlin). Si ets bon observador, de
creus prou se'n veuen a la roca. Són

gargots fets amb poca traça ratllant una

pedra damunt l'altra. Fins i tot en una

tram se'n veu una de gravada a la roca.

No és pas estrany que algú reclamés
el sopar. La qüestió però és que cap
d'aquestes creus era la creu de debò;
cap d'elles era alguna de les que va fer

gravar el bisbe el segle XVIII. La gent
gran del país recordava perfectament
que de petits no hi eren, ni la gravada,
ni per descomptat les altres. I ben bé
es veu que encara el picat no ha assu

mit el mateix color de la roca ratllada.
La gravada, la més vella d'aquestes
roques, no deu tenir més de quaran
ta anys. Però, vet ací que aquesta és
l'única creu que apareix en algunes
fotos de publicacions de rutes o de

llegendes del Pallars. Però si aquesta
i totes les altres són falses: hi són les
de veritat? Algú les ha trobades? Hi ha

constància a la memòria de la gent del

país d'alguna altra creu?

L'església de Sant Serni de Noris

Aparentment la solució del dilema era

prou fàcil. Perquè hi havia efectivament

testimonis clars que recordaven l'existèn
cia d'una creu gravada que sí que s'adeia

perfectament a la de la llegenda (una, no

pas dues). Tanmateix els testimonis teni

en alguns inconvenients: o eren morts, o

eren massa grans per arribar-se al camí

o bé feia tant de temps que ja no vivien ni

a Norís ni a Tor, que no hi havia manera

de localitzar el lloc exacte per més que
fessin de guia. No voldria allargar-me en

les temptatives que voluntariosos cerca

dors de creus van fer en companyia de

testimonis. Tot fou en debades. Tot i les

neteges fins i tot de matolls i les repas
sades insistents de cada roca i passa al

llarg de l'encinglerat camí, no hi havia

manera de trobar la creu de veritat. Ai

las! Estava ben testimoniada, ben pre
sent en el Cisquet de Tor (que ja no hi

podria arribar als seus noranta repicats),
o els de Casa Guillem o Casa Pere Ma

iol de Norís, que sabent-la no recorda

ven exactament on era. Algú que també

hi anava al darrere em va dir que havia

arribat a la conclusió que havia desapa
reguda, que la roca deuria haver caigut,
i que només restaven les creus posteri
ors. Aquesta era, doncs, la conclusió ac

ceptada: la creu autèntica ja no hi era;

a bé no existia ningú que fos capaç de

recordar exactament on s'havia gravat.
La situació era desmoralitzadora. I per
això potser els llibres fotografiaven la cò

pia maldestre com a testimoni d'una lle

genda que no tenia una empremta real,
però que calia il-lustrar quan es parlava
de la llegenda (així apareix encara per

exemple a la Guia del Pallars llegendari
publicada el 2010).

Però hi havia encara algú, només una

persona, l'única que havia viscut sempre
i encara vivia a Norís. Era en Joanico de

Casa Sabater, i per les fonts, i la intuïció,
aquesta persona era la darrera espe

rança. El 18 d'abril del 2010 vam anar a

espetegar a Norís, i només entrar-hi ens

vam trobar en Benito de Casa Pere Maiol,
qui ens va acompanyar a l'altra casa ha-



La Creu "falsa", la que no va fer gravar el
bisbe Boitas

bitada, la d'en Joanico de Casa Sabater.
En Joan és un pou de ciència. D'aquests
que encara et parlen del, temps que hi

trescaven per allí els ossos i aquests po
bles eren replens de vida. Li rellegia el
relat de Verdaguer i ell me'n refeia els
aclariments. Ell sabia exactament on era

la creu, tot i que per salut no s'hi podia
pas arribar. A més, tot i que feia temps
que no hi passava, estava convençu
díssim que encara hi era. La descripció
que en feia era d'una precisió fotogràfica.
Aquell vespre vam retrobar la creu. La del
bisbe. Antiga, perfectament tallada. Me
nuda però polida. Del mateix color que la

roca. Era amunt i un xic més a l'esquerra
de la creu falsa. En una lleixa que venint
d'on venia Verdaguer i en el supòsit que
més a sota n'hi hagués hagut una altra

(aquesta sí desapareguda) no era pas
difícil de trobar. La llegenda s'havia fet
veritat. I probablement aquesta serà la

primera vegada que surt publicada una

fotografia de la creu de debò.

No demanarem cap sopar al Ritz per
haver trobat la creu del bisbe -probable
ment qui se'l mereix és en Joanico de
Casa Sabater-, però sí que tindria el gust
d'acompanyar a un beure a qui em pugui
dir què se n'ha fet de la segona creu del
bisbe. No he sentit dir a ningú del territori

que conegués l'existència d'una segona
creu. Mai ningú no l'ha vista. Però la lle

genda parla de dues creus i així mateix
ho fa evident en Verdaguer. Per tant hi
eren totes dues. Però una deuria desa

parèixer fa ja molt de temps. Què se n'ha
fet? Va caure la roca per l'estimball?

On es troba l'indret?
Situació: Camí ral, camí vell de Tor a No
rís, a la Vall de Tor, tocant a la Vall Ferrera
al Pallars Sobirà

Cartografia: Pallars Sobirà Sud. Escala
1 :50.000 Editorial Piolet. Vall de Tor. Es
cala 1 :20.000 Editorial Piolet

Com arribar-hi: La manera més curta
és des de Norís o des de mitja carretera
dAlins a Tor. Tanmateix si partim de Tor
com va fer el poeta, seguirem per la car

retera (petita i poc transitada) encara no
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La creu gravada del bisbe Boitas

lm quilòmetre, amb paviment de ciment.
Llavors, en surt a mà dreta un camí se

nyalitzat amb cercles grocs amb un punt
negre al mig que pel solell va paral-lel per
la carretera (de fet és per estalviar-nos
un tros de carretera). Passa el riu del
barranc de Gerri per un pont de fusta i
es torna a ajuntar a la carretera. Fem un

quilòmetre més de pista pavimentada
i un altre senyal ens indica a la dreta el

camí que ens durà a Norís (aquí s'hi ar

riba en cotxe). Pugem cap a una borda,
baixem una mica i ens tornem a enfilar.

Aquest tram de camí, com diu Verdaguer,
és enasprat, sorprenent en tot el trajecte.
És el tram que travessa el llom de l'Es
cala Cauba per parets de pedra seca i

empedrat vertiginós, a voltes un poc en

runades o que cauen. És per això que
a trossos hi han habilitat alguns cables,
que gairebé ens podem estalviar d'uti
litzar. Arribarem, ja passats els cables,
en un contrafort molt marcat de la mun

tanya, on el camí es tornarà a endinsar
en el còrrec i fa reclau. És fàcil de reco

nèixer perquè després just en fa una bai
xada evident per l'altre costat on el camí
alterós davalla per damunt una paret de

pedra seca que s'aguanta gairebé per un

fil. En aquest collet del contrafort a més

La creu gravada del bisbe Boitas (amb el
dibuix resseguit)

el camí sega la roca, de manera que al
costat de la vall hi ha una mica de pe
nya que en acabat cau en estimball fins
al congost. És just en aquest punt, en el

pas del contrafort, on hi ha la creu. Cal
mirar al costat de muntanya (venint per
aquí a la dreta), al tros de roca pel costat

cap a Norís, de color un poc vermellosa i
a l'alçada dels malucs. Veurem una creu

gravada, maldestre, que aprofita una es

cletxa. Aquesta no és pas l'autèntica. No
arriba als 12 cm d'alçada per gairebé 9
de la perpendicular. La gent de Norís ens

recorda que de joves no hi era, la van fer
més tard, possiblement per indicar que hi
ha a la vora l'altra creu, car l'antiga resta
més amagada. Anant cap a Norís veureu

que en aquest tram hi ha més creus "no
ves" que ratllen superficialment la roca.

Ens tornem a situar a la creu primera. Mi
rant aquesta creu, l'altra, la de veritat, es

troba a la dreta en amunt, en una lleixa
del color gris de la roca que li toca l'aigua
de pluja. La paret vertical de la creu mal
destre fa una inclinació, hi ha matolls, es

torna aixecar i la creu (d'uns 6 x 4,5 cm)
és allí, a la segona lleixa. Entre la creu

"falsa" i la "bona" (més petita però molt
més perfecta) hi ha cosa de més d'1 m

de distància.



Refugi CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Caries

977267128/617808 816 W'N'vV refugicoro.com
· Altitud: 1.090 metres
· Ports de Beseit i al vessant nord del Caro
· Comarca: Baix Ebre
· Capacitat: 50 places
· Activitats: rnuntopyq, travesses, excursions, BD, engorjats, natura,
escalada, espeleoloqio

Refugi de REBOST
Bagà
608736714/615874761 W'N'vV.refugirebost.caf
· Altitud: 1 .670 metres
· Vessant sud de la Tosa d'Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BD, escalada, senderisme

Refugi MAS DEL TRONC
686 541 983 gUillemciaveria@gmail.com
W'N'vVwm3 .com/masdeltronc/

· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serro de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 30 places
· Activitats: travesses, passejades, BD, excursions, senderisme

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646744 669/972 145 107 W'N'vV.xalefuec.com
· Altitud: 1.505 metres
· La Molina, al Barri del Sitjar
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleologia
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Refugi lES CLOTES
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 968 metres
· AI nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, BD, senderisme, espeleologia

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

· Altitud: 2.460 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places

· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi GRÀCIA
Estany d'Airoto (lliure)
· Altitud: 2.200 metres
· Pirineu, massís de Marimanya, al sud de

I' estany d'Ai rota
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 1 2 places
· Activitats: muntanya, escalada, esquí de muntanya, travesses

Caseta del GARRAF
(Obert nomésla temporada d'estiu)
933329454
· Altitud: a nivell del mar

· Massís del Garraf
· Comarca: Garraf
· Capacitat: 14 places
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Refugi de PUIGCERCÓS
680 178 940 W'N'vV.refugi.confaconfes.caf

· Altitud: 820 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès, entre l'Hostolet

i el Cobert de Puigcercós
· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BD, pesca

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

Butlleta de subscripció
Se subscriu a la revista Excursionisme (sis números I' any)

per l'import de 15 euros anual

Nom Cognoms_____________________ _
__

DNI Adreça postal _

Població___________________________ Comarca
_

Tel.
_

Codi postal __

Fax._____________________ Correu electrònic
_

Oadesbancàries DDDD DDDD DD DDDDDDDDDD

Signatura Oata
_



SENDERISTA
""

DE COLL CARDUS
Text i fotografies de Joan M. Vives

El nom d'aquest sender és ben
curiós i el vaig trobar per casu

alitat. Feia uns quants anys que
no trepitjava el Ros (Cap del Ros,
segons l'ICC) i la darrera vegada
que ho vaig fer va ser en una mar

xa d'orientació. Aquell dia vaig
veure, una mica més enllà del

cim, una "pintada" amb el nom

de Forat del Vent. Jo havia utilit
zat l'antic mapa de Sant Salva
dor de les Espases de l'editorial

Alpina (de l'any 1966) i sempre
havia pensat que el Forat del
Vent era el co" on hi ha la bas
sa (a Oollserola també hi ha un

co" amb aquest nom) que hi ha
al peu del cim. En aquella mar

xa em vaig adonar que estava

equivocat. Més tard vaig saber

que era un avenc. Així que un

dia vaig aprofitar un matí per pu
jar el Ros i visitar l'avenc. Quan
vaig començar a caminar vaig
trobar uns indicadors força sem

blants als que podem veure en

altres indrets i més endavant em

va estranyar que en algun punt
hi hagués una mena de fita de

grans dimensions dins d'un rei
xat metàl-Ilc i amb un número.
De retorn al cotxe vaig trobar un

plafó que em va aclarir els dub
tes: havia seguit, parcialment,
els camins del "Bosc senderis
ta de Co" Cardús': En el plafó, a

més del logotip de l'ajuntament
hi havia el de Caixa Catalunya.
En aquest plafó s'indicaven els
camins amb uns punts d'entrada
al sender, anomenats "pas'; i uns

indrets numerats. Una setmana
més tard vaig tornar-hi amb la
intenció de seguir la ruta.
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El cim del Ros



Cal dir que vaig buscar informació per in

ternet. Curiosament, no hi ha informació

en el web de IAjuntament de Viladeca

valls ni en el de Caixa Catalunya. Vaig
trobar alguna notícia sobre el projecte i
una plana web de l'empresa que va re

dactar-lo o fer-lo, però tampoc hi ha infor
mació detallada de la ruta ni dels punts
de pas. Aquesta empresa (Emprendre
Paisatge / info@emprendre.es) ha fet al
tres projectes com "Els 3 ments" "Tines

al Bages sud': "Forns de calç a Matade

pera" i algun altre fora de Catalunya.

Atès que no hi ha descripció d'aquest iti

nerari, tot seguit, podreu trobar el relat de
la ruta que vaig fer i que segueix gairebé
tots els punts de la "ruta senderista" (n'hi
ha un que queda fora de l'itinerari que
vaig fer, perquè hi ha un punt on es pot fer
drecera i jo vaig fer una volta més llarga).

PUNTS D'INTERÈS

Turó del Ros (el Ros, segons els vila

cavallencs). És un turó de 640 m que ha

quedat aïllat entre l'autopista de Manre

sa (E-9/C-16) i la carretera (C-58). No
és un cim gaire present en les sortides

excursionistes, però sí que la gent de Vi

ladecavalls té la tradició de fer el canvi
de la senyera el dia 11 de setembre. AI

cim hi ha una placa dedicada a Sebastià

Homs, promotor de la pujada al cim en

aquella data. És un cim força panoràmic,
perquè per una banda tenim Montserrat

i Sant Salvador de les Espases i Sant

Llorenç de Munt per l'altra; més lluny
veiem el Montseny, la serralada de Ma

rina, Collserola, l'Ordal, el Montmell, els

Rasos de Peguera, el Port del Comte, el

Puigllançada ...

Forns de calç. Durant el recorregut veu

rem tres forns de calç. El primer té dues

olles i és d'una tipologia més industrial
atès que hi havia construccions annexes

Can Buxeres situada al cim del turó

Coli de
Can Margarit
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i la paret de l'edifici és de totxanes. A so

bre mateix n'hi ha un de més efímer i no

més té la boca i l'olla. El tercer, el de Can

Boada, té les mateixes característiques
que aquest darrer.

Pedrera de Joan Purull. Està situada uns

metres més amunt dels dos primers forns
de calç. La vegetació ja l'ha tapat una

mica, però ens podem fer una idea de les
seves dimensions. Evidentment, d'aquí
sortia la pedra que es coïa als forns.

Altres turons per on passem (turó de
la Barrumbina, turó de les Bassotes, turó
de les Guixeres). Gaudeixen d'un pano
rama més local. En canvi el turó dels
Quatre Termes és completament boscat.

Cal Ros. La casa que dóna nom al turó
està situada a pocs metres de desnivell
del cim, però només en resta unes pa
rets i algun marge. Estava orientada cap
al sud i gaudia d'una bona vista panorà
mica. Una mica més avall de la casa hi

ha un sector, que els arbres mantenen

amagat, on hi ha força marges.

Forat del Vent. Es tracta d'un avenc si

tuat a la carena oest que davalla del cim.

La seva entrada és de dimensions molt

reduïdes.

Cova de les Pedres i cova de les Tres

Boques. La primera és una galeria incli

nada i descendent i la segona és una ga
leria ascendent amb un parell d'entrades

a la part alta. En la primera s'hi han fet
troballes de material del període calcolí

tic penjolls, puntes de sageta, peces de

sílex, peces de ceràmica i ossos i frag
ments de crani humà; la segona, segons
ens diu un fulletó d'un pessebre que hi

ha a l'entrada, va servir d'amagatall du

rant la guerra de 1936-39.

Can Boada de les Parentes. És una

casa de pagès situada en una petita
elevació que domina uns fondals on hi

havia camps. Actualment sembla que té
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La vegetació predominant és el pi blanc,
que ens alguns indrets està molt barrejat
amb l'alzina. En algun punt les alzines El Ros vist des de l'entorn de Can Boada
són l'arbre dominant. També podrem
veure algun roure i els matolls són típi
cament mediterranis: llentiscle, garric,
romaní, bruc i càdec. En algun punt de la
carena també hi trobarem boix.

molt poca activitat i només hi ha algun
tros dedicat a l'horta.

Fondal dels Llorers. Es tracta d'una clo
tada on abunden els llorers, juntament
amb aladerns i roures. A la vora es ve

uen marges de pedra seca.

Can Margarit. La casa està molt enru

nada i hi ha una bassa per als incendis
forestals. A la part més propera al camí
hi ha les restes del que sembla una tina;
a la part més allunyada del camí hi ha

dues construccions de volta de canó,
una de les quals és de grans dimensi
ons. En un pla al peu de la casa hi ha la
font que conserva el safareig. Podem fer
nos una idea de les condicions de vida,
perquè per anar a la font, s'havia de fer
una estoneta de camí.

Can Buxeres. És un gran casal situat
al cim d'un turó amb aires de castell. Va

ser construït per Lluís Maria Buxeres du
rant el primer terç del segle XX. Sembla
ser que va construir aquest gran casal

després de fer fortuna amb el comerç
colonial. Aquesta casa va ser un restau
rant. També hi ha una capella dedicada
a Sant Lluís.

Pedra Degollada. Es tracta d'un bloc de
quars de forma ben curiosa i situada en

el vessant que davalla cap al torrent.

Vegetació i geologia. El recorregut ens

permet veure diversos tipus de roca. Co
mencem amb les pissarres que canvien
a conglomerats al turó de la Barrumbina;
després apareixen la roca calcària i els

gresos, per tornar a trobar les roques
calcàries al Ros. En una part de l'itine
rari, al peu del Ros, apareixen margues.

IJTINERARI

Començarem el nostre periple a la ur

banització Can Corbera. AI darrere del
local de l:A.ssociació de Veïns hi ha una

esplanada per on marxa el camí vell de
Vacarisses. Nosaltres hem de seguir el
carrer asfaltat que s'enfila; és el Camí
de Can Buxeres i només tenim cases a

l'esquerra. Si ens hi fixem, veurem que
estem seguint uns senyals de pintura de
color vermell amb un cercle blanc al mig;
és el camí Romeu a Montserrat. Passem

pel costat d'un transformador on hi ha
un carrer que marxa cap a l'esquerra i

seguim pujant fins que s'acaben les ca-
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ses. La pista continua estant asfaltada i

puja entre un bosc d'alzines i pins.

Arribarem a un revolt cap a l'esquerra;
a la dreta veiem un indicador (inici del
sender de tramuntana) i una pista amb

la indicació de la font de Sant Miquel.
Deixem aquesta pista i pugem per un

camí ample que es bifurca una mica
més endavant. Tirem cap a l'esquerra,
puja una mica i planeja i fa una gran lla

çada per arribar a una carena. Allà girem
cap a l'esquerra i tot seguit trobem uns

blocs de conglomerat amb una petita
paret de pedra seca i més endavant som

al cim del turó de la Barrumbina, també
format per uns grans blocs. Tenim una

bona panoràmica cap al sud. Seguim la

carena i aviat comencem a baixar fins
a situar-nos uns metres més amunt que
la pista asfaltada que tenim a l'esquerra.
Enllacem amb un camí que ens ve per
la dreta i una mica més enllà amb un al
tre que també ve per la mateixa banda;
llavors el camí es fa-més ample i arriba

a una mena de collet a tocar de la carre

tera asfaltada.

veurem Sant Llorenç del Munt. AI davant

tenim el turó dels Quatre Termes, cap a

on anem. La baixada per la carena és
relativament forta i s'acaba en arribar a

una pista. Som al coll de Can Margarit,
una mica allargat. Seguim la pista, però
la deixem per prendre un corriol que
trobem a la dreta. Tot seguit deixem un

trencall a la dreta. La pujada és forta.

El turó dels Quatre Termes és comple
tament boscós. Desconec quins termes

indica i si eren municipals (actualment
només hi ha dos municipis) a de propi
etats a d'un altre tipus. Una mica a la

dreta, hi ha una pedra que crec que po
dria ser la fita que indicava la partió, tot
i que no vaig saber veure-hi cap inscrip
ció. Tornem a baixar; ho fem decidida
ment amb algun tram rocós; finalment,
una curta baixada ens situa en un callet

on hi ha una bassa i un camí que mar

xa cap a la dreta. Nosaltres tirem cap a

l'esquerra i trobem el corriol que s'enfila
al Ros. Un minut, més endavant, trobem

un viarany, a l'esquerra, que ens portarà
a la casa del Ros. No en queda gairebé
res; només algunes parets ens donen
idea de les seves dimensions, però sí

que té una bona visió panoràmica. Tor-
En aquest punt hi ha una pista que va

cap a la dreta. Si la seguim, uns metres

més enllà, trobem el forn Riscal on hi ha

dos forns amb les restes de construcci
ons. Tornem enrere i ara prenem el camí

que puja. Ben aviat tindrem el forn a la
dreta i el podrem veure per dalt; a l'es

querra tenim un altre forn, però aquest
deu ser més antic per les seves carac

terístiques. Una mica més amunt, en un

revolt molt marcat, trobem un trencall. A

la dreta tenim la pedrera de Joan Purull.

Si hi anem, veurem les parets d'on s'ex
treia la roca calcària que alimentava els
forns. Retornem al camí i seguim pujant.
Entre els arbres veiem Can Buxeres,
al cim del seu turó. Trobarem un nou

trencall; a la dreta tenim el turó de les

Bassotes que és només a un minut i des Placa al cim del Ros
d'on tenim, com en l'altre turó, una bona

visió panoràmica cap al sud.

Retornarem al camí i un parell de minuts
més enllà trobem un senderó poc mar

cat, a l'esquerra. Si el seguim anirem

a parar, en un parell de minuts més, a

un petit mirador amb una capelleta de

Sant Miquel; al davant mateix tenim Can
Buxeres. El camí és planer i arriba a

un petit pla on hi ha una altra capelle
ta, aquest cop amb la Mare de Déu de

Montserrat. El camí es redreça i arribem

al punt 6 de la "ruta senderista" el turó
de les Guixeres, segons ens indica la

fita, però aquesta elevació és completa
ment emboscada. El corriol fa una forta
baixada i passa un callet per tornar a

pujar i situar-nos en una altra elevació,
amb vista cap al nord. Emprenem una

forta baixada; a sota nostre tenim el coll

Cardús, amb la masia i la carretera. Més
enllà veiem Montserrat i, si ens girem,

nem enrere i pugem, no gaire fortament.

Sortim a una pista i al davant tenim les
instal-lacions que hi ha al cim. Passem

per l'esquerra de les installacions i pu

gem un curt tros que ens situa al cim, on

aneja la bandera.

Des d'aquí podem anar al Forat del Vent.

Hem de continuar per la carena, baixant

una mica pel cantó nord, per posar-nos

després al cantó sud i anar baixant. Cal

dir que el corriol és poc fresat però els

senyals ens guiaran.

Des del cim, hem de tornar a baixar pel
camí que hem fet de pujada. Ara en arri

bar al camí de la bassa, hem d'anar cap
a la dreta per començar la baixada. El

camí es transforma en una antiga pista,
de fortíssim pendent i molt pedregosa.
A l'esquerra hi ha un sector, comple
tament amagat pels arbres, que és ple
de marges (devien ser els camps de la

casa del Ros).

Un tros avall, quan gairebé la pista deixa

de baixar, trobem un trencall planer que
va cap a la dreta. Aquí hem de decidir si

volem fer una mica d'aventura per anar

a la cova de les Pedres.
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Si volem anar a la cova, hem d'entrar en

la pista que planeja i abans d'arribar al
final, hem de trobar unes fites, a la dreta.
Ens enfilem al marge i comencem a pu
jar entre alzines. Passem unes roques
inclinades i una petita tartera i efectu
em una mena de flanqueig ascendent
amb algun tram de forta pujada. Pas
sem a la vora d'una paret i pugem per
trobar-nos amb unes roques inclinades.
Baixem una mica i trobem un pas de
roca amb una mena de clot al mig. Un
cop l'hem passat voregem unes parets
i trobem una canaleta de pujada forta.
A la dreta, en un clap de roca, veurem

un petit senyal de pintura i, tot fent uns

metres de pla, arribem a la cova de
les Tres Boques. Aquesta cova és una

galeria ascendent (al costat hi ha una

antiga via d'escalada). Desfem el camí
i pugem una mica més per la canaleta

per passar entre unes roques. Arribem
a un petit pla al peu d'una placa de roca

on hi ha instal-lada una cinta que facilita
la pujada. AI capdamunt de la placa fem
un flanqueig cap a la dreta, una mica

emboscat, i arribem a la cova de les
Pedres.

Si no volem anar a la cova a ja n'hem
tornat, continuarem la baixada una mica
més. El nostre camí es fa planer i gira
cap a l'esquerra. Ara baixem molt su

aument fins a un encreuament de pis
tes. Nosaltres girem 180º (si anem cap
a l'esquerra, passarem pel fondal dels
Llorers i per un forn de calç molt mal
mès que queda a la dreta de la pista i
anirem a parar a Can Margarit; no cal
dir que farem drecera). La pista baixa

per un terreny més obert i en trobarem
una altra que ens ve per l'esquerra. La
direcció que ens ha fet prendre la pista
ens permet contemplar el cim del Ros,
atès que hi passem per sota. Trobem un

altre trencall on deixem la pista que mar-
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xa cap a la dreta i una mica més enllà
trobem un altre forn de calç, força mal
mès. Seguim baixant i trobem una pista
que ens ve per l'esquerra, fent un angle
recte a la nostra. La prenem. Deixem
un trencall a la dreta i anem planejant;
veurem la casa de Can Boada, que per
aquest vessant està enlairada en un tu
ronet. La pista revolta la clotada on hi ha
uns camps i ens fa passar per davant
de l'era de Can Boada; pugem lleument,
deixant un camí que baixa als camps
(poc conreats). Ens enfilarem fins a un

callet on apareixen pissarres i conglo
merats. Aquí hi ha una fita que indica la

propietat de Can Buxeres. Deixem una

pista que marxa cap a la dreta i prenem
la pista que comença a baixar lleument.
Ara veurem Can Buxeres, al cim del turó.
Trobarem una pista poc fressada, a la
dreta, a sota la que estem seguint. Si la
prenem, baixarem fins a un pla on hi ha
un dipòsit circular; al seu darrere troba
rem la font de Can Margarit. Tornem a

pujar a la pista que hem deixat i que ara

fa pujada per enllaçar amb unes pistes
que vénen per l'esquerra. En la prime
ra trobem la indicació cap al fondal dels
Llorers i el camí romeu que ens portaria
al coll de Can Margarit. Arribem a les ru

ïnes de Can Margarit on hi ha un dipòsit
d'aigua. Tornem a planejar i passem per
una explanada on hi ha un tancat. Pu
gem una mica i sortim a la pista asfal
tada amb unes fileres de xiprers a cada
costat; som a l'entrada de Can Buxeres.
Prenem la carretera asfaltada que fa una

llarga recta i passa pel costat d'un gran
cartell que indica la casa. Deixem el forn
Riscal a l'esquerra i baixem per asfalt.
Un bon tros avall, trobem unes baranes
de fusta i un petit pàrquing que ens indi
quen l'indret on hi ha la Roca Degollada,
un bloc de roca, realment curiós. Hem
de continuar trepitjant l'asfalt fins a arri
bar al punt de partida.

,.

HORARI I COTES

Urbanització Can Corbera (292 m) -

turó de la Barrumbina (468 m), 23 min
- forn Riscal (412 m), 8 min - pedrera
de Joan Purull (420 m), 3 min - bitur
cació al turó de les Bassotes (490 m),
10 min - turó de les Bassotes (538 m),
1 min - capelleta de Sant Miquel (543
m), 3 min - capelleta de la Mare de
Déu de Montserrat (544), 5 min - turó
de les Guixeres (577 m), 5 min - coll de
Can Margarit (527 m), 6 min - turó dels
Quatre Termes (635 m), 12 min - collet
i bassa (599 m), 6 min - Can Ros (605
m),2 min - el Ros (640 m), 6 min - Forat
del Vent (580 m), 4 min - el Ros (640
m),5 min - collet i bassa (599 m), 5 min
- trencall pista (505 m), 8 min - cova

de les Pedres (580 m), 15 min - tren

call pista (505 m), 12 min - forn de calç
(435 m), 10 min - Can Boada (383 m),
14 min - collet (421 m), 5 min - trencall
de la font (395 m), 6 min - font de Can

Margarit (382 m), 2 min - trencall de
la font (395 m), 2 min - Can Margarit
(412 m), 4 min - entrada Can Buxeres

(434 m), 5 min - Pedra Degollada (395
m), 7 min - urbanització Can Corbera

(292m), 13 min.

Total: 3 h 27 min

Desnivell: 800 m

Cova de les Pedres



CARACREMADA
"'

LA RUTA DEL PREPIRINEU CATALA
Text i fotografies de Pako Sánchez

La travessia del Colell al coll de Font Terrers (2a etapa ruta hivernal)

La ruta del Caracremada és un recorregut dissenyat per fer a peu, que discorre pels principals
massissos del Prepirineu català, enllaçant muntanyes com Rasos de Peguera, Serra d'Ensija, Pe

draforca, Serra del Verd, Serra del Port de Comte i Serra de Busa, i passant per pobles com Pegue
ra (despoblat), Saldes, Gósol, Sant Llorenç de Morunys i Llinars d'Aigua d'Ora

Es tracta d'una ruta completament se

nyalitzada i que compta amb un mapa
propi i, si els pronòstics es compleixen,
aviat també disposarà del seu correspo
nent llibre-guia.

La idea de dissenyar la ruta va sortir
d'una conversa amb el bon amic Pere

Mas, que abans regentava el restaurant
del Rasos de Peguera, on vaig treballar
una temporada com a cuiner. En un mo

ment en què cada vegada estan més
de moda aquest tipus de travessies de
diversos dies, era un xic estrany que
les muntanyes de 1:Alt Berguedà i 1:Alt

Solsonès, amb els seus magnífics i vari
ats racons, no comptessin amb una ruta

pròpia. El potencial era a tocar, només
calia fer un passeig pels prats de Rasos
de Peguera, al voltant del restaurant, per
idear la ruta en la seva totalitat: els lloms
verds d'Ensija situats sobre la vertigino
sa Roca d'en Ferrús, l'ocult Pedraforca
icona de la comarca i, sens dubte, el cim
més atractiu del Prepirineu, el panoràmic
Cap de Verd, la planera, bonassa i blan

quinosa Serra de Port de Comte i l'enig
màtic món de la Serra de Busa, amb les

seves agulles de conglomerat perdudes
entre les boirines de l'embassament de
la Llosa del Cavall.

A l'estiu del 2009 em vaig posar de ple
a treballar perquè la ruta prengués cos:

tractes amb la sempre feixuga i inope
rant Administració Pública; disseny, se

nyalització i neteja de camins, coordi
nació amb els diferents punts de suport
per dormir i menjar; primeres tasques de

divulgació utilitzant, prioritàriament, les
noves xarxes socials; penjar la informa
ció bàsica en el web i començar a con

feccionar el mapa i la futura guia escrita.

Per a mi, la ruta del Caracremada ha
estat la ruta del Zen. Gràcies a ella, i

sintetitzant la infinitat de cúmuls de cir
cumstàncies que han configurat un canvi
radical en la meva vida en molts aspec
tes, he après molt més del que m'espe
rava aprendre una vegada passades les
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quaranta primaveres. La ruta m'ha ense

nyat a passejar després de molts anys
en els quals he caminat; a observar el

meu voltant després de molts anys en

que només mirava; a embriagar-me de

perfums, després de molts anys en els

quals només olorava; a sobrevolar els

núvols, després de molts anys imagi
nant-me dalt d'aquestes grans masses

de cotó. La ruta ens aporta multitud de

paratges per sentir aquesta harmonia

absoluta amb la natura, harmonia que
és la quinta essència del Zen.

Les ruïnes del despoblat poble de Pe

guera ens permeten sentir el pes de la

gravetat, que torna les pedres una a una

al terra d'on un dia van ser esgarrapades.

Als prats del Portell, a l'extrem oest d'En

sija, podrem endevinar les invisibles pet
jades de les nimfes del bosc.

El Pedraforca ens transmet el magnetis
me primitiu i primari que només es troba

en les grans masses minerals isolades.

Dalt del Cap de Verd aprendrem a re

córrer les grans distàncies, transportats
per la vista aguditzada d'aquell que sap
escrutar els detalls del paisatge amb els

ulls del falcó.

Als prats del Camp Major, durant la bai
xada vers a Coll de Port, sabrem trobar
el moment per mandrejar, relaxar-nos i

sentir créixer la gespa. Deixarem que el
vent, sempre carregador d'energies, faci

confondre els nostres cabells amb l'es

bojarrada dansa de les flors.

AI refugi de IArp ens sorprendrem sem

pre de la posta de sol, per oblidar-nos tot

seguit del fosc ocàs i pensar immedia
tament en el sagrat misticisme del Sol

Naixent, que sempre ve per llevant i que
serà una nova representació del misteri

de la vida renovada.

A la serra del Port de Comte, durant el
solstici d'hivern, pintarem de nou els re

cords dels dies freds de l'any, sobre unes

immensitats àrtiques alhora perfumades
dels afables xiu-xius femenins de la me

diterrània.

Busa, amb la seva incomparable font
dalt de l'altiplà, ens congregarà en un

únic espai amb els cinc elements bàsics:

metall, aigua, fusta, foc i terra.

La ruta està dissenyada i preparada per
transportar-nos a un tipus d'excursionis
me amable, de bon gurmet. Per això re

sulta bàsic i transcendental la bona aco

llida que de ben segur rebreu als indrets

que serveixen de suport per iniciar a fi
nalitzar l'etapa, dormir, menjar i descan

sar. La ruta combina excursionisme, cul
tura (passem per joies del romànic com
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Arribada al refugi de l'Arp, amb les seves esplèdides i inoblidables vistes

Sant Llorenç de Morunys i Sant Pere de

Graudescales a podrem seguir les petja
des de Picasso a Gósol), història (com
la presó de Busa) i bona gastronomia. A

part hi ha altres al-licients annexes com

poder gaudir d'un bon banyen piscines
(fins i tot a l'hivern amb piscina coberta

d'aigua calenta), caiac, sauna, massat

ges, etc. És doncs una ruta per gaudir
d'uns dies en els quals es pot combi
nar esport, natura, descans, paisatges i

sans exercicis d'harmonia amb l'entorn
i d'introspecció. Com he dit abans, per

mi, la ruta del Caracremada ha estat una

ruta de Zen.

Qui no tenia res a veure amb el Zen era

en Caracremada, el personatge que ens

ha inspirat a donar nom a la ruta. Tot al
contrari, es tractava d'un home eterna

ment torturat, un llop solitari lluitador i

perseguit, que molt abans de morir cri

vellat a trets ja tenia ben clar quin seria

el seu destí. El Caracremada, nom amb
el qual es coneixia Ramon Vila, era un

berguedà nat al poble de Peguera, i és

Les Ilarges nits gèlides de l'hivern, converteixen l'aigua en capritxoses escultures



considerat com el darrer maqui català

que va lluitar fins al final dels seus dies
contra el franquisme.

Ramon Vila Capdevila (Peguera, Ber

guedà, 1908 - Castellnou de Bages,
1963) conegut també amb els sobre
noms de Caracremada, i Peus llargs va

ser un anarcosindicalista de la CNT du

rant la Segona República Espanyola.

Va combatre amb la resistència francesa
durant la Segona Guerra Mundial i va ser

un guerriller antifranquista fins a la seva

mort el 1963. Sempre va demostrar un

gran valor, atreviment i coneixement del
medi geogràfic que li van permetre una

llarga vida de clandestinitat i sabotatge
al règim, fins que, en una emboscada a

Castellnou de Bages, va caure mort per
les bales de la Guàrdia Civil.

Des de l'organització oferim la possibili
tat de gestionar les reserves per seguir
la ruta, amb un preu més econòmic, que
inclou tots els àpats i allotjaments, el

mapa, una samarreta tècnica exclusiva
de la ruta i un dossier informatiu, a més
de poder optar als diferents serveis an

nexes, també a preus més avantatjosos:
sauna, massatges, caiac ...

Roca d'en Ferrús, fins a coronar l'Es

tret, collada situada a 1.980 m d'alçada.
Des d'aquí, opcionalment, podem pujar
i baixar de la Gallina Pelada, que amb
els seus 2.317 m és el cim més alt de la
Serra d'Ensija. La pujada des del Portell
es fa per les anomenades "Llosanques"
que són unes menes d'arestes que
ens porten a assolir primer el cim de la
Roca Blanca i des d'aquí, vers l'est, per
una aresta aèria i fàcil, conquerir el cim

principal.

FITXA TÈCNICA
DE LA RUTA

Primera etapa:
Rasos de Peguera - despoblat de

Peguera - Serra d'Ensija - Gósol

Desnivell: + 597 m i - 1.152 m.

Opcional: pujada al Cap de la Gallina
Pelada des de l'Estret per les Llosan

ques i cim de la Roca Blanca +/- 337 m.

Horari: 6 h i 25 min (1 h 20 min més si es

vol coronar la serra d'Ensija).
Senyalització: taronges i blanques de
la Creu de Cabrer fins a Peguera. Ver
melles i blanques de Peguera a Gósol.
Verdes i blanques de Gósol al molí de
Gósol.

Síntesi de l'etapa: des de la Creu del
Cabrer (Rasos de Peguera), baixem per
la pista vers al nord, traspassem una

mena de llom (cartell) i iniciem el des
cens vers al poble abandonat de Pe

guera. Des de Peguera seguim el GR
vers a l'oest que passa per les runes del
mas de Ferrús, puja per la canal Gran,
sota els espectaculars estimballs de la

Tant si hem anat al cim com si no, cal
drà reemprendre la marxa des de l'Estret
fins a un altre coll anomenat el Portell.

Aquest tram discorre per una ampla cor

nisa situada sota les parets de la Rua
de l'Orenella. Des del Portell davallem

ja per bosc vers a l'oest tot seguint les

marques de GR fins a arribar a la vall a

les proximitats del petit poblat d'Espà. El
camí, que va paral-lel a la carretera, dis
corre pel seu marge sud evitant l'asfalt i

passant per un altre agregat anomenat
Sorribes i pel Coll de Cap de Creu fins
a l'entrada de Gósol. Girant vers a l'es

querra, direcció sud i seguint les indica
cions arribarem al final de l'etapa: el Molí
de Gósol, a 1.340 m d'alçada.

Segona etapa:
Molí de Gósol - serra del Verd -

Coll de Port

Desnivell: + 658 m de pujada i - 369 m.

Horari: 6 h i 10 min.

Senyalització: verdes i blanques i gro
gues i verdes i blanques i vermelles a

les pistes inicials. Grogues i blaves a la

pujada pel torrent Fosc fins al cim del

Cap del Verd. La davallada al cim pre
senta marques blaves en un principi,
blaves/grogues al final de la tartera fins
al Coll de Prat de Major i grogues des

d'aquí fins al Coll de Port. La resta (Coll
de Port - Refugi Arp) es fa per carretera

asfaltada.

El Cortal del Foguetó, 3r dia de la ruta hivernal
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Síntesi de l'etapa: primer anem pel cos

tat del riu per agafar un sistema de pis
tes i corriols que ens duu a la Borda del

Tinent. Després d'un canvi consecutiu

de pistes, primer cap a l'esquerra i des

prés vers a la dreta, prenem el camí que
ens porta vers al Torrent Fosc, una canal

que farem servir per pujar directament al

Coll de Belitres. Des del coll pugem l'am

ple cim situat a l'oest. El Cap del Verd,
2.283m, des del qual podem divisar la
totalitat de massissos de la ruta.

Davallem vers a l'oest seguint les mar

ques blaves i deixant de banda les mar

ques grogues (bifurcació molt propera
al cim). Tot seguint les taques blaves

davallem per una empinada tartera amb

pedra petita que ens ofereix una baixa
da final similar a la que trobàvem, anys
enrere, a la tartera del Pedraforca, però
amb una escala molt reduïda. Baixarem

la tartera i agafarem el corriol que va

vers a l'est, pel sud de l'aresta i passant
per diferents colls: Coll Veís, Coll de Prat

Major i l'aresta dels Ordiars. El final de

trajecte es fa pel vessant sud, tot resse

guint un sistema de camins i pistes que
primer perden desnivell i després tornen
a pujar. A les proximitats del Coll de Port
la pista torna a donar pas a un senderó.
El final d'etapa discorre per la carretera

asfaltada que enllaça Coll de Port amb

el refugi de IArp, a les proximitats de

l'aparcament de Tuixent Lavansa. Val a

dir que es pot fer nit a qualsevol dels dos

refugis, però les postes de sol del segon
be valen un esforç extra a final d'etapa,
per gaudir de l'espectacle.

Tercera etapa:
Refugi Arp - Port del Comte - Sant

Llorenç de Morunys

Desnivell: + 623 m i - 1.438 m.

Horari: 6 h i 45 min.

Senyalització: a la pujada a la Tossa

Pelada marques grogues/blaves, blaves
i fites a la part alta. Des de la Tossa Pe

lada fins al primer pàrquing de les pistes
d'esquí del Port del Comte, marques de
color blau. Des d'aquest primer pàrquing
fins a l'alberg de la Torre del Baró les ta

ques són grogues, amb algunes de gro
gues/verdes a la part baixa.

Síntesi de l'etapa: des del refugi de

IArp pugem directament per la rasa de
les pistes d'esquí, taques gorgues i bla
ves a les zones de bosc, que correspo
nen al circuit de raquetes que s'habilita a

l'hivern pels responsables de les pistes
d'esquí. Pugem de manera molt evident
la Tossa Pelada i des d'aquí, per terreny
molt poc accidentat i seguint les mar

ques i balises, assolim el Pedró dels
Quatre Batlles, punt culminant de la Ser
ra del Port del Comte i el serrat de les

Pedrusques. Des d'aquí, i amb tendèn-
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Esglesiola de Santa Margarida (3r dia de la ruta hivernal)

cia vers al sud-oest, anem a buscar la

pista que davalla vers al sud fins a aban

donar-la per fer un llarg flanqueig vers la
nostra esquerra fins al Portell del Llop
(cal seguir sempre les taques blaves).
Entrem ja a la zona de les pistes d'esquí
alpí, per anar a parar al forat de la Bòfia
i des d'aquí baixar fins a l'aparcament
de l'estació per la Rasa de la Bòfia. Pas
sem més tard per la zona de l'alberg del
Mirador i seguint la urbanització fins al

seu extrem sud iniciem el llarg descens

per bosc vers a Sant Llorenç, travessant

primer la carretera asfaltada que serveix

d'accés a les pistes d'esquí i passant
després pels masos de les Barraques,
dels Hiverns, l'ermita de Santa Magdale
na i la casa dels Traginers. Acabem l'eta

pa al càmping Morunys, on hi ha l'alberg
de Torre del Baró.

Quarta etapa:
Sant Llorenç de Morunys - serra

de Busa - Camping Aigua d'Ora

Desnivell: + 879 m i - 879 m.

Horari: 6 h i 45 min.

Senyalització: GR (vermelles i blanques)
des de l'alberg fins a Sant Llorenç de Mo

runys. Per la pujada a Trassera hi ha l'op
ció A (més complicada però a la vegada
més atractiva), que té taques grogues; i

l'opció B (més fàcil però menys atractiva),
que té marques de color blau. Des de

Trassera fins a Sant Pere de Graudesca

les, o sigui, tota la travessa de l'altiplà de

Busa, cal resseguir les taques de color

groc. De Sant Pere fins a final d'etapa tor

nem a orientar-nos gràcies a a la senyalit
zació de GR (vermelles i blanques).



Síntesi de l'etapa: des de l'alberg
anem al poble de Sant Llorenç tot se

guint el camí marcat amb senyals de
GR i que va força paral-lel a la carre

tera. Des de Sant Llorenç anem a les

proximitats del Pantà de la Llosa tot

seguint les petites valls situades al sud
de la població (Torrent de les Salines i

Rasa de les Valls) i evitant així l'asfalt.
Per creuar el pantà no ens queda més
remei que anar pels túnels i el pont. A
l'altre costat de les aigües se'ns pre
senten dues opcions: la més propera al

pont que puja per una pista vers a l'est
fins al Callet de Llengots i des d'aquí
per un camí aeri i amb passos divertits

però a la vegada un pel perillosos (tram
pedregós inclinat amb estimball sota

nostre, canal entre parets i passarella
de troncs sobre el buit tot reemplaçant
un tram de dos m de camí inexistent,
fins a arribar a les runes de Trassera,
(taques grogues). Si no volem anar per
aquests trams exposats, tenim l'opció
de seguir lacanal de l'Om, situada una

mica més al sud, passant prèviament
per un tercer túnel de la carretera.

Aquesta segona opció ens duu també
a les ruïnes de Tresserra sense compti
cacions (taques blaves).

Des de Tresserra pugem pel bosc obac
fins a la Creu de Capolat. Des d'aquí
s'ha de fer una visita obligada a la
Presó, situada més a ponent, i des

prés tornar vers a l'est per travessar
tot l'altiplà de Busa. Davallem a Sant
Pere de Graudescales pel Grau de Ca

l'Esguerrat i pel Torrent de la Baga. De
Sant Pere i anant per pistes vers al
nord seguint el GR i passant pel mira
dor dels Presidents, anirem a parar a

la carretera que comunica Berga i Sant

Llorenç, la qual haurem de travessar
en perpendicular, i des d'aquí anirem

fins al proper càmping df\igua d'Ora

per pista asfaltada. En aquest indret

finalitzem l'etapa.

Cinquena etapa:
Camping Aigua d'Ora - Sant Martí
de les Canals - Rasos de Peguera

del gran mas abandonat de la Casa
Grossa. Davallem al riu i anem pel
costat contrari, en un principi vers al
sud, fins a superar l'anomenada "Cos
tassa": pujada inclinada d'herba sobre
la qual trobem les runes de l'esglesi
ola de Sant Martí de les Canals. Des

d'aquí i per pistes encarem la pujada
vers als Rasos tot seguint les marques
grogues. Trobem un camió abandonat

bastant amunt i després la pista es

va transformant en corriol fins que va

a parar a la caseta més baixa de les

pistes abandonades dels Rasos. Ca
minant sota els remuntadors i cables

rovellats, anem a parar al restaurant

de la Creu, final de trajecte.

Desnivell: + 995 m.

Horari: 4 h i 25 min.

Senyalització: GR fins a les proximitats
del mas de Sorribes. Blaves fins a mitja
pujada vers la Casa Grossa. Grogues
des de meitat de trajecte de pujada a la

Casa Grossa fins a la finalització de la

travessia a Rasos.

Síntesi de l'etapa: comencem pujant
vers al nord per la pista asfaltada fins
a la font de Casanova, indret on aban

donem les marques de GR, seguim
vers la dreta fins a les proximitats del
mas de Sorribes, indret on comença
el camí de pujada pel costat oest del
riu d'Aigua d'Ora, passant per darrere

Per més informació consulteu el web:
www.rutacaracremada.com o podeu en

viar un correu a caracremada@live.com

El Pedraforca vist des dels boscos d'Ensija

Vora el refugi de l'Arp, poc abans d'una posta de sol bíblica
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Etapal _

La Condamine (Commune d'Oyacc) (1470 m)
Col de Vessonsz (2794 m) (4 h)
Col Chabely (2653 m) (5h)
Refll8i Cuney (2652 m) (6h)

Situats a Chamonix, passem el túnel del
Mont Blanc per arribar a Courmayeur,
ja a la vall dAosta. Agafem l'autopista
de peatge fins al desviament de la Vall

de Valpelline. Ens dirigim fins a Oyace,
on comencem la nostra travessa a peu.
Seguint la llarga vall del riu Vessona i un

cop passat la Vieille, ens enfilem cap al

coll, on gaudim d'una vista panoràmica
des del Mont Blanc fins al Monte Rosa

en un dia magnífic. Som al massís del

Luseney.

Després passem un parell d 'estanys i

de colls i abans d'arribar al refugi tro

bem un corriol una mica penjat amb

passamà, que serveix de colofó en la

primera jornada de la nostra travessa,
al costat del Santuari-Oratori de Cuney
o de Notre-Dame-des-Neiges, que ori

ginàriament era un lloc de pelegrinatge
de la Vall de Sant Barthélemy des del

segle XVII.

Etapa2 _

Refu¿si Cuney/Ermita Oratori

Col Terray (2.775 m)

Refl18i-lSivac de Reboulaz/Estany de Luse

ney (2.585 m) (lh 40 min)
Coll Livournea (2.858 m) (2h 40 min)
Ref Prarayer (2.005 m) (511 30 min)

Fins a Reboulaz -amb la retrospectiva
del Grivola (3.968 m)- seguim l'Alta Via

1 i a partir d'aquí ens desviem i agafem
l'itinerari 13 fins a Prarayer, al costat del
llac de Place Moulin (Vall de Bionaz) i

amb bona panoràmica de la Dent d'Hé
rens (4.179 m), fronterer a la regió del
Valais suís. Si haguéssim seguit l'itinera
ri 1, hauríem arribat directament al refugi
Barmasse en poc més de 5 hores.

Refugi i o ratori Cuney

Etapa3---�
Refu8i Prarayer
Col di Valcornere (3.075 m) (3h 30 min)
RefU8i PyrucCtl Vuillermoz (2909 m) (4h)
Llac Pantà de Ci8nana
Rifll8io bermaese (2.169 m) (6h)

Des de Prarayer agafem l'itinerari 12.

Pugem per la Vall Comba di Valcorne
ra i davant nostre com a teló de fons hi

ha el circ que forma el Dôme de Tzan

(3.250 m) i les seves glaceres. Alesho
res, trobem una gran roca en la qual
s'indica la desviació per arribar al coll. Hi

ha un curt tram equipat tipus via ferra
da sense complicacions i posteriorment
travessem unes congestes de neu fins
al coll Valcornera, el punt més alt de la
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Estany de Luseney-Reboulaz. AI fons, coll de Livournea

nostra travessa. D'aquí baixem brusca

ment per un terreny molt empinat amb

passamà inclòs i alguna congesta per
passar fins a Perucca.Tot aquest tram

està considerat EE, és a dir, per a sen

deristes "experts':

Des de l'estratègic refugi, per on passa
el Tour del Cerví, valia pena, arribar fins
als estanys de Dragone, Grant i coll de

Vofrède, amb vistes sobre el Cervino i

Monte Rosa.

Des del refugi s'agafa l'itinerari 35 que
passa a la vora d'un refugi-vivac, un es

tany i un magnífic salt d'aigua fins a ar

ribar al pantà de Cignana molt proper a

Barmasse.

Etapa4---�
Refu8i barnasse

Crétaa/Valtournenche (1.528 m) (lh 50 min)
Cheneil (2h 30 min)
Col des fontaines (2.696 m) (4h 20 min)
Col di Nannaz (2.773 m)
Ref Grand Tournalin (2.534 m) (6h 30 min)

Valtournenche és la pàtria dels més

prestigiosos guies d'alta muntanya que
van assolir el Cerví (4.478 m). En sor

tir del poble, creuem el riu Marmore, el

qual forma un impressionant engorjat,
el Gouffre des Bousserailles, situat una



mica més al nord en direcció a Breuil
Cervinia. En la pujada fins a Cheneil hi

ha bones perspectives sobre la famosa

muntanya, símbol de la vall. Malaurada
ment aquest dia no el vam poder veure a

causa dels núvols.

S'ha de dir que al final de la vall és pot
accedir a Breuil-Cervinia i i pujar amb
remuntadors fins a Zermatt, al llarg
d'un domini esquiable de 350 km. Cal
destacar la glacera del Plateau Rosa

(3.480 m), on es pot esquiar en pie estiu

(www.cervinia.it).

Un cop passats els dos colls sota els nú
vols, arribem a temps de no mullar-nos al

refugi del Grand Tournalin.

Des del refugi, accessible per una pis
ta forestal, hi ha la possibilitat de fer un

3.000, el Grand Tournalin (3.380 m; 3h),
situat entre les valls de Valtournenche i

Ayas. També és pot seguir el "Circuit dels
5 Refugis'; a l'ombra del Cerví i Monte
Rosa (www.sacados.it).

Eta2a5--�
Qefu81 Tournalin
ôt. Jacques (1.689 m)(lh 30 min)
Vieux Crest (1.935 m) Oh 45 min)

El mal temps no ens va permetre fer

aquesta etapa completa i vam haver de
fer un trasllat -per carretera- des del

poble de Stjacques fins a Champoluc
(1.568 m) Vall dAyas, des d' on surt un

camí preciós fins a Vieux Crest (1 h 15' a

peu). St. Jacques era en el temps deis
colons Walsers a Valsesians la capital
del "Cantó dels Alemanys': Aquest preci
ós poblet també és parada obligada del
Tour del Monte Rosa.

t.:arquitectura Walser va deixar edificis
de fusta (s.XVI-XVIII), "stadels" que ser

vien, d' habitage, d' estable i magatzem.

Abans, al matí, entre sol i núvols vam

fer una desviació fins al Col di Nana

(2.658 m) i el cim M. Croce (2.894 m)
per intentar veure el Massís del Monte

Rosa, molt ennuvolat.

Pel que fa a Vieux Crest, hi arriba un te

lecabina, ja que a l'hivern funciona com

una estació d'esquí (www.monterosa
ski.comles).

El poblet -molt rural, tradicional i tran

quil- té un encant especial que ens

transporta a altres temps. Aquell vespre,
vam celebrar tots plegats, francesos i

catalans, el darrer sopar del nostre iti
nerari, prenent la típica gralla a cafè a

la valdotaine servit amb la "Coupe de
IAmitié':

Refugi de Perucca

Etapa6---
Vieux Crest - Cuneaz (2.057 ID) (30')
Col Pinter (2.777 m) (2h 10 min)
Qefu8i Alpenzu (1.770 rn)
Gressoney ót.Jeen (1.385 ID) (5h)

Fins a Cuneaz agafem l'itinerari 13.

Aquest poblet és un dels més alts d'Eu

ropa. Molt rústic, té com a teló de fons, el
Grand Tournalin (3.379 m).

A Gressoney (Vall de Lys), amb el
Monte Rosa (4.634 m) i la glacera de
Lyskamm al fons, ens acomiadem d'

aquesta magnífica travessia. Precisa
ment d'aquest poble, situat a 80 km.
de la ciutat d'Aosta, cal destacar el
seu centre històric amb algunes ca

ses típiques Walser, així com la seva

església i el museu parroquial amb el
seu gran crucifix de mitjans del segle
XIII. Als afores, una mica més avall,
en Belvedère, hi ha el bonic castell de
Savoia, construït entre 1899 i 1904,
que va ser residència d'estiu de la
reina Margarita.

Per acabar, cal assenyalar que a mitjans
de setembre es fa la prova Endurance
Trail Tor des Géants que recorre 330 km.
de senders, l'Alta Via 1 i l'Alta Via 2 (la
que va pel sud de la regió, ala vora del
Parc Nacional del Gran Paradiso). El
tour complert a la Val d'Aosta s'ha de fer
en menys de 150 h (www.tordesqeants,
itltordesgeants/i ndex. php).

Cerví des de la vall de Valtournenche
Cervinia

Participants
Asela Gutiérrez, Josep Amorós, Francisco

Fuentes, Lluis A. Gabañach i Jordi allé.

Webs d'interès

www.regione.vda.it
www.meteoalpi.com
www.savda.it
Randonnée "Entre Mont Blanc et Mont
Rose en image':

Cartografia
Cervino, Matterhorn e Monte Rosa IGC 5
Escala 1:50.000
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e0NSTANTINOBLE
CAPITAL DE L'IMPERI
ROMÀ D'ORIENT

Quan es parla d'Istanbul el primer que ens ve al cap són les seves mes

quites i els seus palaus otomans però oblidem que va ser la capital de

l'imperi Romà d'Orient amb el nom de Constantinoble fins a l'any 1453,
que va ser conquerida pels otomans. L:Europa Occidental que moltes

vegades es creu ser el centre del món, com es pot veure en els ma

pamundis, oblida en molts textos històrics, especialment en el que po
dríem anomenar "ensenyament reglat� que l'imperi Romà d'Occident va

acabar al 476, però el d'Orient va durar 1000 anys més. Tenim una certa

tendència a creure que l'únic correcte és el que fem en el món occiden

tal, i respectem poc altres cultures i creences diferents de les nostres.

En aquest reportatge us mostrem alguns dels monuments que hi ha a la
ciutat d'Istanbul i que pertanyen al seu passat romà.

L:inici de l'Imperi Bizantí o Imperi Romà
d'Orient es pot datar a l'any 330, quan
Constantí el Gran va fundar Constan

tinoble, a les runes d'una antiga ciutat

grega anomenada Bizanci. També hi ha

historiadors que el daten a l'any 395,
quan a la mort de l'emperador Teodosi

I, l'Imperi Romà va quedar definitiva

ment dividit en dues meitats, l'oriental
i l'occidental.

Durant tot aquest període de més de
tOOO anys van haver-hi diverses èpo
ques d'expansió i de pèrdua de territori
de l'imperi. AI final només hi quedava
Constantinoble, que era una ciutat inex

pugnable a causa de les muralles que
va restaurar i construir Teodosi II (408-
450) de les quals encara es conserven

molts trams en bon estat. De fet ningú
va poder conquerir la ciutat fins al 1204

Petita Santa Sofia
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quan ho van fer els creuats durant la

quarta Croada. Fou alliberada per Mi

quel VIII Paleòleg al 126t La caiguda
definitiva de Constantinoble sota domini

turc el29 de maig de 1453 va ser un es

deveniment que va impactar la societat

europea de l'època i que es considera

el final de l'edat mitjana. La ciutat va

caure després d'un llarg setge i anys de

conflictes amb els turcs, que ja havien

conquerit la resta de l'imperi Bizantí, a

causa de la tenacitat del sultà Mehmet

II, anomenat aleshores Fatih, en turc

«El Conqueridor».

Les muralles de Constantinoble o mura

lles de Teodosi, amb les seves 11 portes
fortificades i les seves 92 torres, són
una llarga cadena de doble muralla que
va defensar el flanc interior de Cons
tantinoble durant més de dos mil anys.
Tenen més de 6,5 km i van del mar de
Màrmara a la Banya d'Or. Estan cons

truïdes a base de fileres de maons ver

mells que alternen amb blocs de gres.
El castell de Yedikule o el castell de les
Set Torres s'alça en el tram meridional

de les muralles. Les set torres estan uni

des per espessos murs que componen
una fortalesa pentagonal i un dels seus

costats forma part de la muralla. La for-



Text i fotografies de Ramon Orcau

talesa, tal com està ara, presenta trets
bizantins i otomans. Dues grans torres
de les muralles interiors flanquegen la

porta d'Or (ara tapiada), entrada triom
fal al Bizanci medieval construïda per
Teodosi II. Les processons imperials
entraven a la ciutat per aquesta por
ta per celebrar la investidura d'un nou

emperador o una victòria militar. Quan
es va construir la porta estava folrada
d'or i presentava una decoració escul
tòrica en la qual destacava una Victòria
alada, quatre elefants de bronze i una

imatge de l'emperador Teodosi. AI segle
XV, Mehmet el Conqueridor hi incorpo
rà les torres altes i rodones. que no for
men part de les muralles interiors i els
trossos de muralla que completaven la
fortificació.

La Cisterna Yerebatan és la més gran
de les 60 construïdes a tot Istanbul du
rant l'època bizantina. Es va construir

l'any 532, emprant 336 columnes roma

nes procedents de temples pagans de

IAnatòlia, la majoria d'estil corinti. Ocu

pa una àrea de 10.000 m2 (65 x 143 m) i

té 8 metres d'alçada amb una capacitat
de 30 milions de litres. Es va utilitzar fins
al segle XIV com a cisterna d'aigua i a

mitjans del segle XIX va ser restaurada

després de ser usada com a magatzem
de fusta. Es va haver de construir per
eliminar la vulnerabilitat que significa
va la destrucció durant els setges de
l'aqüeducte de Valent, que va ser cons

truït per l'emperador bizantí Valent l'any
375, se'n conserven 600 metres. AI fons
hi ha dos caps de meduses, procedents
del reciclatge esmentat, sobre les quals
reposen dues columnes.

t'Hipòdrorn de Constantinoble, ampli
at el 324 per Constantí el Gran, va ser

el centre esportiu i social de Constan
tinoble, Actualment és una plaça ano

menada Sultà Ahmet Meydaru, sobre
vivint únicament alguns fragments de
l'estructura original. S'estima que l'hi

pòdrom tenia prop de 450 m de llarg i
130 m d'ample, i tenia una capacitat per
100.000 espectadors. Durant el període
bizantí, l'hipòdrom va ser el centre de
la vida social de la ciutat. En les curses

de carros es jugaven grans quantitats
de diners, i tota la ciutat es dividia en

tre els seguidors de l'equip dels Blaus i
els dels Verds. Els altres dos equips, els
Vermells i els Blancs, es van anar de
bilitant gradualment i van ser absorbits

pels dos equips principals. La rivalitat
entre Blaus i Verds solia veure's influïda

Yedikule

Hipòdrom de Constantinoble
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amb les rivalitats polítiques o religioses,
i en ocasions els disturbis acabaven en

una guerra civil. L:espina del centre de

la pista estava adornada per una línia

d'estàtues, obeliscos i columnes. Actu
alment se'n poden trobar tres: l'obelisc

egipci (de Tutmosis III, segle XVI aC), la
columna serpentina (temple dApol·lo a

Delfos, 487 aC) i l'obelisc de pedra (se
gle IV dC).

Un dels monuments emblemàtics de

l'època bizantina és la basílica de Santa

Sofia, construïda per Justinià I al 537. Va

ser utilitzada com església durant 916

anys, des de la seva construcció l'any
537 fins al dia de la conquesta d'Istan
bul l'any 1453. Des d'aquesta data fins
al 1934, durant 481 anys, es va utilitzar
com a mesquita. Després de passar una

restauració completa per ordre de Kemal

Atatürk, fundador de la república Turca,
el febrer de 1935, va ser inaugurada com

a museu. Santa Sofia va ser un model

arquitectònic per a la construcció de la

majoria de les mesquites turques. En

el transcurs dels segles, l'església va

ser decorada de rics mosaics, amb fi

gures de la Mare de Déu, Jesús, sants,
emperadors i emperadrius, o també de

Muralles
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Cisterna de Yerebatan

motius geomètrics en un estil purament
decoratiu. El 1204, en el moment de la

Quarta Croada, els croats llatins varen

saquejar els objectes de valor a tots

els grans edificis bizantins de la ciutat,
incloent-hi l'or dels mosaics de Santa

Sofia. Molts d'aquests objectes van ser

enviats a Venècia pel dux Enrico Dando

lo, que havia organitzat la invasió i el pi
llatge de Constantinoble. De resultes de

la conversió de l'edifici en mesquita, el

1453, un bon nombre deis mosaics van

ser recoberts de guix, en base a la pro
hibició a l'islam de representar escenes

figuratives. Aquest procés no va ser com

plert d'una sola vegada ja que existeixen

relats del segle XVII en els quals els vi

atgers declaren haver vist imatges cris

tianes a l'antiga basílica. Anteriorment a

Santa Sofia es va edificar l'església de

Sant Sergi i Sant Bacus, dita també Pe

tita Santa Sofia, ja que va ser un assaig
previ a la seva construcció.

Altres monuments religiosos que encara

podem admirar són les esglésies de Sant
Salvador de Chora i de Pammakaristos.

La de Sant Salvador va ser originalment
construïda al segle V fora dels murs que
Constantí havia construït al segle IV. Tan

mateix la majoria del que avui és visible

data del període 1077-1081, quan es va

reconstruir l'església amb planta de creu

grega, un estil aparegut al segle XI i el

qual servirà de model per a les esglési
es ortodoxes fins al segle XVIII. Després
de la conquesta de Constantinoble pels
turcs, l'església fou transformada en



mesquita el 1511 per Atik Ali Pasa, gran
visir de Bayezid II. A causa de la prohi
bició a l'Islam de representar l'home,
els mosaics i els frescos són recoberts
de calç, però no són destruïts. AI 1948
va deixar de ser una mesquita, i al 1958
va ser oberta al públic com a museu. Els
mosaics i els frescos presentats al mu

seu són, en quantitat i en qualitat, les
obres pictòriques entre les més impor
tants de les llegades pels artistes bizan
tins. Han estat realitzades més o menys
en els temps de Giotto. Es poden notar
similituds amb el realisme i la vitalitat que
són la marca del prerenaixement, però
en un examen exhaustiu dels detalls de

l'execució, les diferències es revelen im

portants i les pintures italianes d'aquesta
època no tenen els trets tradicionalment
molt estilitzats de l'art bizantí. Els movi

ments graciosos dels personatges donen
a les seves representacions una lleuge
resa i una elegància incomparable, d'al
tra banda subratllades per una coloració
fresca. A més a més, la vasta gamma de

temes bíblics dóna una idea de la força
creadora dels mestres bizantins, malgrat
l'ordre iconogràfic imposat. El tema prin
cipal d'aquests mosaics rics en detall és
l'encarnació de Déu en Home i la salva
ció aportada als homes. La resurrecció
del Crist és el motiu central dels frescos
de la capella funerària i ve a completar
aquesta noció de salvació.

l.Esqlésia de Pammakaristos, denomi
nada posteriorment Mesquita de la Con

questa i avui dia en part museu, és una

Palau de Tekfur

de les esglésies bizantines més famo
ses d'Istanbul. El paraclesion (capella
lateral annexa) constitueix un dels exem

ples més destacats de l'arquitectura
del temps deis emperadors Paleólogos,
construïda entre els segles XI i XII, conté
la major quantitat de mosaics bizantins a

Istanbul després de Santa Sofia i l'esglé
sia de Sant Salvador de Chora. Sota la

cúpula principal es troba una represen
tació del Crist Pantocràtor envoltat de

profetes de IAntic Testament.

geomètrics són del segle XlV. És proba
ble que s'aixequés annexa al proper pa
lau de Blanchermae. Ambdós palaus es

convertiren en residència dels sobirans

imperials durant els dos segles anteriors
a la caiguda de l'imperi Bizantí, a11453.

A la zona on actualment hi ha el palau de

Topkapi, la Mesquita Blava i Santa So
fia, era la que ocupaven el Gran Palau
de l'època bizantina on ja hi havia Santa
Sofia, l'Hipòdrom, Santa Irene ... Quan
van arribar els otomans hi van construir
els seus palaus i mesquites, respectant
només alguns edificis singulars que eren

adequats als seus costums i necessitats
com l'Hipòdrom, Santa Sofia i altres es

glésies reconvertides en mesquites.

El Palau de Tekfur data de l'època bizan
tina tardana però no hi ha acord sobre la
seva antiguitat ja que alterna pedra amb
tres fileres de maons que és característic
del segle X, però, tanmateix, els dibuixos

Sant Salvador de Chora
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Platon de Tchihatcheff
veni vidi i ... l'Aneto ... VICI Monel Canales

Tal com explica Jean Escudier al llibre

IAneto i els seus homes, un dia de juny
de 1842 un jove rus recorria els carrers

de Bagneres de Luchon, preguntant a tot

hom: Coneixeu el massís de la Maladeta?
Podríeu guiar-me fins al punt més alt?

Ningú, però, li respongué afirmativament.
Sens dubte el record de la mort del guia
Pierre Barrau, que va caure dins d'una

esquerda de la glacera de la Maladeta
a l'agost de 1824 (les seves restes apa
regueren 107 anys després), encara era

ben viu. Aquest fet va fer que fins aquell
moment ningú hagués pujat IAneto. El

jove, però, no es desanimà, marxà a Luz,
contractà uns guies i pujà, entre d'altres,
el Vignemale i el Mont Perdut. A mitjans
de juliol tornà a Luchon, i amb el comte

Albert de Franqueville, organitzà una ex

pedició per pujar IAneto amb els caçadors
Bernard Arrazu (dit Ursule), Pierre Redon

net (anomenat Nate), i els guies Pierre

Sanio i Jean Sors (de sobrenom Argarot).
El 20 de juliol assoliren el cim seguint un

llarg i espectacular recorregut que evitava

Malva major
Família: Ma/va sy/vestris
Gènere: malvàcies

la gelera. A més, quatre dies després el

rus tornà a fer el cim, però aquest cop,
per la gelera tot desafiant les pors deri
vades del record de Barrau. Platon Ale
xandrovich Tchihatcheff (o Chikhachev o

4li1xa4ës) (Palau de Gátxina, Sant Petes

burg 1812-Versailles 1892) fou un viatger
i geògraf rus, germà del conegut natu

ralista Pyotr A. Chikhachev. De ben jove
ingressà a l'exèrcit, i lluità als setges de
Silistra i Shumla (Bulgària) en el context

de la guerra russo-turca de 1828-1829.

Després participà en la guerra de Polò
nia de 1831, que es produí com a resultat
de la no acceptació per part dels polone
sos del tsar Nicolàs I com a rei del seu

país. Descobrí la seva autèntica vocació
tot llegint els escrits del gran naturalista
Alexander von Humboldt. Així, el 1833

deixà l'exèrcit, viatjà per Europa i el 1835

emprengué una exploració de 3 anys pel
continent americà, començant al Canadà
i acabant a IArgentina, buscant, a més,
una via per anar del Pacífic a IMàntic tra

vessant els Andes. Entre 1839 i 1840 par-

ticipà en l'accidentada expedició russa al
khanat de Khivà (actual Uzbekistan), en

la què realitzà un estudi geogràfic de les

mítiques valls dellaxarte (sirdarià) i l'Oxus

(amudarià), suportant diferències de tem

peratura entre l'estiu i l'hivern de fins a

80°C. t'aqulla de Tchihatcheff (3.052 m)
a la cresta de Llosàs i un retrat que realit

zà el pintor francès Paul J. A. Baudry, que
es conserva al museu de l'Ermitage de
Sant Petesburg, ens el recorden. Entre els
molts escrits que publicà destaquen Un

viatge a través de les Pampes de Buenos

Aires, Llacs i vaixells de vapor als Estat

Units, Califòrnia i la regió del riu Ussuri
Ascension au pic de Néthou.

La malva major o malva de cementiri és
una planta herbàcia entre biennal i peren
ne força comuna a bona part d'Europa,
Àsia occidental i el nord dÀfrica. Reque
reix un clima temperat càlid i té una distri

bució generalment mediterrània freqüent
a terres baixes i zones de mitja muntan

ya no gaire plujoses. Creix als erms, vora

els camins, als marges i a prop de les

poblacions preferint els sòls nitrificats.

t'expressió "fer malves" o "criar malves';
aplicada a una persona morta i enterra

da, al-Iudeix a que la malva creix en sòls
molt nitrogenats.

Pot mesurar de 20 cm a dos metres

d'alçària i presenta un hàbit de creixe
ment recte amb tiges ramificades lleu

gerament llenyoses i cobertes de pèls
blancs. Les fulles són alternes, peciola
des, de nerviació palmada i de contorn

arrodonit amb 5 lòbuls amb el marge
serrat.

Acostuma a florir entre març i octubre.

Les flors, que es localitzen a les axll-les

de les fulles, són hermafrodites, soli

tàries i grans de 2 a 6 cm de diàmetre.
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Presenten una bonica simetria radiada
amb cinc pètals de color porpra o malva
més intens a les nerviacions. Les flors es

tanquen a la nit i quan fa mal temps per
protegir el pol-len. El fruit és una càpsula
del voltant d'un centímetre de diàmetre
formada per multitud de mericarps amb
una única llavor.

Les fulles i les flors de la malva se solen
recollectar pel seu ús terapèutic en me

dicina tradicional. Els principis actius que
contenen són: mucílags urònics, tanins,
flavonoides, glucòsids d'hipolaetina i de

gosipetina, antocianòsids, malvidina, olis

grassos i vitamines. Els mucílags confe
reixen una acció antiinflamatòria i protec
tora de la mucosa digestiva, respiratòria,
orofaríngia i cutània. Tradicionalment
s'ha utilitzat per al tractament del refredat

(bronquitis, tos, faringitis), gastroenteritis
i infeccions genitourinàries. Promou el

peristaltisme intestinal ocasionant un

efecte laxant mecànic, però a la vegada
també pot actuar com un antidiarreic re

gulant el trànsit intestinal. També s'utilitza

per via tòpica en el tractament de la con

juntivitis o les lesions cutànies (úlceres,

cremades i erupcions). El seu ús en la
medicina popular es remunta a èpoques
molt antigues. Els romans la conreaven

en jardins i la feien servir pels seus efec
tes laxants. Els àrabs la utilitzaven com

a aliment, costum encara vigent al nord
dÀfrica. I a l'antiguitat els tractats de me

dicina l'anomenaven omnimorbia en la

creença que el seu efecte laxant neteja
va o eliminava les malalties del cos.



RETAllS DE
Midi d'Ossau

el Cerví dels Pirineus Eduard Soler �

El Midi d'Ossau, amb només 2.884 m

d'altura, és per a molts el cim més bo

nic dels Pirineus. Malgrat la seva altitud
és modesta, perquè encara queda lluny
de la xifra mítica dels tresmil, la seva oro

grafia el fa únic i més admirat que molts
altres. Per això molts són els que l'han

comparat amb el seu homòleg i referent

alpí: el Cerví.

Separat de la cadena principal i endinsat
en territori francès, el Midi d'Ossau s'alça
a l'extrem sud-est del departament dels
Pirineus Atlàntics, molt a prop de la fron
tera. De fet, la panoràmica més especta
cular de la muntanya és precisament des

d'aquesta al seu pas pel coll del Portalet.
La seva forma monolítica i aïllada corres

pon al seu origen volcànic. Els estudis

geològics fixen el seu origen en un vol
cà de l'era primària, ara fa 290 milions

d'anys. Durant el procés de formació dels
Pirineus a l'era terciària, ara fa 65 mili

ons d'anys, el volcà original desaparegué
quedant al descobert la lava solidificada a

l'interior de la seva xemeneia, estructura

que és la que ara coneixem com a Midi
d'Ossau. Aquest fet explica la verticalitat

de les seves cares i l'homogeneïtat del
material del que està format, tan diferent

de la resta de muntanyes que l'envolten.

Antigament, el Midi d'Ossau també se'l

conegué amb el nom d'Eis Bessons, el

qual s'entén a partir de la llegenda que
explica l'origen i la forma de les seves

dues puntes característiques. Segons la
dita popular, Els Bessons hagueren es

tat dos germans anomenats Jean, el pe
tit, i Pierre, el colós, ambdós pastors de

professió que vivien a l'olimp dels antics
Pirineus. Les bruixes de la comarca hau
rien estat les encarregades d'abocar-los
a l'interior del cràter del volcà d'Ossau.

Les seves figures petrificades veurien la
llum per sempre més en desaparèixer
i refredar-se el volcà. Letimologia més
recent anomena ambdues puntes princi
pals amb els noms de Gran Pic (2.884 m)
i Petit Pic (2.807 m). Altres cims secun

daris del massís són la Punta de França
(2.878 m), el Pic de la Fourche (2.870
m), la Punta dAragó (2.714 m), i la Pun

ta Jean Santé (2.575 m), tots ells dins
l'estructura del Gran Pic, el qual se se

para del Petit Pic pel coll de La Fourche

(2.705 m). Envoltant el massís, trobem un

parell de miradors prou interessants per
la seva situació estratègica, el pic Lavigne
(2.018 m) i el pic de Peyreget (2.487 m).

Pel que fa a les primeres escalades al

Midi d'Ossau, es remunten al segle XVIII,
tot just al principi de les ascensions piri
nenques. Aquest és un fet curiós si tenim
en compte la complexitat tècnica de la
seva via normal, que només s'explica a

partir de la fascinació que l'espectacula
ritat de la muntanya deuria despertar en

els habitants tant de la vall d'Ossau com

de les zones més allunyades des de les
quals ja es veu el massís. S'han arribat a

trobar cròniques que fan referència a l'in
tent portat a terme per Cayet Palmer, se

nyor de la Plame, que hauria trepitjat el
cim al 1591 per bé que la seva veracitat
es posa en entredit i hom situa la proesa
més aviat en el terreny de la llegenda. Sí

que es troben proves documentades, en

canvi, de la temptativa posterior de Foix

Candale, bisbe dAix, que per ben poc
no hauria trepitjat el cim després d'ha
ver protagonitzat una ascensió molt ben
planificada.

La primera ascensió amb èxit documen
tada és del 2 d'octubre de 1792 a càrrec
de Guillaume Delfau i del pastor Mathi
eu, tot i que, en el cim ja trobaren una

fita de pedres aixecada per algú que els
hauria precedit. Estudis posteriors apun
taren que la torreta de pedres havia estat
aixecada amb finalitats geodèsiques al

1787 per un pastor de la veïna vall dAs

pe seguint les indicacions del cartògraf
Reboul.

La conquesta de les puntes restants,
però, no s'assolirà fins ben entrada la se

gona meitat del segle XIX. AI 1858, el guia
Jean Biraben escala el Petit Pic, el 1907
els germans Blanchet i Esquerre escalen

la Punta dAragó, i el 1927 Jean Santé as

cendeix la punta anònima que portarà el
seu nom des d'aquell moment. AI segle
XX amb l'avenç dels materials i les tèc

niques d'escalada, van caient les grans
parets del massís una darrera l'altra, res

seguint vies cada cop més difícils i insòli

tes, possibles en gran mesura gràcies al

desenvolupament de l'escalada artificial.

La coneguda via normal al Midi d'Ossau
característica per la superació de les se

ves tres xemeneies, és una de les vies
normals més difícils del Pirineu. Fou ca

talogada com a poc difícil amb nombro
sos passos de II i alguns de III. A finals
del segle XIX fou equipada amb clavilles
de ferro per facilitar-ne l'accés, però fo
ren retirades durant les últimes dèca

des del segle passat, per la qual cosa

l'ascensió a aquest Cerví dels Pirineus

requereix uns mínims coneixements del
material de muntanya i la seva utilització.
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Els avantatges de ser soci de la UEC
Des de fa 100 anys, des de la puixança
de la Renaixença, l'excursionisme ha es

tat a Catalunya un element principal per
conèixer l'entorn i els espais naturals.

En aquells anys, comença a aparèixer
un moviment de persones amb l'interès
comú de practicar diferents activitats a

l'aire lliure, per conèixer l'entorn natural i

com a manera de buscar noves amistats.

Són els anomenats excursionistes que
comencen a fundar les primeres entitats.

En els esports de muntanya l'aprenen
tatge dels coneixements i tècniques es

va fer, durant molts anys, mitjançant la
transmissió personal de continguts més
o menys heterogenis. I'expert ensenya
va els seus amics o deixebles allò que ell

coneixia bé o havia descobert a partir de

les seves experiències.

Per això avui, atesa la legislació actual i

l'aplicació de noves tècniques, tota activi

tat feta a la muntanya requereix una per
sona amb capacitat per saber orientar-se

correctament en els recorreguts, i amb
coneixements sòlids en l'activitat que es

vol practicar. Aquesta pot ser: escalada,
espeleologia, muntanyisme, esquí, etc.

Per practicar qualsevol esport es neces

sita un grup de gent ben organitzada que
disposi de monitors qualificats.

Actualment, amb la proliferació de nous

esports d'aventura com són els bar

rancs, les vies ferrades, BTl, etc., i dels

esports ja tradicionals, com són l'alpinis
me, l'esquí de muntanya i l'excursionis

me, ha estat necessari garantir la segu
retat pels que els practiquen, creant amb

aquest objectiu una sèrie de programes
de formació sobre les tècniques de l'es

pecialitat esportiva escollida.

És per això que la UEC de Gràcia ha

creat, juntament amb altres entitats,
l'Escola d'Esports de Muntanya Glacera
i la UEC de Sants, l'Escola de Munta

nya, que són centres reconeguts per la
FEEC i I'ECAM, dedicats en especial a

la formació de monitors, els quals, a la

vegada, podran donar una formació ade

quada als alumnes.

La inquietud de la UEC sempre ha estat

la de promoure la divulgació de I'excursi-

onisme al servei de la societat, i sobretot
en el sectors infantil i juvenil, creant les

Seccions d'Iniciació a la Muntanya, amb
monitors formats d'acord amb la legisla
ció vigent, introduint i donant a conèixer
el món de l'excursionisme i els seus dife
rents vessants als infants i adolescents,
tot contribuint a la seva formació integral
com a persones, coneixent i estimant la

nostra terra.

Per a les diferents travesses de munta

nya la UEC disposa d'una xarxa de re

fugis amb preus especials per als socis

de la UEC. Cinc refugis distribuïts per
tot Catalunya amb servei de restauració,
quatre refugis lliures distribuïts pels Pi

rineus per aixopluc dels excursionistes,
i un refugi a la platja de Garraf. A l'en
torn de tots els nostres refugis s'hi poden
practicar ascensions, travesses, B'Tf,
senderisme, espeleologia, escalada, es

quí, pesca, etc.

Les nostres entitats distribuïdes per tot

Catalunya són: la UEC de Gràcia, la

UEC de Barcelona, la UEC de Sants, la

UEC de Bagà, la UEC d'Olesa, la UEC
de Tortosa, la UEC d'Horta, la UEC del
Prat de Llobregat, la UEC de Mataró i la

UEC de la Vall del Tenes.

Entre els molts avantatges que t'ofe
reixen aquestes diferents entitats de la

Unió Excursionista de Catalunya (UEC),
una de les més importants és l'agenda
d'activitats socials, la més extensa de

Catalunya, que pots consultar a la nostra

pàgina web HYPERLINK ''http://www.
uec.caV'www.uec.cat.

Concurs per la plaço de guardo ol refugi "Pepito Anguero"

Totes les nostres entitats brinden una

sèrie de serveis, entre els quals, hi ha

l'adquisició del carnet de la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya
(FEEC), que és necessari per poder dis

posar d'una assegurança amb servei de

rescat, i una secció de lloguer de mate

rial per practicar l'activitat de muntanya
que desitgis. Totes les entitats també dis

posen de biblioteques amb una extensa

colleccíó de llibres i guies de muntanya.
Les nostres entitats de Tortosa, Horta,
Olesa i Sants tenen, a més, rocòdroms

per a la pràctica i la iniciació a l'escalada.

Pel sol fet de ser soci de qualsevol entitat

de la UEC, rebràs cada mes el butlletí

Excursionisme amb totes les activitats

de les diferents entitats UEC, i cada dos

mesos la revista Excursionisme amb ar

ticles relacionats amb les activitats que

practiquem. A final d'any rebràs un ca

lendari amb fantàstiques fotografies a

color fetes pels diferents associats du
rant les seves sortides.

Pots trobar més informació a la revis

ta que tens a les teves mans, a l'apar
tat de refugis, i a la nostra pàgina web

HYPERLINK ''http://www.uec.caV'www.
uec.cat.

Tenint en compte tot això, encara no

t'atreveixes a fer-te soci de la UEC?

UEC Agrupació Esportiva

El dia 1 d'agost s'obre el període de presentació de sol-licituds per a la plaça de guarda del refugi "Pepito Anguera" als Ports de

Beseit. Els interessats cal que enviïn el seu currículum vitae amb un projecte de gestió del refugi i dues fotografies (tipus carnet)
a secretaria@uec.cat. El termini de presentació de sol-licituds finalitza el dia 30 de setembre de 2011. Trobareu la informació dels

requisits a www.uec.cat.
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inimaginables': També s'havia referit als

perills de la muntanya:"Espero no arri

bar mai als meus límits sinó no en podré
parlar. Tinc molta por de la mort, però la

muntanya és la passió de la meva vida.
He realitzat els meus somnis"

Pasqual Garriga Martí

Erhard Loretan ( 1959-201 1 L mor un dels grans
Ha mort un superhome. Un alpinista que
amb una ronyonera i una cantimplora era

capaç d'ascendir en 39 hores des de la
base al cim de l'Everest sense oxigen, sota
el lema de "com més ràpid més sequr"

Erhard Loretan (Friburg, Suïssa 1959)
va patir un accident mortal al massís de
l'Oberland mentre hi feia de guia el pas
sat 28 d'abril, dia del seu 52è aniversari.
l'accident es produí quan, després d'ha
ver fet l'ascensió amb esquís del cim del

Grünegghorn, recorrien l'aresta de roca

que porta al cim del Gross Grünhorn de
4.043 m. Per causes desconegudes es

va estimbar uns dos-cents metres morint
a l'acte. La seva clienta, una dona suíssa
de 38anys va acabar a l'hospital amb fe
rides molt greus.

Erhard Loretan entrà a formar part de la
història de l'alpinisme en l'any 1995 quan
als 36 anys esdevingué el tercer home
en haver conquerit tots els vuitmils, dar
rere l'italià Reinhold Messner i el polonès
Jerzy Kukuczca. Loretan ocupà el tercer
lloc en aquest podi honorífic passant per
davant del francès Benoît Chamoux qui
forçant la sort perdé la vida al cim del

Kangchenjunga el mateix dia que Lore
tan hi completava la seva llista.

Dels catorze cims n'assolí vuit en com

panyia del seu inseparable Jean Troillet.

Foren els qui més fort apostaren per les

grans ascensions en estil alpí, és a dir

lleugers de motxilla i ràpid, sota el lema

de "com més ràpid més sequr" Intenta
ven així disminuir el temps de perma
nència en l'anomenada "zona de la mort';
per sobre dels vuit mil metres on amb el

temps apareixen els símptomes del mal
d'altura.

Erhad Loretan duia la muntanya ala

sang. Molt precoçment, entre els 14 i

els 16 anys havia escalat quasi totes
les grans clàssiques dels Alps. Després
de formar-se com ebenista i com a guia
professional se'n va anar als Andes i fi
nalment a I'Himàlaia. Hi resten com a

gestes no igualades la travessa integral
de l'aresta de IAnnapurna, l'ascensió

l'any 1983 de tres vuitmils en només set
dies ( Gil, GI i Broad Peak) i l'ascensió
de l'Everest amb en Jean Troillet pel
corredor Hornbein en 39 h i el posterior
descens en tres hores! tot lliscant amb el
cul els tres mil metres fins el Camp Base.
Loretan defugí esdevenir un alpinista
mediàtic. Era poc loquaç, però li agrada
va repetir aquesta frase: " Quan l'home
esta molt motivat és capaç de fer coses

,
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Jean Ammann I Erh'lilrd Loretan
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Modalitats de l'escalada Concepció Arnau

Dins l'esport de l'escalada podem tro

bar dos estils diferents dels quals surten
diverses modalitats que requereixen di
ferents capacitats tècniques, físiques i

psíquiques.

En primer lloc hi ha l'escalada esporti
va, en què l'objectiu principal de l'esca
lador és superar un grau de dificultat de

la via o paret ja sigui sobre roca natural
o mur artificial i equipat amb protecci
ons fixes o punts d'assegurança. Tam
bé s'utilitza un tipus de corda específica
per a la modalitat, peus de gat, arnès,
cintes ... El tros escalat s'anomena llarg.
Aquest és l'estil per excel-lèncía de les

principals competicions. També és una

disciplina d'aquesta modalitat, l'escala
da de velocitat, consistent a superar un

itinerari utilitzant una politja.

Lescalada de blocs o boulder. Aquesta
modalitat es realitza normalment sobre
blocs de roca aïllats o petites cingleres
i se superen passos de gran dificultat a

poca distància del terra ja que s'escala
en lliure. És a dir sense l'ús de la corda
ni proteccions fixes o punts d'asse

gurança per protegir l'itinerari. Només
el matalàs i les mans dels companys
per esmorteir les caigudes. Lobjectiu
d'aquest estil consisteix a vèncer els

passos més difícils i millorar l'estat físic
i la tècnica de progressió. En les compe
ticions de blocs guanya qui arriba més

lluny en el recorregut a fer sense tocar
terra.

En segon lloc trobem l'escalada alpina
o clàssica, potser és la modalitat menys
competitiva. En aquest cas, els esportis-

tes tracten de superar parets de diversos

llargs per assolir el cim de la muntanya.
Normalment el primer de la corda equipa
amb proteccions recuperables o els
punts d'assegurança fixes existents

per protegir l'itinerari. Els escaladors
també utilitzen un tipus de corda espe
cífica, peus de gat, arnès, cintes i en

castadors, friends ...

Ens podríem allargar molt sobre les di
ferents modalitats que surten d'aquests
dos estils, però això serà tema per a un

altre article.

amb la col-lcborcció del Centre de
Normalització Lingüística de' Bar
celona Delegació de l'Eixample
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www.pakocrestas.com

portal de muntanya i aventura.llibres, viatges, material, audiovisuals

'ti
tüneroris en 8TT per la J

serralada del Corredor
i els voltants de Molaró

':o

ITINERARIS EN BTT PER LA
SERRALADA DEL CORREDOR
I ELS VOLTANTS DE MATARÓ
Toni Llovet i Xavier Saleta
Preu venda 8,50€

ITINERARIS DEL ROMÀNIC
ALBAGES
Eliseu Peidró i Rami
Preu vencia 8,50€

I.S.B.N. 978-848567834-1

NOVES VIES FERRADES A
CATALUNYA. ARAGÓ,
ANDORRA I FRANÇA
Bea Forés, Daniel S6nchez i
Xavier S6nchez
Prau venda 10€

Els podeu trobar a llibreries i a les U.E.C



Pic dels Tres Consellers I

Turon de Néouvielle

Bigorra
• Horari: entre 8 i 10 h.

• Desnivell: uns 1.200 m acumulats.

• Dificultat: llarga excursió per terreny descompost de blocs de granit.
Petita grimpada al primer cim i carena a estones aèria entre cim i cim.

• Material: fins ben entrar juliol poden ser necessaris tant el piolet
com els grampons.
• Refugi: sortirem del refugi lliure deillac dAubert de 25 places.
Aquest refugi és tancat a ple estiu en benefici del refugi guardat del

Llac d'Oredon de 80 places (www.refuge-pyrenees-oredon.com/).
• Època: ressenya feta per a ser realitzada amb poca neu, de finals

de juny a octubre.

• Cartografia: 1748ET Néouvielle, Vallée dAure. Serie TOP 25. Esc.

1 :25.000 de I'IGN francès.

• Accés: cal passar el Túnel de Bielsa que comunica la vall del riu
Cinca amb França. De baixada cap a la vall dAure, passat Aragnouet,
a l'alçada de la central elèctrica de Fabian hem de trencar a l'esquer
ra i començar a remuntar la carretera que en forta pujada s'endinsa a

la reserva Natural de Néouvielle. Normalment haurem d'estacionar al

pàrquing d'Oredon a 1.860 m Podrem arribar al pàrquing de paga
ment del llac dAubert situat a 2.150 m bé abans de les 9 h 30 min o

bé passades les 18 h. Entre aquestes hores cal pagar un servei de

furgoneta de la Reserve Naturelle du Néouvielle.

La Dent de Llardana
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Vall de Benasc

• Horari: 3 h des del refugi.
• Desnivell: 500 m fins el refugi i 946 m més fins el cim.

• Dificultat: grimpada aèria però sense dificultat per tal d'assolir el cim.

• Material: farem bona part de l'ascensió sobre neu dura, cal dur

piolet i grampons.
• Refugi: Angel Orús o refugi del Forcau, situat a 2.148 m. 98 places
en habitacions amb dutxa. Cal reservar a través del lloc web

www.refugioangelorus.com. o a última hora al telèfon 974 344044.

• Primera ascensió: R. Brulle el 22 de juliol de 1.913.

• Època: descripció feta per a època estival, amb la part superior del
cim lliure de neu.

• Cartografia: Posets -Perdiguero. Serie E-25. Esc. 1 :25.000. Ed. Alpina
• Bibliografia: Posets-Perdiguero 2. Guies del CEC. Josep de Tera i

Camins. Ed. Motblanc-Martín.

• Accés: cal anar a la vall de Benasc i quatre cents metres passat
el poble d'Erist cal estar atents a la pista que surt a mà esquerra
clarament indicada. La pista guanya altura sobre la vall fent grans
ziga-zagues i a partir de la cota 1.300 m s'endinsa cap a la vall de
Grist un parell de quilòmetres més fins a la Pleta d'Estalio on deixem
el cotxe (1.550 m).



Proposem una doble ascensió en

travessia per tres valls que ens ocuparan
tota una jornada molt llarga, dura i

exigent a emprendre només amb bon

temps garantit. Sortirem de la presa
del llac dAubert a 2.150 m en direcció
sud encarant per un corriol ben fitat la
bretxa del Pas du Chat a 2.465 m (1 h
15 min), evident depressió a la llarga
cresta de Laquettes que es desprèn a

l'est del pic de Ramougn. Del pas gaudim
d'una magnífica panoràmica sobre el
llac de Cap de Lang i tots el tresmils

que l'envolten. Baixem per un corriol al
vessant de Cap de Lang i seguim cap a

l'oest pel peu de la cresta de Laquettes
fins arribar a la neu. Hem d'encarar una

petita gelera de pendent cada cop més

pronunciat fins al peu de la gran diagonal
que separa el pic de Néouvielle i el deis
Tres Consellers. Com més avançat estigui
l'estiu més dificultós serà el pas de la
rimaia entre la neu i la roca, si aquesta és
humida la cosa es complica una mica

(IIQ). Superat el pas hem de remuntar

una diagonal fàcil però redreçada i

amb despreniments a la part superior
que ens acaben deixant a la bretxa

de Néouvielle a 2.926 m. Des d'aquest
punt resta una fàcil grimpada de poc

més de cent metres fins assolir l'ampli
cim dels Tres Consellers de 3.039 m.

Darrere nostre tenim l'esmolada aresta

anomenada dels Tres Consellers, via
directa d'escalada del Pic de Néouvielle.
Podríem aquí iniciar el retorn però
nosaltres seguim la planera carena que
porta fins al Turon de Néouvielle de 3.035

m. Salvem els passos més dificultosos de
la carena decantant-nos cap el vessant

de Cap de Long. Del Cim del Turon de
Néouvielle s'eixampla la vista cap a la vall

de Bougarret i el llac Tourrat. Per tornar

a Aubert baixem en direcció nord per

sobre la gelera de Maniportet deixant a

l'esquerra el llac Glacé i arribant fins els

llacs Verts a la cota 2.626 m. Des d'aquí
ja veiem amb claredat a l'est la Bretxa
de Chausenque i el costerut accés. Pot

resultar més fàcil acostar-s'hi per sobre la

neu que pel descompost pedregar que hi
dóna accés. De la bretxa a 2.790 m. resten

encara unes dues hores de baixada fins al

llac dAubert tot passant per sota els pics
de Néouvielle i de Ramougn. La neu ens

facilitarà una rapida baixada fins la cota

2.500 m després ja trobarem el corriol i les
fites de la via normal al Néouvielle.

Pasqual Garriga i Martí

Turon de Néouvielle

(3.035 m)

,

avançant en direcció nord oest ens

acabem situant cap els 2.650 m al peu
d'una gran canal nevada anomenada
Canal Fonda. Es troba encaixonada
entre la Tuca Alta a la dreta i la Dent de
Llardana a Tucó de la Canal a l'esquerra.
Sovint caldrà posar-se els grampons i
ascendir-la vaileta fins al coll que la tanca

al nord. Els darrers pendents on la canal

ja s'ha obert són els més pronunciats.
Arribats al Callet de Llardana a de la Dent
a 3.010 m contemplem cap
el sud la vista més

espectacular del
nostre cim. Sembla
inabastable a

primer cop d'ull.
Però val la pena
acostar-s'hi i
veure que no n'hi
ha pas per tant. Diente Royo (3.010m)
Guanyem altura

ajudant-nos amb les

mans pel seu costerut

i estratificat vessant est

fins arribar al fil de l'aresta

on, finalment, per una sèrie
d'estrats més senzills en direcció
sud acabem de conquerir el seu punt

Tuca del Forau de
la Neu (3.080m)

Pavots (3.121 m)

A la Dent de Llardana s'hi ha de pujar per
la seva bellesa. Perquè l'hem vista allí

alçant-se estèticament al costat del nostre

camí del Posets i hem sentit la curiositat

de saber com es deia aquella esmolada

agulla que ens ha despertat les ganes de
tornar per conquerir-la.
El primer dia cal fer l'ascensió al refugi
en 1 h 45 min. a 2 h des del cotxe. Sortint
de la Pleta de l'Estalio travessem tot

seguit el riu pel Pont de l'Espigantosa
des d'on admirem la cascada del mateix
nom. Seguim pel marge esquerre de la
vall pujant suaument fins a la Pleta de
les Riberes a 1.840 m des d'on ja veiem
el refugi sobre nostre. En aquest punt
comença la part més dura de l'ascensió
amb un camí que en curtes marrades

dintre el bosc guanya els tres-cents últims
metres fins arribar al modern refugi del
Forcau.

El segon dia difícilment anirem sols ja
que la Dent de Llardana es troba al costat

del l'anomenada Ruta Reial del Posets,
la via més curta i freqüentada per assolir

els 3.375 m de la segona màxima altura
de la serralada Pirinenca. A la cota 2.450
m travessem el barranc de Llardana
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Llac de Cap de Long

més alt. Gaudirem d'una vista impagable
cap el Posets. A més de pujar el cim
del Posets també podem completar
aquesta ascensió fent una volta pel circ

on ens trobem sense gairebé perdre
altura passant per la Tuca del Forau de la

Neu de 3.080 m, el Pavots de 3.121 m i
encara el Diente Royo de 3.010 m abans
d'encarar el retorn al refugi.

Pasqual Garriga i Martí

•

•



ed iloria Is Marc Janeras i Casanova

Pirineu,
50 excursions als llacs
més emblemàtics
Jordi Longàs Mayayo
Col. Khroma, 7

Cossetània Edicions, març 207 7
.

245x235 mm; 7 77 pàg. ca/or

Dins de la col-lecció Khroma, en què la fotografia pren
un paper principal no subordinat al text, apareix aquest
nou llibre dedicat als llacs dels Pirineus. Sovint lamen
tem I'extinció glacial als Pirineus, i ens mirem les mun

tanyes alpines amb enveja per les seves magnífiques
glaceres, tot i que també en franc retrocés. Sense ale
grar-nos pel canvi climàtic ni les seves conseqüències,
ens queda el reconfortant consol que va ser la retirada
de les antigues glaceres de l'última glaciació el que ens

ha deixat aquest tresor paisatgístic i natural que són els estanys d'alta muntanya. I és un tret ben
particular dels Pirineus, al qual aquesta guia ens suggereix d'atansar-nos. Amb 50 excursions
es poden visitar més de 100 llacs seleccionats per la seva singularitat als ulls d'aquest fotògraf,
sempre mirant de cobrir tota I'extensió pirinenca amb varietat.

PASSAT I PRESENT A CATALUNYA

Josep Maria Massip i Gibert

El llop i els humans
Josep Maria Massip Gibert

Aro/a Editors, febrer 2077

240x220 mm; 300 pàg. ca/or

Després de gairebé un segle d'haver exterminat eillop de les nos

tres terres, sembla que actualment retorna i està fent aparició als
Pirineus, després de la seva protecció a Itàlia i extensió per Fran

ça. L'autor, naturalista de llarga trajectòria, ha aconseguit fer una

antologia monogràfica molt ben documentada sobre aquest tema

que, com declara ja en la primera frase, no deixa indiferent a nin

gú, perquè realment connecta amb sentiments sovint contraposats.
Eillibre ens acosta tant als aspectes naturals, històrics i d'etnogra
fia, amb cròniques reals i fictícies teixides en base a la relació del
llop amb els humans al llarg del temps. Alhora, ens en dóna una

visió ben actual i amb plantejaments de futur.

excursionisme 39
363



10

1. Els rius i barrancs s'han obert pas per les roques calcàries
del Port originant els engorjats o estrets, també anomenats ...

2. De nom Hermenegild membre històric del CADE i gran
coneixedor del Port.

3. Nom d'un refugi lliure de la UEC situat a 2 hores del Toscar.

4. Nom d'un petit embassament que regula el riu Sénia.

5. Aquesta Agrupació Excursionista es la propietària de dos

refugis situats en el massís: Caro i Clotes

6. Lespècie més emblemàtica del Port.

7. Aquest famós pintor va passar dues temporades al poble
d'Horta de Sant Joan

8. Nom d'un pi monumental emplaçat al Coll de Miralles propie
tat de l:A.juntament d:A.rnes. La seva edat supera els 500 anys,
té 31 m. d'alçària i el perímetre del seu canó és d'uns 3,20 m.

9. És una comarca de l:A.ragó amb la capital compartida entre

Vall-de-roures i Calaceit. Pren el nom del riu que la travessa.

10. La seva xarxa hidrogràfica està repartida entre dues con

ques, la de l'Ebre i la del. ..

11. El punt més elevat del massís i també de les comarques
tarragonines.

. 12. Roca sedimentària formada principalment per carbonat de

calci.

13. Oficialment es coneix com a Ports de Tortosa, Ports de

Beseit, Ports de Tortosa-Beseit, o Ports en plural, però el mot

tradicional es aquest. ..

14. Aquest tossal de 1.396 m es la segona elevació del Port.

15. En el Barranc del Retaule hi ha un dels boscos més meri
dional de la Península Ibérica d'aquesta espècie.

Solucions del Concursionisme 362:

1. Martí 2. Pollegó 3. Enforcadura 4. Gat 5. Saldes 6. Cadí 7. Homedes 8. Estasen 9. Calcaria 10. Grallera 11. Gósol
12. Petra Furca 13. Gresolet 14. Berguedà 15. Simó

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 31
de juliol, les solucions de com a mínim de 12 mots encreuats a

l'adreça electrònica del concurs:

concursionisme@excursionisme.cat indicant el vostre nom i

telèfon de contacte. Només serà vàlid un correu electrònic per
participant. Entre les respostes correctes se sortejarà un lot de
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llibres de muntanya valorat en 50 euros. En el proper número
de la revista sortirà publicat les solucions i el nom del guanya
dor. El guanyador del concursionisme 362 dedicat al Pedrafor
ca és Romà Ogaya, enhorabona. A la pàgina web de la revista
www.excursionisme.cat podreu consultar les respostes a les

preguntes del número anterior.



LLiBRERIf. O�
Horltzôñs
València, 149 - 08011 Barcelona
93451 3097

www.lIibreriahoritzons.com
Ilibreriahoritzons@grnail.com

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ

CH
Hipòlit Lózoro, 34 (metro Joanich)

Telèfon 93 219 14 16
08025 Barcelona

Iluchesports@eresmas.com

Llibres de muntanya, natura i viatges.
Mapes, guies, cartografia digital.
GPS, rellotges Suunto, accessoris.
Literatura general, infantil i juvenil.

Et busquem aquellllibre que vols.
T'ajudem a planificar la teva sortida,
viatge o treking.

Organitzem cursos d'orientació, fotografia,
natura i més.

Condicions es ecials Rer els socis de la U.E.e.

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Travessera de Gràcia

Tractament tèrmic de la fusta

www.timgad.com
casellas@timgad.com

>Embalatges i palets
-Certificació NIMF-15
-Solució KD:

Extracció ecològica
de la humitat per a una

més gran lleugeresa

>fustes a I'engrós
>Assecatge de tot tipus

de materials
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� Tractem i certifiquem d'acord

amb aquesta normativa i et

lliurem el material entre 6 i 24

TIMGAD INFORMA
L'entrada en vigor de la
normativa NIMF-15 des de 1'1
de juny obliga a tots els

exportadors a tractar els seus

embalatges i palets de fusta de
manera específica.
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CARLES GEL
ALPINISME PIRINEUS S.L. I GUIES D'ALTA MUNTANYA
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Properes Expedicions Guiades 2Q, 1:
- Toubkal (4.167 m) i d'altres 4.000 (Atles) 7 dies. Agost, Setembre i Octubre:
- Mgoun (4.068 m)+Gorges Mgoun+Sagro (2.711 m)+Desert (Atles) 8 dies. Agost, Setembre i Octubre.
- Pic lenin (7.134 m) (Pamir) 22 dies, Agost.
- Ararat (5.137 m) (Kurdistàn) 10 dies, Setembre.
- Damavand (5.671 m) (Iran) 10 dies, Setembre.

- En preparació pel 2012: Pissis, Bonete, Elbrus, Etna amb esquís, Mgeun amb esquls... i tot tipus
d'activitats arreu dels Pirineus.

- Audiovisuals i conferències.

carles_gel@hotmail.com - 649188391/972727545 - www.pirineos3000.com



Castellers de .

la Vila de Gràcia

Assaigs: dimarts i divendres de 19.30h a 23h

CI Trilla 18 Metro L3 Fontana

www.cvg.cat


