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editorial

Compartir per iniciar-se en

I' excursionisme

Podem donar mil excuses per explicar la situació actual de les entitats excursionis
tes, recordar amb nostàlgia el passat, però això no servirà de res per millorar ni per
renovar-se, i així ho entenem des de la UEC.

La contrapartida rau en la recerca de les necessitats de l'entorn social en el qual
estem ancorats, per això és necessari aprofundir en l'anàlisi del que pot oferir
l'excursionisme a la joventut actual. Veiem que a les nostres entitats ja no només
s'accedeix des dels grups infantils, sinó que també joves i grans s'acosten a nosaltres

per fer activitat. Aquest any les entitats UEC organitzem, el proper 17 de novembre,
les segones jornades tècniques dedicades a la iniciació de l'excursionisme per deba
tre i donar resposta a aquesta qüestió fonamental.

Tindrem l'oportunitat de conèixer l'opinió d'experts destacats de quina és la funció
social que desenvolupen i han de desenvolupar les entitats excursionistes. Quins són
els requisits legals i formatius que han d'oferir les entitats i els vocals a aquells que
volen introduir-se al món de l'excursionisme.

Finalment, quines són les millors pràctiques per desenvolupar un projecte educatiu a

la muntanya, com organitzar una sortida i com estructurar uns campaments d'estiu.

Per tot això, us convidem a tots a assistir a les segones jornades tècniques de la UEC.
Podeu trobar informació a la web de la UEC a bé a les secretaries de les nostres

entitats.

Us hi esperem!

Pere Sauret
President de la UEe Agrupació Esportiva

Començo el curs

Deixem l'estiu enrere i comencem les activitats de tardor. En aquest número de la
revista us proposem una barreja d'activitats clàssiques i d'aventures més atrevides.

D'entrada, una volta pel Cerví de la mà d'en Jordi Ollé i una travessa per Superbag
neres d'en Joan Guasch. Ara bé, la part central d'aquest número de l'Excursionisme

que teniu entre les mans és per un tresc poc conegut pel Tibet amb el nostre expert
en rutes orientals, en Pasqual Garriga.

D'altra banda, també podeu gaudir d'una nova edició de la secció de descoberta
de boscos així com de l'obertura d'una via d'escalada dels germans Masó. Aquest
número de la revista Excursionisme no vol oblidar que som a punt d'entrar a l'estació
més freda i fa especial atenció a la neu. No us explicarem quina és la situació de la
neu en aquests moments sinó que us fem una anàlisi de com hem arribat fins aquí.
Es tracta d'un reportatge d'en Carles Udina que ha estudiat la innivació al nostre país
en les últimes dècades.

Esperem que gaudiu molt, com sempre, de les nostres seccions habituals. Bon inici

de curs.



La Volta al Cerví, creada l'any 2002,
és un sender d'uns 150 quilòmetres
que dóna la volta a la mítica muntanya.
Travessa 6 valls i 3 cultures (l'Ait Valais
suís - valls de Mattertal i Turtmanntal-,
el Valais Central francòfon - Anniviers,
Hérens i Arolla - i la vall italiana dAosta
- Valtournenche -l. Si es fa tota la volta

-incloses les 2 etapes de l'Europaweg,
amb nit a Europahütte - representa 8

dies; comptant les possibles aproxima
cions amb un trànsfert o bus de la Poste
Suïssa.

El Cerví, Cervino en italià i Matterhorn
en alemany, és una de les muntanyes
més conegudes i belles de la Terra. És
una espectacular piràmide aïllada que
ofereix una atracció especial. El seu

vessant nord ha donat lloc a la clàssica

imatge de les barres de xocolata suïssa.

El cim, de 4.478 m, va ser un dels dar
rers a ser conquerit en l'època daurada
de l'alpinisme a mitjans del segle XIX.
El primer a fer-ho va ser l'anglès Edward

Whymper, el 14 de juliol de 1865, pel
vessant suís. El descens va acabar en

tragèdia en morir 4 dels 7 membres de la
cordada. Poc després va assolir el cim,
l'italià Jean A. Carrel pel vessant que
dóna a Breuil-Cervinia. Tampoc es pot
oblidar el gran alpinista italià i participant
a la primera expedició que va conquerir
el K2 (1954), Walter Bonatti, mort fa uns

mesos, que va fer la proesa d'assolir el

primer ascens a I 'hivern i en solitari de la
cara nord del Cerví (1965).

La seva història d'ascensos va provo
car un efecte bumerang i el Cerví es

va convertir en un mite, i Zermatt en un

centre turístic de la gent benestant i, lò

gicament, dels escaladors. Cal comentar
també que a l'entorn del poble hi trobem
la tercera part deis 4.000 deis Alps (s'hi
compten uns 38 cims).

S'ha de dir que la seva via normal, l'ares
ta Hornli, és una de les més difícils dels

Alps, amb passos de III i IV grau. Cal

afegir la meteorologia tan particular que
té pel fet de ser una muntanya aïllada i

que moltes vegades està amagada pels
núvols. Per tot això, molta gent la puja
contractant un guia local.

Com quasi cada estiu, en Lluis A. Ga
bañach i jo fem un tour randonnée pels
Alps amb una companyia de guies fran
cesa. En aquest cas, per fer el Tour del
Cerví, vam agafar la companyia Cairn

www.cairn-fr.com. amb la qual ja havíem
fet el Tour del Mont Rosa (2006).

Aquesta vegada, el nostre desè tour o

travessa alpina tipus sac /èger, repre
sentava tot un repte per a nosaltres. De

fet, ha estat el més dur, exigent i tècnic
de tots i més si ho comparem amb el



clàssic i famós Tour del Mont-Blanc, el
nostre primer randonnée (1998). Val a

dir que les condicions meteorològiques
no van acompanyar gaire. Va ser durant
la segona quinzena de Juliol amb un

temps molt variable (sol, núvol, fred i ...

neu). Cada dia teníem un desnivell d'en
tre tOOO m i t500 m aproximadament.
Vam passar dues glaceres i tres colls de
més de 3.000 m. Tot això va comportar
que el nostre guia tractés d'alleugerir el
randonnée en alguns trams. t'extensió o

ampliació del tour és la Europaweg (7a
i 8a etapa), la qual és un sender-balcó

magnífic sobre la vall de Mattertal (Zer
matt-Grachen), no apte per a persones
amb vertigen, encara que està equipada
en els passos una mica compromesos.

De Barcelona, vam sortir en cotxe amb
el Paco Fuentes i el Josep Amorós el
dissabte dia 16 de juliol camí de Saint
Niklaus (Valais-Suïssa). Més de tOOO
km i més de 12 hores de viatge. l.ende

mà ens vam trobar en aquest poble amb

el guia (Florent) i dos companys més,
un belga (Pierre) i una francesa (Vero
nique). En total, set persones. Un grup
petit en comparació a d'altres vegades.
Teníem el suport d'un minibus que ens

portava l'equipatge de mà i ens feia els

trànsferts necessaris. De tota manera,
durant la majoria de les sis primeres eta

pes vam coincidir amb dos grups més,
un de francesos i un altre molt nombrós
d'un club.valencià que també anava amb

guies francesos. El tourcomplert és de 8

dies, però la majoria de la gent fa només
6 dies, començant en Gráchen o Saint
Niklaus i acabant a Zermatt.

De fet, el Tour del Cerví coincideix en

3 etapes amb el Tour del Mont Rosa

(part de la 6a etapa i la 7a i 8a de l'Eu

ropaweg), en dos amb la Chamonix-Zer
matt (la 1 a i la 2a) i en una amb I 'Alta Via

1 o Ruta dels Gegants (bona part de la

5a etapa).

1a etapa
Saint Niklaus (1.127 m) - Jungu (1.958 m) (2h
20 min) - Troára (2.488 m) - Augstbordpass
(2.894 m) (5h 30 min) - Gruben (1.818 m) (7h
30 min) (vall de Turtmanntal)
www.turtmanntal.ch

Des de Saint Niklaus tenim l'oportunitat
d' agafar un telecabina fins al poblet de

Jungu estalviant-nos una forta pujada
de bon començament. (10CHF). Des

d'aquí, entre núvols podem apreciar el
Dom de Mischabel (4.545 m), el cim més
alt totalment en territori suís.

Troara, excel·lent mirador sobre la care

na del Mischabel, del qual no gaudim a

causa de la pluja que tenim el primer dia.

2a etapa
Gruben - Meidsee (2.680m) - Meidpass (2.790
m) (2h) - Hotel Weisshorn (2.337 m) (4h 50 min)

- Zinal (1.675 m) (7h 10 min) (Vall d!6.nniviers)
www.sierre-anniviers.ch

Segons la guia, des del coll de Meidpass
hi ha una vista panoràmica del Dom,
Mont-Blanc de Cheilion, el Grand Com
bin, Mont-Blanc, que no vam poder apre
ciar a causa dels núvols existents.

En comptes de baixar cap a l'hotel,
construït el 1882, situat en una verita

ble talaia-balcó sobre la vall d'Anniviers
i comunicat amb el funicular Saint Luc

Tignousa (www.haute-route-imperiale.
ch) nosaltres agafem la variant cap a

l'estany Armina fent parada per dinar.
Tot seguit baixem fins a l'observato
ri astronòmic de Saint Luc i més avall
fem un passeig per un sender temàtic
sobre els planetes del nostre Sistema
Solar, tenint al fons la famosa estació

d'esquí de Crans Montana, encara amb
neu. Des del poble de Saint Luc agafem
un trànsfert fins al bonic poble de Saint

Jean, on tenim la gîte. De Meidpass a

Saint Luc hi ha unes 2 hores.

3a etapa
Zinal - Coll de Sorebois (2.836 m) (2h 45 min)
- Llac de Moiry (2.249 m) (4h 40 min) - Estany
des Autannes (2.686 m) (5h 5 min) - Col de
Torrent (2.919 m) (6h 15 min) - Les Haudères

(1.452 m) (8h 30 min) - Aralia (2.006 m) (9h 30

min) ( Vall d'Hérens i d!6.rolla)
www.valdherens-tourisme.ch

Zinal-Sorebois (telecabina) o Zinal-Gri

mentz-Moiry (bus de La Poste) i La Sage
- Les Haudères - Arolla (bus de La Poste)
són opcions per escurçar I'etapa.

La nostra opció és visitar el bonic poble
de Grimentz i tot seguit fer un trànsfert
fins a la presa de Moiry on çomencem
realment l'etapa.

Després de creuar la presa ens enfilem
en una llarga pujada fins al coll, amb vis
tes sobre el circ que forma la carena de
la Dent Blanche (4.357 m).

4a etapa
Aralia - Plan de Bertol (2.681 m) (2h 15 min)
- Haut Glacier d!6.rolla (2.800 m) - Col Collon/
Bionaz (3.087 m) (4h 45 min) - Refugi Collon/
Nacamuli (2.818 m) (5h 30 min) - Refugi de

Prarayer (2.010 m) (7h 30 min)

Des dArolla, fem un trànsfert per pis
ta fins a l'inici de la glacera de Collon,
estalviant-nos més d'una hora de camí.
A peu comencem la marxa pel costat

esquerre de la glacera (2.336 m) fins a

arribar a una mstal-lactó elèctrica. Allà
s'inicia el pla de Bertol que enllaça
amb la glacera dArolia la qual traves

sem amb la guia d'uns trípodes anant

en compte amb les esquerdes i els fo
rats i més després de la nevada que va

caure la nit anterior. Tenim un dia fred,
nuvolós, boirós que amb prou feines ens

deixa veure el Mont Collon (3.637 m),
l'Évêque (el Bisbe, amb la seva "panxa"
) i la Vierge (acabada en punxa) www.

arolla.org. Precisament a causa de la

La Vierge, des de la glacera d'Aralia
excursionisme 5
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nevada de la nit anterior ens estalviem
de dur grampons, però per contra, ens

tapa les esquerdes i per tant s'ha d'anar
amb compte.

Curiosament aquell dia en Paquito va

caure en un forat i jo mateix vaig en

fonsar una cama en una esquerda, afor
tunadament sense més conseqüències
que un bon ensurt. Aquest tram de la

glacera coincideix amb l'Alta Ruta Cha
monix-Zermatt.

Després de passar el coll fronterer ens

desviem fins al refugi italià Collon - Na
camuli (3.082 m) (40 min) per dinar i

guarir-nos. del fred i la neu exterior.

(Valpelline).

Posteriorment, baixem fins aillac de Pla

ce Moulin, on al seu extrem està situat
el refugi Prarayer, on Pio XI va declarar
Sant Bernat, patró dels excursionistes.
www.comune.bionaz.ao.it

5a etapa
Refugi Prarayer - Collado de Valcornera

(3.066 m) (3h 50 min) - Refugi Perucca-Vui
lIermoz (2.909 m) (4h 30 min) - Alpage Che
valier (2.312 m) (6h) (prendre itinerari 107)
- Finiestra di Cignana (2.441 m) (6h 30 min)
- Perreres (7h 30 min) - Breuil-Cervinia (Val-
tournenche) (2:006 m) (8h 30 min)

És una etapa que fins a I 'Alpage és idèn
tica a la que vam fer l'any anterior amb

I 'Alta Via 1, amb la costeruda pujada al

Valcornera, aquesta vegada tota nevada.
A la baixada, a causa del fort desnivell
tot just passat el coll, hi ha un passamà.
També amb neu. Dinem al costat del re

fugi. Baixem i abans d'arribar al pantà de

Cignana, hi ha un desviament (Alpage
Chevalier) que indica el coll de Cignana.
Des del coll no es veu encara el Cerví,
però seguint el corriol, a 10 minuts, ve

iem la cara sud del Cerví (4.477 m) i a

sota, el poble de Cervinia. Baixem fins
a l'àrea recreativa-pícnic de Perreres, on

amb un trànsfert ens traslladem fins a

Breuil-Cervinia.

6a etapa
Cervinia-Plan Maison (2.547 m) (1 h)-Theo
dulpass (3.302 m)(3h 30 min)-Gandegghütte
(3.030 m)(4h 15 min)-Trockener Steg (2.939
m)(4h 35 min)-Furi (1.829 m)(6h 30 min)-Zum
See (1.766 ml-Zermatt (1.616 m)(7h 30 min).

Des de Plan Maison, es pot agafar el
telefèric fins al coll de Teódulo, patró
del Valais. En canvi, nosaltres agafem
el telecabina fins a Plan Maison (6 €)
i després pugem a peu fins al refugi
italià de Teodulo (3.317 m) (CAI.Torino;
80 places). El refugi, construït el 1920,
va tenir unes importants remodelacions
el 2002 i el 2010. Té un menjador que
ofereix unes vistes panoràmiques ex

traordinàries sobre el Cerví i les Gran
des Murailles. Al costat del refugi, hi ha

6 excursionisme
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una placa que recorda que aquest punt
fronterer entre Itàlia i Suïssa ha estat

i és una important via de comunica
ció a peu. Així, per aquest coll, passa
el sender Walser, que va ser un poble
d'origen germànic que va colonitzar el
Valais (s.VIII-IX) i va arribar fins a la vall

italiana valdostana (s.XII).

Passem el coll i ja som a Suïssa. Bai
xem la glacera Theodulgletscher sense

problemes ja que havia nevat dos dies

abans per sobre els 2.200 m. Aquest
dia feia molt bo i igual com el 8è dia,
amb sol i sense pluja. A Zermatt ens

acomiadem de la Veronique després
de fer una veritable cursa a peu des de
I' estació intermèdia de Trockener Steg
per no perdre el tren.

Des de Trockener o Furi es pot agafar el

telecabina provinent del Klein Matterhorn
fins a Zermatt. Nosaltres abans d'arribar
fins al final de la glacera, ens desviem

cap a la nostra dreta fins al refugi de

Gandegg, on hi ha una vista panoràmi
ca excepcional sobre el massís del Mont
Rosa (4.634 m) i les seves glaceres. Per
una banda, Klein Matterhorn, Breithorn,
Liskamm i Dufourspitze, mentre que
per l'altra banda, el Cervi no-Matterhorn
s'amaga entre els núvols.

7a etapa
Zermatt (1.616 m) - Sunnega (2.288 m) (45
min) - Tufteran (2.215 m) (1 h 50 min) - Otta

van/Europaweghütte (2.214 m) (3h 45 min)
- Springelbode (5h 30 min) - Europahütte
(2.220 m) (6h 45 min) (Mattertal) (vista del

Weisshorn)

Europaweg (obert a l'any 1997 amb un

sender- balcó de 31 km entre Sunnegga
i Grâchen que discorre a mil metres so

bre la vall, on el punt més alt és a 2.700

m. Hi ha ponts, túnels, passamans,
trams aeris, etc.)

En aquesta etapa hi ha l'opció d'agafar
el funicular subterrani (Alpenmetro):
Zermatt-Sunnega. Nosaltres ho fem
a peu i després de pujar fins a la cota

2.250/2.300, baixem fins quasi a la vall,
a l'alçada de Tasch, ja que el camí es

desvia abans d'arribar a KinhüttelTierfad

(2.584 m) a causa d'una esllavissada

produïda fa dos anys en el torrent- bar

ranc de Doribach, situat passat Randa.
Ara s'està fent un altre pont-estil tibetà

per reparar el sender original, que ens

estalviaria quasi un parell de hores. En
arribar al Càmping dArter, a meitat de
camí de Tasch a Randa, deixem el nos

tre company belga. Després prosseguim
i passem per un pont el torrent de Wil-

Llac de Moiry i Dent Blanche



dibach en un passeig planer on es con

vida per mitjà de plafons a fer exercicis
de gimnàstica per mantenir-se en forma.
Més endavant, per sobre de Randa, pas
sem el torrent-barranc de- Dorfbach i el
sender s'enfila al seu costat fins a arribar

quasi a l'alçada de l'espectacular i aeri

pont tibetà en projecte.

Davant del refugi s'alça l'imponent
Weisshorn (4.505 m) i al seu costat, el
Bishorn (4.134 m). AI vespre, tenim la vi
sita d'un parell de cabres salvatges, que
van atraure la curiositat de tothom. S'ha
de dir que des del poble de Randa (1.408
m), hi ha 2h 30 min fins al refugi.

8a etapa
Europahütte - Galenberg (2.600 m) (1 h 30

min) - Cota 2.708 (2h) - Estàtua de Sant Ber

nat (2.460 m) (3h 15 min) - Gasenried (1.659
m 4h 45 min) - Gráchen (1.622 m) (5h 25 min)
www.matterhornvalley.ch

Aquesta etapa és la més vertiginosa de

totes amb el pas d'un pont penjat tibetà,
passamans, creuament de pedreres-tar
teres, etc. Quan arribes a veure l'estàtua
de Buda, acaben totes les dificultats.

Aquest indret és un mirador excepcional
sobre tota la vall de Matter i les muntanyes
que l'envolten. Allà descobrim el Lenzspit-

on hi ha font, botigues, restaurant, hotel
i molts senders.

www.aletscharena.ch

www.bettmeralp.ch

Randa i Breithorn al fons

ze (4.294 m) i la seva imponent glacera,
després de veure abans, pel sender, el
cim nevat del Dom de Mischabel (4.545
m), davant, a la llunyania es veu una mica
de la glacerar Aletsch.

A part del tour, nosaltres estem dos dies
més per visitar la glacera Aletsch i per
pujar a la base del Cerví, on hi ha el refu

gi H6rnli. Ens allotgem a Gràchen (Hotel
Zum See), la primera nit, i les dues se

güents a IAlberg de Joventut de Zermatt

www.youthhostel.ch/zermatt

9a jornada (turisme)
Visita turística al Grosser Aletschgletscher, la

glacera més llarga dels Alps (23 km), patrimo
ni mundial de la Unesco (2001)

Agafem el cotxe fins a Fiesch (1 h). Tot

seguit agafem el telefèric fins a Bergsta
tian Eggishorn (2.869 m) (42CHF). Des
d' allà gaudim de la grandiosa glacera.
En front, el cim de IAletschhorn (4.193
m) i al final de la glacera la Konkordia

platz que forma un circ de muntanyes
com I 'Eiger, el M6nch i mig amagat, el

Jungfrau. Amb els binocles podem dis

tingir l'observatori-mirador Jungfraujoch,
al qual s'accedeix des de l'Oberland.
Per una altra banda, també veiem el pic i

glacera del Fiescher.

Si volem, de tornada, podem parar a

l'estació intermitja Fiescheralp (2.212 m)

1 Da jornada (turisme)
Schwarzsee (2.582 m) - Hornlihütte (3.260 m)
(2h 10 min)

Agafem a Zermatt el telefèric de Furi
Schwarzsee (48CHF), per pujar al Re

fugi Hornli, situat al començament de la
via normal de l'ascensió al Cerví.

Està previst que al 2015, en ocasió del
150è aniversari de la primera ascensió
al Cerví, remodelar i ampliar el refugi
del CAS, que data inicialment del 1880.

Al costat hi ha el Berghaus Matterhorn,
construït el 1911, base ideal per a l'as
censió per l'aresta H6rnli (via normal),
Zmutt a la paret nord.

www.matterhorn-group.ch

No cal oblidar, que hi ha altres possibi
litats a Zermatt, com la d'agafar el te

lefèric de Klein Matterhorn (3.883 m),
base per fer el Breithorn, un 4.000 bas
tant assequible, i l'oportunitat de baixar
amb esquis a snowboard pel Theodul

gletscher. S'ha de tenir en compte, que
a l'hivern, el domini esquiable conjunt de
Zermatt (Suïssa) i Breuil Cervinia (Itàlia)
representen 350 km i a l'estiu, més de

20 km en cada un deis dos vessants,
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units pel nou telefèric italià del Plateau
Rosa-Testa Grigia (3.480 m) www.rifu

gioguidedelcervino.com. Una altra opció
és el tren cremallera Gornergrat (3.130
m), www.gornergrat.ch. base per fer el
Mont Rosa, a banda de ser un excellent
mirador turístic sobre els 4.000 i sobre
les glaceres de la zona. Cal esmentar el
nou refugi Monte Rosa Hütte, (CAS; 120

places) (2.883 m), inaugurat el setembre
del 2009, accessible des de Rotenboden
www.neuemonterosahuette.ch. (el pri
mer es va construir en 1895). Precisa
ment el 2011 hi havia una exposició iti

nerant del refugi per la seva moderna i

futurista construcció.

També val la pena visitar el nou museu

de Zermatt, al costat de l'església, on es

mostra la vida dels antics pobladors de
la vila i també dels mítics escaladors i

guies de muntanya fent especial referèn
cia a l'omnipresent Cervi no-Matterhorn.
Així hi ha una saleta dedicada a la pri
mera ascensió al Cerví per Whymper.
Es mostra com una relíquia la corda
trencada que va originar la tragèdia
www.matterhornmuseum.ch

Cartografia
5006 Matterhorn-Mischabel 1 :50000. Topo
grafia de Suïssa

5 Cervino Matterhorn e Monte Rosa 1 :50.000,
Inst. Geogràfica de Italia
Tour du Cervin-Carte de randonnée pédestre
1 :50.000, Valrando Edition IG IVRN

Bibliografia
Tour del Cervino. Ed Desnivel - Guias Gran
des Espacios

Transport
Amb cotxe, l005 km fins a Saint Niklaus, dels

quals 950 són autopista, via Annecy i Gine
bra.
Amb avió a tren fins a Gèneve-Ginebra. Des

prés en tren fins a Saint Niklaus a Tasch, via

Visp. Per pujar al bonic poble de Gràchen hi
ha servei regular de bus amb Saint Niklaus.
Cal recordar que per accedir al Zermatt, s 'ha
de deixar el cotxe a Tasch (pàrquing cobert
al costat de l'estació de tren: CHF 15, dia) i

agafar el tren-cremallera (CHF 15, AfT) fins a

Zermatt, on només hi circulen cotxes elèctrics.

Vocabulari

Gornergletscher = glacera de Gomer
Schwarsee = estany negre
Weisshorn = pic blanc

Lenzspitze = agulla de Lenz

Europahütte = refugi d'Europa
Cabane = refugi de muntanya
Europaweg = camí-sender d'Europa
Edelweiss = blanca noble
Salve (ita), grezzi = hola

Webs d'interès
www.tourducervin.ch
www.valaistourism.ch

www.regione.vda.it
www.europaweg.ch
www.sbb.ch/en/home.html

www.postauto.ch
www.zermatt.ch
www.cervinia.it
www.meteosuisse.ch

www.rifugivaldostani.it
www.cai.it

www.sac-cas.ch

8 excursionisme

370

Refugi Prarayer



Refug i CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Caries

FORA DE SERVEI

Refugi de REBOST
Bagà
608736714/615874761 www.refugirebost.cat
· Altitud: 1.670 metres
· Vessant sud de la Tosa d'Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BTI, escolada, senderisme

Refugi MAS DEL TRONC
686541 983 guillemclaveria@gmail.com
www.wm3.com/masdeltronc/
· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serro de Rubió
· Comarco: Anoia
· Capacitat: 30 places
· Activitats: travesses, passejades, BTI, excursions, senderisme

LA MOLINA
(Xalet i refugi)
646 744 669/972 145 107 www.xaletuec.com

· Altitud: 1.505 metres
: Lo Molino, ol Barri del Sitjar
· Comarca: Cerdanya

· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espe
leologia
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Refugi lES CLOTES
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 968 metres
· AI nord-oest del massís dels Ports
· Comarco: Terra Alto
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, BTI, senderisme, espeleologia

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

Refugi MATARÓ
Vall de Gerber (lliure)
· Altitud: 2.460 metres
· Pirineu, vall de Gerber

· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escolada, esquí de muntanya

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

l'estany d'Airoto
· Comarca: Pollars Sobirà
· Capacitat: 12 places
· Activitats: muntanya, escolada, esquí de muntanya, travesses

Caseta del GARRAF
- .

.....I:IIIII!!I_!!fi.
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. .
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(Obert només la temporada d'estiu)
933329454
· Altitud: a nivell del mor

, Massís del Garraf
· Comarca: Garraf
· Capacitat: 14 places

Refugi de PUIGCERCÓS
680 178 940 www.refugi.contacontes.cat

· Altitud: 820 metres
, Riba dreta de la riera de Merlès, entre I'Hostalet
i el Cobert de Puigcercós

· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BTI, pesco

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

per l'import de 15 euros anual

Nom Cognoms._______________________ _ __

Població, __

DNI Adreça postal _

Codi postal __
Comarca.

_

Tel. Fax Correu electrònic _

Dades bancàries DODD DODD DO 0000000000

Signatura _

Oata
_



Text de Víctor Badenas i Moragas
Fotografies de Joan Guasch i Murtra

TRAVESSA
DE SUPERBAGNÈRES
A RIOUMAJOU
tots els colors de I'alta
lIIIuntanya

Els excursionistes d'aquest costat

dels Pirineus ens hem aproximat mol
tes vegades als grans colossos piri
nencs atrets per les altituds de cims
de prestigi com l:Aneto, el Posets o el

Mont Perdut, i hem deixat de banda la

verdor i la majestuositat que oferei
xen les muntanyes pel vessant nord,
amb una orografia més complexa,
barrancs més profunds i un tarannà
més feréstec que els tres mils meridi

onals on a l'estiu no sembla possible
la solitud.

Feia temps que pensàvem a fer una

travessa pel vessant nord dels Piri

neus entre el Luchonais i el túnel de

Bielsa, impulsats per la mera contem-
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plació deis mapes de la zona, just a

l'altre costat dels cims esmentats. A

vegades, sembla que costa creuar la
frontera i aquests mapes ens deien

que no existeixen gaires passos que
permetin bastir una travessa senzi

lla i sense complicacions als munta

nyencs "xirucaires" que volen anar

més enllà de pujar al cim i tornar pel
mateix accés de pujada. En plante
jar-nos l'excursió vàrem partir de la

idea de no tornar en cap cas sobre

els nostres passos: cada petjada ha
via de ser nova si volíem mantenir la
idea de descoberta de l'itinerari. Fi

nalment, ens vàrem plantejar anar de

Superbagnères a Rioumajou en una

travessa de quatre dies que ens per-

metés gaudir dels paisatge i obrir-nos

a noves panoràmiques del Pirineu.
La idea estava molt allunyada de fer

cims; el que buscava era la nostra

descoberta de les valls, per bé que no

exclouria fer algun cim si ens venia de

gust durant el trajecte.

Verd cap a Espingo
-

Després d'haver deixat un cotxe a Fre

dançon, a la vall de Rioumajou, ens po
sem a caminar, sota un cel molt ennuvo

lat, des de l'estació de Superbagneres
tot resseguint el GR-1O. Malgrat que els

núvols no ens deixen veure en la seva to

talitat els circs de Lys i de Crabioules que
ens queden davant, el sender, que reta-



Estany i refugi del Portillon. D'esquerra a dreta: Gran Quairat, Lézat, Crabioules, port superior de Lliterola (al mig), Royo, Punta de Lliterola,
Perdiguero, Portillon de Oô i pic del Portillon de Oô

lla els verticals vessants del Céciré, no

ens decep. El verd rabiós de l'herba ens

recorda que som al costat nord del Piri

neu i ens acosta més als tons dels prats
alpins suïssos que al Pirineù meridional.
En poc més d'una hora ja som al coll de
la Coume de Bourg, a 2.272 m. Si el dia

hagués estat clar hauríem anat a fer el

Céciré, un cim d'uns modestos 2.403 m,

però que permet gaudir d'una panoràmi
ca superba per la seva posició apartada
de la cadena axial. Llàstima, perquè amb

prou feines tenim ara una visibilitat de 20

metres. Som dins dels núvols.

El camí, perfectament balisat, voreja per
sota els desconeguts pics de Subescale
i de la Coume Nere cap a la Hourquet
te des Hounts-Secs, ubicada sobre la
coma del mateix nom. En aquest flan

queig canviem el verd immaculat per un

terreny més aspre, més propi de l'alta

muntanya. Som a les vacances d'estiu i
no trobem ningú, tret d'uns quants isards

que ens contemplen des de I'Hourquette
en qüestió. Quan hi arribem els ungulats
ja no hi són, però la boira s'esvaeix i ens

regala una aèria i impressionant visió del
llac d'Oô, gairebé a 800 metres per sota

dels nostres peus. Hem de vigilar, perquè
el pendent d'herba és molt dret i relliscós
i la temptació de fixar la vista en l'entorn
sense mirar on es posen els peus és

molt alta. Visió senzillament magnífica
sobre el cràter del llac, envoltat de pen
dents verds que cauen a plom. Baixem

seguint les ziga-zagues del sender fins

que enllacem amb el que prové de les

Granges dAstau, on coincidim amb una

munió d'excursionistes que, com nosal

tres, faran nit al refugi d'Espingo. El jove
guarda ens pregunta on anirem demà i

què volem fer: això poques vegades ens

ho pregunten als refugis catalans!

Adéu a la glacera
dels Gourgs Blancs

Sortim ben d'hora perquè tenim davant
una jornada llarga que ens ha de portar
fins al refugi de La Soula a través del coll
deis Gourgs Blancs. Necessitem un dia
net i clar i així el tenim. Prenem el camí

empedrat que deixa el llac d'Espingo a

l'oest i hem de parar a fotografiar el circ
des de l'encisador llac Saussat. Segui
dament, encarem la pujada al Refugi del

Portillon, amb les moles pètries del Gran

Quayrat i el Lézat a llevant. El verd dels
llacs va deixant pas a la roca polida que
domina el llac del Portillon, ja en terreny
de manifesta erosió glacial. El panorama
ha canviat radicalment en aquesta cu

beta envoltada per una munió de grans
cims de 3.000 metres. Els colors grisos
i ocres de les roques, amanits amb el

blanc de la neu i el blau brut del glaç
dominen l'escenari: territori adobat per
als colleccionistes de 3.000 que en po
ques jornades poden sumar una vintena
de grans cims. No és el nostre interès,
per bé que contemplem embadalits les

grans muralles que encerclen el llac i la
resta de les neus hivernals que encara

s'arrapen als colls superior i inferior de
Lliterola. Observem les mostres de gel
de l'agònic Glacier du Portillon i la resta

de la glacera que encara resisteix sota

el Seil de la Baque. És evident el retro

cés glacial, fins i tot per a ulls no experts
com els nostres.

Reprenem l'itinerari i, des del darrere

mateix del refugi, seguim les fites que
progressivament ens porten a una petita
llacuna que l'abasteix d'aigua. A través
d'un terreny totalment rocós fem cap a

la base d'un dret corredor que ens me

narà al cim de la Tusse de Mountarqué,
a 2.889 m. No sembla obligatori pujar-hi
per fer cap al coll deis Gourgs Blancs,
però és l'opció més fàcil i interessant.

Probablement és possible vorejar el llac
del Portillon, però és un caos de pedra
i a més exigeix superar una barrera ro

cosa tallada sobre el llac, de manera

que és més recomanable ascendir la
Tusse de Mountarqué. A més, el cim,
ampli i planer, ens permet admirar la
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majestuositat de l'encaixonat llac Glacé,
on encara suren blocs de gel, i l'estol
de grans cims adjacents. Els imponents
pics Spijeoles, Gourdon i Gourgs Blancs
semblen a tocar! Ens aturem a fer un

mos i contemplar l'extraordinari paisatge
mineral que ens envolta.

Seguim cap al sud el 110m de la Tusse
de Mountarqué fins que aquest es con

verteix en una cresta afilada i fem cap a

una bretxa, per l'esquerra unes fites ens

marquen els passos més fàcils. Després
es va vorejant la muntanya entre grans
blocs (fites) fins a sortir al coll del Plu
viòmetre. De fet, per arribar-hi ens guia
un vell pluviòmetre rovellat instal-lat a

l'aresta. La baixada del coll, totalment

nevada i bastant dreta al principi, ens

obliga a calçar-nos els grampons i pren
dre el piolet. Gaudim d'un panorama
d'alta muntanya. Amb el Seil de la Ba

que a l'esquena i encarats cap al Gougs
Blancs, baixem per neu dura fins a una

llacuna de desglaç d'intens blau turque
sa. Després, pedreres i congestes ens

menen cap al pendent final del coll deis

Gourgs Blancs (2.877 m).

Les parets del Jean Arlaud i dels Gourgs
Blancs impressionen, però ens crida
més l'atenció la pràctica desaparició de.
la glacera deis Gourgs Blancs, ja una

relíquia del nostre mapa. El gel ha es

tat substituït per congestes permanents
que no arriben fins al coll, per les quals
baixem tranquil-lament fins a una prime
ra balconada, des d'on albirem el rosari

de llacs de la vall deis Gourgs Blancs.
Passem pel llac du Milieu i després ens

quedem sorpresos per la bellesa del llac
des Isclots, on la llum procura diverses

tonalitats de blaus. Un grup de pesca
dors hi han acampat i algun valent in
tenta arribar nedant a una de les illes

d'aquest llac encisador. Seguidament
el sender ara ben encinglerat supera el
llac de Caillauas, una massa important
d'aigua envoltada per llastres imponents.
A la seva sortida d'aigües, les restes de
construccions dels treballs hidroelèctrics
embruten el paisatge. Una d'elles, però,
pot servir com a refugi sense comoditats.

Només ens queda baixar el darrer tram

de la vall fins a arribar al refugi de La
Soula. Estem una mica cansats després
de tota una llarga jornada però una dut

xa calenta (servei gratuït) ens revitalitza.

Més ens revitalitzarà encara el magnífic
sopar que ens ha preparat el guarda, on

destaquen una sopa de verdures amb

espinacs salvatges de muntanya i una

carn melosa amb salsa de mostassa. No
ens aprimarem. El guarda ens pregunta
on anirem el dia següent, mentre nos

altres reflexionem sobre el tarannà que
han pres alguns refugis catalans des

que s'han posat de moda les travessies

de l'estil Carros de Foc. Als refugis fran-
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El pic de Gourgs Blancs i el coll a la dreta

cesas no demanen encara una bestreta
en fer les reserves, sinó que confien en

la serietat dels usuaris, que avisen si pel
que sigui no pugen a muntanya que els

muntanyencs de l'altre costat de la fron
tera són més formals.

La dolçor del sud

Entrem a Espanya per la vall dAygues
Tortes, on sobre el mapa ens espera un

camí més planer. Realment aquesta vall

es deixa fer tranquil-lament, de manera

que es guanya altura lentament, mentre

ens aturem a llegir diverses informacions
sobre la geologia, la flora, la fauna a els

usos dels camins transfronterers, situa
des en un seguit d'estaques al llarg del

recorregut, les quals serveixen també
com a fites. Passem pel refugi lliure de

Casaneuve, situat en el pla del mateix

nom, presenta un estat magnífic, inclo
ent-hi uns quants matalassos en bon es

tat al pis superior. Algú, però, hi ha deixat
la seva brossa. Encara que ja ho sabem,
no deixa d'amoïnar-nos que això succeei
xi en el nostre col-lectiu, Massa deixalles,
plàstics i mocadors de paper embruten
l'alta muntanya pirinenca.

L:altiva carena dels Bachimala tanca la

vall dAygues Tortes per l'oest. De fet,
fa estona que contemplem la seva roca

rogenca i ens indica que la dolçor de la
vall canviarà en el moment d'enfilar-nos

cap al port dAygues Tortes. Així serà. El

port es pot assolir per un itinerari directe
molt dret a un altre, també bastant dret
al principi, que encara el Petit Bachimala

per després girar cap al sud. Prenem la

segona opció, marcada com a HRP en

el mapa francès. Malgrat ser més suau

que la pujada directa, suem la cansala-

da durant una bona estona entre fites i
restes quasi imperceptibles de corriols.

Després ens queda flanquejar cap al coll

(2.683 m), on una estaca ens recorda

que el pas fronterer era utilitzat per fer

transports amb mules. Pobres animals,
ens diem! Ens trobem amb un parisenc
que fa una travessa en solitari. Fins ara,
no havíem trobat ningú!

D'entrada, el camí baixa còmodament
fins que s'apropa a un torrent que da

valla encaixonat entre roca cap al fons

de la vall dAñes Cruzes. El seguim per
la seva riba esquerra sobre terreny her

bós incòmode i dret fins a creuar-lo un

moment per evitar uns blocs i tornar-lo

a creuar un altre cop i superar uns pocs
blocs més. A partir d'aquí, ja a la vall, el

panorama es dulcifica i s'obre; baixem

suaument entre prats engalanats amb

flors de tota mena: didalera púrpura, es

tols de lliris de muntanya, semprevives,
etc. És un contrast important amb la roca

roja pissarrosa de la cresta del Bachima

la, a els esquistos i la roca calcària del
Posets, també ja a la vista amb tota la
seva majestuositat.

Amb el coll de la Senyal de Biadós a

la dreta, coincidim amb el GR-11 que
procedeix del port de Chistau i del re

fugi d'Estós. El camí ens regala vistes

àmplies sobre el Posets i els dreturers

itineraris que des d'aquest costat de la

muntanya hi menen. També aquí el gel
que resisteix a l'ombra d'aquest gegant
sembla ja residual. Arribem a les Bordes

de Viadós i al seu refugi. Des de la porta
estant, els turistes que hi han arribat en

cotxe admiren astorats les seves parets
multiformes. I realment, al seu costat, el

pic de la Forqueta, malgrat ser un 3.000,



sembla ben poca cosa. S'agraeix sopar
a les 8 de la tarda, una hora més tard

que als refugis francesos, però ens ado

nem que aquí els comensals aixequen
rnassa la veu. Resulta curiós comprovar
la impermeabilitat, encara avui dia, de
les fronteres: als refugis francesos hi ha
via molt pocs visitants del sud, i a Viadós

pràcticament no trobem francesos.

Cauarère O La
Madera

t'última etapa del nostre periple pirinenc
ens ha de portar altra vegada al costat

francès, ja que tenim un cotxe a Riou

majou. En mirar-nos els mapes, el fran
cès parla del port de Cauarère, mentre

el de IAlpina parla de port de la Made

ra. Però no els marquen al mateix punt
geogràfic exactament sinó molt a prop.
Esperem sortir de dubtes allà dalt. Ja en

aixecar-nos veiem que el temps ha can

viat: massa núvols de bon matí i un fort

vent de sud ens fan pensar que el dia,
en un moment o altre, es torçarà. Tirem

cap a la pista que penetra per la Cinque
ta de la Pez, la qual deixem a prop del

refugi de Tabernes per prendre un sen

der marcat com a PR fins al gual "Vado
de Bachimala" punt (pal indicador) on

l'itinerari s'orienta a l'oest i comença a

pujar suaument per un bosc de pi negre
propi del costat meridional pirinenc. Més

amunt, sobre els 2.200 m. el bosc deixa

pas a les pastures en un evident terreny
càrstic i el coll, que encara està lluny, es

fa ben visible. Mentre pugem observem

l'imponent pic Culfreda, al qual teníem la
intenció d'ascendir gràcies al panorama
que segons les guies s'hi pot albirar. No

ho fem, perquè el vent és cada cop més
fort i els núvols negres amenacen. No val
la pena.

Quan atenyem el coll, després de passar
sota la curiosa penya Millarioux, arribem
a la conclusió que la Madera i Cauarè
re vénen a ser el mateix i que hi ha un

embolic de topònims en els mapes (sol
passar). Som en un terreny mineral, de

pedra totalment negra amb esquitxos
d'herba, un tipus de sòl negrós que re

corda el de la pampa argentina. Parem a

contemplar-ho i a verificar el dur descens

que ens espera fins a Rioumajou. El vent

s'ha fet més fort encara i el dia es com

plica més, de manera que tirem cap a

vall per les traces més evidents de camí.

Aquest, que s'insinua sobre una tartera

de pedra llisa bastant relliscosa, és molt
dret i ressegueix fins al bosc la riba es

querra del torrent de Cauarère, encai
xonat i molt abrupte, salvatge, de pedra
tan fosca com el to d'un cel ja totalment
cobert. Sort dels bastons! Si ens agrada
és precisament per aquest caràcter tan

aspre. Cal parar atenció en alguns punts
d'aquest descens quan l'itinerari s'apro
pa al torrent. Ja al bosc, el sender es

converteix en un camí ample que també
baixa fort i ens diposita al fons del circ,
davant de I' Hospice de Rioumajou. Són
més de 1.100 m de desnivell en poc més
d'una hora!

de la penya Millarioux, uns centenars de
metres més al sud, el qual ressegueix la
riba esquerra del torrent de Millaroux i
està marcat com a HRP. Segons el mapa,
ha de ser més còmode. En qualsevol cas

estem satisfets pel recorregut fet en el
seu conjunt i ens sentim molt afortunats
d'haver trepitjat alguns paratges relativa
ment allunyats de les rutes més clàssi

ques d'ascensió als innombrables grans
cims que hi ha per aquestes contrades.
Ens donem per ben pagats amb les

grans diferències de paisatges que ens

hem trobat aillarg d'aquest recomanable
itinerari pel cor del Pirineu axial. Tots els
colors del Pirineu ens han acompanyat
al llarg de les quatre jornades de ruta i

en tornar a casa ens sentim més rics en

experiències.

t'Hospíce de Rioumajou podria ser un

enclavament excursionista però els seus

gestors ho han convertit en un petit res

taurant orientat al turista. Hi ha un espai
habilitat com a refugi lliure però sembla

que només és obert a l'hivern. Segu
rament, és massa poc en relació a les

possibilitats que ofereixen les abruptes
muntanyes que envolten aquest espai.
Tornant la mirada enrere a la difícil bai
xada i valorant el mapa blau de la IGN
francès observem que aquest marca la

possibilitat d'un descens més suau abans

Refu�i de
Viades

Cartografia: Carte de Randonnées n. 4 Bigorre, n. 5 Luchon

Arribant a l'estany des lsclots
excursionisme 13
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LA INNIVACIÓ A CATALUNYA
Text i fotografies de Carles Udina i Cobo

El setembre-octubre passat (número
364) aquesta revista incloïa un interes
sant article sobre la regressió de les nos

tres glaceres, i la seva pròxima desapa
rició (Glaceres dels Pirineus, al límit de
l'extinció de J. Camins) que ha motivat

aquest article que teniu entre les mans.

Les glaceres són l'efecte causat per un

fenomen previ, la innivació. Augmenten,
s'estabilitzen a disminueixen en funció
de les aportacions de neu al llarg del

període hivernal, tenint en compte que
la relació causa-efecte no és immediata,
sinó que és un procés molt lent, sobretot

contemplat des de la nostra brevíssima
escala temporal. Aquest article tracta

de com està evolucionant la innivació al
Pirineu per poder entendre com evoluci
onaran previsiblement en el futur les gla
ceres i quan es produirà la seva desapa
rició. Per respondre aquestes preguntes
utilitzaré dades històriques que he anat

recopilant per la meva feina de planifica
ció i estudi del funcionament de les es

tacions d'esquí i de la innivació artificial.

Les temperatures de la Terra sempre han

anat oscil-lant, produint variacions en la
innivació i de retruc, el conegut fenomen
de les glaciacions. La darrera glaciació
és de fa uns 12.000 anys. Més a prop,
entre els anys 950 i 1250 es va donar el

"període càlid medieval': i entre els anys
1350 a 1850 va donar-se la "petita edat
del gel': amb una diferència de les tem

peratures mitjanes de la Terra entre els
dos períodes de dos graus. D'aquella
època tenim a casa nostra els pous de

gel, utilitzats entre el1500 i e11850.

Lès geleres suïsses han estat històri
cament les més estudiades; Ignaz Ve

netz (1788-1859) i Louis Agassiz (1803-
1873), els precursors d'aquests estudis,
també eren suïssos. Recordo la fascina
ció amb què -fa 45 anys, a la centenària
biblioteca del CEC- llegia les detallades
dades aportades pels butlletins trimes
trals del Club Alpí Suís, així com altres
estudis geològics dels seus efectes ero

sius. És a dir, l'evolució de les glaceres
alpines està profusament documentada
des de mitjans del XIX, amb l'afegit de
les fotografies que permeten visualitzar
clarament la seva regressió en els dar
rers 150 anys. Dels Pirineus en canvi,
tenim ben pocs estudis. Podríem dir que
només tenim algunes fotografies i poc
més (alguns estudis geològics).

1 4 excursionisme

370

LA DÈCADA DELS ANYS 60: ENHER

A la torre vermellosa a tocar de la plaça
Lesseps-avui substituïda per un continu
de pisos-, ENHER guardava la informa
ció diària dels gruixos de neu de molts
indrets dels Pirineus. La raó era òbvia:
es tractava d'una informació "cabdal"

perquè el gruix caigut i dipositat indicava
la reserva d'aigua, i per tant, el cabdal
futur de què disposaria l'empresa per
produir la seva matèria primera i exclu
siva: l'electricitat. La informació s'amun

tegava en piles de comunicats diaris

d'aquestes dades.

Com que tenia contactes familiars, no

vaig tenir cap problema per dur a terme

l'estrambòtica idea de copiar les dades

ja "inútils" dels gruixos de neu d'anys
anteriors Per estalviar una feina massa

feixuga, anotava els gruixos només cada

quinze dies, i sobretot el dia de l'inici i de
la fi de la innivació, que eren els més im

portants. Els butlletins fins i tot incorpo
raven si havia plogut a nevat, i en els me

sos que més interessaven, desembre,
gener, febrer, març, oo. en els quals mai

(o gairebé mai) plovia, sempre nevava.

Vaig anar del 1966 a11969, i anant enre

re, vaig poder arribar fins a les dades de

l'any 1960. Un període de 10 anys, que
ja és significatiu meteorològicament.

D'aquesta manera, tres anys més tard
d'iniciar aquelles visites furtives, vaig

l:'lt()(�lt.i\�li"
(�lJI\S]�S Ei 9

IIIVI�¡:IN 7 O
CLUB O'ESQUI OE CATALUNYA,SECCIO O'ESQUI
OEL CENTRE EXCURSIONISTA OE CATALUNYA

Bonaigua
Re$tl1nea •

Vaqudrn
E:lIl1ny Negre
Solm Maurici
Estanv Gente
Sant Jo."," de t'Erm.
Sant Joan de l'Erm.
Puillmal(2),
Samum-l (1).
Torrent Negre {3l
Roc Blanc (3l
Obscrvatcr¡ (3).

2.075 1.11 ZO.5
1.993 30.11 6.6
1.880 30.1\ 6.5
2.lOO 27.1010.6
1.900 JD.11 16.5
2.160 30.1127.5
1.632 30.1121.4
2.100 V.IO 8.6
2.500 27.1027.6
1.970 1.127.5
2.G60 1.1214.5
1.760 l.12 30.4
1.650 5.2 18.4

6.6 5,4 75. 110 6.3 +0.,3 1.860
6,2 5.8 83 130 6.3 -0,2 1.860
5.2 4.8 64 100 6J - 1.860
7� 6.0 \20 2SO 8.4 +0,2 2.010
3,5 5.0 SS 154 8..4 -0,4 1.940
3,9 SJ IS7 283 8.4 -1.0 2.D60
4.7 4.3 60 110 6.3 +0.3 1.940
7.4 6.5 \70 300 8.4 -0.2 1.94()
8.0 7f) 210 no 8.4 +0,4 2.160
5.2 4.8 48 150 8.4 +0,7 2.160
5.5 5.1 95 240 8.4 -D,I 2,160
5.0 4.] 60 190 8,4 0.0 2,160
2,4 2,0 28 8{l 8,4 -0,4 2.160

(I) Diferència d'innivació d'uquesla temporada amb la muja dels deu úlrlms
nnys, en mL'WS,

(2) Nu-a. Sra. de Núria,

(J) La Mollnn.

Les notacions del tlpns 1./1 rcprcscntan d dia J mes corrcsponcm (aquesta
serle el dia I de nO\'L'mbre).

Portada programa curses 1969-70 i

quadre resum

La corba prima indica les cotes innivades en

/a temporada 68-69 i /a gruixuda /a mitjana
de les deu temporades de/ decenni 60-69.
E/s salts verticals indiquen una nevada,
que en e/s dies següents; en fondre's

progressivament des de les cotes baixes

origina e/ traçat oblic. Amb les mitjanes,

aquests salts es van arrodonint fins a donar
e/ traç gruixut. Així es veu que /a temporada
68-69 es va ajustar a te mitjana de les deu

temporades anteriors. La cota 2.900 m era

donada com /a d'innivació permanent a/s
Pirineus catalans, quan avui ja es dóna /a

3.190 m pe/s Pirineus centra/s.



I ELS SEUS EFECTES A LES GLACERES

poder incloure el següent quadre re

sum, al programa de curses d'esquí
1969/70 del CEC.

Aclareixo que les dades de Sant Joan de

l'Erm eren extrapolacions/deduccions
que vaig poder afegir en base als estudis

i observacions comparades dels darrers
dos anys. Va ser per la meva interven

ció al CEC en la tasca de disposar d'una

primera estació d'esquí nòrdic. Una ini
ciativa similar a la que anys abans, el

1943, s'havia fet amb la primera estació

d'esquí alpí, La Molina.

A més del que reflecteix el resum, pel
que fa a la innivació, cal pensar que fins
i tot vaig haver de buscar algun nom per
a tot allò que estudiava. Així vaig introdu

ir el terme "innivació': que és el que es va

anar estenent, i encara s'utilitza. El tre

ball semàntic va ser notable, amb con

ceptes com "innivació continuada': "cota

representativa d'innivació': "data d'hemi

temporada': "corba d'isoinnivació" ...

La dada més important i útil que vaig
deduir fou les cotes representatives d'in

nivació, de 4-mesos, 5-mesos, 6-mesos,
etc., que caracteritzava cada massís
dels Pirineus. Suposava unes condici

ons estàndard (pla, absència de vent,
... ), però que variaven, d'una part a una

altra dels Pirineus, gairebé fins a 300 m

d'alçada (entre la Vall dAran i el prepiri
neu), tal com reflecteix el quadre resum

i les gràfiques. També obtingué l'efecte

de l'alçada en la duració de la innivació.

En relació a les condicions estàndard,
també vaig quantificar, amb fórmules o

taules, els efectes en la duració de la
innivació de les diferents condicions de
cada lloc. És a dir, la negativa acció solar

segons l'orientació i el pendent del lloc,

la positiva acció del bosc (a les solanes

pot compensar l'orientació i suposar un

augment corresponent a una alçada 200

m superior), el tipus de sòl, l'abrasió i

transport del vent, ... Tot això modificava,
per a cada indret, la cota representativa
d'innivació del massís, que era la base
de partida. Així es deduïen en l'indret es

tudiat, les corbes d'igual innivació (iso
innivació x-mesos), conformant el "Mapa
de neu" corresponent.

També eren clares les situacions mete

orològiques (els "tipus de temps': com

borrasques atlàntiques, tramuntanades,
borrasques al golf de Lleó, llevantades,
... ) que generaven nevades a un mas

sís o un altre (IAran, els Pallars, ... , el

Ripollès), així com la seva probabilitat
d'aparició.

Una altra dada que vull destacar és la de

la relativa regularitat de la innivació. Hi

havia una marcada regularitat en les da

tes de les nevades i la seva cota de neu.

Només a la Molina -és a dir, el prepiri
neu- i per sota d'uns 1800 metres d'al

çada en pla (o l'equivalent de 3 mesos

d'innivació), aquesta es presentava amb
una clara irregularitat i en conseqüència
amb gruixos difícilment esquiables. Re
cordo que llavors resultava relativament
fàcil fer prediccions -tot i la poca infor
mació disponible, perquè no hi havia mo

dels de simulació/predicció, ni radars, ni

Variació de la mitjana de la innivació

amb l'alçada en els diferents massissos
dels Pirineus: cotes representatives
corresponents. Les diferencies entre

massissos (en horitzontal) són màximes

en durades curtes, de 3 i 4 mesos, i
disminueixen a major altitud. Per exemple,
la cota representativa de 5 mesos variava
entre els 1.860 m a l'Ait Aran i els 2.160 m

al Solsonès i Berguedà. Per augmentar un

altra mes la innivació, calia pujar 170 metres

en la primera, però només 150 metres en

les dues darreres comarques.

mapes del temps real-time- en base a

uns mapes diaris del temps, i que només
estaven disponibles 12 o més hores des

prés d'haver-se confeccionat.

Anys després, disposant de recursos per
intentar fer un banc de dades complert,
em vaig assabentar de la desaparició
de la torre d'ENHER i que al traslladar

les dependències, l'arxiu s'havia llençat,
perquè eren dades "velles i inútils':

LA RESTA DEL SEGLE XX.
ELS MAPES DE NEU

Per una altra banda, vaig poder compa
rar les dades que recollia, amb dades

molt més aïllades però, es tractava de

dades de principis de segle XX! Con

cretament, des del 1907. Eren les que

apareixien disperses pels Butlletins del

CEC, amb les aportacions d'Eduard

Fontserè (1870-1970, pare de la me

teorologia a Catalunya). Es pot afirmar

que no hi va haver grans variacions de

la innivació als Pirineus en tots aquells
anys. El gruix del canvi s'hauria produït
abans, a mitjans del segle XIX, de forma

paral-lela a l'augment de la temperatura
(de l'ordre d'un grau ja esmentat) que va

marcar la fi de la "petita edat del gel':

A aquests deu anys de dades recollides

(i als 53 anys anteriors que vaig poder

Mapa de neu, de Sant Joan de l'Erm, 1968.
Va ser elaborat per deducció, sense gairebé
dades directes. Les corbes eren d'innivació
continuada (amb qualsevol gruix, per mínim

que fos). Posteriorment, en els mapes
d'anys posteriors, es va tenir en compte
que el gruix fos suficient per a permetre
l'esquí nòrdic (corbes nòrdicoesquiables,
de menys durada) i l'esquí alpí (corbes
alpinoesquiables, encara de menys durada).

excursionisme 1 5
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reconstruir), durant la dècada dels 70,
vaig afegir una recollida de dades més
directa. Gràcies a la meva dedicació a

l'esquí, i més concretament per pro
moure estacions d'esquí nòrdic (Sant
Joan de l'Erm, Lles, Tuixent, ... ) i pels
meus encàrrecs de projectes d'esta
cions alpines d'esquí durant els anys
1980 (Núria, coll de Pal, ... ), disposava
de dades concretes d'un període recent
de 30 anys, i indirectes d'uns altres 53

anteriors. Uns períodes meteorològica
ment molt significatius.

Per això, tots els diversos projectes que
vaig fer per a mitja dotzena d'administra
cions públiques, locals, autonòmiques i

estatals, incloïen un acurat estudi d'inni
vació que condicionava i permetia disse

nyar adientment tota la xarxa de pistes
i remuntadors per optimitzar el seu ús
i explotació. Amb els anys s'ha pogut
constatar aquesta idoneïtat. En cada cas

l'estudi es resumia en el mapa de neu de
la zona esquiable. Uns mapes que, dels
nostres Pirineus, només he vist els que
vaig elaborar en aquells anys.

El primer mapa, fet a finals de l'any
1968, i millorat el 1983 per un encàrrec
de la Generalitat, va ser dels boscos de

Sant Joan de l'Erm. Va tenir doble utilitat,
perquè el mapa s'estenia fins als Clots
de Roní, avui rebatejats com Portainé.
Doble utilitat perquè va ser precisament

Imatges, de baixa resolució i enllaçades, del
LandSat del 1979-12-05
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Caratula del projecte

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPAKfAMENT DE POÚTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBUQUES
DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORTS

Esudi avantpro�e de desenvctupament deis recursos naturals
i equi¡m1elll de serveis narstœ a Sant Joan de l'Erm (Alt Urge!l-PaDars)

i la seva àrea d'esquí nòrdc.

Estudis d'àmbit nalural
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aquest treball el que va portar a deixar
definitivament Llessui i, anys després,
que la iniciativa privada s'orientés en la
construcció de Portainé. Els seus pro
motors van justificar la iniciativa en uns

estudis de neu "molt favorables i molt se

riosos': però dels quals mai es va donar

cap detall, ni el nom de l'autor ".

Un altra mapa va ser el de Núria (1982),
que a la vegada estava lligat amb l'apari
ció de la neu artificial.

L.:any 1972 van ser posats en òrbita la
sèrie de satèl-lits LANDSAT i pocs anys
després la seva informació era accessi

ble i amb progressiva millora de la seva

resolució (fins a 15 metres!). Amb un

acurat coneixement del terreny és pos
sible, en qualsevol moment que es vol

gués, analitzar la innivació de qualsevol
indret dels Pirineus, motiu pel qual vaig
deixar de preocupar-me per a obtenir
més dades directes.

L'ERROR QUE NO HO ERA.
LA CONCLUSiÓ PEL FUTUR PRÒXIM

Va ser a mitjans dels 80 que, d'una ban
da em vaig anar allunyant de la meva

dedicació al món de l'esquí (però no pas
d'esquiar) i, de l'altra, que tots els meus

estudis van començar a anar-se'n en or

ris a poc a poc. Sempre he estat auto
crític i vaig pensar que no ho havia fet

prou bé, "què hi farem, era molt jove'; fins
al dia que em vaig adonar que passava
tot el contrari qui s'havia "equivocat" era

la innivació! És a dir, la innivació reflectia
fidelment -i d'una manera amplificada
l'inqüestionable canvi climàtic.

Per posar un exemple, a mitjans dels 80, a

Vaqueira es va haver de suspendre per fal

ta de neu la seva primera i desitjada cursa

de la Copa del Món d'esquí alpí. En altres
indrets, la primera nevada no va ser fins al
26 de febrer. I així fins avui: un any passa
ble i dos de dolents, però sempre patint.

Reedició del mapa neu de Sant Joan, amb
Portainé (1983), on es poden veure fins i tot

les congestes que romanien fins avançat l'estiu
a la cara sud de la Torreta de Rubió (avui

Mapa neu de Núria-Pugmal. 1982.
Se n'aprecien les congestes gairebé
permanents de Fontalba, a la solana del
cim del Puigmal a només 2. 500 I 2.650
m (a dalt, al centre) i del pic del segre

anomenat pic de l'Orri; i la diferenciació entre
corbes nòrdicoesquiables" i alpinoesquiables
(que requereixen gruixos majors i són,
aproximadament, inferiors en prop d'un mes).

(més a la dreta), sempre a sotavent de
la tramuntana, i la bona innivació de
tot el fons de la coma de Fontalba, tot i
l'orientació solana, afavorida pel sotavent

(a l'esquerra, de dalt a baix).



Quina és la dramàtica conclusió del

que està passant en aquests darrers 25

anys? Doncs que si hi havia una regres
sió bastant constant, però relativament
lenta, de les glaceres, aquesta regressió
s'accelerarà en els propers anys, tant,
que la mort de les nostres glaceres serà
inevitablement més ràpida que les previ
sions fetes aquests darrers anys. Es diu

vagament que serà a "mitjans" de segle,
però és segur que serà clarament abans
de12050.

No es tracta només del fet que hagi aug
mentat la temperatura -que sempre ha

oscil-Iat-, sinó que també han canviat
dràsticament les situacions meteorolò

giques ja comentades, les que produïen
les nevades pels diferents massissos
dels Pirineus.

Finalment, fins on estan "equivocats"
avui els mapes de neu elaborats entre
el 1968 i 19817 Doncs aproximadament
en uns 300 a 400 metres. És a dir, per
trobar la mateixa neu que fa 30, 40 o 50

anys, hem de pujar aquesta alçada.

lA INNIVACiÓ ARTIFICIAL

Un dia -també a finals dels anys 1960-

vaig llegir un article de Josep Maria Gui
lera (1899-1970, l'històric promotor del

primer remuntador de la península, l'any
1943) sobre l'ús als EUA de la neu ar

tificial. Em va entusiasmar i vaig arribar
a parlar un parell de vegades amb ell.

També recordo la meva enorme sorpre
sa en llegir en els treballs de Fontserè,
sobre els baixíssims valors d'humitat

que mesurava durant l'hivern en els Pi

rineus meridionals -fregant el zero- en

comparació als alts valors als Alps, o als
mateixos Pirineus septentrionals. Era im

portant? Doncs perquè aquella minúscu
la goteta d'aigua decideixi esdevenir un

cristall de neu, és més important la hu

mitat que la temperatura. Tan sorprenent
era que amb un higròmetre primer i una

estació setmanal més tard, ho vaig com

provar. Amb només unes idees bàsiques
de termodinàmica, s'entén al moment

que tots els desavantatges naturals dels
nostres "secs" Pirineus meridionals, eren

avantatges per a la fabricació artificial de
la neu. Així de simple.

Des de la perspectiva econòmica, hi ha
una inversió inicial òptima per garantir
la futura rendibilitat, que no necessaria
ment és la mínima inversió. La neu artifi
cial incrementa la inversió d'una estació
en un 30% (que, en la majoria de casos

ja està feta), però garanteix l'explotació
del 70% restant, per fer front a les tradi
cionals irregularitats de la neu.

Cap al 1975 vàrem provar d'innivar arti
ficialment el petit trampolí de Sant Joan

de l'Erm. A manera d'arqueologia recent,
encara resta la instal-Iació soterrada de

l'aigua, però no vàrem trobar finança
ment pel més important, els canons.

El projecte de Núria, l'any 1980 i el 1981,
ja va ser molt diferent. Era un encàrrec
oficial per a un pla de desenvolupament
econòmic, tot i que l'entorn empresarial
n'era contrari, malgrat el clar criteri eco

nòmic ja expressat. En una de les tradi
cionals trobades que organitzaven les
institucions franceses amb empresaris
d'estacions d'esquí, i on convidaven les

espanyoles, se'm va dir: "Carles, abans
mort que veure algun dels 'teus' canons

a la nostra estació': Cinc anys més tard,
després d'una dramàtica temporada,
van començar a instat-lar canons a tota

velocitat, fins als més de 500 de què dis

posen actualment. Les pressions van ar

ribar a l'extrem que els autors de l'estudi

vam haver de garantir personalment i

per escrit a Presidència de la Generalitat

que les dades de viabilitat eren absolu
tament rigoroses.

Així la Molina i Núria van ser capdavan
teres de la innivació artificial a Catalu

nya, Espanya i Andorra. Es va esperonar
que els explotadors privats no esperes
sin a fer-ho massa tard.

Cal dir, però, que el projecte anava molt

més enllà. Com que es tractava d'un pro
jecte de planificació comarcal, la idea
era reconvertir alguna de les empreses
rnetal-lúrqiques del Ripollès en dificul

tats, perquè en el futur equipés amb neu

artificial qualsevol altra estació catalana,
espanyola o andorrana. D'aquesta ma

nera, el 90% del cost de totes les instal
lacions de neu artificial fetes a Espanya i
Andorra s'haurien pogut quedar a casa,
i bona part al Ripollès. Lúnic imprescin
dible d'importar era el canó, el 10 % del

cost total de l'equipament. Malaurada
ment no va ser així.

Unes anècdotes per acabar. A finals dels

anys 1980 i ja en plena fal-lera per incor

porar aquesta tecnologia arreu, va co

mençar la polèmica de la contaminació

produïda per aquestes instal-lacions. Es

brinant, vaig assabentar-me que s'havia

tingut la "genial" idea d'incorporar dimi
nutes partícules plàstiques a l'aigua per
afavorir la formació de la gota i la seva

cristal-lització i així fabricar la neu des de

temperatures gairebé pròximes als zero

graus. Recordo molts anys abans, a la

Universitat, a un professor de Termodi
nàmica explicant inintel·ligiblement la te

oria de la formació de gotes, pel que vaig
estar uns quants dies consultant bibliote

ques fins a aclarir-ho correctament. Així
s'entenia fàcilment que si hi havien peti
tes partícules -impureses, pols- s'afavo
ria dràsticament el procés de formació.
Però encara era més fàcil d'entendre la
contaminació que amb això s'estenia ar

reu de les nostres muntanyes, aqüífers,
prats i ramats. Sortosament era tan inad
missible que els moviments ecologistes
ho van poder aturar.

És fàcil entendre també que en els anys
1970, ni tan sols a la Universitat, a algú
li semblés interessant fer una especia
lització o un doctorat en aquest tema,
entre altres raons perquè, qui podia "di

rigir" un treball tan acabat i a la vegada
nou i desconegut?

Finalment, cal recordar que el nom de
"neu artificial" ja emprat per Josep Ma
ria Guilera fa mig segle, era correcte.

De sobte, darrerament, veig que se li ha
canviat el nom. Ara és neu "produïda'.'
Doncs bé, en el procés natural, la neu

també es produeix, pel que, dir-li neu

"produïda" és totalment ambigu i equí
voc. Potser és amb aquesta innovació
semàntica que els opositors a la inni
vació artificial de fa trenta anys volen
reconciliar-se amb el passat i, alhora,
obtenir protagonisme.

Estació meteorol¢gica setmanal de temperatures
i humitats (esquerra). Full resultant (dreta) de la
setmana del 12 al 18 de desembre del 1994, en

la que s'aprecien les temperatures gairebé
sempre inferiors als zero graus, i humitats que
arriben fins a125% (els dies 12 i 13).
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5ituació i historia

l.any 1922 el general britànic George
Pereira, que acabava de reconèixer la
ruta que unia l'índia amb Pequín i el bo

tànic nord-americà Joseph Rock es van

trobar a la província xinesa del Yunnan
a tocar de Birmània. Pereira li confià a

Rock que al llarg del seu periple havia

passat al peu d'un massís muntanyós
gegantí, que al seu parer havia de ser

la muntanya més alta del món. Hauria
restat desconeguda fins aleshores per
què s'alçava sobre les planes inhòspites
on campava la ferotge tribu dels goloks.
Aquesta tribu, segons sembla, tenia per
sobirana una reina de bellesa extraer

dinària. És així com nasqué la llegenda
de I:t\mnye Machen. t'any 1926 Joseph
Rock s'acostà a la regió per tal d'estu
diar-ne la flora, la gent i la muntanya i,
en una estimació sense base científica

va afirmar que sobrepassava els 28.000

peus (8.400 m). Per afegir més confu

sió, el 1944 dos pilots americans que
sobrevolaven la regió a bord d'un DC 3

afirmaren haver divisat el massís i que
probablement ultrapassava els 30.000

peus (9.144 m). Aquest cop la notícia va

arribar als diaris de mig món. El 1949,
acabada la segona Guerra Mundial, un

oficial nord-americà dels serveis d'intel

ligència convencé el general xinès Ma
Pu Feng per deixar-lo entrar en territori

golok i aclarir el dubte. Amb estris rudi
mentaris de mesura xinesos va conclou

re que la muntanya feia ni més ni menys
que 29.661 peus (9.040 m!). LEverest

havia deixat de ser el sostre del món!
Finalment fou de nou Joseph Rock qui,
proveït d'un bon equip de mesura, va

acabar amb la polèmica determinant que
l'altura de I:t\mnye Machen era propera
als 6.500 m.

El Tibet històric i real, amb una llengua
i una cultura comuna, no es correspon
en absolut amb el que actualment, sota

sobirania xinesa, es coneix com a Regió
Autònoma del Tibet. El Tibet històric, és
ben bé el doble de gran que l'esmenta

da regió. Amb una superfície de prop de
2.200.000 km2 es divideix en tres grans
regions: a l'oest, I'Ü-Tsang que corres

pon a la part central i occidental de l'ac
tual Regió Autònoma del Tibet. A l'est, el
Kham ocupa la resta de la regió i la mei
tat de la província del Sichuan. Finalment

I:t\mdo, al nord-est, amb una superfície
de més de 700.000 km2 que correspon

aproximadament al que avui en dia és la

província xinesa del Qinghai (pronuncieu
xin-hal) i una part de la de Gansu. I'actu

al Dalai Lama, Tezin Gyatso, prové, jus
tament, d'aquesta regió. Pel viatger que
tingui interès en aproximar-se al món
tibetà de forma lliure i sense l'estricte

control policial de les autoritats xineses,
el Kham i I:t\mdo, al Sichuan i al Qinghai

respectivament, són, sens dubte, les zo

nes més adients per fer-ho.

LAmnye Machen es troba al cor de I:t\m

do al centre d'un gran revolt que fa el riu

Groc, Huang-Ho en xinès, considerat

el bressol de la civilització xinesa. A fi

nals del segle XVIII I:t\mdo passà a ser

un protectorat manxú, tot conservant un

elevat grau d'autonomia respecte el go
vern de Pequín fins ben entrat el segle
XX. En aquest context, s'entén fàcilment

que els pobladors de la regió, els goloks
organitzats en tribus territorials, no hagin
reconegut mai l'autoritat ni de Pequín ni

de Lhassa. Els goloks són essencialment

pastors nòmades de iacs i d'ovelles. Des
de fa segles, armats amb fusells, caval

quen les grans praderies on pasturen els
seus ramats. Durant segles, sembla ser,
es dedicaren també a assaltar caravanes

que seguien una de les branques de la

ruta de la seda, d'aquí la seva mala repu
tació. Als anys cinquanta quan el nou go
vern comunista volgué traçar carreteres

estratègiques per tal d'unir el Tibet amb
les províncies xineses, va decidir que una

d'elles havia de travessar el territori golok.
Aquests, hostils a tota ingerència, es va

ren revelar i alçar en armes. Durant anys
mantingueren les hostilitats amb l'exèr

cit xinès incapaç de sotmetre un territori

tan vast. La pau arribà amb l'establiment

d'una Regió Autònoma dels goloks dintre

la província xinesa del Qinghai. Són, en

cara avui, l'única ètnia de tota la Xina au

toritzada a posseir i portar armes.

LAmnye Machen és un massís perpètu
ament nevat. S'alça abruptament sobre

milers de quilòmetres quadrats de pas
tures que es perden de vista. Els goloks,
com tots el pobles tibetans, associen les

muntanyes a les seves divinitats i censi

deren que aquesta muntanya és la llar

de Machen Porma, senyor de la terra i

el seu sant patró. Se'l representa com un

guerrer dalt d'un cavall blanc. De fet, els

textos tibetans es refereixen al massís
com a Machen Porma. La paraula Amnye
que vol dir ancestre digne de veneració,
és un terme honorífic que se li afegeix
quan el citen. Com a d'altres llocs del Ti

bet la millor forma de venerar una mun

tanya és fer-ne la "khora" un circuit ritual

de peregrinació al voltant de la munta

nya sempre en sentit horari. La khora de

I:t\mnye Machen s'acostuma a fer a peu
en uns vuit dies. Si es fa estirant-se al

terra a cada passa es pot trigar prop de

dos mesos. Cada any uns quants milers

de tibetans fan aquest circuit ritual. Si la

volta al mont Kailash, al confí més oc

cidental del Tibet és la més coneguda,
bé podem afirmar que aquesta és sens

dubte l'altra khora del Tibet.

la nostra auentura

En Martí Gasull i jo havíem estat a la

Xina cinc anys abans. En aquella ocasió

vam visitar a la província del Sichuan

una sèrie de parcs nacionals de gran
bellesa i ens havíem adonat que allò

també era el Tibet, i que t'hi podies mou

re lliurement. D'altra banda jo feia anys

temps que havia conservat dos articles

de revistes franceses que parlaven de

I:t\mnye Machen i tenia ganes d'anar-hi

però quedava en un racó massa aïllat í

remot. Això ajuntat a la mala reputació
dels goloks em feia prou respecte com

per no pensar en anar-hi sol. En Martí

amb qui havia viatjat sovint sempre prio
ritza l'ascensió a muntanyes. El seu rep
te és el cim. Així que per convèncer-lo

vaig haver d'ensenyar-li les fotografies
dels articles on els cims més alts sem

blaven simples i llargues rampes de neu

i comprometre'm a intentar alguna as

censió al massís. Certament el meu gran
interès, tractant-se d'una khora tan llar-

Impressionant estesa de banderes de pregaria a la sortida de Tawo
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ga, era completar-la. Potser l'arrel d'una
bona amistat rau justament en el fet que,
tot i no compartir els mateixos objectius,
saber muntar un viatge que complagui
interessos aparentment contraposats.

sorpresa, al cap d'una bona espera un

parell de funcionaris ben informats ens

van atendre amablement. Ens van donar
fulletons de tot allò que podíem pujar i
ens van oferir del dret i del revés tota
mena de facilitats per muntar-nos en dos
o tres dies l'expedició que necessitéssim.
Volien diners, és clar; ells estaven allí per
fer negocis, i nosaltres amablement els
vam dir que ens faria gràcia pujar algun
cim però no pas fer una expedició. De
ben segur que quan vam marxar d'allí no

es van quedar ni tranquils ni satisfets. En

qualsevol cas ens havien deixat clar que
els dos o tres cims més importants de

la serralada, de més de sis mil metres,
requerien una mínima expedició, quatre
o cinc dies per pujar i baixar i permisos
oficials que, evidentment, no estàvem

disposats a pagar. Si acabàvem fent al

gun cim seria de forma ll-Ieqal.

Vam volar a Xangai i des d'allí, en 36 ho
res de tren, vam arribar a Xining, capital
del Qinghai. És una ciutat de més d'un
milió d'habitants on trobem una gran
barreja ètnica i també religiosa. Entre
d'altres destaca una important minoria
musulmana xinesa. El primer que fem és
anar a la "China Qinghai Mountareering
Association'; organisme de caire oficial

que regula els permisos per les expedi
cions i grups interessats a recórrer les
nombroses muntanyes que a la provín
cia sobrepassen els sis mil metres, la

majoria de les quals formen la serralada
del Kunlun. Tot i haver-nos presentat per

El primer campament amb en Yeshi i en Genden carregant els iacs

Goloks conduint el ramat de iacs al peu de l'Amnye Machen
20 excursionisme
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A tot el Qinghai conviuen les denomi
nacions tibetanes i xineses. Començant
per la capital Ziling pels uns, Xining pels
altres, i seguint per la majoria de po
blacions i monestirs que visitarem. Això
a l'hora d'agafar el transport públic pot
resultar confús. Vam dedicar un dia a vi
sitar el majestuós monestir de Kumbum

(Taer-si en xinès) a trenta quilòmetres
de la capital. Aquí nasqué Tsongkhapa
fundador de l'ordre monàstica dels Ge

lupkas (gorro groc), una de les dues més

importants del budisme tibetà. A la tarda
vam comprar queviures i conserves per
poder, si calia, estar a la muntanya uns

vuit o deu dies en total autonomia.

En Yeshi i en ûenden
Tawo, la capital de la Regió Autònoma
dels goloks és a uns cinc-cents quilòme
tres de Xining. Per arribar-hi passem tot
un dia dalt d'un incòmode autobús que fa
bona part del trajecte sobre pistes sense

asfaltar. És tota una jornada veient pujar
i baixar monjos, homes abrigats i amb el

cap ple de trenes que intuïm que són go
loks, gent amb caixes plenes de gallines
que entaforen al sostre de l'autobús. Arri
bem a Tawo (Maqên als mapes xinesos)
cap al tard després de dotze hores de

trajecte. La ciutat d'uns 35.000 habitants
s'estructura aillarg d'un ample carrer cen

tral, amb lletjos edificis de moderna cons

trucció. Tant els homes com les dones go
lok fan respecte, més que perillosos se'ls
veu gent orgullosa. Pel carrer tothom ens

mira, devem ser els únics estrangers. Dei
xem per l'endemà la recerca de qui ens

portarà a IAmnye Machen.

Mirant de fer-nos entendre entrem a co

merços i pronunciem les dues paraules
màgiques que esperem que algú en

tengui 'Amnye Machen" i 'Khora" ens

envien d'un lloc a l'altre i no en traiem

l'aigua clara. Sabem que el massís, que
ni veiem ni hem vist encara, es troba
a cinquanta quilòmetres de distància i

comencem a buscar algú que ens faci
de taxista. Finalment, pel carrer, se'ns
acosta un jove golok que parla anglès.
És de fet la primera persona que ho fa
des que vam arribar. Es diu Yeshi, té 25

anys i parla anglès perquè, com tants i

tants tibetans, va travessar furtivament
la frontera amb l'índia i va passar un

parell d'anys a Dharamsala, lloc de re

sidència a l'exili de l'actual Dalai Lama.

Asseguts a un bar li expliquem les nos

tres intencions i sorprenentment s'avé
acompanyar-nos. Ens diu que l'esperem
allí i al cap d'una estona torna amb un

home, vestit de monjo i amb barret de

palla, en Genden. Ell també ens acom

panyarà i posarà el cotxe. Passem una

estona més acordant quant els paga
remi pactem fer tots junts la ruta en deu
dies. Acordem també que quan arribem



prop de la muntanya ells negociaran
amb algú el lloguer dels cavalls. Aquella
mateixa tarda emprenem el camí cap a

IAmnye Machen. En Genden ens recull
a l'hotel amb un jeep petit i vell. A la sor

tida del poble hi ha gran un turó tot ple
de banderoles de pregària, els coneguts
cavalls de vent que els tibetans oferei
xen als deus en senyal de reverència i

demanant protecció en iniciar tot viatge.
En Genden fa la seva ofrena i seguida
ment s'acosta a un rierol, omple un bidó
amb aigua i amb aquesta omple el ra

diador del seu vell jeep. En el trajecte
d'una cinquantena de quilòmetres repe
teix el procés un parell de vegades més.

Cap al tard passem un coll i apareix da
vant nostre, molt alt, majestuós i cobert
de neu, el conjunt de IAmnye Machen.
En aquell moment s'esvaeix qualsevol
dubte sobre si el viatge valia a no la

pena. Acampem a la vall davant aquella
muntanya imponent.

lla HhorCl goloks i praderies
Hem dormit a 4.000 m d'altura i en lle
var-nos tot és ben gebrat. En Genden ha
marxat a peu cap a unes tendes de go
loks properes per mirar de llogar uns ca

valls que portaran el pes. Diguem que de

bon començament havíem acordat que
ells s'ocuparien del seu menjar i dormir
i nosaltres del nostre. Ells van molt poc
carregats i nosaltres força ja que portem
material de muntanya, botes, grampons,
cordes i arnesos a més de menjar per
deu dies. AI cap d'una estona apareix
en Genden amb tres iacs; no hi ha ha

gut manera de llogar cavalls. En Yeshi,
com a bon golok, s'avergonyeix d'haver
de fer la khora a peu, sense un cavall.
Els iacs són grans i tenen feina a car

regar-los, ja que s'hi resisteixen. Mentre
ho fan, sabent que els goloks odien tot

allò que ve de la Xina, bategem les tres

bèsties de càrrega amb el nom dels tres
darrers presidents xinesos: Mao, Deng
(Xiaoping) i Jiang (Zeming). Deixem el
cotxe prop d'unes cases i caminem vall
avall una estona fins que, en una evident
bifurcació, trobem uns petits xortens que
marquen l'inici de la nostra khora. En
Yeshi i en Genden fan les seves prega
ries, prostrant-se tres cops al terra i ens

posem en marxa.

El massís fa uns trenta-cinc quilòmetres
de llarg per una dotzena d'ample però el

conjunt de la volta s'acosta als 160 qui
lòmetres. Ens trobem al Tibet oriental,
on neixen tots els grans rius xinesos i

del sud-est asiàtic. Això és així perquè, .

a diferència del Tibet central, sec i àrid,
el Kham i IAmdo són verds. Es tracta de

grandiosos altiplans coberts de praderi
es situats entre els 3.000 i els 4.000 me

tres en aquest entorn, gèlid i inhòspit a

l'hivern i verd a l'estiu, s'entén l'estil de

Dona golok preparant-se per munyir els iacs sota els cims principals de l'Amnye Machen

El monestir de Guri Gompa a l'extrem nord-oest del massís,
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vida dels goloks. A l'hivern es reclouen
amb els ramats de iacs i d'ovelles en

petits pobles i a l'estiu s'estableixen en

campaments a les praderies. Els qua
tre primers dies recorrem tot el vessant

oriental del massís que, amb la blancor
dels seus cims, atrau les nostres mi

rades mentre inconscientment tracem

imaginàries línies d'ascens. El primer dia
ens avança un nodrit ramat de iacs guiat
per dos homes i una dona a cavall. Se'ns
atansen encuriosits, parlen amb en Yes
hi en Genden. Abans d'allunyar-se ens

ofereixen el tabac que, amb un inevita
ble aire de cowboys, van fumant. Acam

pem cada dia a tocar d'un campament
de pastors. En el primer entenem l'es

sència d'aquesta vida nòmada tranquil
la i plena de rutines diàries. Les dones
s'enduen la part més dura de la feina.
AI matí i al vespre munyen les femelles

(naks) que han hagut de ser lligades a

unes cordes esteses i ben fixades al ter

ra. Després han de passar la llet per una

centrifugadora manual que separa el sè
rum de la matèria greixosa. Amb aques
ta fan un formatge que posen a assecar

al sol i que és part important de la seva

alimentació així com l'únic producte
elaborat amb què podran comerciar en

acabar l'estiu. El greix de la llet també
el baten manualment durant hores i

hores per tal d'obtenir la mantega que
beuen barrejada amb el te. Cada matí
també correspon a les dones escampar
i aplanar les tifes del bestiar per tal que
s'assequin al sol. Ho fan amb les mans,
sense guants. Més tard elles mateixes

s'encarreguen d'anar-les a recollir amb

l'ajut d'unes motxilles de vímet. Les tifes

seques acaben apilades en un racó de
la tenda ja que constitueixen l'únic com

bustible disponible en aquest entorn. La
feina dels homes consisteix a conduir,
sempre a cavall, el ramat cap a una zona

de pastura diferent a la del dia anterior,
controlar-lo i, en caure el sol, recollir-lo i
tornar-lo al campament. Les tendes dels

goloks són la seva llar durant els mesos

d'estiu i per tant gaudeixen d'un cert con

fort. Són totes similars: fetes amb llana

negra de iac, espaioses, d'uns quinze a

vint metres quadrats, on s'hi poden estar

drets. AI centre sempre hi situen la cuina

que pot ser de ferro o feta in situ amb

fang. En aquesta cuina fan el te, couen

els seus guisats el dia que maten un xai

o simplement s'escalfen les gèlides nits
de l'estiu. t'olor particular d'aquell fum

que dóna el combustible utilitzat és de
les que queden gravades a la memòria.

En un racó apilen les tifes seques dels

iacs, en una altre penja la carn seca de
l'última bèstia que han sacrificat. En un

racó o altre tenen una mena de petit al

tar amb imatges d'alguna divinitat budis

ta, algun monjo de la família o l'imatge
d'algun gran rimpotxé. No hem d'oblidar

que aquesta gent és, i ha estat sempre,
budista practicant, i això inclou passar al
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Típic interior d'una tenda golok, amb la cuina feta de fang ocupant l'espai central

Cims centrals des de l'est; a l'esquerra els Twin Peaks, que vam acabar pujant

menys un cop al dia el rosari tot repe
tint el mantra "Om mani padme hum': La

base de la seva alimentació la constituei

xen farinetes fetes de tsampa (ordi) que
guarden curosament en sacs. Finalment

en un altre racó hi apilen catifes de llana
i màrfegues que els faran de llit.

Els dies transcorren plàcidament. El se

gon dia passem el coll més alt de la khora

anomenat Tamchok Kika La a 4.600 m,

ple a vessar de banderoles multicolors

i amb molts cranis de iac apilats. Quan
el riu que tenim davant és massa caba

lós o fondo el travessem al damunt dels
nostres iacs. Quan passem per campa
ments, suposem que pel fet d'anar amb
un monjo, ens conviden a prendre te. En

agraïment a l'hora de marxar jo em trec

de la butxaca una fotografia del Dalai
Lama i els la regalo. Alguns, d'entrada,
no saben qui és, però quan en Yeshi o en

Genden els ho expliquen s'acosten la fo-

tografia al front en senyal de reverència,
em donen les gràcies i situen la fotogra
fia en el lloc on tenen l'altar. El matí del

tercer dia descobrim que dos dels iacs,
en Mao i en Jiang, han desaparegut. En

Deng, més vell, s'ha quedat resignat. En

Genden, el nostre monjo, demana un

cavall als goloks i muntant a pèl i arra

pant-se únicament a la crin de l'animal

surt cavalcant a la recerca dels nostres

iacs. Triga ben bé dues hores a retornar,
però ho fa amb els dos iacs pròfugs.

El quart dia el fem seguint una àmplia
vall i allunyant-nos dels cims nevats.

Després de passar per un coll a 4.200

m i per unes coves d'antics eremites

completem la meitat de la khora. Hem

arribat a l'extrem oposat del massís, al
monestir de Guri Gompa (gompa vol dir
monestir en tibetà). Alguns mapes l'ano

menen monestir de Tawo Zhomla per la
relativa proximitat d'aquesta població



que no arribem a veure. Hi arriba una

pista des de la ciutat de Huaxixia, que
passant per Tawo Zhomla constitueixen
l'altre punt d'entrada á la khora. El mo

nestir és senzill, només hi trobem dos

monjos, ja que a l'estiu el monjos apro
fiten per anar a veure les respectives
famílies. Ens acullen molt amablement
i passem una nit diferent a les altres. Ja
de tornada pel vessant oriental del mas

sís, el camí segueix una pista que porta
al poble de Xueshan. El sisè dia pas
sem el coll de Drakdo Latze Chogon a

4.328 m al peu d'una impressionant gla
cera que prové del pic més de IAmnye
Machen. Som més a prop que mai dels

grans cims del massís. El setè dia ens

separem d'en Yeshi i en Genden. Que
dem per dos dies més tard al poble de
Xueshan o bé al cap de tres dies al punt
d'inici de la khora.

5015 a la muntanya
Per fi tenim els grans cims a tocar. Per

desgràcia ens queda poc menjar, justet
per estar dues nits sols a la muntanya.
El setè dia després de separar-nos dels

companys ens endinsem a la muntanya
en direcció a dos bonics cims bessons

que es despengen en una llarga carena

des de IAmnye Machen II o Chenrezig
Peak. Els bategem amb el nom de Twin
Peaks (pics bessons en anglès). Lende
mà passant pel front d'una llarga llengua
glacial, ens situem a la base deis Twin

Peaks i hi plantem la tenda. En una llarga
marxa tot seguint una estètica aresta ne

vada, superem alguna que altra esquer
da i acabem assolint el més oriental dels
dos cims, de 5.360 m. Les vistes cap els
cims més alts i les llargues llengües gla
cials que se'n desprenen no tenen preu.

Arribant al pic oriental deis Twin Peaks
de 5.250 m

Aquella nit esgotem pràcticament el poc
menjar que ens queda. Per a nosaltres
ha arribat l'hora de decidir què fem. Ell
ho té clar, vol dedicar el novè i penúltim
dia a ascendir un altre cim. Per a mi,
amb només dos paquets de galetes, cal
anar tornant i tancar la khora. Ximples
com som tots dos i tossut de mena com

és ell optem per separar-nos. Lendemà
renunciant a acabar la khora, en Martí
intentarà fer el cim més oriental del mas

sís, de 5.690 m, i jo aniré caminant a Xu
eshan on espero trobar menjar o potser
els nostres amics. Ell es queda la tenda i

el fogonet. Mentre m'allunyo el segueixo
visualment amb els prismàtics fins que
som molt lluny l'un de l'altre. El puc veure

com salta les esquerdes de la gran ge
lera el peu del cim. Prego per que no li

passi res; sé que és un bon alpinista i

que se'n sortirà. Després d'una esgota
dora jornada arribo a Yinkehe, un petit
temple amb una imatge de Machen Por
ma a l'interior. Pregunto a un monjo on

queda Xueshan i m'indica la direcció. És
a dos quilòmetres i mig d'allí per una vall

que m'allunya de la khora. Sense menjar
ni tenda on dormir no tinc més remei que
anar-hi. Hi arribo amb les darreres llums
del dia. És un poble de pas, petit i enso

pit, amb una vintena escassa de cases.

A l'única botiga que trobo compro menjar
i m'ofereixen passar la nit al magatzem,
entre bidons de gasolina i dues motos

velles. Em diuen que han vist els nostres

amics amb els iacs però que han anat a

buscar el cotxe.

El desè i darrer dia matino i començo a

caminar amb decisió. Calculo que em

resten entre quinze i vint quilòmetres,
potser més, per acomplir em meu somni
de tancar aquest circuit sagrat. Vull inten
tar fer-los abans que apareguin en Yeshi
i en Genden de cara amb el cotxe. La

pista segueix una engorjada vall sense

massa interès. AI cap de quatre hores,
.

veig molt lluny, al final d'una recta, un pa
rell de monjos pregant. A mida que m'hi
atanso m'adono que ho fan en el mateix

punt en que deu dies enrere ho havien
fet en Yeshi i en Genden. No puc evitar
emocionar-me. Alenteixo el meu pas, fins
aleshores frenètic, com volent allargar
una mica més aquella experiència mís
tica. Començo a plorar de joia.

M'assec a reposar en aquell punt i no tri

guen en aparèixer els nostres companys
amb el vell jeep d'en Genden. Els explico
perquè estic sol i a continuació reculem

per la pista a buscar en Martí. El trobem
més enllà del temple proper a Xueshan,
esgotat i feliç per haver, ell també, assolit
el seu repte. Aquell vespre, de tornada
a Tawo, oferim als nostres companys un

més que merescut un sopar de comiat.

Dades pràctiques:
Per situar el massís o visualitzar-lo amb
el Google Earth les seves coordenades
són: 34º48' Nord i 99º28' Est. No es tro
ben mapes com cal de la zona. AI web en

trobem un de molt acurat: http://www.jo
naldridge.com/blog/tag/amnye-machen/

I'article descriu les peripècies de l'autor i
un amic que van anar-hi per compte propi
via Xining, capital del Qinghai, on és fàcil
arribar amb avió o tren des de Pequín o

des de Xangai.

Les grans agències de trekking franceses
tenen aquest circuit al seu catàleg: www.

tirawa.com, www.allibert-trekking.com.
www.tamera.fr ,

o bé www.terdav.com.

N

�-----------------------\
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nova via d'escalada
en els dominis del Faraó

Text, fotografies i croquis d'Òscar i Albert Masó Garcia

El Faraó és a prop, atent a qualsevol mo

viment. Som al seu territori i des de la
seva posició vigila els camins que l'en
volten. Els seus dominis es troben en un

racó ben definit del vessant sud de la

muntanya de Montserrat, escarpat i sal

vatge. Volem fugir de la seva senyorial
presència, i ho fem amagant-nos a la ca

nal Roja. En aquest encaixonat torrent, a

tocar del coll de la Palomera, un mantell
rocós característic alça les mirades cap
a llevant, amb l'alè del Faraó darrere del
seu clatell.

Acabem de dir mirades perquè aques
ta flassada conglomerada és curulla de
diversos ulls foscos i profunds disse
minats capriciosament damunt la seva

superfície. Miren cap a l'eixida del sol,
vers l'inversemblant conjunt geològic de

l'agulla Ajaguda de coll de Muset i les

roques veïnes. Gaudeixen d'aquest pri
vilegi des de fa molts i molts anys, potser
tants com els que porten amagant-se de
la mirada de l'imponent Faraó. Però de
ben segur que, en comparació, fa molts

pocs anys que un parell d'escaladors es

fixaren en aquests ulls; i en les plaques
sobre els quals s'aixequen; i en el sostret

que els queda a l'esquerra; i en el sim

pàtic promontori adossat; i, en definitiva,
en la tranquil-fitat d'aquest paratge que
passa tan desapercebut.

Els nois s'encapritxaren dels relleus

d'aquest aixopluc natural i el batejaren
amb el nom de la placa dels Roofs. Equi-

paren diverses vies esportives per dife

rents parts de la placa i del promontori
adossat, al qual batejaren amb el nom

de el Botija. Així fou com donaren forma

a un sector recòndit, allunyat de les mas

ses. Esportiu, però amb regust clàssic.

Des de la primera visita d'en Pere Forts

i Carles Albesa ja han passat gairebé 25

anys, però la solitud de l'indret, trencada

només per alguns excursionistes, esca

ladors de pas o atrevits que descendei

xen la canal Roja fins a can Jorba, fa que
els arítjols creixin de gust en aquest en

torn agrest, assolellat i bucòlic.

No sé sap si al Faraó li agradà l'aparició
d'aquest nou sector d'escalada. Feia uns

quants anys que aquesta activitat implan
tada pels homes s'anava estenent pels
dominis del Faraó i per altres contrades

veïnes. Sigui com sigui, tot i estar fora
del seu camp de visió, aquest fragment
de Montserrat es trobava dins del seu

territori, i de reüll se'l vigilava, tot i que
li era impossible fitar-lo frontalment. Du

rant un càlid matí de tardor, tirant ja cap
a l'hivern, mentre les cabres s'enfilaven

per l'aresta nord de la veïna agulla de la

Tempestat, hi hagué quelcom que cridà

l'atenció del Faraó. Un parell d'homes,
procedents de les incertes terres baixes,
seguien el camí que recorre la canal Roja
pel seu vessant est, aturant-se constant

ment de manera anormal. Fèien deu

passes i s'aturaven. Així durant una bona

estona. Vint passes més i de nou aturats.

I parlaven entre ells.



Les bromes matinals s'enfilen pel vessant sud de la muntanya de Montserrat.

El Faraó, ben coneixedor dels seus do

minis, va deduir que els dos visitants es

fixaven en aquella paret invisible per als
seus ulls. Hauria volgut sentir què deien,
veure què senyalaven i conèixer què
planejaven. No va haver d'esperar gaire
per saber-ho. Uns quants dies no són res

davant la llarga rècula d'anys que l'omni

present Faraó porta senyorejant aquest
vast territori. Els dos individus van tornar

carregats amb materials similars als dels

primers escaladors d'aquell racó, però
amb una mentalitat molt diferent. Pels

sorolls que provenien d'aquella pregona
fondalada, deduí que aquells minúsculs
homes estaven obrint un nou itinerari
d'escalada des de baix. Els seus prede- o

cessors ho havien fet despenjant-se des
de dalt. El Faraó havia experimentat en

les seves carns els resultats de les dues
mentalitats i les sabia diferenciar.

Quina era la millor? Cap i totes, perquè
en definitiva es buscava la mateixa fina
litat: gaudir, viure la pròpia aventura. Cap
i totes, perquè ambdues es basaven en

uns mateixos principis: respecte i estima
ció per la muntanya. Per entendre-ho ca

lia posar-se en la pell dels protagonistes
i entendre les emocions, les sensacions
i les fantasies que els portaren a traçar
els seus itineraris. Es poden considerar

activitats íntimes, fins i tot romàntiques i,
al cap i a la fi, altruistes.

Els dos escaladors van esmerçar dues
intenses jornades per dur a terme l'ober
tura. El Faraó els va veure a mig matí de
la segona jornada, apareixent al fil de la
carena que li queda just a llevant. Aca

baven d'obrir una via d'escalada d'estil
clàssic des de baix en una zona origi
nalment esportiva. Això va sorprendre
el Faraó. Ell coneixia l'evolució inversa:

primer clàssic, després esportiu. Aquest
era l'ordre natural, l'habitual. Així li ho

feien saber els corbs i les cabres que
visitaven territoris veïns senyorejats per
altres ens petris, i així ho havia experi
mentat ell mateix en la seva pròpia pell.
Però ara havia succeït al revés: primer
esportiu, després clàssic. El Faraó pen
sà que aquest canvi de tradició era de

gut al trastocament de les personalitats
dels individus de les terres baixes, o a

l'afany d'inventar quelcom diferent dins
del devaluat i poc humil món de I'escala-

da. Però el Faraó es va equivocar. El que
portà als germans Òscar i Albert Masó
Garcia a obrir una via d'estil clàssic a la
bonica placa dels Roofs va ser la visió
d'una línia evident, inescalada i lògica
que aprofitava un inici acrobàtic per el

Botija. El Faraó sí que captà encertada
ment, però, la infinita il-lusió amb la qual
els dos germans s'integraren en aquell
tros del seu territori. t'estratèqíc planteja
ment de l'obertura, l'interès per conèixer
i no corrompre cap de les vies esportives
existents, i el respecte vers la feina rea

litzada pels equipadors d'aquestes rutes,
arribaren a oïdes del Faraó.

El nom que els germans Masó donaren
a la via també va agradar al Faraó: Ve

nus and Mars. Dos planetes que ell dis

tingeix perfectament en el cel durant les
nits de lluna nova, tot i que l'actual con

taminació lumínica en dificulta la seva lo
calització. Allò que el Faraó desconeixia
era l'origen musical del nom i la similitud
astronòmica amb el d'algunes de les
vies de el Botijo, però no li va passar per
alt un altre missatge que el nom amaga:
el somni de l'existència d'un lloc millor i
realment just. Venus i Mart. Propers però
llunyans. Familiars però estranys i des

coneguts. Potser un lloc millor que les
terres baixes. Tant de bo no calgui mar

xar d'elles per trobar-lo.

LLEGENDA

• Para bolt M8

o Parabolt M10

x Espit M8

io Clau

Q Arbre

FITXA TÈCNICA DE LA VIA
VENUS AND MARS

Indret: la placa deis Roofs (cara est).
Massís de Montserrat, regió d'Ecos

(Faraó)
Metres i grau: 100 metres, Vº, A2e (IV+
obligat)
Oberta per: Òscar i Albert Masó Garcia
des de baix a l'estil clàssic

Data: els dies 8 i 10 de desembre de
2011

Material a dur: casc, cintes, bagues i

estreps. Via equipada amb ancoratges,
espits i un clau.

Descripció: via assolellada de caire

clàssic, ubicada en un sector original
ment esportiu. La primera tirada du
acrobàticament i amb algun pas d'es

treps llarg fins al capdamunt del pro
montori anomenat el Botija. Des d'aquí,
s'afronta un mantell rocós ajagut que
presenta alguns passos de fissura força
bonics, sempre buscant el camí més lò

gic i amb bona roca en general.
Aproximació: des de can Jorba cal se

guir la pista que surt en direcció oest i
al cap d'uns 5 minuts deixar-la per se-

o guir a mà dreta el camí de la Palomera

(marques vermelles), força costerut i a

vegades perdedor. AI cap d'uns 30 mi

nuts, el camí enllaça amb el corriol que
du a mà esquerra al coll de la Palomera,
divisant-se al nord-oest la característica

placa dels Roofs. Cal seguir el camí cap
al coll de la Palomera i, al cap de poc,
deixar-lo per seguir cap al nord un rastre

intuïtiu fins al peu de via. Preveure uns

45 minuts des de can Jorba.

Descens: des del final de la via cal

enllaçar amb el fil de la carena i res

seguir-la en to descendent cap al sud
fins a arribar al coll de la Palomera. Des

d'aquí es pot enllaçar vers l'est amb el
camí de la Palomera.
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Ascensions pel Pirineu de Núria
el plaer dels Pirineus a la tardor ------'

Text i fotografies de Carles Gel

Als voltants del santuari de Núria hi
ha un ventall extraordinari d'ascen

sions, excursions i escalades de tot

tipus de dificultat, que faran les de
lícies de tots els incondicionals dels
Pirineus. Si es vol fugir de les "mas
sificacions de l'estiu'; la tardor és una

estació idònia per a dur a terme totes

aquestes activitats i, entre setembre
i primers de novembre, abans de ser

sorpresos per les primeres nevades

importants, tenim un parell de me

sos per gaudir de l'alta muntanya que
envolta la Vall de Núria, on els colors
són diferents, les temperatures són
més suaus i la solitud està garantida.

Núria i els seus voltants, ja siguin les
valls que conflueixen a la plana on hi

ha el Santuari, o bé les valls de la Ca

talunya del Nord de l'Estanyet, la Vaileta
Seca o Carançà, així com les terres al

tes més properes a Ulldeter, formen un

marc molt interessant i preciós on realit
zar activitats de tot tipus. Aquestes con

trades són per a molts muntanyencs, el

seu bressol, l'indret on es van iniciar a

l'alta muntanya. Jo, que sóc de Ribes,
em sento una d'aquestes persones
afortunades que tant han gaudit i se

gueixen gaudint damunt d'aquests cims
i les seves arestes i carenes.

En aquest article us presentem quatre
itineraris força inèdits i espectaculars,
una barreja de carenes i crestes de bai
xa dificultat bastant atractives i solitàries

que, de ben segur, us agradaran molt.

l. Pic de Noucreus (2.799 m) per la carena o

cresta sud-oest

És una muntanya clàssica! El pic de
Noucreus és tan conegut com el Puig
mal. Aquesta carena separa les valls de

Noufonts i de Noucreus, i representa una

manera diferent i molt més inèdita de pu
jar a aquest cim.

[Jtinerari: a Núria (1.964 m) cal agafar el
GR-11 que durant la primera part trans

corre per la Vall de Noucreus. Tot seguit
aquest magnífic i fressat camí s'endinsa
vers la Vall de Noufonts. Cap als 2.150 m

d'altitud, s'abandona el GR-11 i es gira
cap a la dreta, i seguim en direcció nord,
abordant els primers pendents que me

nen a la cresta sud-oest del pic de Nou
creus. El pendent d'herba és fort tot i que
no presenta gaires problemes. Finalment
assolim la cresta. Aquesta no és gens
ni mica complicada, tot i que si un dia

us decidiu a fer-la a l'hivern veureu cóm

canvia tot.

La cresta presenta quatre o cinc ressalts
rocallosos que donen molt d'ambient a

l'ascensió. Superem el primer ressalt i
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tot seguit ens endinsem en un tram més
horitzontal, fins que s'assoleix el segon
dels ressalts, que cal superar per la dre
ta en sentit de pujada (I). Seguim pujant
per aquesta cresta d'herba buscant un

nou ressalt rocallós, que superem fent
servir les mans en alguns punts (1+). Du
rant uns instants trenquem la monotonia
de l'ascensió.

Després de davallar lleugerament, se

guim el recorregut per un altre tram força
horitzontal, gairebé sempre per la dreta
de la carena en sentit de pujada. Veurem
un senderó força estret. Tot seguit pas
sem a l'esquerra de la carena, remun

tant-la fins que s'assoleix un pic secun

dari (2.748 m), situat molt a prop del cim.
A partir d'aquest punt la cresta es torna

força més ampla i a continuació assolim
una altra punta secundària situada en

plena cresta principal, entre el Ripollès i
el Conflent, punt on descobrim el GR-11

provinent del coll de Noufonts. A través
d'un terreny molt suau assolim el Pic de
Noucreus (2.799 m).

Horari: Unes 2 h 30 min per a l'ascensió
i 1 h 30 min de descens.

Dificultat: Algun tram de 1,1+
Desnivell positiu total: uns 840 m

Material recomanat: bastons

Descens: pel coll de Noucreus, la ruta
normal

2. Pic de la Fossa del Gegant (2.808 m) per la

cresta nord/nord-oest

Aquesta és una de les muntanyes més

populars de Núria, ja que es troba a

pocs metres del coll de Noucreus, al bell

mig de l'Olia, i la seva ascensió des del

Cim del Pic de dalt de Coma Mitjana

santuari és molt fàcil. En canvi, la cresta
nord/nord-oest és poc a gens coneguda
i es troba fora dels camins fressats i pels
excursionistes. Es tracta del millor itine
rari per pujar a la Fossa del Gegant.

t'ltínerart; a Núria (1.964 m) cal agafar el
GR-11 fins a la bifurcació de camins, dei
xant de costat el camí de la vall de Nou
fonts. Seguirem de dret, pel camí fressat

que recorre tata la vall de Noucreus fins
al coll del mateix nom (2.775 m). Uns
metres a la dreta hi ha el pic de la Fossa
del Gegant (2.808 m). Podeu assolir-lo

per primera vegada.

Del coll de Noucreus cal davallar en

direcció nord/nord-oest, vers el circ de

Carançà per un sender molt ben fressat

que ens portarà fins a les immediacions
del Pas del Porc. No obstant, no cal arri
bar a aquest indret tan mític, perquè just
després de passar pel costat del petit
estany de la Fossa del Gegant, assoli
rem un callet característic (2.567 m). La
cresta nord/nord-oest queda a la nostra

dreta i és perfectament visible.

La primera part de la cresta és un llom
blanquinós, ample i fàcil que, en poca
estona ens portarà a l'inici de les dificul
tats. La cresta sembla més complicada
del que realment és. Ataquem la cresta
des d'un balcó impressionant i desplo
mat damunt del circ de Carançà. Les vis
tes panoràmiques són impressionants!

Després de vorejar una bretxa per la
dreta, en un indret on la cresta canvia
de

.

color de blanc a fosc, ens situem
sota el primer tram vertical i aeri. La
roca no és gaire bona i cal desconfiar
de les grans llastres. El tram de 4 a 5
metres és força espectacular (11+, 111-) i
ens deixa en una mena de torre. Des

prés de superar una zona herbada més
fàcil, ens trobem de nou davant d'uns
ressalts força ferms on l'escalada no

supera el II. No obstant, l'assegura
ment (si se'n fa) és precari. La cresta

guanya verticalitat i arribem al pas clau
de la via: un gran bloc de 5 a 6 metres
de desnivell i completament vertical que
s'escala directament (III). La roca és un

xic millor.

Damunt la cresta nord-oest de la Fossa del Gegant
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Tot seguit divisem una creu de ferro si
tuada al bell mig d'un esperó rocallós.
Passem a pocs metres d'aquesta pe
dra i ens enfilem cresta amunt (I). Es

comença a veure el santuari de Núria.

Aquest pas clau probablement és pot
evitar realitzant una exposada travessia

cap a la dreta, tot i que aleshores la cres

ta perdria tot el seu interès.

Un cop s'ha superat aquest tram ver

tical, la cresta suavitza ràpidament la
seva inclinació i s'assoleixen uns pen
dents suaus i força amples (2.750 m).
Cal seguir aquest tram fàcil i herbat fins
al pic de la Fossa del Gegant (2.808 m),
amb vistes espectaculars vers tot el Pi

rineu de Núria.

Horari: unes 3 h 30 min d'ascensió, i 1 h

30 min de descens fins a Núria.

Dificultat: nombrosos trams de II alguns
de 11+ i un ressalt de III. Roca mediocre

en general
Desnivell positiu total: Uns 1.100 m

Material recomanat: bastons, casc,

arnès, una corda de 30 m, bagues llar

gues, un joc d'encastadors

Descens: pel coll de Noucreus, la ruta

normal

3. Pic de Noufonts (2.861 m) per la cresta

sud-oest, pic d'Eina (2.789 m) i Torre d'Eina

(2.830m)

Aquest és un dels millors itineraris de la
zona. Combina una cresta molt poc con

correguda amb un cim alt i, finalment,
s'assoleix una de les muntanyes més
fermes de la regió: la Torre d'Eina.

LJtinerari: a Núria s'ha d'agafar el GR-
11 en direcció a la vall i el coll de Nou
fonts. La primera part recorre la vall de
Noucreus i tot seguit es continua per la
de Noufonts. Cap a la cota 2.250 apro
ximadament, s'ha de girar a l'esquerra i

dirigir-se fàcilment vers al principi de la
cresta sud-oest del Noufonts, que es tro

ba a 2.350. No hi ha camí però és molt
evident i lògic.

Aquesta via és coneguda també com la
cresta del Cap de Porc i no té cap difi
cultat especial llevat del fort pendent
en alguns trams. La primera part té uns

40º d'inclinació -sempre sobre herba- i
a l'esquerra és deixa una paret de roca

vertical. Ens enlairem ràpidament i en

pocs minuts assolim el cim d'aquesta
gran roca. A continuació ens endins

em en un sector força més suau, sent

aquesta la tònica general de la cresta:

pendents d'herba intercalats amb trams

rocallosos.

I'ascensió és ràpida i segura, i després
de superar un nou ressalt (I), arribem al

capdamunt de la cresta, molt a prop del

cim del Noufonts (2.861 m) que assolim

en pocs minuts. Vistes panoràmiques
excepcionals en totes les direccions! Del
Noufonts al pic d'Eina (2.789 m) el camí
és fàcil i ràpid, i es fa en poca estona.

La darrera part d'aquest itinerari és tam

bé molt bonica, ja que des del pic d'Eina

cal recórrer una bonica carena/cresta

generalment en direcció nord-est que,
sense neu, no presenta cap tipus de
dificultat. Quan està nevada aquesta és
una de les crestes més alpines de Nú
ria. La davallada del pic d'Eina fins al coll
de la Torre d'Eina és ràpida i molt fàcil.
A la dreta veureu els darrers metres de

la cresta de I'Hereuet. Quan s'arriba al

punt més baix de la carena aquesta es

converteix en una estreta cresta per on

transcorre un camí força ben fressat que
no ofereix cap mena de dificultat. Final

ment s'assoleix la Torre d'Eina (2.830 m),
un dels millors cims de la regió. Grans

vistes panoràmiques! especialment cap
al Conflent, el Capcir i la Cerdanya.

Horari: unes 4 h 30 min d'ascensió i

unes 2h 30 min de descens.

Dificultat: passos de I a la cresta del
Noufonts. Terreny estret a la Torre d'Eina,
fàcil sense neu

Desnivell positiu total: prop de 1.350 m

Material recomanat: bastons

Descens: cal tornar al pic d'Eina i des

d'aquí, davallar en direcció al coll d'Eina

i finalment Núria. El camí és excel· lent!

4. Pic de l'Infern (2.869 m) per la ruta normal

i la cresta nord-est i el Pic de Dalt de Coma

Miljana (2.752 m)

Itinerari interessantíssim i molt inèdit que
pocs excursionistes segueixen. El pic de
Dalt de Coma Mitjana és un dels cims

més desconeguts de la regió, tot al con

trari que el seu veí, el pic de l'Infern. La
ruta és molt llarga, recomanada a perso
nes força entrenades.

t'Itineran: a Núria (1.964 m) cal seguir
les indicacions de l'itinerari número 2

fins que s'arriba al coll de Noucreus

Damunt la cresta sud-oest del pic de Noucreus
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(2.775 m). D'aquest coll seguim la ca

rena divisòria d'aigües generalment en

sentit est/nord-est. Un camí excel-lent

per on discorre el GR-11 que ens por
tarà vers el coll de Carançà i després
fins al de la Vaca. És en aquest punt on

deixem de banda el GR-11 i ens dirigim
cap a la cresta, assolint el pic inferior de

la Vaca (2.812 m), un cim que es troba
a pocs metres del camí. A continuació
davallem en sentit nord-est fins asso

lir el Portell (2.739 m), una bretxa molt
estreta situada al bell mig de la carena.

A partir d'aquí el senderó cada vegada
està més ben marcat. Travessem unes

característiques llastres blanquinoses
i tot seguit davallem uns metres fins a

trobar el bon camí, que transcorre uns

metres a l'esquerra i per sota de la cres

ta principal. Sense neu no hi ha proble
mes. Finalment s'assoleix el pic de l'In
fern (2.869 m), potser el cim més alpí
de la regió!

El descens per la cresta o aresta nord
est d'aquesta muntanya no és gaire
complicat, però cal fer servir les mans

en alguns trams. Generalment es des- Camí del pic de l'Infern, al fons es veu el Gra de Fajol
grimpa per la dreta del tall de la cresta,
combinant trams d'herba amb d'altres
de rocallosos. El terreny és molt dret. La
visió de la paret nord del pic de l'Infern
és espectaculars. Els trams un xic més

complicats es troben a la part baixa de

l'aresta, però mai superen el II. Final
ment s'assoleix el coll nord-est (2.686
m), un pas bastant estret que permet ar

ribar als itineraris de la cara nord.

A continuació ens dirigirem general
ment en direcció nord, a través d'una
cresta que presenta poques dificultats

(I) i és molt més horitzontal que l'ha que
acabem de desgrimpar. Un pas un xic

aeri ens deixa en un tram força més pla
ner, tot i que poc després cal grimpar
un nou ressalt rocallós (I). Finalment,
s'arriba sense problemes al pic de Dalt
de Coma Mitjana (2.752 m), que és una

mica més alt que el seu germà bessó.
Les vistes són precioses i insospitades!
Val la pena anar-hi!

Horari: unes 6 h d'ascensió i unes 4 h 30

min per la tornada.

Dificultat: passos de II a les crestes, ter

reny dret, recorregut llarg.
Desnivell positiu total: uns 1.500 m.

Material recomanat: bastons.

Descens: cal desfer el mateix itinerari!

Bibliografia recomanada: Pirineos Escala

das Fáciles, Caries Gel, Desnivel, 2009

Perspectiva de la cresta nord-est del pic de la Fossa del Gegant
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Descoberta boscos endins

Avui anirem a fer un tomb per un dels
ambients forestals més captivadors.
L'atmosfera humida, sovint boirosa,

El bosc de ribera

El canyís fixa el sòl de les ribes i filtra l'aigua millorant la qualitat de l'ecosistema. Estany d'Ivars i Vila-sana.

i la varietat cromàtica, especialment
destacable des deIs inicis de la tar

dar, converteixen torrents, rieres i

rius de muntanya en indrets mà

gics. Anem a conèixer-los una mica

millor, ens hi acompanyeu?

Us haureu adonat que, per regla general,
la vegetació que trobem a banda i banda
d'un curs d'aigua és diferent a la vegetació
del paisatge circumdant, oi? Aquesta sin

gularitat es deu a la modificació d'alguns
dels paràmetres ambientals que determi
nen la vida vegetal en el llit d'inundació i
les franges de terreny més pròximes.

Els paràmetres a què em refereixo són

aquests: major proximitat a la superfície
d'un nivell freàtic, major humitat ambien
tal i temperatures màximes més baixes.
De manera que a prop d'un curs d'aigua
es recreen en major o menor grau les
condicions dels ambients eurosiberians
i atlàntics permetent la presència de for

mes de vida pròpies d'altres latituds.

Aquestes franges de vegetació diferen
ciada constitueixen els boscos de ribera,
també anomenats en galeria. Tots com

parteixen uns trets comuns:

I. t.estructura. El sostre del bosc se situa
entre 20 i 30 metres, que correspon a

l'altura màxima de les espècies d'arbre
de major creixement. Una altra carac

terística d'aquesta vegetació arbòria és
l'escassa longevitat, no superant els 100

anys de mitjana. Els sotabosc és molt
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variable, tant en espècies com en densi
tat de vegetació, en funció de la llum que
deixen passar els arbres.

II. La zonació, és a dir, com s'organitzen
les diferents espècies en relació al llit,
tant transversalment com al llarg de tot

el curs. També incideixen factors com la

distribució de la sedimentació, l'erosió o

.

la riquesa en nutrients.

Segons la distància a l'eix d'humitat, i en

funció de la sensibilitat i resistència a la

immersió, s'instal-len les diferents comu

nitats vegetals paral-lèles al curs d'aigua.
Són aquestes:

a) Aquàtiques: tota la planta roman submer

gida com és el cas de les nimfes.

b) Helofítica: només tenen l'arrel sota

l'aigua mentre la part aèria queda fora. Un

exemple és el canyís.

c) Arbòria a arbustiva: resistents a la inunda
ció durant llargs períodes de la zona de sòl on

penetren les arrels. Aquestes protegeixen la
riba de l'erosió. En aquesta comunitat vegetal
destaca el gatell.
d) Vegetació forestal: no tolera estar inun

dada però necessita un nivell freàtic elevat,
és a dir, disposar d'un sòl moll prop de les

arrels. Aquest és el cas de verns, salzes i

pollancres.
e) Vegetació forestal influenciada per la humi

tat deillit: viuen en la franja amb nivell freàtic
més profund. Lam i el freixe són les espècies
de ribera menys exigents pel que fa a aigua.
f) Vegetació climàtica: aquella que no rep cap
influència del curs d'aigua, és a dir, la que
ocupa la resta del paisatge fora de la galeria.
g) Podem afegir una darrera comunitat ve

getal present al llit d'inundació, però que va

lligada a l'acumulació de residus orgànics,
quasi sempre d'origen hum. Aquesta conté

espècies com el saüc, la gerdera, l'esbarzer a

diferents espècies del gènere Geranium.

¡razodcd. 1919,_10,1 de 1892 ¡",odcde 1951supe<p<>ello,I de 1927 ¡",odcde 1956,u_,Iool de 1951 ¡rczodode 198.,upeqlU<lo� cl ce
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Variacions de la trajectòria de l'Ebre en el tram Pastriz-La Alfranca (Saragossa) en els darrers 100 anys.
Font: Regato, 1988



per Josep A. UrOI (
La zonació de què us parlo pot ser molt
variable ja que la geomorfologia del te

rreny incideix notablement, de manera

que si la vall és estreta i profunda la hu
mitat procedent de la vegetació de ribera

repercutirà notablement en la vegetació
no afectada directament pel nivell freàtic.
En aquest cas la disposició per franges
dels diferents tipus de vegetació es des

dibuixa i les diferents espècies que ocu

pen els vessants s'intercalen entre si.

La distribució teòrica de les espècies ar

bòries de ribera des de la mateixa riba
al punt més allunyat vindria a ser la se

güent: gatell, vern, salze, pollancre, àl
ber, om i freixe de fulla petita. Aquestes
espècies es veuen substituïdes a mesu

ra que ascendim en altitud per bedoll,
tell, trèmol i freixe de fulla gran.

Pel que fa a espècies arbustives, la ga
varra, el roser caní o l'arç blanc són les
més esteses al llarg dels cursos fluvials,
si bé de mitjana a alta muntanya domi
nen les del gènere Acer i Erica.

III. La dinàmica: referit a la variació de la

trajectòria del curs fluvial i la distribució
de les terres emergides i submergides
al llarg del temps. Aquest fenòmen és

provocat per les pujades i baixades del

nivell de les aigües, l'erosió i els dipòsits
de material.

És per això que la vegetació s'ha d'anar

adaptant constantment a les noves con

dicions. Les espècies pioneres aniran
colonitzant les noves terres emergides
fins que s'instal-lin les espècies ar

bòries. Aquesta dinàmica també actua
a la inversa, de manera que si la terra

que estava emergida acaba per quedar
submergida, les espècies arbòries amb

menys requeriments hídrics, desaparei
xeran progressivament deixant lloc a les

www.naturepolitan.com

A fi d'eliminar peus d'espècies invasores, es practica en certs projectes de restauració fluvial, I'anellament
o seccionament del càmbium, com el d'aquesta falsa acàcia en el riu Gurri (Osona), impedint la circulació
de saba.

comunitats aquàtiques. És per aquesta
transformació constant que, en general,
les espècies que viuen més a prop de la
llera del riu són menys longeves, però de
creixement més ràpid que les qué viuen

a més distància.

IV. La intervenció humana és la causa del

descens del cabal i del nivell freàtic com

a conseqüència de l'explotació d'aqüífers
i la construcció d'embassaments. El re

sultat són canvis importants en la vege
tació de ribera: substitució de comuni
tats vegetals, reducció del transport de

materials, augment de la velocitat de les

aigües, interrupció de les variacions na

turals de cabal, reduint així la franja de

terreny ocupada pel bosc en galeria.

D'altra banda, la introducció d'espècies
foranes com el plàtan i d'altres extre

mament invasores com la falsa acàcia i

l'ailant estan desplaçant les poblacions
d'espècies autòctones.

A més, podem afegir que avui dia, és
molt difícil trobar trams de bosc de ribera
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Evolució mortològica i desenvolupament vegetal a l'àrea del "galacho" de La Alfranca (Saragossa).
Font: Regato, 1988
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ben conservats a la Península Ibèrica.
Els que sobreviuen a l'explotació de les
seves aigües veuen empitjorada la seva

qualitat ecològica a causa de la cons

trucció de vies de comunicació, ocupa
ció de les terres per explotacions agríco
les fins als marges de la llera o pressió
urbana i industrial, entre moltes altres.

V. És freqüent que espècies vegetals que
pertanyen a pisos climàtics superiors
tinguin al llarg dels cursos d'aigua una

via per emigrar fins a cotes més baixes

aprofitant unes condicions semblants a

les que troba en el seu hàbitat: com us

comentava abans, temperatures més
baixes i major humitat. Un exemple que
ho pot il-lustrar és el d'algunes espècies
de tartera pirinenca que es poden trobar
en codolars del curs mig del riu Ebre.

La fauna del bosc de ribera

AI ser un hàbitat ric en aigua i en diversi
tat d'espècies vegetals, el bosc de ribera
és un refugi ideal per un gran nombre

d'espècies animals, en especial per a les
aus, oferint aliment i oportunitats de nidi
ficació i cria. Algunes de les aus que po
dem trobar són: blauet, bernat pescaire,
rossinyol bord, merla d'aigua, abellerol,
cuereta torrentera, oriol i picot garser.

També podem trobar rèptils com la tortu

ga de rierol, la tortuga d'estany, i mamí
fers com el turó o la llúdriga, a banda, és

clar, d'un gran nombre d'animals que no

són propis del bosc de ribera però que
en depenen per alimentar-se.

Fins aquí aquest Retalls de bosc. Espe
ro haver-vos ajudat a interpretar aquest
complex hàbitat perquè pugueu gaudir
una miqueta més de les vostres excur

sions. Ens retrobem en el pròxim núme
ro d'Excursionisme.

excursionisme 31
370



Konrad Gessner
cal anar d'excursió com a mínim

L.:any 1541 Konrad Gessner publicà l'estudi
sobre la llet Libe//us de lacte et operibus
/actariis, el qual finalitzava amb l'epístola,
adreçada a lacobum Avienum, De montium

admiratione, que és un dels primers docu
ments on es presenta el muntanyisme com

una activitat saludable. Concretament l'autor
afirmava que mentre Déu li ho permetés pu
jaria, com a mínim, una muntanya a l'any,
preferentment en primavera, per herboritzar
i pel plaer de l'exercici físic, mental i espi
ritual. Pel que sembla, Gessner complí la
seva paraula, encara que només s'ha con

servat un document que ho demostri. Així,
l'any 1555 publicà l'estudi sobre les plantes
luminiscents De raris et admirandis herbis

quae sive quod noctu /uceant, que incloïa

l'apèndix Descriptio Mantis Fracti sive Man
tis Pi/ati, que és la ressenya d'una excursió
al Mont Pilatus (Lucerna). En aquest escrit
Gessner fa un relat de l'excursió, descrivint,
a més, la flora, la fauna i d'altres detalls
curiosos com, per exemple, que va veu

re tocar un "alphorn" a trompa dels Alps.
Es tracta d'un dels primers documents on

es descriu aquest instrument musical, que

Ginesta

llavors s'utilitzava per comunicar-se i per
guardar els ramats. Konrad Gessner (Zuric
1516-1565) fou un humanista i naturalista
suís de renom universal. Professor de grec
a IAcadèmia de Lausana i d'història natural
al Collegium Carolinum de Zuric, i també

metge principal i canonicus de la ciutat de
Zuric. És autor d'un gran nombre de publi
cacions en camps tant diversos com les

humanitats, la medicina i les ciències natu

rals. En l'àmbit de la bibliografia destaca la
Biblioteca Universa/is (1545-1555), que és
un compendi dels llibres i autors coneguts
des de IAntiguitat fins al Renaixement. En
el camp de la lingüística publicà Mithridates
de differentis linguis (1555), on revisa i es

tableix paral-lelismes entre les 130 llengües
del món, llavors conegudes. La Historiae
animalium (1551-1558) en 5 volums, més
de 4.000 pàgines i delicioses il-lustracions,
marca l'inici de la zoologia moderna. En el

camp de la botànica destaca la Opera bota
nica en 2 volums. Com a metge fou el primer
en descriure el teixit adipós marró. També es

dedicà a la paleontologia, i curiosament a la

publicació De rerum fossilium /apidum des-

Família: Fabaceae
Espècie: Sparlium junceum

Manel Canales

criu i dibuixa el que actualment entenem per
un llapis. La família i el gènere de plantes
Gesneriaceae i Gesneria, respectivament,
ens el recorden.

Lluís Catasús

És una planta mediterrània molt coneguda
per la vistositat i el color groc de la seva

florida. És una espècie molt heliòfila que
viu en ambients lluminosos i no massa

freds. Creix, per tant, en herbassars secs,
brolles i màquies poc desenvolupades de
les terres baixes.

És un arbust alt i recte que pot assolir
els 3 metres d'alçada. Presenta unes ti

ges cilíndriques, flexibles i verdes que
s'encarreguen de la fotosíntesi, mentre que
les fulles són minúscules, escasses i es

marceixen molt aviat.

Floreix d'abril a juliol. Les flors són grogues,
típicament papilionàcies i disposades en

raïms. Són grosses de fins a 2,5 cm, molt.
oloroses i tan abundants que solen recobrir
tata la planta. Es considera una olor molt

agradable, i se n'extreu l'essència per tal
de fer olis i perfums aromàtics. Aquesta
flor està lligada a les tradicions de la ce

lebració de Corpus, Moltes de les catifes
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que es fan arreu de Catalunya per Corpus
són elaborades amb els pètals d'aquesta
planta, barrejats amb els de moltes altres
flors com roses, clavells i roselles. L.:ús de
la ginesta en la festa de Corpus data del
1439 a Girona.

La planta té propietats diürètiques i laxati
ves. Però aneu amb compte, ja que té un

alcaloide anomenat citisina, de propietats
similars a les de la estrictina i la nicotina,
que la converteixen en una planta força
tòxica amb propietats narcòtiques.



RETALLS DE
El Teide

ciència mitolo ro Eduard Soler

El Teide o Echeyde, -infern- segons el to

pònim guanche, situat a l'illa de Tenerife
a l'arxipèlag de les Canàries, és el cim
més alt de l'Estat amb una altura de 3.718
metres sobre el nivell del mar i de 7.500

metres des del fons de l'oceà. Continuant
amb les curiositats d'aquest volcà, cal dir
també que el Teide és el cim més alt de
les terres emergides de l'Oceà Atlàntic, i el
tercer del món en altitud absoluta després
del Mauna Kea i el Mauna Loa, situats a

l'illa de Hawaii. Pel que fa a l'illa de Teneri

fe, amb el Teide esdevé la desena illa més
alta del planeta.

El Teide ha donat lloc a la creació del Parc
Nacional del Teide, inaugurat el 22 de

gener de 1954 i declarat Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO des del 28 de

juny de 2007, i ostenta la categoria de Mo
nument Natural pel fet de tractar-se d'un
volcà de tipus vesubià no adormit del tot,
doncs la última erupció data del 1798 i les
fumaroles encara emanen a dia d'avui de
forma habitual des del seu cràter. El Parc
Nacional del Teide és el més visitat d'Euro

pa i el segon a tot el món després del Mont

Fuji al Japó.

Els volcans de tipus vesubià o plinià, en

honor a Plini el Jove, es caracteritzen per
pressions gasoses elevades i erupcions
molt violentes que formen núvols impor
tants de material incandescent que en

refredar-se precipita una gran quantitat de
cendres que poden sepultar grans exten

sions, com va passar a l'antiga ciutat de

Pompeia. l.alternança entre erupcions de

piroclasts en les que el material és llençat
a l'exterior a molta alçada, i de laves en

les que el material vessa del cràter formant
rius encesos, dóna lloc a volcans de tipus
estratificat que són els més grans que es

troben al llarg de l'escorça terrestre. Altres
volcans d'aquest tipus com el Teide, són el

Popocatépetl a Mèxic i el Fujiyama al Japó.

Com la majoria de grans muntanyes, el
Teide fou qualificat com a lloc sagrat i

respectat per les primeres cultures que
habitaren l'arxipèlag canari. Segons les
creences del poble guanche, a l'interior
del Teide hi residia el dimoni Guayota. Una

llegenda explica com Guayota, el maligne,
segrestà Magec, déu de la llum i el sol, i el
retení a l'interior del volcà. Les pregàries
dels guanches foren escoltades per Acha

man, el déu suprem, el qual s'encarregà
d'alliberar Magec i sepultà Guayota dins
les entranyes de la muntanya per sempre
més tapant el cràter amb l'anomenat Pa de

Sucre, el con nevat que culmina el volcà.

El Teide, per la seva morfologia i situació,
ha estat reconegut des de l'antiguitat i ha

despertat sempre una gran fascinació a tot

el món clàssic. Segons els historiadors, hi
ha nombroses referències al Teide per part
d'escriptors i científics grecs i romans, com

Heròdot, Plini el Vell, Ptolomeu, però no és
fins al Renaixement que Fra Bartolomé de
las Casas, relaciona directament les liles
Canàries i el Teide, amb les restes de l'illa
dAti antis i el Mont Atlas descrits per Plató
en els seus diàlegs amb Timeu i Critias en

els que es refereix a una illa mitològica,
pàtria d'un poderós imperi a occident, que
fou engolida pel mar més enllà de les co

lumnes d'Hèracles.

A casa nostra, la relació directa entre l'illa

llegendària descrita per Plató i les Illes
Canàries ens ve donada pel poema èpic
L.:At/àntida de Jacint Verdaguer escrit el
1877 i considerat un dels màxims expo
nents de la Renaixença. t'obra, constitu
ïda per una introducció, deu cants i una

conclusió, narra com Colom arriba a la

península després de patir un naufragi.
Allí, un ermità li explica la destrucció de
IAtlàntida i la formació del Mediterrani. Tot

plegat desperta en Colom la curiositat per
embarcar-se a la recerca de noves terres i

acaba el poema amb el pressentiment del
descobriment dAmèrica.

La primera ascensió de signe europeu re

coneguda al Mont Teide, està datada entre

1646 i 1650 a càrrec de l'expedició brità
nica formada per Ward, Webber, Cowling,
Bridges, Cove i Clappham, els quals que
daren meravellats en veure l'ombra de la

muntanya projectada sobre l'oceà més
enllà de l'illa de La Gomera.

Fora del nostre planeta, la influència del Tei
de es deixa notar fins i tot a la Lluna, on els
científics han batejat una serralada d'uns
100 km de llarg per 56 km d'ample amb el
nom de Muntanyes de Tenerife, el punt cul
minant de la qual és el Mons Pico, d'uns
2.400 metres d'altura, en clara referència al
Mont Teide. Igualment, la semblança entre

les condicions ambientals i geològiques del
Teide i les del planeta Mart, fa que la zona

del Parc Nacional del Teide s'hagi convertit
recentment en un punt clau per a l'estudi
del planeta vermell i en el camp de proves
idoni per a experimentar amb els vehicles

que s'envien a Mart per a recórrer la seva

superfície i extraure'n les mostres necessà
ries que permetin trobar noves formes de
vida dins el Sistema Solar.
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11 a Fira del Llibre, Turisme Esport de Muntanya
Aquest any la 11 a Fira del Llibre de Mun

tanya té uns nous aires, una nova etapa
i un canvi en l'estructura organitzativa.
Durant aquests deu anys una comissió
s'ha encarregat d'engegar i tirar enda
vant una fira que, any rere any, ha anat

consolidant el seu nom dins de les fires
de Catalunya.

Ledició del 2012 serà l'estrena de una

nova junta d"Amics deis Cingles de

Collsacabra" formada per una part, per
membres d'entitats excursionistes com

són: CEG (Club Excursionista de Grà

cia), UEC (Unió Excursionista de Cata

lunya), CEC (Centre Excursionista de

Catalunya), UEV (Unió Excursionista de

Vic) i de l'altra, com no podria ser d'altra

manera, composta per representants de
les poblacions de Collsacabra.

No podem oblidar que l'eix vertebrador
de la Fira són les publicacions de mun

tanya i. per aquest motiu, estem treba-

liant perquè hi hagi un increment de

noves editorials i llibreries i que aques
tes trobin en la Fira un espai on puguin
compartir problemes i inquietuds del
món de l'edició de llibres de muntanya.

Un altre aspecte del món de la muntan

ya que volem incloure en la Fira són les

empreses de turisme i d'esport de mun

tanya; per això aquest any el nom serà
"11 a Fira del Llibre, Turisme i Esport de

Muntanya':

Tanmateix també ens marquem com

objectiu en ser un referent i nucli aglu
tinador de les diferents fires del llibre,
turisme i esport de muntanya d'arreu

d'Europa per tal d'assolir una projecció
internacional d'aquests sectors de la

muntanya.

Tenint en compte l'actual situació econò
mica i pel fet que el poble que disposa
de més infraestructures és Santa Ma-

ria de Corcó, la XI Edició de la Fira es

portarà a terme en aquesta població els
dies 6 i 7 d'octubre, trencant la roda que
durant aquests deu anys s'ha respectat,
esperant que I 'any vinent es pugui tor

nar a iniciar.

Tot el que hem exposat va encaminat a

fer de la Fira un punt de trobada tant per
als amants de la natura i la cultura, com

per als que practiquen l'esport de mun
tanya, en totes les seves vessants.

'Amics dels Cingles de Collsacabra"

El president de la UEC d'Horta corona l'Everest

En Jesús Moraleas, president de la UEC d'Horta, ha coronat

el sostre del món!
de totes les entitats UEC i en nom de la Junta Directiva de la
UEC Agrupació Esportiva et felicitem i et donem suport a la
teva trajectòria com alpinista.

Moltes felicitats Jesús, tots els que t'estimem hem estat pen
dents de la teva expedició a l'Everest. Per a la UEC és un

orgull tenir alpinistes com tu i per a mi és un honor comptar
amb tu com a president de la UEC d'Horta. La família que
formem les deu entitats UEC, estem orgullosos de tu. En nom

Una forta abraçada i a gaudir de la baixada i de l'alegria de
l'èxit assolit.

FELICITATS!
Pere Sauret

Dos socis a la IV trobada dels" 1 00 ci ms"

El dia 6 de maig es va fer a Taradell la
IV Trobada dels "100 cims': Com ja és

habitual en aquestes trobades, al matí
es va fer una excursió que va portar als

participants a la tomba de Gasala, un

monument megalític i al casal de Mont

rodon. Després hi va haver el dinar amb·
els parlaments de l'alcalde de Taradell,
la presidenta del CE Taradell i els repre
sentants de la FEEC i del Comitè dels

"100 cims': Havent dinat es va fer l'acte
de lliurament del II Premi FEEC-Cani-
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crós, dels premis del concurs Fotocims
i del premi literari dels "100 cims"; final
ment es va lliurar el reconeixement als

vint federats que van completar el repte
dels "100 cims" durant l'any 2011. Entre

aquests federats hi havia dos membres
de la UEC de Gràcia, Xavier Romero

Sánchez i Ramon Pascual Berghaenel,
membre del consell de redacció de la
revista Excursionisme.

Joan M.Vives



PresentaciÓ de la YXV Marxa Gràcia-Montserrat

El dia 19 de maig es va presentar a la
sala d'actes de la UEC de Gràcia, el lli

bre commemoratiu de la 25a edició de
la Marxa Gràcia-Montserrat. El llibre, en

una primera part, fa un repàs a totes les
edicions de la Marxa i així mateix con

té els cartells de totes les edicions. La

segona part està dedicada a la descrip
ció del traçat que es fa per trams entre

controls. El llibre té en la seva part final

el diploma commemoratiu que serà se

gellat a tots els participants de la Marxa

que arribin a Montserrat.

En la presentació van intervenir Joan'

Sanjaume, president de la UEC de Grà

cia, que va remarcar l'èxit d'arribar a

aquesta 25a edició i ho va agrair a tots

els col-laboradors que hi ha hagut en

aquests anys. Seguidament van parlar
Joan M. Vives i Jordi Martorell, com au

tors del text; cal remarcar que el llibre
és el resultat de la col-laboració, a més
dels esmentats, de Maite Sastre, Miquel
Lasala i Glòria Roca. A continuació Vi

cenç Giménez va explicar com havia
anat la primera edició de la Marxa; en

acabar al seva intervenció va prendre
la paraula, Óscar González, també au

tor del text, però també responsable de

l'itinerari actual i que va comparar les
edícions més recents amb la primera
edició. Finalment va parlar Anna Figue-

ra, com a responsable de la exposició
que es va inaugurar en aquell moment
on es fa un recull dels cartells, samarre-

tes, trofeus i altres elements de les 24

edicions realitzades.
Joan M.Vives

Aclariment de l'article Descobriment de la

capella de Sant Jaume del castell de Torà
de Tost d'Eliseu Peidró i Ramí.

Amplièm els peus de foto per ordre

d'aparició en l'article: Capella de Sant Jau
me del castell de Torà de Tost; Parròquia
de Sant Martí de Tost; Restes d'una pos-

sible torre de guaita; Interior de la capella
de Sant Jaume del castell de Torà de Tost;
Exterior de la capella de Sant Jaume del
castell de Torà de Tost; Detall de la capella
de Sant Jaume del castell de Torà de Tost;

Jaume Sansalvador, Arxiu Gavín

• Concepció Arnau

Avui reprenem una altra vegada un tema

que porta moltes confusions: les minús
cules i les majúscules:

• És habitual que els noms de lloc esti

guin formats per una paraula de caràcter

genèric, amb minúscules (vall, castell,
ermita, església, serralada, port, riera,
etc.), seguida d'un nom propi. Ex.: castell
de Miravet.

• Els punts cardinals s'escriuen amb
minúscules quan s'utilitzen dins un text

general. Ex.: direcció est-oest. Però
s'escriuen amb majúscula quan formen

part d'un topònim. Ex.: Amèrica del Sud.

Els símbols van amb majúscules.

• Els càrrecs, les professions i els oficis
van amb minúscules. Ex.: el president de
la Generalitat. Ara bé, els tractaments

protocol-taris van amb majúscula. Ex.:

Molt Honorable President del Parlament
de Catalunya.

• Hi ha certes entitats de carácter públic,
que escrivim amb majúscula inicial se

guit d'un adjectiu, escrit amb minúscula.
Ex.: Estat francès.

Si només escrivim una part del nom

d'una entitat, també la posem amb ma-

júscula. Ex.: la Unió Excursionista ha ex

perimentat ...

• Molts topònims catalans tenen un arti
cle que els acompanya, el qual s'escriu
amb minúscula. Ex.: l'Hospitalet.

• Els gentilicis també s'escriuen en mi

núscula. Ex.: els catalans i les catalanes .

Ja sabeu que podeu fer les vostres con

sultes a:

excursionisme. uec@yahoo.es

amb la col-Ioboroció del Centre de
Normalització lingüística de Barcelo
na Delegació de l'Eixample
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CARLES GEL
ALPINISME PIRINEUS S.L. I GUIES D�ALTA MUNTANYA

Organització Tècnica: + Més Viatges (Manlleu)
.

Properes Expedicions Guiades:

, • Toubkal i cascades de gel (Atles), 5 dies, gener i febrer 2013

• Etna (3.342 m) Sicília, 5 dies d'esquí de muntanya, febrer 2013

• Cerro Marmolejo (6.110 m) Andes de Xile, 14 dies, febrer/març 2013

• Travessia Polar al Llac Inari amb esquís, 7 dies (Lapònia) març 2013

• Aconcagua (6.962 m) Andes Argentina, 21 dies, febrer 2013

-:

ot carles_gel@hotmall.com - 649 188 391 1972727545-

www.plrlneos3000.com
-_



Sant Pere de Rodes i la vall de Santa Creu

Alt Empordà
• Horari: 4 h a 4 h 30 min, comptant amb la pujada al castell
de Sant Salvador.

• Desnivell: 525 m

• Dificultat: itinerari sense dificultat tècnica però amb un

desnivell important.
• Època: tot l'any a excepció de l'estiu. És una vall força seca

i només hi ha aigua a tocar del monestir de Sant Pere de

Rodes.

• Cartografia: Parc natural del Cap de Creus. Esc. 1 :20.000.

Ed. Piolet a bé El cap de Creus. Esc. 1: 25.000. Ed. Alpina.
• Accés: Des de Figueres cal seguir la carretera N-260 fins a

Llançà. En aquesta població prenem la carretera GI-612 en

direcció El Port de la Selva. A l'entrada d'un marcat revolt tro

bem un trencall cap al nucli de la vall de Santa Creu. Deixem
el vehicle a l'entrada d'aquest poble.

Tozal de Guara

Somontano

• Horari: unes 5 h per l'ascensió i unes 8 h pel total del circuit.

• Desnivell: 1.300 m

• Dificultat: la llargada i el desnivell de l'itinerari així com la

possibilitat de perdre el camí en el tram de baixada, al peu de

les tarteres.

• Època: pot fer-se tot l'any però és més agraïda a la tardor a

a la primavera
• Cartografia: Sierra y cañones de Guara. Esc. 1: 25.000. Ed.

Alpina
• Bibliografia: Sierra de Guara d'Oscar Bailarín. Ed. Alpina
• Accés: Seguint la nova autovia A-22 de Lleida a Osca

prendrem la sortida que indica la carretera HU-V-3311 i la

seguirem passant pels pobles de Liesa i Ibieca. Aquesta
carretera acaba en topar amb I' A-1227 prop del poble d:A.guas.
A la bifurcació trenquem cap a l'esquerra uns escassos 70

m i allí trobem una nova carretera, ara a la dreta, que porta a

l'embassament de Calcón. La seguim durant 3,2 km fins que
en una rotonda prenem una pista no asfaltada que porta a

l'embassament de Vadiello. Malgrat un primer rètol prohibint
el pas es pot seguir per la pista fins trabar una cadena a tocar

d'una casa anomenada la Tejeria.
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Proposem un circuit que ens descobreix
t l'entorn natural i humà del monestir
de Sant Pere de Rodes. Aquest itinerari

correspon essencialment a la ruta número
10 delies propostes del Parc Natural del

Cap de Creus. Remuntant els carrers del

poble de la vall de Santa Creu trobem
un pal indicador en una cruïlla passada
l'església de Sant Fruitós. Seguim en

direcció a Llançà. Iniciem així una pujada
de prop d'una hora fins al coll Perer. De
camí descobrim com n'és d'erma aquesta
vall. Intuïm el que són conreus abandonats
i vessants nus d'arbres i coberts de garric.
Passem a tocar d'una gran cabana de

pedra seca mentre darrere nostre la vall
és dominada pel gran monestir i encara a

sobre seu veiem les ruïnes del castell. En
arribar al coll Perer de 357 m veiem Llançà
a l'altre vessant. Seguim ara el GR-11
sobre un corriol remuntant una carena cap
a l'oest i arribem a una gran pista. Aquesta
ens treu de la vall i ens aboca al vessant

de la plana empordanesa fins que arribem
a la carretera a tocar del coll de la Pallera.
A tocar del coll podem veure un dolmen i

el mas abandonat de la Pallera. Abando
nem el GR-11 a l'alçada d'un aparcament
i seguint un camí paral-lel i per sobre de
la carretera. Fem cap a una torre d'una

Coll
Perer
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muralla ja inexistent i poc més enllà a la

impressionant església romànica de Santa
Helena. El seu interior de tres naus és buit
i data dels segles VIII al XI. Formava part
del nucli habitat de Santa Creu de Rodes,
lligat al monestir i del qual en resten força
ruïnes al voltant de l'església. Abandonem
l'itinerari 10 i en comptes d'anar cap al
monestir sortim cap a l'oest per un corriol

que enllaça amb una pista aban-
donada que encara el castell de
Sant Salvador de Verdera al que
arribem tot carenejant en uns

25 minuts. Som a 576 m, al

punt més alt de la serra de
Rodes. Del castell encara

en romanen alguns murs i
una torre però el que val
la pena són les vistes a

360º que van des del

poble de Palau Saver
dera amb la propera
ermita de Sant Onofre
a tot el golf de Roses i
al Port de la Selva amb

passar l'ocasió de veure aquesta abadia

benedictina, lligada al comtat d'Empúries
i joia del romànic català. Sota mateix del
monestir trobem una font on fer un mos

a agafar aigua. Seguirem baixant per un

evident camí que en poc més d'una hora
ens porta de tornada al nucli de la vall de
Santa Creu.

Pasqual Garriga i Martí

(LLANÇÀ)�
(PORT DE
LA SELVA)

Complex, variat i llarg circuit circular que
porta al sastre de la serra de Guara. Itinerari
descrit amb més detall a la guia Alpina. A la

Tejeria situada a 915 m un pal indicador as

senyala el Tozal de Guara i l'ermita de Fa

bana. Un ampli camí molt cuidat i escortat

per pinets ens condueix, en baixada primer
i planer després, a les restes de l'ermita
romànica de Fabana (35 min). Allí el camí
baixa cap al llit del riu Calcón i arriba en el

punt on farem cap al camí de tornada. Re
muntant el curs del riu passem per la gorja
de la Fabana, un llarg estret que remuntem

seguint l'encaixonat curs del riu. Superat
aquest, la vall s'eixampla i, sempre coberta
de pins, puja decidida fins al Collado Case

llanes, suau i herbat. Ens trobem al bell mig
d'una profunda vall tancada a l'est peillarg
cordal del Pico de las Canales de Fragineto
i al sud pel Mondinero. Seguint vall amunt

cal estar atents a un trencall que apareix a

la cota 1.350 m. A l'esquerra aniríem al coll
de Petrenales i a Nocito. Nosaltres seguim
recte, pel llit d'un barranc primer i en forta

pujada després, per terreny pedregós.
Aquest tram rep el nom de Revientachulos,
i cal agafar-se'l amb ganes, però sense

pressa. Aquesta pujada ens deixa a un camí

planer que en direcció sud-est ens deixa
a un gran pla cobert d'herba alta, el Llano

de los Hongos. Davant nostre s'obre un
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el nucli amagat de Selva
de Mar al peu de la muntanya.
En vint minuts baixem del castell
al monestir de Sant Pere de Rodes.
Si no l'hem visitat mai no hem de deixar

coll evident a la cota 1.600 m que encarem

amb decisió per un camí evident. Arribats a

aquest coll (3 h 30 min) ja divisem el Tozal
de Guara. El paisatge canvia, el bosc de

pins queda enrere i dóna pas a un terreny
escarpat cobert de matolls. El camí segueix
sent clar i remunta una sèrie d'estrats
de roca blanca en els que cal utilitzar les
mans. A la cota 1.900 m ens endinsem en

una immensa tartera per la que baixarem
més tard. L.:enfilem fins un fals coll que ens

aboca al vessant nord de la serra i per una

darrera graonada guanyem el Tozal de
Guara de 2.077 m (5 h). Al cim, a més
del vèrtex geodèsic, una fita suporta
un gran creu i tota mena de records
d'entitats excursionistes. Les vistes

cap al Pirineu central són fantàstiques.
Més a prop veiem el nucli de Nocito,
l'altre punt des d'on es pot ascendir el

Tozal. Més a l'est sobresurten plecs i la
silueta arrodonida del Tozal de Cubillas.
Per tornar, ho farem per l'anomenada
ruta de las Pedreras que ens endinsa al
barranc dAbadejo per on perdrem prop
de mil metres. Las Pedreras fa referència
a un seguit de grans tarteres per les que
podem perdre altura ràpidament. Baixem
amb decisió fins aproximadament la cota

1.650 on hem d'abandonar les tarteres i

sortir-ne cap a l'esquerra a trobar el camí.

Aquest baixa evident fins a un replà cobert

de pins, el Raso de las Culebras, a 1.300 m,
on acostuma a córrer l'aigua. Finalment el
camí baixa sense dificultat fins aillit del riu

Calcón on retrobem el camí del matí prop
l'ermita de Fabana.

Pasqual Garriga i Martí

Pic de
les Canales
de Fragineto

(1.749 m)
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Nou viatge al Pirineu
Núria Garcia Quera

Col'lecció Sensus, 2

209x 130 mm; 328 pàg. (color)

Un disseny acurat fa que el llibre sigui ben atractiu amb una agradable disposició de les fotografies.
La goma per tancar-lo s'inspira en les llibretes Moleskine, que es fan servir com a apunts de viatge i és

que el llibre de la Núria Garcia Quera, és això, un llibre de viatge. Però, no és un periple per indrets

llunyans, és un viatge fet a l'entorn deilloc on viu l' autora, que és prou coneguda per muntanyencs que
visitaven la regió d'Aigüestortes on tenia cura del refugi d'Amitges.

A l'any 1956, Camilo José Cela i Josep M. Espinàs van fer un viatge al Pirineu de Lleida. Tots dos van

publicar la seva experiència: Viatge al Pirineu de Lleida (Espinàs, 1957) i Viaje al Pirineo de Lérida

(Cela, 1965). Eillibre de la Núria Garcia Quera és el resultat de l'encàrrec d'una empresa de dina
mització local que va fer reviure l' arribada en tren dels dos escriptors, així com tot un seguit d' actes per
commemorar els cinquanta anys del viatge. Si bé els dos escriptors fan el viatge seguint les carreteres,
la Núria, fa el viatge per camins antics que unien els llogarrets; és per tant, una tasca de redescobrir
aquests camins antics que van quedar oblidats per l' abandó de les activitats tradicionals i de l'expansió
de l'automòbil.

D'entrada podem dir que el llibre es llegeix molt bé i, ben aviat, el lector acompanya a l' autora en el
seu periple, que no fa mai sola, atès que hi ha amics que I'acompanyen en diferents trams. El llibre no

és cap descripció de la ruta; de fet, es podria dir que gairebé no n'esmenta res. En canvi sí que podem
gaudir de les vivències diàries de la ruta. Les referències a Cela i Espinàs són constants en cada capítol
i ens cita paràgrafs dels seus llibres, però també d' altres autors més antics que també van passar per

aquests indrets i que ens donen una visió ben allunyada del que és actualment el Pirineu. Eillibre ens

explica les anècdotes diàries de la ruta, però també ens mostra un món que ja s'ha perdut, algunes
situacions pintoresques i ens fa partícips dels seus pensaments. És, en resum, un llibre que fa venir ga
nes de conèixer els camins per on ha transitat l'autora. Això es pot fer perquè en la pàgina web www.

sensus.cat hi trobareu un enllaç anomenat "Un ramat de camins" on tindreu la descripció excursionista

de la ruta i un resum de les dades que us permetrà fer-vos les etapes de la ruta a la vostra mida, atès

que ens indica la distància entre els llogarrets i pobles que es visiten i, a més, esmenta les possibilitats
d'allotjament i de menjar.

El Pedraforca i les valls de Saldes i Gósol
18 excursions circulars
Raimon Rovira Solé i Àngels Martín Celma

Col'lecció Llibres de Muntanya, 28

Farell editors. Sant Vicenç de Castellet, març del 2012

230x 145 mm; 128 pàg. (color)

El Pedraforca és un dels cims més emblemàtics de Catalunya, conegut arreu i amb una silueta molt
característica que ha estat fotografiada moltes vegades. A I'entorn d'aquesta muntanya es proposen
els itineraris d'aquest llibre.

Després d'una petita introducció sobre el Pedraforca i les valls que l'envolten, i de descriure les coree

terístiques tècniques dels itineraris es passa a la descripció de les 18 rutes. Cada itinerari es desenvo

lupa després d'una petita introducció on es donen les característiques de l'excursió; també s'inclou un

croquis del recorregut, així com una descripció dels punts d'interès de l'itinerari.

Els autors ens proposen un recull d'itineraris per les valls que envolten el cim del Pedraforca, d'una
durada moderada, en general són inferiors a les 4 hore, i circulars (només I'ascensió al Pedraforca no

ho és). També es proposen itineraris que comporten l'ascensió a cims que envolten aquest sector, com

són el Comabona, el Cap de la Gallina Pelada, el Cap del Verd i els Cloterons. De tots els itineraris,
només el del Pont Quebradís, pot presentar alguna dificultat.

Són, en resum, caminades a I' abast de tothom amb la finalitat de descobrir els indrets i racons d' aquest
tros de la nostra geografia, on podrem trobar ermites, camins antics, engorjats i petjades de dinosau

res, sempre sota la mirada del magnífic Pedraforca.
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1. És un dels pobles que envolten la llacuna. Famós pel "peiron"
de San Antón del segle XVII, declarat d'interès artístic. El

compositor Fernando Luna Vicente, autor de la Canción de

Espinete de Barrio Sésamo, es fill d'aquest poble.
2. Llacuna d'aigua dolça permanent més menuda que la de
Gallocanta situada prop del poble de Cube!.

3. Zona d'Especial Protecció per a les Aus.

4. Hi ha vestigis arqueològics que parlen d'una mítica ciutat

romana situada en les proximitats del poble de Bello a tocar de
la llacuna.

5. La llacuna de Gallocanta es troba situada entre les

províncies de Saragossa i ...

6. Nom que reben un pilars o monòlits construïts en pedra o

maó que assenyalen, a la sortida de molts pobles dAragó un

inici o confluència de camins. Solen acabar, a la part superior,
amb una fornícula (de vegades una creu) decorada per la

imatge d'un sant o mare de Déu.

7. Nom d'una petita llacuna, no permanent, situada molt a prop
de la de Gallocanta dins del terme municipal d'Used.

8. La llacuna de Gallocanta se situa en el centre d'aquest
sistema muntanyós que s'estén en direcció NO-S i separa la

II

Meseta Central de la depressió de l'Ebre.

9. Aquest cim de 1.433 m situat a la serra de Santa Cruz, que
tanca la conca de la llacuna pel nord, és el sostre comarcal de

Campo de Daroca.

10. La llacuna forma part d'aquest conveni internacional per a la
conservació i l'ús sostenible de les zones humides.

11. La llacuna de Gallocanta és una massa d'aigua salada
situada dins d'una cubeta tectònica tancada sense sortida, i això
vol dir que és de caràcter...

12. Les filtracions d'aigües subterrànies que afloren en la riba
est de la llacuna, donen lloc a un curiós sistema de deus, que es

coneixen amb aquest nom ...

13. Aquesta serra tanca la cubeta de la llacuna pel sud. És
coneguda pel jaciment de ferro, un dels més importants
d'Espanya, explotat des d'època antiga. Les mines (Ojos Negros
i Setiles) van tancar el1987 i actualment estan abandonades.

14. Aquesta serra situada dins de la província de Guadalajara
tanca la cubeta de la llacuna per l'est. AI cor de la serra, sobre un

penyal, s'alça el castell de Zafra i la seva màxima altitud es troba
en el Lituero, a 1.457 m.

15. Lau migratòria més emblemàtica de Gallocanta (Grus grus).

Solucions del Concursionisme 369: 1 La Visera, 2 Malleus, 3 Conglomerat, 4 Osca, 5 Puro, 6 Arlaud, 7 Berta, 8 Mallafré, 9

Agüero, 10 Miocè, 11 Soler Santaló, 12 Pig, 13 Aragó, 14 Firé, 15 Bescós

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 30

de setembre, les solucions de com a mínim 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
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lot de llibres de muntanya valorat en 50 euros. En el proper
número de la revista sortirà publicat les solucions i el nom del

guanyador. El guanyador del concursionisme 369 dedicat a la
Mallos de Riglos és Caterina Garcia i Clavé, enhorabona. A

la pàgina web de la revista www.excursionisme.cat podreu
consultar les respostes a les preguntes dels números anteriors.



LLiBRERIt- OA
Horitzóns
València, 149 - 08011 Barcelona
93451 3097

www.llibreriahoritzons.com
Ilibreriahoritzons@gmail.com

Llibres de muntanya, natura i viatges..

Mapes, guies, cartografia digital.
GPS, rellotges Suunto, accessors.
Literatura general, infantil i juvenil.

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

Condícíons es ecíals p-er els socis de la U.E.e.

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

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

»Pustes a I'engrós
>Assecatge de tot tipus

de materials
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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.

Tractem i certifiquem d'acord
amb aquesta normativa i et
lliurem el material entre 6 i 24

Ctra. de Sentmenat, Km 4 I Carrer de la Mola, 7-9 I Apartat de correus 2 I 08213 Polinyà (Barcelona) I Tel.: 93 7130265 I Fax: 93 713 3404

Hipòlit Lózoro, 34 (metro Joonich)
Telèfon 932191416

08025 Barcelona

Iluchesports@eresmas.com

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ
'

www.pakocrestas.com

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



A�-UESTA ...

a la lI1un.anya
Ponències i debats a càrrec de sociòlegs, psicòlegs,

tècnics d'esplais i monitors d'infants
Lloc:

UEC �ataró el Nou, 29 -: Mataró

www.uec.cat
www.uecmataro.org

Preu dinar inclòs: soci 12 € II no soci 18 €


