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Les persones que vulguin col-teborer amb el seus tre

balls a opinions a la revista Excursionisme han de tenir

present els següents aspectes formals:

Els escrits cal que siguin escrits en català. No han

de sobrepassar els 4 fulls (12.000 caràcters). S'han

de lliurar amb disquet informàtic o bé mecanogra
fiats. Els articles aniran encapçalats pel títol i fir
mats pels seus autors. S'hauran d'adjuntar de 4 a

12 fotografies ennumerades (preferiblement en dia

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

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

COM ENVIAR ELS ARTICLES A L'EXCURSIONISME?

Demaneu el full per registrar els vostres articles a les

secretaries de les vostres respectives entitats i només

us restarà enviar-ho a:

Correu postal:
Consell de redacció de la revista Excursionisme

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

08011 Barcelona

Correu electrònic:

AJE: excursionisme_uec@yahoo.es
Públicitatpubli_excursionisme_uec@yahoo.es

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

al Tel. 93454 32 47
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Maurice Herzog,
fi vrp �

i les entitats excursionistes

'�la llarga historia de les activitats que ha desenvo

lupat l'excursionisme, podem dir, sense posar-nos vermells i

sense treure el mèrit que mereix cada gesta, per l'esforç, el

sacrifici i la vàlua dels alpinistes que les han protagonitzat,
que les conquestes expedicionàries a les més altes muntan

yes del món han estat les que han tingut més ressò i fins i tot

s'han magnificat en excés.

Un dels protagonistes de la primera expedició que l'any 1934

aconseguí un cim de 7.000 metres ja confessava que molts

expedicionaris es transformen en herois abans de conquerir
un cim, sigui per als mitjans de comunicació, sigui per als

seus clubs, etc., però no es parla mai de l'escola o de les

entitats que han fet d'aquests alpinistes, homes i dones, uns

muntanyencs d'excepció.

És per això, que vull afirmar que els mestres d'aquestes gran

gestes, han estat els clubs i les entitats excursionistes de

totes les èpoques.

Precisament a l'últim festival de cinema de muntanya a la vila

de Torelló -festival, per cert, reconegut a nivell mundial- hi

assistia com a personatge homenatjat el protagonista vivent

de la cèlebre conquesta del primer cim de 8.000 metres, en

Maurice Herzog, que fa cinquanta-quatre anys projectà i

realitzà l'expedició amb historia i tragèdia de l'Annapurna.
Vaig tenir la sort de saludar-lo personalment al camp base

l'any 1999, quan arribà amb helicòpter amb motiu dels cin

quanta anys de la seva gesta. Ell estava molt emocionat de

tornar a veure la seva muntanya i jo li vaig explicar també

amb emoció que era allà amb la missió voluntària de netejar
de deixalles des de el camp base fins al camp 2 amb l'expe
dició Wilderness de la Unió Excursionista de Catalunya de

Sants. El vàrem saludar davant de Juanito Oyarzabal i els

protagonistes de "Al filo de lo imposible", explicant-li el per

què fèiem allò i ens havíem imposat no fer el cim.

Va dir que allò que nosaltres enteníem com un servei i una

manera també de celebrar el 25 aniversari del primer 8.000

català, era totalment una missió humanitària que havia d'a

grair tot l'alpinisme mundial i ens va donar les gràcies i la
seva felicitació.
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Avui dia 22 de novembre, en roda de premsa a Torelló, ha

repetit aquelles paraules el més històric dels alpinistes fran

cesos i això ho ha dit a Catalunya davant dels mitjans de

comunicació. El més insòlit és que confessà haver iniciat els

seus passos per la muntanya als 13 anys a la capital de l'al

pinisme a Europa, la vila de Chamonix -de la qual anys des

prés va ser alcalde, igual que més tard esdevingué ministre

de Joventut i Esports del govern francès-, i que en el si del

Club Alpí Francès es forjà com a guia de muntanya i aconse

guí força avantatges per a la modernització dels serveis de

rescat, per fer la neteja de refugis, per actualitzar-los i per fer

l'escola nacional d'esquí i alpinisme, que a Chamonix consti

tueix la universitat de l'alpinisme en totes les seves especia
litats tècniques.

He volgut destacar aquest fet d'actualitat, perquè és precís
que es configuri una ètica personal però també un reconei

xement ja per sempre del destacat i molt important paper

que juguen les entitats excursionistes en la pedagogia i a

l'hora d'il·lusionar les generacions d'excursionistes que des

taquen en aptituds i amor a les muntanyes. És a partir de

l'escola que es fa possible el nostre esport, un esport que

genera tot un seguit d'activitats que ennobleixen i augmen
ten la personalitat dels seus practicants.

La UEC porta cent anys fent aquesta destacada tasca, un

gran honor per a homes i dones que mereixen un gran reco

neixement i que han donat a l'entitat el seu passat llegenda
ri. Tot i la nostra ingratitud humana, han de ser en eillibre d'or

de la UEC, i cal que tots els tinguem en el record com a

membres del nostre esport, l'excursionisme, l'esquí, l'alpinis
me, l'escalada, l'estudi del país, etc., tot fet pas a pas, cami

nant cap endavant, com sempre.

Josep Sicart i Tauler

Vicepresident de

la Unió Excursionista de Catalunya
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'alturaractura
U n dels aspectes definitoris en

l'excursionisme aillarg de la història ha estat la
manera d'encarar la muntanya. Històricament,
l'excursionisme català s'ha dividit entre els qui
donen més importància al vessant naturalista,
antropològic i cultural de la muntanya i els que

advoquen més per un altre més esportiu i

podríem dir fins i tot que místic -entenent aquí
els que hi veuen l'enfrontament de l'home en la
seva individualitat i feblesa contra la

magnificència de la natura. És evident que
entre una postura i l'altra hi caben tots els
matisos -igual d'arbitrària és la divisió de

l'espectre de les forces polítiques
parlamentàries en esquerres i dretes-, però pel
que fa al cas ens serveix. Aquest debat,
intrínsec a l'excursionisme, té la seva

plasmació en el tresmilisme, concepte que vol
definir una particularitat del corrent muntanyenc
consistent a acumular al currículum muntanyes

.

com més altes millor, i que en el cas d'un país
com Catalunya o fins i tot Espanya, on no hi ha
cims de més de 3.500 metres, es tradueix en

la cursa per fer tots els tresmils dels Pirineus o

el màxim possible.

Així, en el cas del tresmilisme, la dualitat
existent en el món de l'excursionisme apareix a

l'hora de fixar quins són els cims pirinencs de

3.000 metres o més. D'una banda hi trobem
els cientifistes, que han intentat establir unes

normes objectives per qualificar cada cim, unes

normes que, paradoxalment han estat fixades
amb uns criteris que no deixen de ser

subjectius. De l'altra hi trobem els romàntics,
que han elaborat una llista que té molt més en

compte la tradició. Si bé, els primers han

aconseguit el reconeixement de les federacions

internacionals, també és cert que una cosa tan

objectivable com definir que és cim o no,

requereix un major consens. Prova d'aquesta
divisió és que quan l'Excursionisme va decidir
fer aquest número va anar a entrevistar Magda
Sales, del Centre Excursionista de Lleida, qui
suposadament havia estat la primera en fer tots

els tresmils del Pirineus. Ho havia fet segons la
llista d'aquesta entitat, que n'inclou 161. Però
amb la maquinària en marxa i sense temps de
reacció ens hem trobat que el 24 de setembre,

dos anys després, Mercè Planas, del Centre
Excursionista d'Alella, que va fer els 212 de la
llista de Buyse, reconeguda per la UIAA. En

qualsevol cas, la falta d'una unitat de criteri

planteja ombres de dubte sobre fins quin punt
són rigorosos els muntanyencs, sovint donats a

afany de protagonisme.

En aquest mateix sentit, el consens també
hauria de regir els criteris toponímics, que no

és bo que estiguin regits per arbitrarietats com

els que se'ns han revelat durant l'elaboració

d'aquest número, i que facilitaria el perfecte
enteniment entre tots els excursionistes. De fet,

l'esforç que ha hagut de fer l'equip de la revista

per consensuar els topònims ens ha sorprès a

nosaltres mateixos. Abans de l'edició, en un

mateix article hi podia arribar a aparèixer el

mateix lloc o cim anomenat de dues maneres

diferents, no diguem ja en diferents articles. No

creiem que el nostre modest treball en aquest
sentit hagi estat prou profund i raonat com per
ser tingut en compte com a referència, i de fet,
en aquest sentit és només un petit gra de

sorra. En qualsevol cas, sí que volem posar de
manifest la necessitat d'un treball més seriós,
en què haurien de participar des de les entitats

excursionistes i la federació fins a l'Institut

d'Estudis Catalans.

D'altra banda, la difusió i auge del tresmilisme
també posa de manifest la preponderància del
vessant més esportiu per sobre de la faceta
més cultural. L'extrem seria la recerca del més
difícil encara, que en el cas d'aquest corrent ve

a ser l'encadenament de cims i la recerca del

lloc honorífic de ser qui els ha fet tots en

menys temps. Fins i tot, hi ha qui parla, de

comercialitzar escapades de cap de setmana o

de vacances encadenant tresmils.

No obstant, la pèrdua d'aquesta cara més
romàntica i més intel·lectual de l'excursionisme,
ens. hauria de fer reflexionar sobre els usos i

abusos de la muntanya. No en va, aquest
corrent o moda ha començat a deixar les seves

empremtes en el medi ambient, en la natura,
que al cap i a la fi és la raó de ser de

I'excursionisme.
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El

La serralada dels Pirineus s'estén

d'oest a est entre el cap d'Higuer, al

cantàbric golf de Biscaia, i el golf de

Lleó, a la Mediterrània Occidental,
separant la península Ibèrica de la
resta del continent euroasiàtic.
L'extrem oriental d'aquesta serralada

és la serra de Rodes i la península
del cap de Creus. Té una longitud
total de 430 km i una amplada màxi

ma d'uns 150 km a la seva part cen

tral però mostra una gran dissimetria

entre el vessant nord i el sud, ja que

dos terços d'aquesta amplada es

concentren a la banda meridional. La

seva altitud màxima és el cim de

l'Aneto, de 3.404 m, situat al massís

aragonès de la Maladeta, al Pirineu

Central. La distància en línia recta

des d'aquest cim fins al mar és

d'uns 200 km en les dues direc

cions, de manera que està situat al

oeil mig de la serralada.

De forma molt simplificada i

d'oest a est es poden dividir longitu
dinalment els Pirineus en tres sec

tors anomenats tradicionalment:

Pirineu Occidental o Atlàntic, que
arribaria aproximadament fins a la

vall de Canfranc al vessant sud i la

vall d'Aspe al nord; Pirineu Central o

Alt Pirineu, que es perllongaria cap

aûlats i àrees extenses d'orografia
complexa on sovintegen els cims

d'altituds superiors als 2.000 m. En

un nombre molt més reduït de mas

sissos del Pirineu Central es localit

zen tots els cims de més tres mil

metres, popularment anomenats

"tresmils". El cim més occidental

que supera la cota de dos mil

metres és el pic d'Orhy, de 2.017

m, al País Basc, mentre que el més

oriental es troba al massís del

Canigó, entre el Vallespir i el

Conflent: el cim de Gallinassa, de
2.461 m, o alguna de les puntes
properes. Mentre el primer es troba
a 70 km del mar el darrer està a

a l'est fins a les muntanyes menys de 50 km de la costa rosse

d'Andorra i el Couserans, i el Pirineu Iionenca.

Oriental o Mediterrani, que arriba

fins al mar. L'orientació de conjunt
de la serralada determina unes

característiq ues
-

geomorfològ iques,
climàtiques i biològiques força dife

renciades entre els vessants nord i

sud, que junt amb les diferències

climàtiques entre la Mediterrània i el

Cantàbric generen una varietat de

paisatges extraordinària.

L'esquelet de la serralada està for

mat per un gran nombre de serres

més o menys lineals, massissos

El massís granític del Balaitús és

el més occidental dels que conte

nen cims que superen la mítica cota

dels 3.000 m, concretament la

Frondella SO, de 3.001 m, és la

punta més esbiaixada cap a po
nent. A l'altra extrem, els cims pis
sarrosos del massís de la Pica

d'Estats ocupen l'esglaó oriental del

pòdium orogràfic. Possiblement

sigui el francès Montcalm, de 3.077,
el que gaudeixi d'aquests honors.



Els tresmils
per Ramon Pascual serghaenel

Tots els tresmils es poden agrupar,
com ja s'ha dit, en un nombre
reduït de massissos, però mentre

que en alguns casos la seva agru
pació es fa evident per les caracte

rístiques geològiques, la distància
entre els diferents cims i la seva

posició relativa respecte a d'altres
massissos -com és el cas, per

exemple, del massís de la Pica
d'Estats o dels Besiberri-, en d'al
tres forçosament s'ha d'afegir un

cert grau d'arbitrarietat en la seva

agrupació o bé considerar-los
aïllats. En aquest sentit els quatre
casos més clars són la Gran Facha,
el Lustou, el Culfreda i la Punta Alta,
el primer a l'extrem oriental del circ

de Piedrafita, molt separat del veí
\ Balaitús, els dos següents situats a

la capçalera de la vall francesa de

Rioumajou, però força allunyats
entre ells i del seu veí més pròxim,
el massís de Bachimala, i el darrer,
alliat també, i separat del massís de

Besiberri per la vall de capçalera de

la Noguera de Tor.

A la taula següent es mostren els
diferents massissos amb els seus

cims principals i la seva localització.
El criteri de classificació presentat és

l'aparegut a l'obra Los tresmiles del
Pirineo de Juan Buyse i el seu equip,
amb algunes variacions pròpies.

Geològicament els massissos dels

tresmils mostren unes característi

ques força diferenciades entre ells.

S'hi pot trobar els tres tipus fona

mentals de roca (ígnia, metamòrfica i

sedimentària): granits al Balaitús o

Maladeta, pissarres al Posets i la

Pica d'Estats i roca calcària al mas

sís de Marboré-Mont Perdut. En

cadascun d'ells, però, s'identifiquen
moltes combinacions dels tipus
bàsics. Cal dir que als Pirineus

també hi ha mostres de roca volcà

nica, la més espectacular de les

quals és el Midi d'Ossau, al Bearn.

Es considera que el Pirineu Axial

està format per roques antigues
aixecades en dues fases: durant l'o

rogènia herciniana i posteriorment
l'alpina, essent les roques ígnies les

M [ I Cim més alt I PoblflCIDll1i
V II I e I

ProvmCI05 o
(t$� e

laltltud (m) properes
a fi omcrquce

üopnrtnmente

Balaitús Balaitús 3.144
Sallent de GâJlego Tena Alt Gállego Osca
Arrens-Marsous Azun Bigarra A1tsPirineus

Infierno Infierno Central 3.086
Sallent de Gállego

Tena Alto Gállego Osca
Panticosa.

Sallent de GáJlego
All Gallego Osca

Gran Facha Gran Facha 3.005 Cauterets Marcadau

Tena Bigorra Alts Pirineus

Torla Aro
Sobrarb Osca

Vignemale Pique Longue 3.298 Cauterets Gaube
Bigarra Alts Pirineus

Gavarnie Ossue

Torla
Ordesa Gavarnie Sobrarb Osca

Marboré-Mont Perdut Mont Perdut 3.355 Bielaa
Gavarnie

Pineta Estaubé Bigorra Alts Pirineus

Bielsa
Pineta Héas Sobrero Osca

La Múnia La Múnia 3.133 Gocke

St.tarv-Souen
Barrosa Aure Bigarra Alts Pirineus

Barèges Gavarnie
Neouvielle-Pic Long PicLong3.192 SI.Lary-Soulan Barèges Bigorra AltsPirineus

Gèdre Au",

Lustou Lustou 3.023 SI. Lary-Soulan Rioumajou Bigorra AllsPirineus

Plan Gistaín
Sobram Osca

Culfreda Culfreda 3.034 SI. Lary-Soulan Rioumajou
Arreau Louron

Bigorra Alls Pirineus

Bachimala Gran Bachimala 3.177
Pían Gistaín Sobrarb Osca

.

Arreau Louron Bigarra AllsPirineus

Posets-Eriste Posats 3.375
Plan Gistain Sobrarb

Osca
Benasc Benasc Ribagorça

Clarabide-Perdiguero- Benasc I Arreau
Benasc

Ribagorça Osca
Boum Perdiguero 3.222

Bagnères de Luchon
Astou

Luchonnais Alta Garona
Us

Benasc Benasc Ribagorça
Maladeta Aneto 3.404 Vielha Aron Alta Ribagorça Osea

El Pont de Suert Barrabés. Val d'Aran

Vielha Aran
Alta Ribagorça8esiberri Comalofomo 3.033 8 Pont de Suert Barrabés Lleida

..

Boí Boí
Val d'Aran

Punta Alta
Punta Alta

Bol Boí Alta Ribagorça Ueida
3.014

Llavorsí
Ferrera

Pañars Sobírè uetoaPica d'Estats Pica d'Estats 3.131 cardós
Vicdessos

Soulcelm AltaArieja Ariëja
.... _.... - .- ...._

..
- -� .'

Fotografies de

Bernat Ros,
Robert Masip,

Ramon Pascual i

Pasqual Garriga
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més abundants. La cobertura sedi

mentària que es va dipositar poste
riorment a la primera d'aquestes
orogènies va ser aixecada, plegada i

desplaçada cap al nord i especial
ment cap al sud per la relativament

moderna orogènia alpina, cosa que
va provocar l'aparició de les actuals

serres calcàries prepirinenques.
Però en un sector del Pirineu

Central, entre el riu Ara i l'Éssera, la

cobertura sedimentària era tan

potent que part d'aquesta es va

mantenir aixecada per sobre de les

roques antigues. Aquest sector, que

forma part de les anomenades

Serres Interiors i no del Pirineu Axial,
és on ara existeixen els meravellosos

circs de Gavarnie, Estaubé

Troumouse, els grans canons

d'Ordesa, Añisclo, Pineta i Escuaín i

els altius cims de les Tres Sorores o

Serols: Cilindre de Marboré, Mont

Perdut i Soum de Ramond, entre

d'altres. El descobriment d'aquest
imponent massís de roca calcària

secundària al bell mig de la serralada

va desconcertar els geòlegs del

segle XVIII, i va fer que el gran piri
neista alsacià Ramond de

Carbonnières exclamés a finals d'a

quell segle, veient el Mont Perdut

des del Balcó de Pineta: "Si el Mont
Blanc és la muntanya granítica més
bonica d'Europa, el Mont Perdut
-llavors considerat el cim més alt
dels Pirineus- n'és la calcària".

-

.-

Tot el que queda d'aparell glaciar
als Pirineus es concentra únicament

en aquests massissos, essent els de

Balaitús, Vignemale, Mont Perdut i

Maladeta els que mostren encara

extensions de gel prou significatives,
però en franca i ràpida regressió
(vegeu Excursionisme núm. 315),
com s'ha pogut observar a partir de

les observacions sistemàtiques ini

ciades a mitjans del segle XIX i pos
teriorment a partir de registres foto

gràfics. És especialment visible la

pèrdua de volum de la glacera de la

cara nord del Mont Perdut, possible
ment la més espectacular dels

Pirineus juntament amb la d'Os

soue, al massís del Vignemale. Les

imatges del Mont Perdut obtingudes
a principis del segle XX pel gran

fotògraf i historiador francès Lucien

Briet són d'una bellesa plàstica i

d'un contingut històric impressio
nants, ja que mostren aquesta cara

nord encara coberta de gel.

La composició i estructura geolò
giques conjuntament amb el mode

lat glacial i fluvial han determinat

unes formes del relleu força dife

rents entre els diferents massissos.

Mentre que en els granítics sovinte

gen les agulles (per exemple, les de

Llosàs a la Maladeta), les crestes

trencades (del Diable al Balaitús,
d'Alba i Salenques també a la

Maladeta, Besiberri) i algunes nota

bles parets (com la sud de la

Maladeta), els massissos calcaris

mostren una estructura en la qual
els plans horitzontals ocupen un lloc

important. El paradigma d'aquestes
formes és el circ de Gavarnie, amb

la seva cascada de 430 m d'alçada,
la més alta d'Europa. En observar

en la seva visita pirenaica de 1843

aquestes formes, murs, torres, fei

xes i esglaons de gegant, l'escriptor
Víctor Hugo va qualificar el gran circ

com "una obra del més misteriós

dels arquitectes; el coliseu de la
natura". També Patrice de Bellefon
transmet en la seva clàssica des

cripció de l'ascensió de la Torre de

Marboré per la seva cara nord la

sensació d'escalar per un relleu

essencialment geomètric.

Els massissos formats per roques

metamòrfiques més o menys tren

cadisses no mostren formes gaire
espectaculars sinó relleus relativa

ment suaus i poc aptes per l'escala

da, però plens de matisos cromà

tics: la Pica d'Estats i el Posets són

els més emblemàtics entre ells.

Els estanys (ibones a l'Aragó) d'ai

gües fredes i profundes que avui

ocupen moltes de les cubetes d'ori

gen glacial de les capçaleres de les

valls són un altre dels elements

fonamentals del paisatge d'alta

muntanya pirinenca, especialment
dels massissos més alts. Mostren

una gran varietat de mides, profun
ditats, formes i colors. Alguns de
característics són l'immens llac de

Cregüenya, de 1.250 m de llarg en

el seu eix principal, sota la cresta

de la Maladeta; el petit estany
Glaçat del Mont Perdut, a 2.980 m,

una de les fonts de la cascada de

Gavarnie; l'amagat llac Tourrat, sota

la cara nord de l'esplèndid Pic

Long, o el simpàtic Estany Més Alt

de Catalunya, a 2.880 m, visible

quan es recorre la via Gabarró cap
a la Pica d'Estats. Els llacs de la

reserva natural de Neouvielle, a la

Bigorra, formen un dels conjunts de

més gran bellesa pirinenca, amb

una combinació perfecta de roca

granítica, pi negre, neret i aigua.

El paisatge dels tresmils s'omple
finalment de torrents i cascades, i

de vegetació i fauna que s'ha d'a

daptar a unes condicions ambien

tals molt dures, caracteritzades per

sòls pedregosos, llargament
coberts per la neu i el gel i per con

dicions climàtiques rigoroses, amb

una gran radiació solar, amplituds
tèrmiques extremes i vents de velo

citats elevades. Possiblement els

elements vegetals més caracterís

tics de les gran altituds i prou cone

guts per tots els que sovintegen
aquests paratges són el recargolat
pi negre i el neret, que només creix

en sòls àcids, propis dels massissos

granítics. Els isards, les marmotes i

un bon nombre de diferents rapin
yaires acompanyen també aquells
que s'aproximen als cims o passe

gen per les vores dels centenars

d'estanys.

Tres parcs nacionals i altres zones

protegides inclouen quasi tots els
tresmils de la serralada: el parc

nacional d'Ordesa i Mont Perdut, a

Osca, el parc nacional

d'Aigüestortes i Estany de Sant

Maurici, a Lleida, i el parc nacional

dels Pirineus, als departaments
francesos de Hautes Pyrénées i

Pyrénées-Atlantiques. El primer
d'ells, creat al 1918 per l'impuls de
Lucien Briet i les iniciatives conser

vacionistes de l'espanyol don Pedro

Pidal inclou el cim símbol del piri
neisme, el Mont Perdut. Els
Besiberri i la Punta Alta es troben

dins del d'Aigüestortes, però no és

aquest el cas del cim més alt de

Catalunya, la Pica d'Estats, encara

no prou protegit. Finalment el gran
parc del vessant nord inclou un bon
nombre de tresmils, entre ells el
Balaitús i el Vignemale. L'Aneto i el

Posets, els altres dos gegants pire
naics, es troben al parc natural

Posets-Maladeta, de més moderna

creació (1994). Cal destacar també

la creació de la figura de protecció
dels Monuments Naturals dels

Glaciars Pirinencs, per part del

govern d'Aragó e11990.•
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ls Pirineus mai no han estat una fron
tera infranquejable. De formes més suaus

que els Alps, les seves dimensions més

reduïdes ofereixen un aspecte més amable.

D'aquí que la intenció d'abastar-los ínte

grament aparegués ja als inicis del piri
neisme. La travessa més antiga que es

coneix és la de E Parrot que va unir

Atlàntic i Mediterrani en 54 dies el1817.
El GR-I0 -des de principis dels 70- i el

GR-11 -des de mitjans deis 80- uneixen

els dos mars amb les seves marques. de pin
tura. Alhora, la publicació de la guia de

Georges Veron va popularitzar l'Alta Ruta

Pirinenca, a més altitud que les anteriors.

La gesta esportiva la van protagonitzar
Louis Audoubert i Guy Panozzo el 1986

tot completant la travessa seguint la divi

sòria d'aigües -49 bivacs i 930 cims.

Però els Pirineus oferien un altre reclam

integral: la consecució de tots els gegants
de la serralada. Aquest repte, però, presen
tava ja d'entrada un problema fonamental:

quins són aquests cims? El primer cens el

va publicar la UEC al seu Butlletí del mes

de juny de 1935, dedicat -com ara aquest,
69 anys després- integrament als tresmils

dels Pirineus. Sense una intenció exhaus

tiva, descriu els itineraris de 40 d'aquests
cims seguint un ordre alfabètic.Vint-i-tres

anys més tard, el juliol de 1958, en l'expo
sició promoguda per la comissió pro
museus pirinencs, l'Arxiu Bibliogràfic
Excursionista hi participa amb esquemes i
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mapes, en què ja se supera el nombre ini

cial. A partir d'aquí les llistes s'han anat

succeint, de vegades amb aportacions
noves. El de Manel Cortés, del Centre

Excursionista de Lleida, publicat el 1977,
introduïa l'agrupació dels cims -un total

de 122- en 11 zones geogràfiques. La divi

sió entre cims principals -92- i secundaris

-40- es deu a Jacques Jolfre (Revue
Pyrénéenne, 1980). Altres publicacions -

Pyrenaica, de l'Euskal Mendizale Feder

akundea o Vèrtex, de la FEEC- i també

altres clubs -Montañeros de Aragón, CD

Navarra, Centre Excursionista de Cata

lunya, Unió Excursionista de Sabadell,
Centre Excursionista de Lleida- han apor
tat les seves pròpies llistes.

Davant l'heterogeneïtat de les llistes a un

se li fa dificil saber si ha fet tots els cims o

si se n'ha deixat cap. Aquest no ha de ser

el cas d'en Miquel Capdevila (Reus,
1955), que ha estat el pioner de l'encade

nament de tresmils, això és, de trepitjar-los
tots -ell ho va fer entre el 93 i el 96- pel
procediment de resseguir les crestes que
els uneixen. Així no hi ha lloc per al

dubte: si la llista potser se'n deixa algun, ell

segur que no. Precisament aquesta última

gesta esportiva, comparable a la travessa

integral d'Audoubert i Panozzo, té molt a

veure amb l'activitat censal de tresmils dels

darrers anys.

."y ---;.';'.

La llista

homologada
per la UIAA

El 1990 es va publicar el cens de

cims que, en una posterior edició

ampliada, ha acabat mereixent el

reconeixement de la UlM al seu

butlletí de desembre de 1995. El

cens, nucli central del llibre Los

tresmiles del Pirineo, va veure ràpi
dament esgotada la primera edició i

va representar l'inici d'un boom del

tresmilisme.

L'ànima d'aquest treball va ser

Juan Buyse (Flandes, 1913;
Siurana, 2002). Instal·lat a Siurana

des de1950, de seguida va comen

çar la seva activitat pirineista.
Aquest interès per l'alta muntanya li

va desvetllar una ferma voluntat, la

d'aconseguir un llistat de tots els

tresmils al més exhaustiu i complet
possible. Junt amb un equip molt

nombrós de pirineistes, va treballar

sobre dues bases: la primera, la

substitució de l'autor individual per

l'equip autor, per tal d'evitar subjec
tivismes; la segona, la distinció entre

els pics importants i els de menor

categoria amb uns criteris de selec

ció ben clarament formulats.



La història de la inoorporació d'en

Miquel Capdevila al grup d'en Buyse
va ser una mostra més de l'èxit de la

primera edició del llibre. Capdevila,
amb arrels familiars a Cornudella, es

va veure "pres per la febre dels tres

mils", ens confessa, quan va rebre

de mans d'en Xavier Martínez,
metge de Cornudella, la primera edi

ció del llibre. Cal dir que en Xavier

Martínez ja era llavors membre de

l'esmentat equip. "Això va ser cap al

1990 i des de llavors i fins al setem

bre del 92 vaig dedicar-me a fer tots

els 196 cims que aleshores consta

ven a la llista", explica. El reusenc

reconeix que abans d'aquella data

les seves conquestes eren molt

poques. Això sí, la visió del seu pri
mer tresmil, el Mont Perdut, el 19S2,
el va impressionar vivament i el tria,
per aquesta raó i sense dubtar-ho

gens, com el seu preferit.

Quan el 92 va completar l'ascen
sió a l'últim cim del llistat se li van

obrir les portes de l'equip. "La meva

feina era in situ. En Baudrimont

-enginyer geògraf retirat- treballava
amb mapes i fotos. Tots dos ens

complementàvem", diu Capdevila.
Les cotes les han obtingut de

l'Institut Geogràfic Nacional francès
tant per als cims fronterers com per
als ubicats al nord de la divisòria.
Pel que fa als cims del sud la font

ha estat el treball cartogràfic de l'e

ditorial Alpina i, més tard, per als

cims en sòl català, l'Institut

Cartogràfic de Catalunya. Cal dir

que els darrers treballs de l'ICC

semblen llevar la categoria de tres

mil a la punta Passet i al Besiberri

del mig. Els cims sense cap cota

coneguda eren objecte del treball

cartogràfic d'Henri Baudrimont, ex

enginyer en cap de I'IGN francès.

Tot i així, Capdevila avisa que les

cotes encara no són definitives i no

podran ser-ho mentre les diferents
fonts no concordin.

Capdevila té, doncs, un paper
important en l'extensió del cens

ra. És aquesta la

llista que ha estat

homologada per la UlM. Empès
pel seu caràcter exhaustiu afegeix
un altre llistat d'unes altres 117

cotes anònimes d'elevacions de

més de 3.000 metres que apareixen
als mapes i que sovint no són sinó

punts de referència per als cartó

grafs. La tercera edició deillibre, així

ampliada i revisada va aparèixer el

1993 amb un format de llibre enci

clopèdic que abastava temes com

ara la història, biologia, geologia,
toponímia, altimetria, esquí i espele
ologia en alçada, prevenció sanità

ria, fotografia o protecció del medi.

En l'homologació feta per la UlM

van pesar diverses circumstàncies.
D'una banda l'acceptació de l'obra,
atès el suport de totes les federa
cions de muntanya (basca, navarre

sa, aragonesa, catalana, espanyola i

francesa), el recolzament d'impor
tants centres excursionistes (CEC,
MMM, CAF) i el gran nombre d'e

xemplars venuts. De l'altra, els criteris
en què es basava eren similars als

aplicats en la llista de quatremils
alpins que la UlM va encarregar a un

grup d'alpinistes i que va homologar
el 1994. En aquest sentit, la UlM va

destacar el fet que el llistat pirinenc
precedia de vuit anys el llistat alpí.

Per últim cal aclarir que, tal com

indica el llibre, el suport de les fede

racions és a l'obra en conjunt i no

significa un acord amb tot el contin

gut, en especial pel que fa a les
cotes i els noms.

Són massa cims?
Aquesta obra, però, no ha estat exempta de

crítiques. Entre elles trobem les de Feliu Izard,
(Sabadell, 1946) establert a les terres de Lleida
des del 1977. Izard qui, en un primer moment,
va formar part de l'equip, ha criticat en més
d'una ocasió la seva dinàmica que, a parer seu,

era molt dirigida pel criteri del seu coordinador i,
per tant, no s'adequava a la primera de les

seves bases de treball, la de l'equip autor.

Davant nostre recorda que "Buyse va arribar a

enviar cartes d'expulsió a membres de l'equip
per les seves discrepàncies, d'altres se'n van

anar".

En opinió del muntanyenc lleidatà, també ha

fallat la segona base de treball: "El quid de la

qüestió és a què li dius pic, cim, punta o cota.

Acceptar el pic de les Colobres (Culebras)
-afirma- implica acceptar com a cims molts

altres que en realitat són secundaris." Per això,
apunta que un altre criteri que seria bo tenir en

compte és la tradició històrica dels cims.

Sobre aquest punt, Capdevila, coresponsa
ble de l'ampliació del cens fins a 212, reconeix

que aquesta extensió del llistat "s'ha fet amb

cims sense interès històric, cotes per a col· lec

cionista".

En realitat tots dos, Miquel Capdevila i Feliu

Izard, són homes d'acció, com testimonien els
seus respectius cossos d'aspecte fibrat. Izard

és l'actual president del Comitè Català d'Esquí
de Muntanya de la FEEC, esport que l'apassio
na, i la seva activitat alpinística el va dur, el

19S9, al cim del pie Lenin, al Pamir. En

Capdevila practica l'escalada esportiva -diver

ses vies obertes a la serra de Prades- i compta
amb ascensions a l'Atlas i als Alps i va partici
par el2000 en una expedició al Cho Oyu. Com
a homes d'acció, tots dos són de l'opinió que
"els cims hi són per a ser pujats" i que el cens

és una eina que serveix d'ajut i de refer.ència.

La seva sensibilitat respecte a les homologa
cions, però, és diversa. Izard, autor ell mateix

.

de la llista editada pel Centre Excursionista de

Lleida (Sa ed. 2001; 161 cims) -llista que

compta també amb fidels seguidors-, reaccio
na amb passió, si no amb visceralitat, contra

les imposicions oficials. Amb una visió més
aviat individualista afegeix, "critico la llista en si,
crec que l'única llista vàlida és aquella que fa

cadascú. Ningú no pot atribuir oficialitat a la

seva opinió". I repeteix que "el nombre de

tresmils depèn del criteri per determinar

què és una muntanya, un pic, un cim,
una punta, una cota o un canvi de

rasant. Ningú no ens ha de treure la

il-lusió de raonar, discutir i dialogar
sobre aquest tema".

exeursíenísme 9
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El punt de vista individualista

d'Izard contrasta amb la descripció
que feia Buyse de si mateix en una

entrevista a Grandes Espacios Ouliol
1998): "Resulta que sóc enemic nat

de tot el que és anàrquic i fervent

partidari de tot el que és mètode,
sistema i ordre."

Capdevila, en canvi, no es mostra

preocupat pel possible excés de

cims ni per l'homologació i distin

geix clarament entre l'interès de
l'excursionista i l'interès del col-lec
cionista. "Les referències -diu- són

els principals. Els altres els fas de

rebot quan te'ls trobes i anar-los a

buscar és cosa del col-leccionista

interessat per rareses." També

accepta que "potser el criteri dels
deu metres és poc restrictiu i s'hau
rien d'aplicar els 30 metres".

El que sí sembla cert és que s

arribat al límit superior i que qUE
vol revisió del cens serà defin'

ment a la baixa. Podríem dir

atès el caire exhaustiu del

homologat, pel que fa als t

pirinencs, hi són tots els que

però que, a parer d'algun'
són tots els que hi són.

Són correctes els noms?

Si ja hi ha divergències en aspec
tes aparentment objectius, com ara

les cotes a els criteris per diferenciar

un cim d'allò que no ho és, què no

hauria d'esdevenir-se arribat el

moment de destacar, per sobre deis

altres, un dels noms de cada cim?

Aquí ja no ens trobem en el món de

la subjectivitat individual, sinó que
ens endinsem en un camp de tradi
cions culturals i lingüístiques que

impliquen col·lectius.

En aquest cas, un factor

decisiu és la confluència de

diverses llengües: basc, ara

gonès, català, occità, caste

llà i francès han domesticat

els relleus -sovint els matei-

xos- amb les seves respecti
ves fonètiques. Posteriorment

l'univers de cada llengua
s'ha eixamplat capturant
cims que no pertanyien
als seus dominis, fent

ús de traduccions,
adaptacions a trans

cripcions. Així fins a

fer correspondre
a cada cim una

multiplicitat de

noms amplifica
da per una varietat
de grafies.

Arribat el mo

ment, doncs, quin
nom destacar? Un

cop d'ull a la llis

ta de la UEC de
1935 ens farà

veure que -previsiblement si tenim

en compte l'origen dels primers piri
neistes- el nom francès a la seva

traducció catalana, acostuma a pre
valer fins i tot en cims que no són
en sòl francès. Trobem, per exem

ple, el pic de l'Infern (i no la Quijada
de Pondiellos), el Mont Perdut (i no

punta de les Tres Sorores), Cim (sic)
de Ramond (i no pic d'Añisclo). A la

llista d'en Josep Silva, publicada a

Vèrtex el 1 983 llegim els mateixos

noms i d'altres: Batoua, Marguelide,
Petit Batchimale... En la mateixa

línia, els tradicionals mapes de l'edi
torial Alpina, si bé donaven diferents

noms, destacaven el d'origen fran
cès. Igualment el treball de l'equip
dels 3.000 destaca aquests matei
xos noms, tot i deixant clara cons

tància dels múltiples sinònims de
cada cim en un capítol especial. Per

què, doncs, les fortes crítiques que
ha rebut per aquest aspecte?

Si cap dels censos anteriors,
mapes a llibres havien desvetllat tan

tes crítiques potser és perquè no

eren homoloqats. Feliu Izard, tan reti
cent a acceptar com a oficial una llis
ta a uns noms, es pregunta, resumint

"qui decideix com s'escriu què?"

Val a dir que el capítol que més

crítiques ha generat ha estat el

dedicat a propostes de bateig, Per
als cims incorporats en les sucees

sives revisions del cens i que eren

innominats, la majoria de propostes
són referides a topònims preexis
tents -pic de la Bretxa Russell ... -,

Pirineo de Juan Buyse

d'altres es dediquen a persones ja
traspassades: punta Oliveras

Arenas, pics Rabadá i Navarro, agu
lles Escudier i Daviu i forca Estasen
a encara vives: pic Marcos Feliu, pic
Baudrimont, pic Audoubert i Torre

Armengaud. També es fan tres pro
postes de rebateig dedicades a

persones vives: el pic del Portillón

d'Oô passaria a ser el pic Ollivier, el

pic dels Gemelos, passaria a ser pic
deis Gemelos Ravier i el Doble
Ressalt del Besiberri Central passa
ria a ser pic Simó i pic Jolis.

Els ànims es van acabar d'encen
dre quan l'equip dels 3.000 va pre
sentar a la Unitat Provincial d'Osca

de l'Institut Geogràfic Nacional, la

sol·licitud d'incorporació dels noms

de la seva llista als mapes 1 :25000
del Pirineu aragonès -on es troba la

immensa majoria de tresmils. Els
més crítics van ser el partit polític
Chunta Aragonesista, la Federació

Aragonesa de Muntanya i el club
Peña Guara. Manuel Bara, president
de Peña Guara i membre de la FAM
va comentar a Dieno de Aragón (9
de febrer de 2000) que la negativa
de la federació a donar suport a la

proposta es devia a dos motius.
"Per una banda, ens neguem a

rebatejar elspics perquè ja tenen el

seu nom originari que és el que els

van donar els propis habitants de la

zona i entenem que cal respectar les

toponímies tradicionals. A més els

noms que incloïen no ens diuen res,

perquè no són pirineistes de prestigi
ni han contríbuït al desenvolupament



dels Pirineus. Per una altra banda,
consideren pics qualsevol llom a

cresta que dóna accés a un cim."

La sol·licitud va ser refusada per
I'IGN, un representant del qual va

indicar que "per tal que es produeixi
la incorporació d'algun nom, cal

que es posin d'acord el municipi
implicat, el Govern aragonès i la
Federació de Muntanyisme."

En ocasió de l'Any Internacional
de les Muntanyes l'editorial Prames,

vinc�lada a la Federació Aragonesa
de Muntanya, va editar un mapa del
Pirineu aragonès Î: Î 50000 titulat

en sis llengües diferents: Els noms

dels nostres cims en què utilitza els

noms aragonesos. Així podem llegir
Punta Tres Serols (Mont Perdut),
Punta Comachibosa (Vignemale),
Pico os Moros (Balaitús), L'Almunia

Gran (La Munia)... Per la seva

banda l'editorial Alpina i el CEC en

les seves publicacions s'han adap
tat al cens homologat. Per la seva

experiència en Capdevila creu que
"els noms utilitzats per l'editorial

aragonesa són poc utilitzats i que

aquesta voluntat de diferenciar-se
els pot perjudicar. No té sentit, afe

geix, que hi hagi noms diferents

segons l'editorial.

- Perspectives de futur

El col·leccionisme de tresmils com

a activitat va viure un boom a partir
dels anys 90. En l'eclosió d'aquesta
febre ha estat determinant la millora
de les comunicacions i dels mitjans
de transport. Magda Sales, del
Centre Excursionista de Lleida, pri
mera dona a completar l'ascensió a

tots els tresmils -"no tenim constàn

cia que ho hagi fet cap altra", diuen
els del club- recorda que el primer
cop que pujava un d'aquests cims,
l'Aneto, ara fa vint anys, va haver
d'arribar a Graus amb autocar i des

prés seguir en autoestop. Izard, per
pujar el Sotllo el 63, va haver de

prendre el tren fins a la Pobla de

Segur, l'autobús fins a Llavorsí i,
després, el camió de la llet. "Ara la

gran facilitat d'accés i la millora del
material -opinen- ha propiciat que et

puguis trobar més gent en cims ben

estranys." Sales apunta una altra

tendència: "Ia gent es va a provar
físicament", i recorda que l'última

vegada que va fer el Molières va tri

gar dues hores menys que el primer
cop, ara fa quinze anys.

Capdevila no veu la possibilitat
d'evolució del pirineisme. "Als Alps,
si: vies de dificultat, esquí extrem,
encadenaments de parets nord.

Aquí es va fer la Cara nord del Mont

Perdut, el Corredor nord del
Marboré i la Cara nord del Taillon.
Els Pirineus no donen per gaire
més." Va ser en Capdevila qui va

protagonitzar el primer encadena
ment dels tresmils. Hi va dedicar
trenta-dues jornades efectives entre

el 93 i el 96. Després d'ell, d'altres
van acceptar el repte. El 98, Jesús
Almarza i Jordi Farré del Centre
Excursionista de Lleida van fer tots

els tresmils en 38 jornades efecti-

ves, però repartides en un sol any.
L'estiu del 99 és el torn de Hipólito
Maeso, de la RSEA. Completa les
ascensions en 34 dies: 25 d'ascen

sions, 6 de marxa entre refugis i 3

de descans amb un parèntesi de 2

dies a Madrid. Izard tampoc no veu

que en el futur el pirineisme evolu

cioni gaire en comparació al que es

fa ara, tot i que apunta la possibilitat
que s'intenti comercialitzar. Encara

que en el cas del collecclonisme de

tresmils és difícil, hi ha la possibilitat
que es facin ofertes, per exemple,
per pujar tots els cims de determi
nats massissos.

Pel que fa al futur dels diferents

censos i dels diferents noms, tots

els entrevistats coincideixen a dir

que els excursionistes tenim la

paraula.•



ueda fora de l'abast
d'aquestes pàgines fer

un resum, encara que

sigui breu, de la his
tòria del descobriment,

l'exploració i l'ascensió dels cims

dels Pirineus de més de tres mil
metres. Aquesta història és, en bona

mesura, la història del pirineisme,
és a dir, la del desenvolupament
d'una [orma pròpia d'aproximar
se a la muntanya, inflUida pel nai

xement de l'alpinisme al segle
XVIII a l'Europa Central i a

Anglaterra, però que des dels seus

orígens es conformà amb unes

caracterisüques singulars.
Tampoc és aquest l'espai per
escriure sobre el tresmilisme, entès

aquest com l'activitat específica
ment pirineista que consisteix a

assolir amb rifany colleaionista
tots els cims +principals o secunda
ris- d'altitud superior als tres mil

metres, però que també consisteix

-per què no?- en l'afany de conèi
xer prcfundameni la màxima

representació de l'alta muntanya
pirenaica, paisatges d'alta muntan

ya que, per les seves caraaerlstiques
naturals i l'encara relativament
escassa presència humana, són
únics a Europa. D'aquest corrent o

moda, segons com es vulgui veure,

formalitzada durant la segona
meitat del segle XX, però molt més

Breu història dels tresmils
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Cares nord del Mont Perdut i del Cilindre de Marboré. Foto: Lluís Catasús

antiga en origen, en parlem en un

altre lloc d'aquest monogrijic.

Els primers passos

El pirineisme i la història dels
tresmils queden definitivament

lligats en l'ascensió que Louis

François Elisabeth Ramond de

Carbonniéres va fer ell0 d'a

gost de 1802 a! Mont Perdut
amb els guies Pa!u i Laurens

tres dies després que el mateix

Laurens, el guia Rondo i un

pastor aragonès, desobeint les
ordres del seu illustrat paga

dor, arribessin a! cim centra! de

les gens perdudes Tres Sorores

aragoneses. Aquest és un possi
ble punt d'inici simbòlic ja
que, tot i fer més d'una dècada

que s'havia fet la primera
ascensió coneguda a un tresm.il

(El Turon de Neouvielle, de
3.035 111, per l'astrònomVida! i

el químic Reboul), Ramond
és considerat pels historiadors
el primer pirineista.
Ja des de 1787, topògrafs, geo
dèsics i militars, tant espanyols
com francesos, deixaren cons

tància de I'ascensió a les a!tes
cotes: Turon de Neouvielle,
Trois Conseillers, Quayrat,

Pujant el Vignemale amb un guia francès. Agost 1905. Autor: Artur Marx.
Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya

Arna!es, Argua!as, Montferrat.
Fins i tot la Pique Longue de

Vignema!e i el Mont Perdut
van ser assolits bé pels tècnics a

bé pels seus subordinats -pas
tors a caçadors encarregats
d'installar fites en el punt més
a!t. En molts casos però les
veritables primeres ascensions

han quedat en el més absolut
dels anonimats.

Quaranta anys més tard que
Rarnond assolís el Mont

Perdut, personatges de noms

sonors assolien, junt amb els
seus va!uosíssims guies, el punt
culminant de la serra!ada:
l'Aneto. El francès Albert de

Franqueville, el rus Platon de
Tchihatcheff 1 els guies
Bernard Arrazau (Ursule),
Pierre Redonnet (Nate), Pierre

Sanio i Jean Sors (Argarot)
pujaren a! seu Néthou el20 de

juliol de 1842. A proposta de
Le Bondidier i Arlaud tres agu
lles de la cresta de Llosàs
immortalitzen els noms dels

conqueridors.

Mentre s'assolien cims i més

cims, el1889 un comte llogava
una muntanya per a viure-la.

Henry Russell Killough, tolosí
d'ascendència irlandesa, s'ena

morà del cim més a!pí dels



Pirineus: el Vignemale. No

només hi pujà més de trenta

vegades +una d'elles la que es

considera la primera gran
ascensió hivernal a Europa,
I'll de febrer de 1869, amb els

guies de Gavarnie Henry i

Hypolitte Passet-, sinó que a

partir de 1882 feu excavar a les

parts més alta i inferior de la

glacera d'Ossoue set coves per

sojornar-hi. Si Ramond fou el

fundador del pirineisme, Rus

sell, amb moltes primeres
ascensions i un dels millors

autors de literatura pirinenca,
en fou el confirmador.
El 1893, Lourde-Rocheblave,
uns deIs primers presidents del

flamant Club Alpí Francès,
inaugurà el que es considera el

pnmer refugi d' obra dels

Pirineus, a la bretxa de

Tucarroya, el punt des de! qual
Ramond de Carbonnières
albirà per primer cop el Mont

Perdut i la seva imponent cas

cada de seracs. D'aquesta
manera s'iniciava elllarg procés
que ha dut associacions, ajunta
ments i particulars a omplir la

serralada d'una bona xarxa de

refugis, guardats o lliures.

Les històries del pirineisme i

de!s tresmils es fonen i confo

nen. Prova d'aquest fet és que el

naixement de la primera socie

tat de muntanyencs, el 19 d'a

gost de 1864, es va gestar preci
sament al poble de Gavarnie, a

les sales del prestigiós Hôtel des

Voyageurs. Era la Société

Ram.ond, de la qual Émilien
Frossard fou e! primer presi
dent, Russell secretari i el seu

gran amic Charles Packe secre

tari adjunt. Una altra prova d'a

quest camí comú és que un dels

primers i més emblemàtics

refugis del llavors també jove
Centre Excursionista de Cata

lunya va situar-se al vessant

nord de! massís de la Maladeta:
Era el xalet-refugi de La

Renclusa i corria e! 1917.

La fi d'una etapa

Schrader, Wallon, Gourdon o

e! comte Aymar de Saint Saud

van continuar l'obra dels il·lus
trats i els romàntics tancant un

període del pirineisme la prin
cipal motivació del qual va ser

el descobriment i la divulgació
de la serralada. La creació el

1922 de! Museu Pirenaic a

Lourdes per part de Louis Le

Bondidier i la seva dona

Margalida, així com la mort el

1931 de Henry Béraldi, el més

gran historiador dels orígens
del pirineisme, són dates sim

bòliques del tancament d'a

questes primeres etapes.
Malgrat que el pirineisme de

dificultat ja havia donat perles
a les acaballes del segle XIX en

mans de la colla integrada pels
Monts, Bazillac, Brulle,
d'Astorg i l'extraordinari guia
Célestin Passet -corredors del

Clot de la Hount alVignemale
i de Swan a l'Astazou, la cara

nord del Mont Perdut o el

mític corredor de Gaube,
també al Vignemale, ja el

1889- són les generacions que
es mouen passada la Gran

Guerra les que obren una veri

table nova etapa a la serralada.

Una persona i dos grups actius

poden resumir-la:Jean Arlaud i

el seu Groupe des Jeunes, i el

Groupe Pyrénéiste d'Haute

Montagne. La cresta Crabiou

les-Lézat, el corredor Jean
Arlaud al Posets, la travessa dels

Besiberri, la via deIs seracs al

Petit Vignemale i, el 1933, la

més gran paret dels Pirineus, la

cara nord del Vignemale, su

perada per Barrio i Bellocq,
són brillantment vençu ts

durant aquests anys. Però, com

un pressentiment del que suc

ceiria a la vella Europa al cap
de poc temps, Adaud mor al

Gourgs Blancs el 1938, tan

cant-se així la penúltima etapa
d' aquesta crònica.

El més dificil encara

Pujats tots els cims i vençudes
la gran majoria d'arestes i

canals, durant la postguerra es

resolgueren alguns dels darrers

problemes (en ternúnologia
alpina), com la paret nord de la

Torre de Marboré al 1951, al

bell mig del circ de Gavarnie, i

també es començaren a recó

rrer les vies clàssiques en les

dures condicions hivernals,
aquelles en què els Pirineus és

alguna cosa més que una escola

alpina: al Vigriemale, al Taillon,
al Marboré, al Mont. Perdut.

Figures destacades d'aquesta
època són els germans Ravier,
Ollivier, Anglada, Guillamon,
de Bellefon,Audoubert, Raba

dà, Navarro, Simó a Faus.

Als anys 70, novament la
Gavarnie és el bressol d'una

nova activitat als Pirineus: I'es

calada de cascades de gel. D.

Julien, el 1977, obre els pri
mers itineraris que es multipli
carien amb els anys donant

com a fruit algunes de les rea

litzacions més impressionants
de les darreres èpoques. El

català J. Quintana destacà en

aquesta àrea. Un altre racó

màgic, perdut entre l'aigua de

Cregüenya, el granit i les tem

pestes, és la cara sud de la

Maladeta, que es convertí en

una de les parets de roca més

cobejades entre els escaladors

pirinencs. La primera via a la

Maladeta fou oberta el 1962

per Sol i Valleau, i la segona el

1974 per Jordi Lluch, que
dibuixà molts dels primers
camins en aquesta llunyana
paret.
Les sofisticades activitats alpi
nístiques -solitàries, hivernals,
encadenaments a combina
cions de totes elles- han carac-

.

teritzat el pirineisme d' elit de

les darreres dècades i també,
com no, e! món dels tresnúls.

Així, per exemple, L. Audou
bert i el seu amic G. Panozzo

-amb qui havia fet la primera
integral hivernal de l'aresta del

Peuterey al Montblanc- fan, el

1986, la travessa integral dels
Pirineus per les crestes. El 1989

Mousel encadena les cares nord

del Mont Perdut, e! Marboré i

el Taillon. I Joan Jover recorre

les arestes del Balaitús en solita

ri l'hivern al 1992.

Totes aquestes gestes i moltes
d'altres són només grans de

sorra -grossos, però- en la

quasi infinita llista d'activitats
excursionistes anònimes que
han omplert moltes de les
hores dels darrers 200 anys a la
serralada més emblemàtica de!
nostre país. Milers de persones
han caminat, escalat, esquiat,
volat, corregut i fins i tot pujat
en bicicleta els tresmils dels
Pirineus. Han dormit al fons
de les valls a al seus clins (com
ja va fer Russell. al seu estimat

Vignemale, a l'Aneto a al

Mont Perdut). I malgrat els

ràpids canvis de la nostra socie

tat, els tresnúls seran sempre el

cobejat darrer esglaó entre la

terra i e! ce!, entre la Medi

terrània i e! Cantàbric.

Juli Soler i els seus companys al cim del
Posets. Any 1910. Autor. Juli Soler
Arxiu fotogràfic del Centre Excurshmista cie

Catalunya

Des de I'Aneto. Fofo: Pasqual Garriga

La Renclusa, Benasc. Serradors esquarterant
vigues per les obres del xalet del CEC.
Any 1913. Autor. Juli Soler
Arxiu fotogràfic ciel Cenfre Excursionista de
Catalunya

Refugi éle La Renclusa. Foto: R. Pascual



Algunes dates
Aquest és un petit recull de dates fonamentals en la història dels tresmils. És una elecció personal i això implica que, malgrat que

alguns fets siguin moments claus evidents (per exemple, la primera ascensió del Couloir de Gaube), altres puguin ser molt discutibles
en aquest sentit.També es poden trobar a faltar algunes altres dates de naixements o morts, ascensions a publicacions, I també dates,
sovint més recents, que han tingut relació amb aspectes variats com la realització de proves esportives, homenatges, inauguració de
infraestructures o convocatòries d'eleccions. Així mateix, algunes dates poden variar segons la font de referència. Per tant, el debat

resta obert i la llista inacabada.

1755 Neix L. R. de Carbonnières. Un dels pares del

pirineisme.
1787 Primer ascensió coneguda a un "tresmil":Turon de

Néouvielle per H. Reboul,].Vidal.
1791 Primera ascensió al Mont Perdut perV. Heredia i

ajudants.
1792 Primera ascensió al Vignemale per pastors per

encàrrec de júnker.
1825 Primera ascensió al Balaitús pels oficials geodèsics

Peytier i Hossard

'1827 Primera ascensió a la Pica d'Estats per Coraboeuf i
Testu.

1834 Neix H. K. Russell. Un dels pares del pirineisme i

gran escriptor.
1842 Primera ascensió a l'Aneto per A Franqueville,

p. de Tchihatcheff, Guies: B. Arrazau (Ursule),
P'Redonnet (Nate), P. Sanie i]. Sors (Argarot).

1844 Neix E Schrader. Gran pirineista, cartògraf i
dibuixant. President del CAF de 1901 a t904.

1854 Neix H. Brulle. Un dels primers pirineistes de
dificultat.

1856 Primera ascensió al Posets per H. Halkett i els guies
1'>. Redonnet i P. Barrau.

1885 Primera ascensió del Couloir Swan per F. E. L. Swan i

el guia H. Passet.

1888 Primera ascensió a la cara nord del Mont Perdut per
R. de Monts, C. Passet i F. Bernat-Salles.

1889 Primera ascensió del Couloir de Gaube per
H. Brulle, C. Passet.]. Bazillac, R. de Monts i

F. Bernat-Salles.

1890 Neix L'Estasen. Gran escalador i esquiador, El
corredor sud-oest de l'Aneto porta el seu nom.

Moú al Pedraforca el 1947.

S'inaugura el primer refugi d'obra dels Pirineus, a la

bretxa de Tucarroya. 2.666 m, És iniciativa de

Lourde-Rocheblave, president del CAF. La RSEA,
Peñalara hi participa en el projecte,

NeixJ.Arlaud. Gran pirineista i fundador del Group
des Jeunes del CAF de Toulouse. Morí 1897 al

Gourgs Blancs al1938. Un cim al Port d'Ôo i un

corredor, al Posers porten el seu nom.

1899 Neix J. M. Guilera. Gran escalador i esquiador, Una

via a la c�a sud de l'Aneto porta el seu nom.

1900 S'inaugura el refugi A Bayssellance, el refugi guardat
més alt dels Pirineus: a 2.651 m.

·1911 Neix R. Ollivier. Gran pirineista de dificultac.Autor
de les guies més complertes dels Pirineus durant
dècades.

1913 Primera travessa de la cresta de Costerillou, al massís

del Balaitús pels germans Cadier.

1917 S'inaugura el refugi de La Renclusa, del CEC, obra

impulsada per Juli Soler i Santaló.

1919 Es crea el Parc Nacional d'Ordesa, que molt

posteriorment serà ampliat a l'àrea del Mont Perdut i

el canó d' Añisclo.

Tram final al Mont Perdut Foto: R. Masip
1921 Primera travessa de la cresta Crabioules-Lézat per ].

Arlaud i Ch. Laifont.

1922 S'inaugura el refugi de Goriz, remodelat el 1962.

1929 La RSEA Peña1ara inaugura el refugi Alfons XIII al
circ de Piedrafita, molt a prop d'on al1993 s'inaugura
el refugi de Respomuso de la FAM.

1930 Primera travessa de la cresta dels Quinze Gendarmes
al pic d'Alba. Per J. Arlaud,ABarrué i]. Escudier.].
Escudier és autor d'una obra cabdal del pirineisme: .

L'Aneto i els seus homes, publicada pel CEC el 1957.

1933 Primera ascensió de la paret nord del Vignemale per
H. Barrio i R. BelloH]-

1934 Prirriera integral Salenques-Tempestats per R.

Ollivier i H.Wild.

1949 Primera ascensió hivernal de la cara nord del

Vignemale per B. Clos i M. Jolly.
1954 Primera ascensió hivernal de la cara nord del Taillon

per B. Clos, P. Sauton i E. Escalona.

1955 Es crea el Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici.

1956 Primera ascensió de la cara nord de Ia Torre de

Marboré per C. Dufourrnantelle i J. Ravier. Els

germans Ravier formaran una cardada puntera del

pirineisme de dificultat.

1960 La FEEC inaugura el refugi de Besiberri, a la bretxa
Peyta (2.805 m), conegut popularment com "La
fiambrera". Es desmantellat el 2001.

1967 Es crea-el Parc Nacional des Pyrénées. El niés gran
dels Pirineus.

1977 L'editorial RM de Barcelona publica en castellà Los

Pirineos: las 100 mejores asœnsiones y excursiones, de

Patrice de .Bellefon, Una de les obres clàssiques del

pirineisme modern. Aquest mateix any el CD

Navarra publica La conquista del Pirineo, de Marcos

Feliu, Ia darrera historia del pirineisme, no

actualitzada fins al moment (però sí reeditada).
1986 Travessa completa dels Pirineus per les crestes per L.

Audoubert i G. Panozzo.

2003 L'editorial Elkar publica el darrer volum, de Pirineos.

1.000 ascensiones de Miguel Angulo, l'obra més

ambiciosa. sobre els Pirineus de la darrera dècada.



Un accident a l'Aneto per Jaume Ramon i Morros

En dedicar-nos als pics de més de 3.000 metres dels

Pirineus, potser s'escau recordar un fet luctuós, el primer
pròpiament alpinista. Sovint els accidents semblen interessar
més als mitjans de comunicació que no pas les realitzacions

positives de l'excursionisme català, tot buscant mancances

humanes i d'organització en esdeveniments totalment impre
visibles. En aquest cas, ens referirem al Llamp de la Maleïda.

El 27 de juliol de 1916, dies abans de la inauguració del refu

gi de la Renclusa, es trobaven quatre persones al cim de

l'Aneto envoltats de boira i d'una estranya sentor que carre

gava l'atmosfera, eren els alemanys Adolf Bias i Eduard

Kroger, el guia i empresari de la construcció del refugi de la

Renclusa, Josep Sayó, i mossèn Oliveres, autor del relat. Adolf
Bias passava de la cinquantena, després del servei militar
deixà la seva pàtria per fer de viatjant d'una casa de teixits lon

dinenca, i s'anglesà de tal manera que en esclatar la guerra de
1914 no volgué trair la seva pàtria nadiua ni la d'adopció, de
manera que li fou permès aposentar-se a Catalunya, on

aprengué el català i s'apassionà per les nostres muntanyes.
Era soci del Centre Excursionista de Catalunya i de

l'Agrupació Excursionista Avant (UEC). Josep Sayó, rondava
també la cinquantena, era fill de Benasc i s'havia passat la
vida recorrent els Pirineus entre el Mont Perdut i el cercle de
Colomers i, d'una manera particularíssima, coneixia tots els
racons de la Maladeta.

"Marxem d'aquí, que no hi estem bé", digué decidit en Sayó.
"Jo passo al davant amb el senyor Kroger", manifestà mos

sèn Oliveres, mentre en Bias esperava a en Sayó, que endre

çava la corda a la motxilla.

Aquest era, però, l'últim cop que les dues parelles es veien
en vida.

"El brunzir de les roques anguloses era eixordador en el pas
de Mahoma, calia passar de pressa -narra mossèn Oliveres.
I tant si calia; cada bram del núvol ho feia estremir tot i el

gemegar de les pedres semblava que excités l'ira d'aquell
monstre que, per posar un instant de silenci, les flagel·lava
furiós. I en vindria un que ens tocaria directament a ens pre

cipitaria al fons, només amb sa potent sotragada".

Més endavant, el relat del capellà torna a emocionar quan

explica el seu retorn costa amunt i veu els dos cossos estim

bats a la gelera de Corones:

"Agafava la mà d'en Bias que havia quedat tot cargolat al mig
de la canal amb el cap sota, que a penes se l'hi veia. No tenia

gota de pols, estava gelat, i estirant aquella mà amb tota la

força, i més encara, per fer-me la il·lusió de que no hem tro

bava sol enmig d'un trànsit tant dur, i com semblant-me que
ma veu imperiosa l'havia de tornar a la vida, vaig aconseguir
remoure el cos, fer aixecar el cap i veure el quadre esfereidor

d'aquella cara deformada per les gleves de sang."

D'en Sayó en diu:

"També era freda la seva mà, però el cos no tenia cap ferida.

Estirat, sense cap deformació, en eillarg de la canal, el cap
penjat arran del cingle, no podia tocar-se'l sense imminent

perill de que rellisqués.
"

Aquests fets relatats per mossèn Oliveres en un text, com

hem vist, força emotiu, ocorreguts en un cim de més de

3.000 metres d'alçada donaren a conèixer les grans serrala

des i unes aventures agosarades, amb una forta i profunda
repercussió en els ambients excursionistes i, en general, a

tots els àmbits catalans, ja que era la primera tragèdia origi
nada per l'alpinisme en aclimatar-se entre nosaltres.



Q"è d;ñcil m'és resumir ec

uns pocs paràgrafs què representa
escalar per damunt dels tres mil

metres als Pirineus quan aquesta
activitat ha nodrit la part més impor
tant de la meva vida! El que no puc
és limitar-me a una àrida relació de

les vies més aconsellables agrupa
des per massissos. Per això n'hi ha

prou de consultar una guia. Trobo
més escaient intentar captar l'inte
rès dels joves -a qui molt especial
ment dedico aquestes ratlles- a tra

vés de l'aspecte més important
d'aquesta pràctica, que justament
rau en el vessant anímic: l'escalada
com una meravellosa, exaltant i

enriquidora font de sensacions que
al capdavall, com he dit, pot omplir
tota una vida.

Per què als joves?

Doncs perquè dels que ja no en

som tant, als que hem tingut
aquests sentiments no cal que ens

expliquin res i als altres ... el tren ja
se'ls ha escapat. La barreja neces

sària de condició física, esperit
aventurer -del de debò, no del que
es pretén vendre avui dia-, molt d'a

gosarament i un pèl d'inconsciència
només es té a una determinada

edat. Després ... d'spit a spit i tira tu

que et toca.

Doncs per a vosaltres, els joves,
una primera afirmació: al nostre país
l'escalada que majoritàriament avui

es practica cada dia està més

aigualida i arrossegat per això, des

de fa força temps, any rere any l'al

pinisme està en franca i trista

regressió. Per aquell que això l'es

candalitzi, li proposo una reflexió:

després d'un estiu meteorològica
ment fabulós, quin ha estat el recull

de vies a Alps o Pirineus fet per la

majoria de la nostra comunitat grim
paire? A les escalades que gairebé
tots fem cada cap de setmana, Cf

Montserrat, Montsec ... ens ho pas
sem molt bé, són molt maques,
però en el fons, "caca la vaca". Hem

bellugat la carcanada i desenvolupat
una activitat lúdica dins d'un medi

natural, sota unes mesures de

seguretat cada cop més omnipre
sents. No hi ha hagut lloc per a la

improvisació, la incertesa, la por,

l'enginy, o la sorpresa ...

Una ressenya meticulosa i un

equipament abundós i modern han

permès que només fos precisa una

determinada prestació física i tècni
ca per a la resolució del joc. És la

conseqüència a què porta aquest
furor per l'equipament sistemàtic.
És l'escalada que se us ensenya als

cursos i es divulga arreu. Als nostres

massissos escola aviat serà l'única

que es podrà practicar i, si passa



com a França, productor i exporta
dor de la malaltia, el càncer ens arri

barà també allà dalt.

Però vosaltres, els joves, abans

que això passi, encara podeu conèi

xer, gaudir i omplir-vos de les impa
gables sensacions que proporciona
l'escalada autèntica, la que es fa en

alta muntanya i que trobareu als

cims més alts dels Pirineus. Podreu

sentir-vos vosaltres mateixos, ser

conscients de la vostra vàlua real i

no com titelles ballant al so de la
música i dins de l'escenari que
altres han preparat.

Unes sensacions que us vindran

provocades, d'entrada, pel medi, el

paisatge que ens envolta a tres mil

metres, mineral, auster, noblement

sever, en molts casos força llunyà,
amb una sensació de compromís
que, assumit, us aportarà un com

plaent estat de autoconfiança.

Abans, però, s'han de prendre les

decisions que afecten a la logística:
el millor punt de sortida, l'apropa
ment, l'horari, la meteorologia, l'e

quipament, els queviures i el mate

rial. Cobrir totes les eventualitats

és inviable. S'han de sacrificar

benestars i deixar coses a l'atzar.

Comença una petita lluita contra la

incertesa. A peu de paret, segons el

vessant i l'època, la rimaia us exigirà
a resoldre la primera incògnita, i a

més el follet que s'amaga dins ata

carà al més dèbil i farà que el més

fort hagi que tirar del carro.

dre, no pas seguint una filera de

lluents xapes metàl·liques que ens

manen què hem de fer.

Evidentment, en les vies més clàs

siques anireu trobant material, sobre
tot en les tirades difícils, però en les
altres us haureu d'autoprotegir cer

cant l'equilibri entre quantitat i rapi
desa. Sempre, però, en funció de la

vostra habilitat i només sota la vos

tra decisió. Per tant, l'escalada

esdevé, a més, una enriquidora
tasca creativa.

Moltes vegades, davant un pas

satge ja difícil, haureu de decidir no

només fer-lo i com, sinó alhora valo
rar la possibilitat que ofereix la roca

d'assegurar-vos més amunt i atrevir

vos-hi. Algú us ha dit mai que això

és la veritable escalada lliure?

Entretant, aquells filaments mati

ners al cel han pres la forma d'uns

núvols gruixuts que cal catalogar. Si
el supòsit és pessimista, en funció
d'on i com ens trobem i de què
tenim, caldrà prendre la millor deci

sió, que no sempre és la davallada.

Fins arribar a dalt, se'ns afegeix un

nou convidat a la festa de pensa
ments!

Suposo que per a molts de vosal

tres tot això és una escalada diferent.

Sí, és una escalada capficant,
engrescadora, en què la ment prima
per davant altres qüestions. És una

constant presa de decisions: per on?

m'asseguro? amb què? la reunió aquí
I ara la paret! o millor més amunt? m'he equivocat,

refaig o creuo? si allà no puc assegu-
En els tresmils dels Pirineus les rar-me, m'exposaré, què faig?

parets tenen sempre un desnivell

superior als tres-cents metres i que

pot arribar als vuit-cents. Quantes

petites sorpreses ens hi esperen! I

quina inquietud per anar-les desco

brint! El dibuix o potser la fotografia
han pres sobre el terreny una forma

física, amb un laberint d'esperons,
fissures i plaques, on caldrà situar la

línia i trobar el millor camí. I fer-ho

per nosaltres mateixos!, reflexio

nant, intuint, refent les errades i fent
servir la nostra capacitat de resol-

Són unes escalades plenes d'ins

tants que se'ns queden gravats a la

memòria per sempre més i que, en

acomplir-les, proporcionen un

indescriptible sentiment de plenitud.
Ens fan adonar-nos que servim per

quelcom més que per a bellugar la

carcanada.

A continuació us faig una relació

de les vies dels Pirineus per sobre

dels 3.000 metres que trobo més

interessants i representatives. Co-

mençant per ponent tenim el primer
tresmil, el Balaitús, magnífica mola

el vessant nord de la qual arrecera

tres grans vies que, pel seu ferm

ambient, us recomano.

En primer lloc, l'aresta NO, una de

les grans clàssiques de tota la serra

lada, flanquejada a dreta per la cara

NO o Façana de Batcrabère i a l'es

querra la via que Céréza va traçar a

la cara NE. Bivaquejant a l'estany
superior d'Arriel ens atansem al

seus peus creuant el Port du

Lavedan o, encara més romàntic, a

través del Col Noir després de fer nit
a l'Abri André Michaud. Bona roca

granítica a l'ombra del nord pirinenc.

"No hi ha hagut
lloc per a la

improvisació,
la incertesa, la por,

l'enginy, o la

I

,

"

sorpresa ...

\

\
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AI vessant SE trobem un esplèndid
granit daurat envoltat d'un entorn

obert i lluminós amb un còmode

accés des de Respomuso. Hi ha

dues antigues vies, l'Ollivier i la

Flematti, que.avui dia es creuen amb

d'altres de més recents. Però mal

grat el bon rocam jo trobo el vessant

nord amb força més caràcter.

Saltem per damunt de la Facha i

els Infierno per arribar al Vignemale,
la catedral, una universitat obligada
per graduar-se com a pirineista, un

incomparable i grandiós escenari,
d'entre tots el de característiques
alpines més acusades. D'est a

nord-oest trobem tres esperons

progressivament més difícil el Cor

nelius, al Petit Vignemale, l'Aiguille
dels Glaciers' i l'estètica Chau

senque.

Segueix l'encaixada i severa cara

nord del Piton Carre i, a la fi, la

Pique Longue, grandiosa, la reina

dels Pirineus, amb dues grans rutes

de 800 metres: la clàssica Barrio

Bellocq, accessible a tothom i que

'depara un inesborrable recull d'im

pressions, i més a la dreta, la potent
ruta de Bellefont, que es pot batejar
com la via "top" dels Pirineus.

Ens traslladem a un altre escenari

majestuós, Gavarnie, on els aspec
tes tècnics de les escalades queden
encara més arraconats per l'espec
tacle circumdant. La Ravier, a la
Torre de Marboré, severa i difícil,
sobresurt com una de les vies de
més prestigi de tota la serralada.

Per a les altres dues escalades que
us recomano em falten superlatius
per glossar l'espectacularitat del
seu ambient: l'aresta NO del Petit

Astazú i l'aresta Passet, al Marboré,
al bell mig del cercle.

Poc més enllà, el Cilindre ofereix
dues esplèndides vies per a gaudir
d'escalades compromeses en un

dels ambients més sublims dels

Pirineus, cara a cara amb les gele
res del Mont Perdut: la Bescos

Montaner, a la cara NE, i una altra

dura Ravier, a la cara nord.

Desplaçats una mica al nord, al
massís de Neouvielle, a banda d'u
nes estètiques arestes al Turon i als
Trois Conseillers, o la mateixa cara

sud del Neouvielle, la via emblemàti
ca que hem de tenir en consideració

és la cara nord del Pic Long, bella i

enigmàtica, amagada tot al capda
munt d'una de les valls d'accés més

complex dels Pirineus.



I fem una passa de gegant per
arribar al circ granític que ha esde

vingut una joia per als escaladors:

Espingo. Un rocam magnífic, sense

complicacions glacials i amb tot un

ventall de dificultats. Avui dia, la

transformació de l'antic abrigall del
Portillón en un modern refugi afe

geix una notable comoditat en esta

des de uns quants dies, Com a

conseqüència, i per tenir contenta la

clientela, d'aquí poc -potser ja a

hores d'ara- és de témer que mai-

.Jlons, cadenes i parabolts transfor
min aquestes exaltants escalades
en un Port Aventura en altitud.

A I'Spijeoles cal destacar les tres

vies centrals, on el Gran Diedre és
considerat la via de IVD més bella
dels Pirineus. També les vies
d'Audoubert a la cara E, amb un

granit extraordinari. AI Lézat cal fer

l'esperó O, i al Quayrat, entre les
cares a i so es pot escollir el que
més convingui, dels que jo us des
tacaria el Pilier d'Angie (O/SO) i el

pilar central de la SO.

A la vall del costat treu el cap el

Maupás, on l'interès de les escala
des se centra a la cara S. Una bellís
sima aproximació per Remuñe ens

deixa el peu de la clàssica Arlaud,
l'estètica CADE o, més amunt, la

Céréza, avui vergonyosament
degradada i sotmesa per les expan
sions -"No podia, no m'atrevia.
Doncs ara ja puc!".

L'Ésera ens separa del massís de

la Maladeta, els seus recorreguts
més populars del qual discorren per
crestes i arestes. Per "cercar paret"
cal situar-se a la capçalera de la vall

de Cregüenya, al cercle del Circ

Maleït, al peu del contrafort de l'a
resta SE de la Maladeta. Tres-cents
metres d'un meravellós granit dau
rat -del millors dels Pirineus- a la
cota 3.000 són el premi a més de

quatre hores de marxa des del fons
de la vall. Pel rocam i l'ambient qual
sevol via us ha de satisfer. Per belle

sa, d'entre totes us recomano la
Directa i la Montse.

Si admetem que el Besiberri no

aporta gran cosa d'interès, aquí s'a
caben els tresmils des d'un punt de
vista estrictament escalatori. Dins

d'aquest magre extracte, ha quedat
moltíssim per esmentar. Crestes i

arestes que farceixen els Pirineus,
cims i vies que em fa pena haver
deixat al calaix. Però l'espai mana.

Això sí, m'agradaria haver desper
tat en alguns el cuc de la curiositat.
Si portat per ell, tan sols un de
vosaltres troba les motivacions que

l'empenyin a descobrir i fruir de les

joies que proporcionen aquestes
escalades, l'esforç d'aquest humil
article haurà valgut la pena.•

Jordi Lluch és membre del

Groupe Pyrénéiste de Haute

Montagne (GPHM)



Pels tresmils
dels Pirineus
amb esquís
per Enric Faura

L'esquí de muntanya és probablement un dels mitjans més

enginyosos que ha inventat l'home per acostar-se al món de la

muntanya hivernal, quan la neu ho cobreix tot i el camí esdevé

feixuc. Posar-se unes fustes als peus i començar a caminar cap

als cims per sobre la neu, allunyant-se dels sorolls i convencions

de la civilització, per submergir-se en un món blanc, gèlid i pur,
és un dels somnis que, per a alguns muntanyencs, no té parió.

Els Pirineus són unes muntanyes especialment dotades per a

la pràctica de l'esquí de muntanya. El seu relleu en general no

és extrem i, si més no, en els llocs més difícils, sempre hi ha un

collo bretxa que permet el pas. Malgrat que la innivació no

sempre està assegurada o no és del tot regular, rar serà l'hivern
on no es trobi neu en alguna muntanya o vall per calçar-se els

esq-uís. També hi ha anys excepcionals, quan grans nevades

deixen tota la cadena ben curulla de neu des del fons de les
valls fins a les puntes més altes. Llavors l'esquiador de mun

tanya pot dibuixar i traçar itineraris per arreu sense més limita

ció que la seva força i la seva tècnica, realitzant aquells reco

rreguts tants cops somniats i no realitzats.

Als Pirineus trobarem muntanyes de tots els caràcters i estils.
Des de la suavitat dels relleus arrodonits del Pirineu Oriental o de
les valls més occidentals navarreses als pendents més verticals
o esquerps del Pirineu Central. La varietat i riquesa pirinenca ens

permet descobrir una muntanya o una vall sempre diferent que

s'adigui al tipus de muntanya que ens agradi practicar.
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en estat
Però una de les travesses o ascen

sions més preuades per tots els

esquiadors és sempre aquella que
mena cap als cims més alts. Els
Pirineus són relativament modestos
en relació a altres massissos mun

tanyencs, i els 3.404 metres de

l'Aneto fan riure enfront de les alça
des dels Alps, els Andes o I'Himàlaia.

Però, com ha escrit un bon alpinista i

millor escriptor, en François Labande,
allunyat dels Pirineus i poc sospitós
d'escombrar cap a casa, "l'altitud no

s'expressa només en mil·límetres de

mercuri, és abans que res una cosa

de l'esperit".

I és amb aquest esperit que els

esquiadors de muntanya dels Piri
neus s'acosten a les altituds que
superen la màgica cota dels tres mil
metres. Totes les muntanyes plauen
i agraden, però cada cop que s'en
cara l'espàtula dels esquís cap a un

cim dels grans, un tres mil, es nota

un formigueig especial, una emoció

més gran.

Afrontar durant l'hivern o a

començaments de primavera l'as
censió al Posets, al Vignemale, a

l'Aneto o al Balaitús és quelcom

diferent i sempre es prepara amb
una atenció especial. El fort desni
vell del Posets des de Viadós impo
sa sempre un respecte, i malgrat la

magnificència del seu descens, pot
ser un dels millors de tots els

Pirineus, es creua en la fosca de

matinada el Cinqueta d'Añes

Cruces amb l'esperit una mica

encongit pel que s'alça pel davant.

Endinsar-se per la glacera de les

Neous cap a la base del Balaitús, per
deixar els esquís a la rimaia sota la

canal que cal grimpar sense badar

fins a assolir la punta d'un dels tresmil

més occidental, és una de les més

grans emocions que pot sentir un

esquiador de muntanya als Pirineus.

Travessar el Portilló, camí de

l'Aneto, rarament sol, no per conegut
deixa d'emocionar una mica. Es va

cap al sostre dels Pirineus i això sem

pre és una festa i malgrat el neguit per
les condicions del Pas de Mahoma, el
delit del descens cap Aigualluts no

abandona el pensament.

Passar sota la paret nord de la

Pique Longue del Vignemale,
esguardar amb respecte el sempre

ferreny Couloir de Gaube, atansar

se a la glacera d'Ossoue i creuar

per davant de les coves del comte

Russell és travessar un llibre d'histò
ria del pirineisme on cada pedra,
cada esquerda té un record al
darrere.

Aquestes emocions només les
donen els grans cims dels Pirineus,
aquells que sobrepassen la màgica
cota deis tres mil metres.

AI costat d'aquests grans cims hi
ha els que es coneixen com a tres

mils menors, aquelles muntanyes
que sobrepassen per pocs metres
la cota màgica, però que també
s'han d'afrontar amb respecte.
Pujar a la Punta Alta des del refugi
de Ventosa i Calve II és aparentment
fàcil i ràpid, però no s'ha de menys
tenir mai la canal final o el descens

cap a Comalesbienes, sempre intri
cat. I fer al final de primavera l'as
censió del Neouvielle és també

agraït i assequible, però molt de

compte a relliscar en la cresta sum

mitaI. L'ascensió al Vallibierna des
de L1auset és directa i còmoda,
però atenció amb el Pas de Cavall,
on una relliscada seria irreparable.



AI costat d'aquestes muntanyes
sortosament existeixen també els

pics de tres mil metres desconeguts,
aquells que han quedat fora dels cir

cuits i les modes, on la solitud i el

silenci estan garantits, però que
tenen també la màgia de l'alçada.

Per què es fa tan poc la dreta pala
de l'Estaragne? Perquè és exposa
da i rarament està en condicions,
però quan l'esquiador expert,
pacient i amatent de les condicions

la pot ascendir i descendir, utilitzant

tots els seus sentits i experiència,
servarà en el seu record quelcom de

molt especial.

Quantes traces es dibuixen cada
hivern en les crestes del Lustou?

Ben poques, i en canvi el seu reco

rregut per la vall de Rioumajou és un

exercici de la intuïció.

La discreta intel·ligència del reco

rregut dels humils pics de Tapau i

Milieu queda enfosquida per la força
i la fama del proper Vignemale, però
quina ascensió concedeix a qui els

afronta!

I malgrat la seva anomenada,
quants esquiadors s'atreveixen amb

el Mont Perdut a el Marboré. La llar

ga aproximació i un relleu sempre

compromès ho converteixen en

empreses severes, però quina joia
té qui els assoleix!

Els cims més alts dels Pirineus

tenen sempre quelcom d'especial.
Acostumen a tenir els descensos

més llargs, sovint són els que

aguanten millor la neu fins a final de

temporada, i sempre representen
una pedra de toc en l'historial de

l'esquiador de muntanya pirinenc
abans d'encarar-se amb algun dels

gegants alpins.
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Pierre Dalloz, el sensible autor de

l'Himne a l'Altitud va dir dues grans
veritats: "Com totes les necessitats

pregones de l'home, la de l'altitud

és universal". I "qui ha conegut un

cop l'altitud queda obsessionat per
ella". Encara que ell pensava en els

Alps i els cims de quatre mil metres,
molts pirineistes podrien subscriure

plenament aquests bells i savis pen
saments.

Malgrat tot aixo, seria un error

encegar-se amb la màgia d'una xifra

i oblidar la resta de cims que no

tenen l'injustificat prestigi dels tres

mil metres. Les muntanyes més

altes Són diferents, però la muntan

ya és una sola, i aquells que verita

blement l'estimen no es fixen en la
seva alçada, sinó en la seva bellesa.

Certament el descens del Garmo

Negra cap a Panticosa és excitant,
l'adrenalina recorre el cos en els

flanquejos del Molières sota el perill
de l'allau, però quan l'esquiador
aprofita una llevantada i ascendeix
al Taga a al Balandrau gaudirà d'u
nes sensacions que cap tresmil li

podrà donar. Recórrer els boscos
nevats d'Ansó i Hecho en el pic de

l'hivern desvetllarà unes emocions

que cap cim granític pot oferir.

L'esquiador que s'atreveixi a marcar

amb els seus esquís les dretes

pales del Mauberme a Mont Valier,
el que menys pensaran és en la
cota de la muntanya que pugen,
sinó a emprar tots els seus sentits i

tècnica per no estimbar-se. I qui
picat per la curiositat es decideixi a



conèixer la geografia del Cotiella o el

Turbón descobrirà uns paisatges
que' no trobarà mai al Pirineu

Central.

La muntanya no coneix de la vani

tat humana i davant de la bellesa de
la natura i l'alta muntanya sembla

ridícul allò que s'arriba a fer per
donar sortida a l'esperit competitiu
d'alguns muntanyencs. L'atracció

dels tres mil metres és molt forta i

cada temporada s'ha de fer algunes
visites al temple de l'alçada, però
per sobre de tot s'ha de gaudir amb

la natura hivernal, i això ho trobarem

a qualsevol muntanya amb neu,

amb una pala per traçar unes voltes

maries i amb un horitzó per contem

plar, i un dia poder dir, com Nehru,

que "únicament sobre els cims

de les muntanyes, lluny del brogit
dels homes, es troba la pau i la feli-

L'altitud és una convenció que els

humans ens hem donat en el nostre

delit de classificar-ho i mesurar-ho

tot, especialment la natura, en un va

intent de dominar-la. La bellesa de
les muntanyes no la trobarem a par
tir d'una determinada cota, sinó en

l'espectacle de la natura i dins d'un

mateix, i això l'esquiador de mun

tanya pirinenc no ho ha d'oblidar

mai. És del tot absurda l'actual

moda d'anar marcant amb creuetes

els cims de tres mil metres que
algunes persones han classificat en citat. "

•

una llista per poder dir que s'han fet

tots els tresmils dels Pirineus. Enric Faura és coautor

de la guia "Pirineos en esquís,
150 itinerarios"

I j I



Cara oest del raíllón (3.144 m)
Corredor de l'esquerra

text i fotografies de Xavier Martí

24 exeursjenísme
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"Segur que no falta gaire", em

dic a mí mateix mentre progresso

cap el cim per aquest dret pendent
de color lletós. Miro amunt i tot és el

mateix. Cel i paret es confonen com

si fossin una mateixa substància.

Miro avall, però només veig les

meves petjades que fugen pendent
avall i als pocs metres desapareixen
en la boira. Crido el company, escol

to, però només em respon la força
del vent, així que em ressigno a con

fiar que en Carles vagi seguint les

marques dels grampons i els piolets.
Continuo amunt i, de sobte, el

terrenyes torna més vertical: la cor

nisa final, endevino. Augmento ins
tintivament la concentració, un petit
esforç i aterro en un replà gelat on el
vent encara bufa més intensament.
"Molt bé", penso alleujat, "ara

només em cal abrigar-me una mica
i esperar que aparegui en Carles".

La naturalesa de les muntanyes
és impredictible. Una ascensió exi

geix una dedicació conscient: una

preparació física important, escollir

adequadament l'alimentació, selec
cionar rigorosament l'equip i el

material, estudiar una i cent vega
des l'itinerari a seguir, mantenir una

complicitat amb el company o com

panys, etc. Tot i així, de vegades, un

cop immers en la dinàmica de l'as

censió, apareixen factors que no

havies demanat, ni 'desitjat i que

posen a prova el teu saber fer i la

teva experiència d'alpinista,
Tantmateix, això forma part de l'en

cant del joc i és propi del misteriós
atractiu de l'alpinisme. Aquesta
ascensió, modesta sobre el paper,

fou, per a mí, una d'aquestes,

La tarda del 18 d' abril d' aquest
any passat, en Carles i jo deixàvem

l'automòbil en l'excessivament con

corregut aparcament de San

Nicolás de Bujaruelo (1.338 ml, La

temperatura era sospitosament alta
i portàvem posada a sobre només
la roba imprescindible, El simpàtic
camí del port de Bujaruelo ens por

tava, molt dret primer i suau des

prés, a la cabana de la Enher (2.030
ml, on volíem dormir, Després de
dues horetes de marxa, hi vam arri

bar, però les condicions en què la
vam trobar eren deplorables: en no

tenir porta ni finestres que tanques
sin bé, la vam trobar plena de neu,

Un altre grup de tres muntanyencs
catalans es van instat-lar com van

poder en l'únic racó mitjanament
decent, mentre que nosaltres prefe
rírem fer un vivac, La nit freda i mag
níficament estelada ens permeté
dormir relaxadament.

L'endemà, de matinada, empren

guérem el camí del port de

Bularuelo, La neu començava a

poques passes del refugi i ens

acompanyà durant tota l'ascensió,

Observàvem amb preocupació que
el temps s'anava deteriorant ràpida
ment. Vam passar pel coll aturant

nos només el temps just de com

provar l'altitud en el altímetre (2,273
ml, El cim del Taillón cada cop es

deixava veure menys entre els
núvols i ens ressignàrem a acceptar
el tipus de feina que ens venia a

sobre,

Poc després, enfilàvem la pujada
per la petita vall entre el Taillón i els
Gabietús i, per primer cop vaig entre

veure la via de pujada: primer respir, la



cascada de gel del primer llarg estava

formada. La via, sinuosa, feia un gir a

la dreta a mitja alçada, així que ens

vam prendre uns moments per
memoritzar la forma de les roques en

el punt on caldrira girar. Una estoneta

després va començar a nevar inten
sament. Ara els núvols baixos només

ens deixaven veure la primera meitat

de la paret i constatàvem amb dis

gust com la nostra via es transforma

va en un embut natural on es canalit

zava la neu que escupia la paret. Tot i

_ així, vam fer com si no ho haguessim
vist i finalment, una horeta després de

deixar el coll de Bujaruelo, vam arribar

al peu de via.

Havia deixat de nevar, però la visi

bilitat s'havia reduït a uns cinquanta
metres. Mirant el ressalt de gel, vaig
comprovar que la guia no ens havia

enganyat: es tracta d'un magnífic
resalt d'uns vint o vint-i-cinc metres

continus de gel amb una inclinació

superior als 60. graus i un parell de

ressalts de 75 graus o més.

Després de decidir els dos punts
on ficaria un cargol per protegir el

llarg i d'encordar-nos, m'hi vaig
enfilar. La cascada em reservava

una sorpresa: es tractava d'un bon

gel per progressar però massa tou

com per. pretrendre que un cargol
aturés qnq. caiguda. Ràpidament
vaig canviar el plantejament. Ara es

tractava de concentrar-se única

ment i· absoluta en la col.locació

dels. piolets i els grampons, en la

respiració i en el ritme de pujada,
aquesta era la forma d'assegurar el

llarg. Poc després surtia per dalt.

Havia estat un bon començament.
Vaig seguir per la canal i, després
de muntar una reunió sobre dos

cargols en un tram de gel molt més

dur, vaig fer pujar en Carles.

Vam decidir desencordar-nos i

progressar per una rampa de neu

dura d'uns 50 graus d'inclinació. La

visibilitat cada vegada éra més

dolenta. Més amunt vam reconèixer
les característiques roques que

assenyalaven el punt on havíem de

flanquejar per trobar la canal de sor

tida de la paret. Arribats a la cresta,
continuàrem progressant, sempre

acompanyats de la boira i el vent,
fins al punt on tots els camins ja
són de baixada: havíem fet el cim.

No havíem tardat més de dues
hores i mitja desde peu de via. Una
encaixada de mans i empreníem la
baixada.

Vam intentar trobar l'aresta oest

fins el coll de Gabieto, però entre la

boira no vam aconsseguir encertar

el camí. Pujàvem, baixàvem, tornà

vem a pujar sense cap resultat.

Aleshores vam comprobar amb dis

gust que el nostre mapa, molt antic,
no descrivia la forma de l'aresta ni la

cota del coll. Vam fer una breu reu

nió i vam decidir provar de baixar

per la via normal del Taillon fins a la
bretxa de Roland, més evident i

marcada pels grups que fan aquest
itinerari desde el refugi de Goriz. A

mesura que anàvem baixant la visi
bilitat millorava i vam poder admirar

l'arquitectura impressionant del pic

Dades d'interès:

• Un desnivell important de gairebé dos mil metres desde

Bujaruelo.
• La inexistència d'un refugi adequat, que obliga a fer l'ascensió

directament desde el cotxe o fer un vivac a mig cami, de
manera que s'incrementa la sensació d'aïllament i d'aventu�a.

• Existeixen una sèrie de línies a Ja cara no,d i a la cara oest

que, sense ser extrernes.jio sçm£aóls. ¡"requereixen experièn
cia, sentit de l'itinerari i habilitàr tècnica.

• L'entorn no passa desapercebut ni per els alpinistes més

insensibles. El bivac mateix ja es fa sota l'elegant cara Nord
Oest del pic occidental del Gabieto, una bella paret soleada

per multitud d'esperons i goulottes. El dia de l'ascensió ens tro

bem envoltats d'altres gegants d'aquesta part del Pirineu. El

cercle propi de la cara nord-oest, no és de grans proporcipns
però, amb les seves esbeltes línies q�e s'enfilen cap el cim,
mostra un atractiu innegable.

•

.

".
Fitxa tècnica: ..

• Taillón 3.1144 m. Cara .nord-oest. Corredor de l'Esquerra
• Dificultat: D

••

• Desnivell: 350 m.

• :Punt de partida: cabana de la Enher (2.030 m)
• Horari: 2 hores de corredôr
• Material: Piolets, grampons, 3 cargols de gel.
• Bibliografia: Pirineos. Ascensiones en mixto, nieve y hielo. Francis

Mousel. Ed. Desnivel.

Bazillac i de la bretxa de Roland.

Finalment, després de 12 hores

d'activitat, tornàvem a la cabana.

Allà ens vam retrobar amb els altres

tres catalans que tot just acabaven
d'arribar. S'havien llevat dues hores

abans que nosaltres i havien fet la

cara nord. A la baixada, desorien

tats per la boira, havien acabat apa
reixent a l'aparcament de la vall

d'Ordesa. Des d'allà havien pres un

taxi fins a l'aparcament de Bujaruelo
i d'allí a la cabana. Penso que per a

tots havia estat un dia molt dur.

Ascensió realitzada els dies
18 i 19 d'abril de 2003 per

exeursjenísme 25
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corredors i parets: el corredor

Swan als cims d'Astazú, catalogat
com BO sup. i obert el 1885; el

corredor nord del Marboré al pic
homònim, quelcom més difícil que
l'anterior tant en el glaç com en

roca; la cara nord del Taillon, de
fins a 55° en gel i 700 m de desni

vell; i la goulotte Oest al mateix

cim, més tècnica que l'anterior

però més curta. Als Gabieto tant la

paret nord del cim oriental com

l'oest de l'occidental inclouen

diversos itineraris interessants.

D'entre tots els itineraris glacials
clàssics presents en els massissos
de més de �.OOO m, el més emble

màtic és sens dubte el Couloir de

Gaube, encastat entre la paret nord

de la Pique Longue de Vignemale i

el Piton Carré. És tracta d'un itine

rari de fins a 80° d'inclinació en gel
a la cascada final i de 500 m de

desnivell. Cal remarcar que fou

pujat per primer cop el 7 d'agost de

1889 i no va ser repetit fins a qua
ranta anys més tard!l

AI mateix massís trobem altres iti

neraris també força clàssics i de

dificultat variada: La Goulotte

Lechêne, al Petit Vignemale, amb
70° a la sortida i 250 m de desni

vell; el Corredor Arlaud-Souriac, a

la Punta Chausenque, més difícil

que l'anterior i força més llarg (550
m); el Corredor de la Y al Piton

Carré, itinerari de gran longitud i

dificultat i que rarament es troba en

condicions, obert el 1965 pels ger
mans Ravier; i el corredor oriental

del Clot de la Hount, a la paret oest

del massís. Aquest corredor, de

300 m de desnivell i força més fàcil

que els anteriors fou obert deu

anys abans que el Gaube, també

per H. Brulle i J. Bazillac i els seus

guies. Finalment, i amb un caràcter

força diferent, cal esmentar en

aquest sector l'ascensió al Petit

Vignemale per la via deis Seracs.

L'altre gran massís de tresmils

òptim per a realitzar escalada en

neu i gel és el circ de Gavarnie.

D'est a oest trobem els següents

Molt a prop de Gavarnie trobem
un altre gran clàssic de l'escalada

glacial pirenaica: la Cara Nord del

Mont Perdut, de 700 m de desnivell
i 55° d'inclinació a l'atac o més, si

s'entra directament pels seracs de

la glacera.

A la Maladeta els dos itineraris
més coneguts són el fàcil corredor

Estasen, a l'Aneto, pujat per primer
cop el 16 de juliol !! de 1930 per L.
Estasen i J. Rovira; i el molt difícil
corredor Nord al pic de Margalida,
de 280 m de desnivell, obert per J.
LI. Sasot i C. Vallés.

Dins d'aquest petit recull cal

assenyalar finalment dos itineraris

més: el corredor Jean Arlaud al

Posets, de 250 m de desnivell i de
dificultat mitjana, i la Cara Nord
directa a La Múnia (Circ de

Tromouse), via glacial molt estètica
la part inferior de la qual fou oberta

per p. Gabarrou i P. Girault al febrer
de 1993. - Ramon Pascual



de ser conscients que part de la nostra acti

vitat insostenible genera efectes molt més

enllà del que imaginem i aquesta pèrdua
d'àrees blanques permanents n'és un indici.

text i fotografies de Lluís-Xavier Toldrà

Les congestes actuen com una mena de

trampes per tota mena d'invertebrats

alpins i són un punt clau per a l'alimentació
d'ocells específics d'aquests ambients,
com poden ser el pardal d'ala blanca a el

pela-roques. A més, les crestes i esquer
des actuen com a barrera per a l'anomenat

plàncton aeri, cosa que les converteix en

llocs de confluència de l'activitat vital d'a

questes aus especialitzades.

Tenint en compte això i retornant a la qües
tió de la hiperfreqüentació dels cims, amb

què començàvem l'article, en els últims

anys la fauna i la fiara específiques i relictes

d'aquests medis estan patint una rarefac

ció del seu medi per raó del canvi climàtic.

Si a sobre augmenten els residus, espe
cialment, els de caràcter orgànic, les espè
cies més antropòfiles accedeixen a aquest
medi i desplacen directament aquests més

rars. És a dir, el medi es simplifica i s'ho

mogene'l'tza en favor de les plantes i ani
mals més adaptables propis de condicions
més humanitzades d'altituds inferiors.

Per exemple, en llocs on es formen verita
bles romeries cap als cims s'ha notat una

tendència a l'increment d'observacions de

depredadors generalistes com la guineu. El
cas paradigmàtic i contradictori és el del

pardal d'ala blanca, que és una espècie
clarament beneficiada per la humanització
als Alps, als Picos de Europa a al Pirineu

Occidental, però que a Catalunya és
escassíssim i ha desaparegut com a nidifi
cant de bona part dels ambients favorables

de tres mil metres. Aquesta regressió pot
quantificar-se en més d'un 60% de la dis
tribució coneguda als anys vuitanta.

Probablement, el fet que la neu que roman

tot l'any a les obagues hagi anat desapa
reixent agreuja la seva situació.

:

ls cims de 3.000 metres són escassos a

la nostra terra. Precisament per això, per
ser els més alts i per la major dificultat que
això comporta -almenys aparentment-,
són especialment atractius per a l'excursio

nisme. Habitualment, entre la gran comuni

tat dels caminaires autòctons, fer un tresmil

significa l'ascens a una categoria especial,
a una divisió superior, en termes esportius.
Bromes a banda, però, el cert és que els

cims més alts dels Pirineus s'han convertit
en un destí desitjat per molta gent i aquest
fet, com és de domini públic, ha generat un

reguitzell de problemes ambientals.

En el cas de Catalunya, hi ha uns quants
d'aquests escassos tresmils que són parti
cularment visitats i intensament recorreguts.
Són ambients en una situació extrema en

allò que es refereix a les condicions climàti

ques (temperatures, innivació, vent, etc.),
per la qual cosa els ecosistemes són molt

fràgils i extraordinàriament puntuals. El

nivell de biomassa és molt i molt baix, pro
per a unes condicions abiòtiques i l'aug
ment de la freqüentació d'aquests indrets
en una situació tan extrema provoca un

empobriment dels escassos elements

ambientals exclusius que hi habiten. Aquest
seria potser el canvi més radical que afecta

els paratges, però tampoc no poden obli

dar-se els efectes que comporta des de fa

decennis l'arribada de residus a aquestes
cotes, amb la dificultat que implica retornar

los als llocs d'origen. Nogensmenys, la

neteja dels cims és menys complexa que el

primer tema apuntat, sobre el qual retorna

rem més endavant.

Un altre element de caire global és la regres
sió de les geleres, glaceres i congestes piri
nenques. Els últims cinc anys han significat
una dràstica reducció de les ja de per sí

minses neus perpètues que perduraven a

Catalunya. Aquest és un component inde

pendent del fet que la gent pugi a no a les

muntanyes i que té més a veure amb una

problemàtica planetària. Com sempre, hem



Una altra espècie perjudicada clarament per l'augment de nom

bre de caminaires és la perdiu blanca. Aquesta au habita a alti
tuds inferiors als tres mil metres i generalment viu a parts de la

muntanya que no són gaire apreciades per escaladors i excur

sionistes. No obstant, l'increment de presència de gent als
mesos d'estiu i tardor provoca problemes en el seu període de

cria o, encara més greu, la dispersió dels grups familiars quan
els joves encara no estan independitzats. Aquesta tetraònida té
en els Pirineus el límit sud de distribució mundial, per la qual
cosa, en trobar-se a la perifèria, la nostra serralada és la prime
ra frontera amenaçada de desaparèixer. L'escalfament global de
la Terra s'afegeix a aquest problema. I malgrat que l'espècie
mostra certs símptomes d'adaptació a la gent en alguns llocs

concrets, es veu molt afectada per l'increment de guineus per

culpa dels residus biodegradables. Com sempre, la culpa no és

d'aquest carnívor, sinó de l'abandó de deixalles en el medi alpí.

El trepig i l'arrencada de les poques plantes i líquens que colonit
zen els cims també resulta irrecuperable. Corn s'ha palesat abans,
són rnolt pocs els sistemes vius adaptats a aquestes altituds, per
la qual cosa la simple arrencada n'impossioâita qualsevol mena de

recuperació. A diferència del que passa amb la fauna, aquestes
pèrdues no han estat evaluades de manera fiable.

En definitiva ens trobem davant d'una qüestió poc estudiada,
però seria prudent preveure quins poden ser aquests perjudicis
per als cims. En aquest sentit, es pot ser mitjanament optimista
per dues raons. En primer lloc, perquè quan parlem del món
excursionista ens referim a un col-lectiu social generalment sen

sibilitzat per aquestes problemàtiques i qualsevol proposta que
es fes seria relativament senzilla de desplegar. En segon lloc per

què recentment s'ha aprovat el Parc de l'Ait Pirineu, per la qual
cosa entre aquest nou espai i el Parc Nacional d'Aigüestortes i

l'estany de Sant Maurici gairebé tots els 3.000 estan dins d'àre
es especialment protegides.

Lluny d'haver de ser un fre a la visita dels pics, haurien de donar
llum sobre aquests efectes negatius que s'han pogut apreciar
darrerament per prendre'n consciència.

La Generalitat va crear el passat mes d'agost el Parc Natural de

l'Ait Pirineu (Decret 194/2003, d'i d'agost), amb una extensió de

gairebé setanta mil hectàrees, cosa que el converteix en l'espai
natural de protecció especial més gran de Catalunya. És el primer
parc natural purament pirinenc que es crea des de la restauració
de la Generalitat, si descomptem el Parc Nacional d'Aigüestortes
i l'estany de Sant Maurici (declarat al1956 i reclassificat el1991) i

si considerem el Cadí-Moixeró com a prepirinenc.

Aquest enorme espai conté el Pirineu català més ben conservat,
si n'excloem la Val d'Aran, i abasta llocs tan emblemàtics com

el massís de Beret, el Montroig, les capçaleres de vall de Cardós

i Vallferrera, la vall de Santa Magdalena i els boscos de Soriguera
i Tornafort, que constitueixen el límit meridional. Entre les raco

nades esmentades, per fi el sostre català, la Pica d'Estats, és

integrat en una estructura amb l'estatus més alt de protecció.
En definitiva, el parc engloba bona part dels espais natural del
PEIN del Pallars Sobirà -amb una petita mostra dels de l'Ait

Urgell-, per assegurar el futur d'aquestes àrees com a ecosiste
mes representatius dels ambients muntanyencs i les activitats

humanes tradicionals que hi són associades. Fins i tot s'ha

ampliat l'àmbit del parc a sectors que fins ara no estaven prote
gits, com el pantà de la Torrassa, les obagues de Baiasca,
Tornafort, i la Veda d'isil, entre d'altres, sense oblidar la protee
ció íntegra de la muntanya de Tor.

És interessant, però, fer un breu esment de la gènesi del parc.

Efectivament, fruit d'un opuscle publicat a la revista Muntanya el

1999, el CEC i Depana van fer una proposta conjunta d'espai
protegit per al massís de Beret, com a primera fase del parc de
l'Ait Pirineu que en el futur hauria de refondre en un de sol els

espais PEIN aranesos i pallaresos. D'aquella primera idea de les
dues entitats a l'aprovació han passat una mica menys de qua
tre anys, un temps rècord per a una tramitació d'aquestes carac

terístiques que globalment no pot sinó produir-nos satisfacció.

Segurament la vàlua objectiva de les zones proposades i la con

juntura amb uns responsables polítics receptius, tant a la



Generalitat com a l'Administració local, van ser decisius perquè
això pogués ser així. No obstant això, és obligatori destacar el

paper clau que ha dut a terme l'entitat naturalista pallaresa Lo Pi

Negre que, amb la seva tasca constant, ha precipitat la pluja fina

que ha anat amarant la societat pallaresa fins a la consecució

d'una figura de protecció que està cridada a ser emblemàtica.

Ara resta definir el més difícil: els usos admissibles, el plans
especials, els òrgans de gestió, el director... Elements, tots ells,
que constitueixen el fonament a partir dels quals un parc tan

exemplarment tramitat podrà arribar a quallar de manera real i

efectiva. Un parc natural és una mesura jurídica de protecció
feble, que cerca esdevenir un motor d'activitat econòmica,
motiu pel qual queda per veure què i com es durà a terme el dia
a dia en aquest nou indret preservat. Aquesta és la primera part
del repte. La segona part és garantir la conservació íntegra de

les zones preservades pel Decret 194/2003, cosa que ens

porta a parlar de les ombres del pare.

Entre aquestes ombres, una primera és força tènue i esperem
que aviat sigui esborrada per la llum. Ens referim a la part ara

nesa del parc natural, inicialment salvaguardada pel primer
avantprojecte (es protegia la Val de Montgarri). Com que la

competència sobre protecció de la natura fou transferida al

govern autònom del Conselh Generau de la Val d'Aran, aques
ta institució va expressar la seva voluntat de tramitar un parc

genuïnament aranès que protegís més adequadament la natu

ra. Sempre poc conegudes i amb una vàlua extraordinària, les
valls araneses tresoregen motius de sobres per ser activament

preservades amb els criteris contemplats en el capítol IV de la
llei catalana d'Espais Naturals de 1985. Per aquesta causa el

Conselh va proposar un ambiciós parc per més del 80% d'a

questa vall occitana, és a dir, més de 40.000 Ha. Si bé sembla
va que el projecte culminaria abans que el del parc català, final

ment les eleccions locals van abocar-se sobre el procés i, mal

grat les bones perspectives, tot plegat ha quedat en un com

pàs d'espera. Des d'aquestes línies cal animar les autoritats
locals d'aquesta contrada a seguir endavant amb aquesta
ambiciosa iniciativa per iI'luminar aquestes possibles grisors.

·Asnurri
la Farga do Moles

• • eArcavell
SanlJoanFumot

D Parc Natural de l'AIt Pirineu ,

Montf9ft8r.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

Més negres són les ombres sobre l'exclusió explícita del Parc

de dos sectors que estan dins del PEIN: el Muntanyó d'Àrreu i

la Pleta del Prat. Ambdós han estat extrets amb la finalitat de

desenvolupar-hi una pista d'esquí alpí, que ja es troba parcial
ment executada en el segon cas. Especialment dolorós resulta

l'exclusió de la capçalera de la vall del Muntanyó d'Àrreu des

prés d'una intensa campanya per a la seva protecció, amb la

finalitat de permetre-hi l'expansió d'una important estació ara

nesa. Molt probablement el parc natural ha estat factible com a

moneda de canvi a la destrucció futura d'un lloc tan excepcio
nal com aquesta vall verge.•

Lluís-Xavier Toldrà, és assessor legal
de l'organització ecologista Depana



per Lluís catasús

eria estrany no trobar algun
excursionista que, després
d'una esgotadorajornada o de

passar la terrible experiència
d'un canvi de temps imprevist,
no hagi desitjat amb tota la

seva ànima arribar tan aviat
com fos possible a la seguretat
i comoditat que ofereixen els

refugis, cabanes i aixoplucs
que omplen les nostres mun

tanyes. D'aquesta manera

podríem definir els refugis de

muntanya com a edificacions

30 exeursíeoísrne
318

t al

situades a mig camí entre la

plana i els cims que ens servei

xen de protecció i abric, alhora

que ens faciliten la descoberta
i l'ascensió de les muntanyes.
Per il·lustrar aquest monogràfic
sobre els tresmils pirinencs hem

escollit el darrer refugi construït

als Pirineus, que ens facilita l'as

censió a diversos d'aquests
pics: el nou refugi-bivac Besi
berri. De tota manera, no voldria

pas deixar passar l'avinentesa

per furgar breument en les
arrels de la història del refugis
que va íntimament lligada a la
descoberta i conquesta de la
serralada pirinenca.
Ja durant el segle XIX, a mesura

que els Pirineus s'anaven om

plint de geògrafs, topògrafs,
científics, exploradors, viatgers,
aventurers i visitants de tota

mena, es va fer cada cop més
evident la necessitat de dispo
sar de llocs on descansar i pro

tegir-se de les inclemències del

temps. Els primers refugis que
es construïren a la serralada piri-

•
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nenca corresponien a construe
cions mixtes que aprofitaven
baumes naturals, que tancaven
amb una paret de pedra per for
mar petits recintes amb porta,
finestres i xemeneia. La primera
construcció d'aquesta mena

data de l'any 1877 i fou cons

truïda per ordre del comte

Russell a la paret del Cilindre de
Marboré amb capacitat per a

trenta persones. Aquesta pri
mera construcció durà sis anys
fins que va ser destruïda per
l'acció d'uns vàndals. Altres

refugis d'aquesta mena foren el
d'Arrémoulit (1886) i La

Renclusa. Després de la des
trucció d'aquest primer refugi, el

mateix comte Russell va orde

nar l'excavació de coves-refugi,
la primera d'elles a la cara nord
de la Bretxa de Roland i més
tard les conegudes del

Vignemale: de Bellevue, Paradís
i Des Dames.

Un gran pas endavant en la his

tòria del refugis fou quan el Club

Alpí Francès (CAF) dirigit per

•
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Ldurde-Rocheblave va adoptar
l'acord de construir cabanes

refugi completament d'obra. El
1893 es va inaugurà a la bretxa

de Tucarroya, a 2.666 m, el pri
mer refugi del Pirineu, que
encara avui perdura, construït

tot ell de maçoneria, pedra i

morter. De construcció similar

són el refugi Packe, al coll

Rabiet, inaugurat el 1895; el de

Prat-Llong, e11896, a la vall de

Lys, i el de Baysselance, edificat

el 1899 al Vignemale, a 2.651
m. Després seguirien els refugis
guardats. Els primers foren el de

Cortalets, al peu del Canigó
(1989) i el de Bayssellance
(1900), mentre que a casa nos

tra el primer refugi guardat fou el
d'Ulideter (1909).
AI llarg de tot el segle XX es va

multiplicar la construcció de

refugis, guardats o lliures, per
tota la serralada pirinenca a

càrrec d'associacions, clubs,
ajuntaments i particulars. Entre

els que se situen en zones de

tresmils podem destacar la inau-



guració de La Renclusa (1917),
Goriz (1922), Arrémoulit (1924),
Ledormeur (1926), Alfonso XIII a

Piedrafita (1929), Vall Ferrera

(1935), Portillon (1936), Espingo
(1937), Sarradets (1946), Ven
tosa i Calvell (1955), Les Oulet
tes de Gaube (1964).
Més endavant, l'avanç de la tec

nologia permeté la construcció
dels primers refugis-bivacs pre
fabricats. _El primer d'aqgests
refugis d'estructura metàl·lica

amb all lament tèrmic, recobert

de fusta a l'interior fou el refugi
dª Besiberri inaugurat el 1960.

Aquest refugi fou fabricat a

Barcelona pel Comitè Català de

Refugis (CCR) de la FEEC i va

representar la prava de foc del

Comitè "el primer do de pit", en

paraules de Joan Masats, tal i

com ell mateix ens ho explica en

el llibre Homes i refugis, que
recull fil per randa tota l'epopeia
que va representar aquesta
construcció. El refugi fou des
muntat i les peces numerades

per al seu trasllat i posterior
pujada en helicòpter fins a l'em

plaçament definitiu a la bretxa

Peyta, a 2.805 m d'altitud, al

peu del Besiberri Nord, on va

ser muntat i acabat pels propis
constructors. Actualment, més

de quaranta anys després,
aquest refugi ja consta com a

fora d'ús, però fins al seu recent

desmantellament ha estat el

refugi situat a més alçada de tot

el Pirineu, i quan es va construir

fou la primera vegada que

s'emprava l'helicòpter per

aquesta mena de treballs.
Posteriorment s'han bastit pel
Pirineu més refugis-bivacs pre
fabricats, entre ells destacarem

les inauguracions dels situats

en zones de tresmils com el

del Molières (1974), Baborte

(1981), Broate (1988) i el darrer
nou refugi-bivac Besiberri

(2001) que substitueix precisa
ment l'històric refugi de mateix
nom situat a la bretxa Peyta.
El nou refug-bivac Besiberri

està situat just damunt de l'es

tanyet superior a la vall del

Besiberri a 2.200 m d'altitud,
fora del Parc Nacional d'Ai

güestortes i té capacitat per a

18 persones. Està equipat amb

lliteres, matalassos, flassades,
coixins, emissora de socors i

com a gran novetat llum elèctri

ca per placa solar.

La vall de Besiberri, però, ja va

tenir temps enrere un refugi
situat vora l'estany gran de

Besiberri, el Pere Borés. Es trac

tava d'una petita construcció

d'una sola planta bastit pel CEC

l'any 1975 i que va quedar des
truït per una allau poc temps
després de la seva construcció.

Les runes d'aquell refugi, fins fa

poc encara visibles a l'entrada
de l'estany, ens recordaven la

força de la natura quan es des

ferma. Més endavant, el 1986,
l'arquitecte Jaume Brun va

publicar a la revista Muntanya
del CEC un projecte molt ambi
ciós de construcció d'un nou

refugi a l'estany gran del

Besiberri. Malauradament el

projecte no va rebre l'impuls
necessari per tirar endavant.

Ara, però, ja tenim un nou refugi
situat a la vall de Besiberri, que
no pretén substituir l'efímer refu

gi Pere Borés sinó el refugi pre
fabricat situat a la bretxa Peyta,
al costat del Besiberri Nord,
deteriorat pel pas del temps.
En aquesta ocasió no us fem

cap proposta concreta d'activi

tat. El camí de pujada al refugi,
tot travessant l'esplèndid bosc

de Conangles i remuntant les

boniques cascades del riu jun
tament amb l'arribada sobtada
a l'estany gran del Besiberri,
constitueix un espectacle natu

ral de primer ordre que de ben

segur impactarà en els nostres

sentits. L'esforç de remuntar la
vall per gaudir i descobrir

aquesta bonica raconada del

nostre Pirineu s'ho val. El nou

refugi esta collocat en un punt
immillorable per assolir amb

més a menys dificultat tots els

tresmils de la zona, i per a molts

excursionistes la relativa fàcil

ascensió al Besiberri Sud ha

constltuït el seu primer tresmil.

Les primeres ascensions d'a

quests cims van ser totes del

segle XIX: el Besiberri Sud el

1866 per Packei Dashwood; el
Comalofomo el 1882 per Brulle,
Bazillac i Passet; i el Besiberri

Nord el 1899 pels germans
Spont, Barck i el guia Sansuc.
En canvi les primeres ascen

sions catalanes d'aquests cims
no les trobem citades fins ben
entrat el segle XX, entre els

anys 1916 i 1919. La travessia

de la cresta granítica deis

Besiberri (BO inf.) considerada
iot un clàssic en l'alpinisme, es

va dur a terme per primer cop

l'any 1926 per la cordada

d'Artaud, Abadie, Barjon,
Marceillac, Mathe i Oustalet. A
més a més, el refugi es troba

ben situat per fer la travessia
entre el balneari de Caldes de
Boí i la vall de la Noguera
Ribagorçana tot' passant pels
estanys de Gémena, el coll

d'Avellaners i la vall de Besi

berri. Corn podeu veure, tot un

munt de possibilitats per des-

cobrir i explorar que no hem de

deixar escapar.•

Fitxa del refugi
Nom: Refugi-bivac Besiberri

Data inauguració: 20/08/2001

Alçada: 2.200 metres

Terme Municipal: Vilaller (Alta
Ribagorça)

Situació: A la vall de Besiberri, damunt de
l' estanyet superior de Besiberri (longitud
Nord 420 36' 20", latitud Est 40 29' 50").

Propietari: FEEC.Telèfon: 934120777,
internet: www.feec.org, e-mail:

feec@feec.es
Poble més proper: Senet

Refugis més propers: Refugi Ospitau de

Vielha (boca sud del túnel) i refugi forestal

de Conangles
Caracteristiques: Refugi-bivac no guardat.

Construcció prefabricada d' estructura

metàHica amb aïllament tèrmic, recobert
de fusta a l'interior. Capacitat per a 18 per
sones en un sol ambient equipat amb llite

res, matalassos, coixins, flassades, llum elèc
trica per placa solar i emissora

d'emergència.
Accés a peu: Des del refugi forestal de

Conangles (boca sud del túnel de Vielha)
2h 45 min.

Accés amb vehicle: Carretera general de
Pont de Suert a laVal d'Aran fins a un 1'5
km abans d'entrar a la boca sud del túnel
de Vielha, concretarnent al refugi forestal de

Conangles (1.600 m d'alçada). Punt d'inici
on trobarem els indicadors que ens mena

ran cap al refugi.
Activitats: Travessies, alpinisme, escalada,

esquí de muntanya, etc. Ascensions als tres

mils del Besiberri Sud (3.030 m), Besiherri

Nord (3.014 m) i el Comaloforno (3.033
m). Cresta dûs Besiberri (BD inf.).

Cartografia: M@utar¿0-Vall de Boí
1:25.000 i La Ribagorça 1:25.000 Editorial

Alpina
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• Refugi-bivac Molières (2.360 m). I,' Alta Ribagorça. Situat sobre l'estany infe

rior de Molières, al vessant sud de la Girgosa. Accés pel coll de Molières a

per la vall de la Noguera Ribagorçana (boca sud del túnel de Vielha). 12 pla
ces, obert tot l'any (lliure). Inaugurat eI15/09/1974. Gestor: FEEC, Rambla,
41, 08002 Barcelona, telèfon 934 120 777, fax 934.126.353, feec@feec.es

• Refugi Restanca (2.01 O m). La Val d'Aran, Parc Nacional d'Aigüestortes i estany
de Sant Maurici. Situat al costat dret de la presa de la Restanca. Accés per
Valarties i el pont de Rius. 80 places, i 12 en absència del guarda, obert en tem

porada. Inaugurat eI16/8/1970, segona data d'inauguració 2/12/1990. Guarda:

Albert Betran Coll. Apartat de correus núm. 107, 25530, Vielha e Mijaran. Telèfon

mòbil 608 036 559, www.restanca.com. Gestor: FEEC, Rambla, 41, 08002

Barcelona, telèfon 934 120777, fax 934 126353, feec@feec.es

• Refugi Vall Ferrera (1.940 m). El Pallars Sobirà. Situat a la dreta de la sortida

del barranc d'Areste, a la Vall Ferrera. Accés per Àreu. 30 places, i les matei

xes en absència del guarda, obert en temporada. Inaugurat el 22/09/1935.
Guarda: Manuela Arroyo Cruz. Carrer de Dalt 9, 25560 Sort. Telèfon 973 620
754 (guarda) i 973 624 378 (refugi). Gestor: FEEC, Rambla 41, 08002

Barcelona, tèlefon 934120777, fax 934126353, feec@feec.es

• Refugi Ventosa i Calvell (2.200 m). L'Alta Ribagorça, Parc Nacional

d'Aigüestortes i estany de Sant Maurici. Situat a la riba dreta de l'estany
Negre de Boí. AI peu de les Agulles de Travessani. Accés sud per Caldes de

Boí i la presa de Cavallers. Accés nord pels refugis Colomers i Restanca. 70

places i 10 en absència del guarda, obert en temporada. Inaugurat el

11/02/1955, 2a inauguració 3/11/79. Guarda: Miquel Sánchez. Apartat de

correus núm. 80, 25530 Vielha e Mijaran. Telèfon i fax 973 297 090,

www.refugiventosa.com.Gestor:CEC.carrerParadís.1 O, 08002 Barcelona,
telèfon 933 152 311, fax 933 151 408, cec@cec-centre.org

• Refugi Ángel Orús o El Forcau (2.149 m). Parc Natural de Posets-Maladeta,
Sahún, Eriste/Grist. Situat a la vall de t.:Aigüeta d'Eriste/Grist, al peu de la

agulla del Forcau i al sud-est del massís del Posets. Accés per la vall de

Benasc. 98 places, obert tot l'any. El primer refugi fou construït el1946 i el

segon e11987, remodelat i ampliat e12000. Guarda Chema Grau i Fernando

Román. Apartat de correus 1, 22440 Benasque. Telèfon 974.344.044.
Gestor: FAM, carrer Albareda 7,50004 Saragossa, telèfon 976.227.971, fax

976.212.459, fam@fam.es

• Refugi Viadós (1.760 m). Vall de Chistau, San Juan de Plan. Situat a les bor
des de Viadós, a la vall d'Añes Cruces, a l'oest del massís dels Posets.

Accés per Gistain a per els refugis de La Soula, d'Estós a d'Ángel Orús. 70

places, i 6 places en absència del guarda, obert en temporada. Adaptat com

a refugi des del 1963. Guarda: Joaquín Cazcarra. Carrer Moreras 6, 22367
Gistain/Chistén. Telèfon 974 506 163 i 974 506 082

• Refugi Estós (1.895 m). Parc Natural de posets-Maladeta, Benasc. Situat a

la vall d'Estós a la vessant nord del massís dels Posets. Accés per la vall de

Benasc. 120 places, i 25 en absència del guarda, obert tot l'any. Inaugurat
el 01/01/1949, però l'edifici actual és de 1987. Guarda: Joaquín Sánchez i

José Vilalta. 22440 Benasc. Telèfon 974 551 483. Gestor: FAM, carrer

Albareda 7, 50004 Saragossa, telèfon 976 227 971, fax 976 212 459,
fam@fam.es

• Refugi Goriz (2.160 m). Parc Nacional d'Ordesa i Mont Perdut, Torla, Fanlo.
Situat al vessant sud del Mont Perdut, a la part alta de la vall d'Ordesa en el
circ de Goriz. Accés per la vall d'Ordesa, la bretxa de Roland, la bretxa de

Tucarroya a la Vall de Pineta. 72 places, obert tot l'any. El primer refugi data
ele 1922, l'actual fou construït el 1963. Guarda: Joaquin Sanfelix i Endika

Uriondo. 22376 Torla. Telèfon 974 341 201. Gestor: FAM, carrer Albareda, 7,
50004 Saragossa, telèfon 976 227 971, fax 976 212 459, fam@fam.es

• Refugi-alberg Llanos del Hospital de Blilnasque (1.785 m). Parc Natural de

Posets-Maladeta, Vall de Benasc. Situat al Plan del Hospital a l'alta vall de

Benasc. Accés des de Benasc (15 km). 153 places, obert tot l'any excepte el
mes de novembre. 22440 Benasc. Telèfon 974 552 012, www.llanosdelhos

pital.com

• Casa de Piedra (1.636 m). Vall de Tena, Balneario de Panticosa. Situat en el
mateix balneari a la vall del riu Caldares. Accés per la vall de Tena i Panticosa.

96 places, obert tot l'any. Guardes: José Angel Sánchez, Ma Ángeles
Sánchez i Segismundo Martínez. Balneario de Panticosa 22650 Panticosa.

Telèfon 974 487 571. Propietat d'Aguas de Panticosa. Gestor: FAM, carrer

Albareda, 7, 50004 Saragossa, telèfon 976 227 971, fax 976 212 459,
fam@fam.es

• Refugi Pineta (1.220 m). Parc Nacional d'Ordesa i Mont Perdut, vall de

Pineta, Bielsa. Situat a la vall de Pineta, sota la vessant est del Mont Perdut.
Accés per Bielsa, el coll de Cilindre o la vall d'Añisclo. 71 places, obert tot

l'any. Guarda: Enrique Mata i Carlos Irigaray. 22350 Bielsa. Telèfon 974 501

203 r.pineta@teleline.es. Gestor: FAM, carrer Albareda 7,50004 Saragossa,
telèfon 976 227 971 , fax 976 212 459, fam@fam.es

• Refugi La Renclusa (2.160 m). Parc Natural de Posets-Maladeta, Vall de
Benasc. Situat a Plan de la Besurta, a l'alta vall de Benasc, a la vessant nord

del Massís de les Maladetes. Accés per Benasc a per l'Hospice de France i

el port de Benasc. 40 places (normalment 110 places, però actualment en

obres d'adequació) i 20 en absència del guarda, obert en temporada.
Inaugurat el 191 l' Guarda: Antonio Lafont. 22440 Benasc. Telèfon

974.552.106. Gestor: CEC, carrer Paradis, 10, 08002 Barcelona, telèfon

933.152.311, Fax 933.151.408, cec@cec-centre.org i FAM, carrer Albareda,
7, 50004 Saragossa, telèfon 976.227.971, fax 976.212.459, fam@fam.es

• Refugi Respomuso (2.120 m). Vall de Tena, Sallent de Gállego. Situat en el
circ de Piedrafita sobre la riba nord de la resclosa de Respomuso. Accés par
Sallent de Gallego a els colls d'Arriel, de la Facha a de Saint-Martin. 105 pla
ces, obert tot l'any. Construït el 1993. Guarda: Toni Martí, Ursicinio Abajo,
David Abajo i Javier Abajo. 22640 Sallent de Gállego. Telèfon 974 490 203.
Gestor: FAM, carrer Albareda, 7, 50004 Saragossa, telèfon 976227971, fax

976.212.459, fam@fam.es

• Refugi-bivac Tabernés (1.740 ml, Vall de Chistau, San Juan de Plan. Situat
al marge esquerra del Zinqueta de la Pez, a l'alta vall de Gistain, a 2,5 km de
Viadós. Accés per la vall de Gistain. 30 places, obert tot l'any (lliure). Gestor:

Ajuntament de Gistain, 22367 Gistain, telèfon 974 506 074

.
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• Refugi Arrémoullt (2.305 ml. Bearn, vall d'Ossau-Laruns. Situat aillac d'Arrémoulit, a la vall de Soussouéou. Accès par le Caillou de Soques i la Vall d'Arrious
o pèl telecadira i el tren d'Artouste des de Fabrèges. 29 places, obert en temporada. Construït el 1906 i destruït el 1912; refet el 1914 i novament destruït el

1915; finalment l'actual fou edificat el 1924. Guarda: Pierre-Jean Pradalier. Camí Massou 11, 64110 Saint Faust. Telèfon 00 33 559 831 504 (guarda) i 00 33
559 053 179 (refugi). Gestor: CAF de Pau, carrer René Fournets 5, 64000 Pau, telèfon 00 33 559 277 181, fax 00 33 559 980 859 (de dilluns a divendres de

17 h a 19 h), clubalpin-pau@wanadoo.fr

• Refugi Barroude (2.355 ml. Vall d'Aure I Aragnouet. Situat en els llacs de
Barroude. Accés des d'Aragnouet, le Plan i remuntar la vall de La Géla. 35

places, 10 en absència del guarda, obert en temporada. L'actual refugi fou

reconstrut e11990. Guarda: Christian M. Faget. Telèfon 00 33 562 39 61 10

(refugi) i 00 33 559 627 093 (guarda). Gestor: Parc National des Pyrénées,
carretera de Pau 59, 65000 Tarbes, telèfon 00 33 562 443 660

• Refugi Bayssellance (2.651 m). Vall de Luz. Situat sota I'Hourquette
d'Ossoue, vessant est. Accés per la vall de Gaube (Pont d'Espagne) o per
Gavarnie i la vall d'Ossoue. 56 places, 40 en absència del guarda, obert en

temporada. Construït e11899, guardat des de 1900; ampliat el1930 i refor

mat el 2002. Guarda: Paola Gavard. Les Soulagnets, 65200 Bagnères.
Telèfon 00 33 562 924 025 (refugi) i 00 33 562 958 996 (guarda hivern).
Gestor: CAF de Burdeos, cours de la Martinique 96, 33000 Bordeaux, telè
fon 00 33 557 876 666, fax 00 33 557 871 199

• Refugi Espuguettes (2.027 m). Vall de Luz, Gèdre I Gavarnie. Situat al nord dels

Astazous. Accés per Gavarnie i el plateau de Pailla. 60 places, 15 en absència
del guarda, obert en temporada. Ccostruït e11972. Guarda: Patrick M. Tamarel.
Telèfon 00 33 562 924 063 (refugi) i 00 33 562 923 080. Gestor: Parc National

des Pyrénées, carretera de Pau 59, 65000 Tarbes, telèfon 00 33 562 443 660

• Refugi La Glère (2.160 m). Barèges I Néouvielle. Situat a la vall de la Glère.
Accés per Barèges fins al plateau du Lienz i remontar la vall de la Glère. 70

places, obert en temporada. Inaugurat el 1953. Guarda: Philippe Trey. Gîte

l'Oasis, 65120 Bareges. Telèfon 00 33 562 921 905 (guarda) i 00 33 680 012

564 (refugi). Gestor: CAF de Lourdes Cauterets, Plaça de la République 1,
65100 Lourdes, telèfon 00 33 564 421 367, fax 0033562947970 (de
dimarts a divendres de 15h a 19 h).

• Refugi-bivac Lac d'Aubert (2.150 m). Reserva Natural de Néouvielle. Situat
aillac d'Aubert a 4 km del refugi alberg deillac d'Oredon. Accés per Fabian
i la Neste de Couplan. 15 places, obert només a l'hivern, refugi lliure.

• Refugi-alberg Lac d'Oredon (1.856 m), Reserva Natural de Néouvielle, Saint

Lary Soulan. Situat al costat deillac d'Oredon. Accés per Aragnouet-Fabian.
80 places, i 10 en absència del guarda, obert en temporada. 65170

Aragnouet. Telèfon 00 33 562 396 333 i 00 33 562 394 722, www.chalet

neouvielle.com/refuge.html
• Refugi Larribet (2.072 m). Vall d'Azun. Situat al Pla de Larribet. Accés per

Arrens, Plan d'Aste, cabana de Domblas i després la vall de Larribet. 61 pla
ces i 35 en absència del guarda, obert en temporada. Construït el 1958,
guardat des de 1969; renovat e11992. Tèlefon 0033562972539 (refugi),
refuge.larribet@free.fr. Gestor: CAF de Lourdes Cauterets, Plaça de la

République 1, 65100 Lourdes, telèfon 00 33 564 421 367, fax 0033 562
947 970 (de dimarts a divendres de 15h a 19 h).

• Refugi-bivac Ledormeur o Bala\'louiil (1.910 ml, Ouzom I Val d'Azun. Situat
sobre un contrafort de la cresta Fachon. Accés per Arrens, Plan d'Aste,
cabana de Domblas i Plan de Labassa. 12 places, obert tot l'any (lliure).
Inaugurat el 1926. Gestor: CAF de Tarbes, bd du Martinet 46, 65000 Tarbes,
telèfon i fax 00 33 562 369 323 i 00 33 562 365 606,
clubalpin. tarbes@wanadoo.fr.

• Refugi Marcadau o Wallon (1.865 m). Vall de Cauterets. Situat dins l'alta vall de

Marcadau. Accés per Pont d'Espagne. 120 places, i 35 en absència del guarda,
obert en temporada. Construit el 1905 i ampliat el 1923. Guarda Tristan Badie.

Plaça d'Artois 8, 31170 Tournefeuille. Telèfon 00.33.562.926.428 (chalet) i 00 33
561 859343 (guarda). Gestor: CAF de Tarbes, bd du Martinet 46, 65000 Tarbes,
telèfon i fax 00 33 562 369 323 i 00 33 562 365 606, clubalpin.tarbes@wana
doo.fr.

• Refugi Oulettes de Gaube (2.151 m). Vall de Cauterets. Situat al llac de

Gaube. Accés des de Cauterets, Pont d'Espagne, vall de Gaube. 75 places,
i 16 en absència del guarda, obert en ternporada. Construït entre 1962 i

1964. Guarda Karine Depeyre. Apartat de correus 32, 65112 Cauterets
Cedex. Telèfon 09 33 562 926 297 (refugi) i 00 33 561 858 558 (guarda).
Gestor: CAF de Lourdes Cauterets, Plaça de la République 1, 65100

Lourdes, telèfon 00 33 564 421 367, fax 00 33 562 947 970 (de dimarts a

divendres de 15h a 19 h).
• Refugi Packe (2.534 m), Néouvielle. Situat a l'Oest del massís, al coll de

Rabiet. Accés per Luz-Saint-Sauveur, Barèges i el refugi de la Glère o des del

poble de Betpouey pujant per la vall de Bolou. 8 places, obert tot l'any (lliu
re). Inaugurat el 1895. Gestor: CAF de Lourdes Cauterets, Plaça de la

République 1, 65100 Lourdes, telèfon 00 33 564 421 367, fax 00 33 562

947 970 (de dimarts a divendres de 15h a 19 h).
• Refugi Sarradets o Brèche de Roland (2.587 m). Vall de Luz, Gèdre I

Gavarnie. Situat sota la Bretxa de Roland. Accés pel Port de Gavarnie, per
la vall de Pouey d'Aspey, per l'Echelle des Sarradets o per Ordesa (refugi
Goriz). 57 places, i 30 en absència del guarda, obert en temporada. Construit
e11946. Guarda: Lionel Marquis. Quartier des Aoulès, 64800 Arthez d'Asson.
Telèfon 00.33.683.381.324 (refugi) i 00 33 559 714 598 (guarda). Gestor:
CAF de Tarbes, bd du Martinet 46, 65000 Tarbes, telèfon i fax 00 33 562 369

323 i 00 33 562 365 606, clubalpin.tarbes@wanadoo.fr
• Refugi-bivac Tucarroya (2.666 ml. Vall de Luz, Gèdre I Gavarnie, Pineta.

Situat a la bretxa de Tucarroya, sobre la cresta fronterera. Accés des del
Balcó de Pineta, o des de la vall d' Estaubé o des de Gavarnie per la

Hourquette d'Alans. 12 places, obert tot l'any (lliure). Construït el 1893,
ampliat el 1927 i restaurat el 1978 i 1999. Gestor: CAF de Lourdes

Cauterets, Plaça de la République 1, 65100 Lourdes, telèfon 00 33 564 421

367, fax 0033562947970 (de dimarts a divendres de 15h a 19 h).

"

absència del guarda, obert en temporada. El primer refugi data de 1936,
l'actual de 1995. Guarda: Régis Gatti. Telèfon 0033 561 793 815 (refugi).
Gestor: CAF Toulouse, carrer de l'Orient 3, 31000 Toulouse, telèfon 0033
561 637442, fax 00 33 561 639660, clubalpintoulouse@wanadoo.fr

• Refugi I.a Soula (1.850 m), Regió de Luchon, Vall de Louron. Situat a la sor

tida de les gorges de Clarabide. Accés per Loudenvielle i la central elèctrica
de Tramezaygues. 50 places, obert en temporada. Edificat el 1930 i habilitat
com a refugi el 1962. Guarda: Christophe i Jean-Marc. 65240 Génos. Telèfon
0033562996840 (refugi), 00 33 689 883 417 iOD 33 689 883 374 (guar
des) i jiembe@mac.com. Gestor: Societé Hydroélectrique.

• Refugi Vénasque (2.239 m), Regió de Luchon, Hospice de France. Situat a

l'alta vall de la Pique, en direcció al Port de Venasque. 14 places, i 6 en

absència del guarda, obert en temporada. Construït el 1961. Telèfon 00 33

561 792 646 (refugi). Gestor: CAF Toulouse, carrer de l'Orient 3, 31000

Toulouse, telèfon 00 33 561 637 442, fax 00 33 561 639 660, clubalpintou
louse@wanadoo.fr

Refu is de l'Arie'a (Arië e)
• Refugi Etang du Pinet (2.240 m). Vicdessos, Auzat. Situat al costat de l'estany. Accés per Auzat i la vall deVicdessos. 55 places, i 15 places en absència del

guarda, obert en temporada. Inaugurat el 1992. Guarda: Daniel Meunier. Avinguda des évadés de France 51, 09200 St. Girons. Telèfon 00 33 561 648081

(refugi) refugedupinet@voila.fr. Gestor: CAF montagnards ariegeois, carrer d'Albret 24, 09000 Foix, telèfon 00 33 561 650109, clubalpin.ariege@free.fr



A mesura que un s'acosta als massissos més ele

vats de la serralada pirinenca s'alegra que la quantitat
de refugis disti molt encara de ser la considerada

"normal" segons el cànon dels Alps. D'aquesta mane

ra, alguns dels vessants dels seus cims més alts con

tinuen lliures de tota infraestructura. Això, que pot
semblar contradir-se amb l'esperit d'apropar la gent a

la muntanya, té a veure amb l'afany de trobar, entrat el

segle XXI, racons on encara es respira l'aire i l'esperit
dels pioners de fa dues centúries i la seva manera

d'apropar-se als cims.

Aquests llocs on el passat ens atrapa són els bivacs

i aixoplucs que, en absència de refugis, aquella gent
va improvisar aprofitant l'oferiment de la natura capri
ciosa. Us proposem apropar-nos a tres d'ells.

¡
,

El bivac de Cregüenya i el pic Le Bondidier

Sembla estrany que ningú hagi volgut construir cap

refugi en tot aquest vessant del massís de la Maladeta

envoltat de tresmils. Per accedir-hi cal recórrer la

pista en bon estat que, pel marge esquerre del riu

Ésera, uneix el Plan de Banys i el Plan de Senarta fins

al pont de Cregüenya (1.470 ml, situat sobre les

aigües que baixen deillac homònim. El camí puja en

fortes llaçades seguint els salts d'aigua que fa el riu,
sempre a l'ombra del bosc i fins a un gran pla situat a

2.000 m anomenat la Pleta de Cregüenya (2 hl.
Llavors prenem un camí que traça una diagonal

sota la Cresta d'Alba i arriba a l'inevitable zona de

grans blocs granítics, on cal estar atents a les fites.

Aquestes ens porten directament a la desembocadu

ra deillac de Cregüenya, de forma capriciosa i retor

çada, que amb les seves 43 hectàrees és el tercer

més gran dels Pirineus. Per acostar-nos a la seva riba,
cal remuntar encara uns vint o trenta metres i entrar

en un complex sistema de grans llastres que dificulten

el pas i el retorn a la vora del llac. Quan finalment ens

hi trobem, avançant uns centenars de metres topa
rem, a la riba mateix del llac, amb el bivac (4 hl.

És evident i gairebé perfecte: una llastra inclinada

sobre una pedra llisa que s'endinsa sobre eillac dei

xant espai per a unes sis persones o fins i tot per a

una tenda de campanya. Ja fa temps que algú, pot
ser els seus primers ocupants, caçadors d'isards del

segle XIX, va tancar-lo amb un mur de pedres super

posades d'un metre d'altura que deixa l'obertura de

la porta per l'única entrada possible a l'espai.
L'encant li ve de la situació, sobre mateix de les

aigües -podríem dir que és un "bivac amb vistes"- i

de l'entorn del llac, amb els pics de Cregüenya, de

Pedres Albes i d'Aragüells cap al sud i el sud-oest.
A títol personal, el primer cop que vaig visitar la zona

anava sol i al bivac, on també

vaig estar sol, hi vaig plantar
una petita tenda. Aquella nit

va caure na intensa tempes
ta acompanyada de molts

llamps, i jo vaig gaudir d'a

quell dantesc espectacle
visual perfectament arrecerat

i a cobert. És d'aquelles
situacions que creen lligams
emocionals inesborrables
amb determinats llocs.

En qualsevol cas, si hem
arribat fins aquí, seria una

llàstima que no aprofitéssim



per pujar a algun dels tresmils accessibles per aquest
vessant. El més aïllat de la resta del massís és, sens

dubte, el pic de Le Bondidier, un cim molt poc visitat,
tot sigui dit. Primer cal accedir a l'extrem del llac de

Cregüenya, sota la impressionant verticalitat de la

cara sud de la Maladeta, i remuntar per un corriol

-assenyalat amb fites- el ressalt per on baixa l'aigua
de I'ibon de la Maladeta. Un cop hem accedit a

aquest llac, el cim és la lIa;ga carena que hi ha a l'es

querra de l'evident collada de Cordier, a 3. î 2î m. De

la collada cal carenejar per grans blocs cap a l'oest.

Quan l'aresta esdevé més aèria es pot baixar pel ves

sant nord per un sistema de feixes més o menys evi

dents fins a l'inevitable grimpada final-pas de II grau-,

que ens deixa al cim (3. î 45 ml en uns î 5 minuts des

de la collada. Des del cim tenim vistes sobre tot el

sector de la Maladeta fins al pic d'Alba i, cap a

ponent, tot el massís del Posets i la carena frontere
ra del Perdiguero.

Les coves de Bellevue i el massís del Vignemale

A finals del segle XIX, l'aristòcrata Henry Russell es va

enamorar del massís del Vignemale fins al punt d'ad

quirir-lo a l'Estat francès per al seu ús personal fins a la

seva mort. L'home, lluny de ser un sibarita, tenia més
aviat un esperit obert i apassionat que el portà a gaudir
de la "seva" muntanya des de la més profunda unió

amb aquesta. A tal efecte es feu construir a més de

tres mil metres, a la confluència de la glacera d'Ossoue
amb la roca, una cova on poder fer estades lluny de tot

i de tothom. Més tard en baixar el nivell del glaç en va

fer excavar de noves que encara avui podem observar.

.. AI mateix temps el comte Russell es feu construir una

altra sèrie de tres coves on pernoctar a la ruta de puja
da a la rnuntanya, a una altura de 2.450 rn, al costat

mateix del camí que venia de Gavarnie. El lloc fou

escollit per les seves vistes sobre la vall de pujada i d'a

quí el seu nom: Grottes de Bellevue, que en català vol

dria dir "coves de la bella vista".

El fet que durant els estius de 200î i 2002 el refugi
de Bayssellance estigués totalment tancat per unes

obres d'ampliació ern va brindar l'oportunitat de fer nit

en una d'aquestes grutes en el meu afany de conque
rir el cim del Montferrat. Aquest cop les coves foren

providencials per a mi, ja que només arribar-hi esclatà

una tempesta que ja no va parar en tota la tarda.
Cal dir que, en una primera visita al massís, en pas

sar per davant d'aquestes coves camí del refugi
alguns companys ni se les van mirar. Jo vaig fer-ho i el

record que durant anys n'havia guardat era la pudor
que en feien dues, ja que més d'un les havia fet servir
com a vàter d'emergència. L'última vegada, sabent

que el refugi era tancat, hi pujava amb certa recança

però a Gavarnie m'havien garantit que eren netes. Així
va ser, algú les havia netejat a consciència. Les tres

coves tenen una superfície interior per a unes quatre
a cinc persones, tenen porta metàl·lica i a la tercera

pujant hi ha un banc d'obra on seure i cuinar. Em va

sernblar la més confortable i plana per dormir. Com he

dit, només arribar es va posar a ploure, així que no

vaig tenir altre remei que gaudir tota la tarda de la

pluja i la vista de la vall, ah! i de les incomptables visi

tes d'excursionistes francesos xops i camí de la vall

que paraven a fer un mos a a arrecerar-se una esto

na de la pluja.
Després d'una nit en tan encantador aixopluc, calia

encarar alguna ascensió al cor del massís del

Vignemale, per la qual cosa, fas quin fas l'objectiu,
era necessari calçar-se els grampons i aventurar-se

per la llengua de la glacera més ben definida i "de lli
bre" dels Pirineus. Des de les coves, en unes dues

hores ens trobarem a l'amfiteatre glacial més bonic

de la serralada envoltats de vuit tresmils: el

Montferrat, el Central, el Cerbillonar, el Clot de la

Haunt, La Pique Longue, el Pitan Carré, la Punta

Chausenque i el Petit Vignemale. Triar-ne un o uns

quants és cosa vostra. - P.G.

P.G.
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L'Abri Michaud al Balaitús: la nit a prop deis clàssics

Ben amunt del vessant occidental del magnífic
massís del Balaitús trobem un bivac idoni per a reviu

re les passes dels primers pirineistes. És l'Abri

Michaud, arranjat per Sallenave, amb paret seca,

porta, finestra i espai planer per a unes 5 persones,

tot aprofitant una cavitat sota dues grans roques al

peu de la Gran Diagonal. Aquesta profunda clivella

que ratlla la piràmide summital permet una via relati

vament fàcil per l'oest. Els germans Cadier, en les

seves escalades de la primera dècada del segle XX, ja
havien anomenat aquest aixopluc natural Rocher du

Coucher, deixant clara la seva utilitat ("penya per

jaure"). Situat a 2.650 m d'altitud, gaudeix d'un

ambient únic, especialment en el moment de la posta
de sol darrere del Midi d'Ossau.

Naturalment podem pujar al Balaitús, però us pro

posem de no ser esclaus de la cota mítica dels tres

mils i passar abans per una punta poc concorreguda
en homenatge als primers ascensionistes, Peytier i

Hossard. El 1825, aquests topògrafs militars france

sos van arribar al Balaitús i, a més, hi van acampar

durant vuit dies per fer les triangulacions geodèsi
ques, fins que una tempesta els féu marxar a la des

esperada. Aquesta gesta insòlita no va tenir cap
ressò, més enllà dé les pròpies notes de treball carto

gràfic. Uns metres més avall del bivac un replà del tar

teram correspon al Rocher du Déjeuner ("penya del

desdejuni"). Allà van parar a fer un mos, el 1864,
Charles Packe i el guia Gaspard, amb la mirada posa
da en la Gran Diagonal i intuint que, després de dies
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de recerca, havien trobat el pas cap a aquest gran
cim que suposaven verge. Tant Packe com, al cap de

pocs dies, el seu amic el comte Henry Russell, en arri

bar al cim per l'aresta oest, van sorprendre's de trobar

una torreta i restes de l'estada èpica dels geodèsics
40 anys abans.

Tot l'entorn i l'itinerari proposat són una impregnació
d'història a través de la toponímia. Sortim del bivac,
en un lleuger descens, a creuar el Col Noir.

Resseguim el peu de l'enorme paret de Batcrabère i

voltem cap a darrere de l'Agulla Lamathe. Remuntem

llavors la coma glacial de l'Arrailie i, per l'ample llom

del Boulevard Packe, desemboquem al Cap
Peytier-Hossard de 2.995 m. En primer terme tenim

el Balaitús emmurallat amb la Torre de Costerillou

sobre la glacera de les Néous. Seguim la cresta

decantats al nord per unes vires senzilles, però a vol

tes aèries, fins a la bretxa Peytier-Hossard. Per acce

dir des d'aquí al Balaitús proposem baixar a la glace
ra a buscar la xemeneia de les Néous o seguir a la

dreta la Vira Beraldi, que enllaça amb la part alta de la

Gran Diagonal a la Bretxa dels Isards. L'historiador

Beraldi, el més gran estudiós del pirineisme, va con

cloure que els geodèsics havien coronat el cim per

aquesta estreta vira exposada a relliscades voladores.

En qualsevol dels dos casos, per un terreny descom

post arribem al cim, on trobem els vèrtexs geodèsics
francès i espanyol, potser excessivament aparatosos;
però, al cap i a la fi, cal reconèixer el paper fonamen

tal que sempre ha jugat la cartografia en el muntan-



yisme i tenir present la feinada silent que hi ha darre

re, com feren en aquell moment Peytier i Hossard.

Des del cim el descens el podem fer amb precaució
per la Gran Diagonal o, si busquem millor roca, per l'a

resta Packe-Russell, per on el primer va fer patir la

seva gossa Ossue (recordeu la vall del Vignemale del

bivac anterior), i el segon es va impressionar tant, que

posteriorment va haver de disculpar-se per la descrip
ció tremendista que n'havia fet. Retornem, de totes

maneres, a l'abric amb temps suficient per baixar a la

vall. Però tindrem ganes de repetir una nit tan delicio

sa i dedicar-nos a la contemplació. Allà estimarem

Russell, que cantava les excel·lències d'un bivac sota

una roca a la Toue de Larribet frisós per aquesta
ascensió al Balaitús. Per contra riurem a pleret d'un

altre anglès, el primer president de l'Alpine Club, John

Ball, que tres anys abans maleïa dues nits passades
en cabanes de pastors per intentar el cim.

S'ha parlat molt de Russell com a essència del piri
neisme, però en realitat crec que és la parella Russell

i Packe la que defineix el seu esperit: Russell, el poeta
que busca el repte personal, i Packe I'exporador
metòdic i estudiós. Segurament faltaria un tercer

aspecte que no arriba fins molt després: la recerca de

la dificultat des d'una òptica esportiva i alhora artística,
que en aquest massís l'encarnarien indiscutiblement

els germans Cadier. Ells van defugir el serveis dels

guies, i d'aquesta manera van obrir la porta a la popu
larització del pirineisme. Després de l'aristocràcia i la

burgesia científica o balneària, per fi el poble accedia

als grans cims.

La forma més ràpida d' accés al bivac pot ser des de

Sallent de Gállego pels Estanys d'Arriel, però us reco

mano prendre-us-ho amb més temps: entrar per la

Vall d'Arrious i passar pel refugi d'Arremoulit, tot

seguint els passos del guia Orteig. Anant o tornant

podrem fer el Pallas, una piràmide de 2.974 m amb

més caràcter que molts tresmils. Per l'aresta nord o

Aresta dels Geodèsics, recordarem de nou els primers
ascensionistes, Peytier i Hossard, que hi arribaren

entre la boira creient enfilar-se al buscat Balaitús.

En resum, podem fer un itinerari d'alta muntanya
sense cap dificultat acusada, però amb passos deli

cats i terreny que exigeix els cinc sentits. Per a més

detalls informeu-vos a El Macizo de Balaitous de

Jesús M. Rodríguez amb edicions Goilur del 1985, o

el segon volum de Pirineos de Miguel Angulo amb edi

cions Elkar.

M.J.C.



"En alguns llocs, la neu era dura i els obligava a tallar esglaons". Font: ABE

EIs membres de la companyia d'esquí del Regiment
Pirinenc número 1 de Catalunya eren muntanyencs de

gran resistència i molta experiència, com pertoca a una

unitat de xoc i d'elit. Per això, en fer l'Excursionisme aquest
homenatge al butlletí de juny de 1935 dedicat als cims de

tres mil metres, no podíem desaprofitar l'ocasió per pre
sentar-vos alguns fragments del currículum excursionista

d'aquells homes mítics que feren història al servei del país.
El tinent d'intendència Enric Ribera fou el primer home de
la península a pujar el Mont Cerví, de 4.505 metres, jun
tament amb tres guies, el 1922. Trobem el relat de la

gesta al butlletí del CEC de setembre de 1933, on explica
que des de Zermatt com entrenament pujà al Gornergrat
de 3.136 metres i l'endemà ascendí al refugi de
Belvedere a 3.300 i d'aquí al refugi Solvay a 4.000:
"Foren moltes les vegades que haguérem d'aplanar-nos a

terra a fi d'oferir la menor resistència possible al vent.

Trossos de neu glaçada produits per les petjades del guia
capdavanter volaven per damunt dels nostres caps. Les
mans balbes a causa del vent gelat, denunciaven un

començament d'insensibilitat. (. . .) Per fi ens arreceràrem
darrera una roca (.. .). Som a la part més difícil de l'escalada

(. . .). És d'esfereidor mirar a dreta i esquerra d'aquesta ares

ta completament vertical, car per dos costats s'obren abis
mes (. .. .) Vols de corbs grans i negres, van rodejant la mun

tanya en forma de sardana, espiant /'ensopegqda d'algú
per fer-hi després un festí. Els guies van pronuncient en

alguns passos els noms d'alpinistes morts a causa d'es

timbada, de despreniments de pedres a del fred.
"

Més endavant també explica com el dia clar els permet
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gaudir de la panoràmica des dels Alps Bernesos fins al
massís del Pelvoux des del grup de Michabel al Mont

Perdut.

Joan Coromines, el filòleg, comenta en la publicació del

CEC de juny de 1934 que en el campament que cada

estiu organitzava Pompeu Fabra al planell de Trapa a una

hora d'Espot els permetia �ssolir cims pròxims als de tres

mil metres com el Pic de Peguera, l'agost de 1932.

El tinent Andreu Xandri explica en el butlletí de gener de
1935 la seva ascensió al Mont Cerví a principis de juliol
de 1934, acompanyat del seu amic Albert Casanellas i els

guies Luigi Carrel i Giuseppe Pellissier, i comenta que
després de dormir a l'Hotel des Jumeaux, a Buevil,
començaren la pujada pel Couloir Whymper perquè a la
ruta normal del coll del Lleó hi havia molta neu. Pujaren
en dues cordades, Carrel amb Casanellas i Pellissier amb

Xandri.
En alguns llocs, explica, la neu era dura i els obligava a

tallar esglaons:
"Cal anar amb compte, tallar força esglaons, assegurar la
corda voltant-la al picot enfonsat a la neu a passant-la pel
cantó còncava de les cornises. Com que jo no porto picot,
a estones m'he d'agafar a la mateixa aresta i el fred arriba a

molestar-me de debò a les mans".
Passaren la nit al refugi Lluís Amadeu de Savoia, a 3.830

metres, i l'endemà continuaren. Xandri considerà el punt
més difícil el que es coneix amb el nom de l'Espatlla, amb

pendents glaçats de gran fondària a banda i banda:

"L'abisme es va obrint als peus i es fa per tots costats cada

vegada més fantàstic i més impressionant".



En arribar al cim el dia era claríssim i explica que la vista
era formidable i que es veien valls, geleres i els cims del

Mont Rosa, Brethorn, Lyskamm, els dos bessons Castor i

Polux, el Weisshorn, el Rothorn, la Dent Blanca i, per
damunt de tots, majestuós, el Mont Blanc.
El capità Narcís Casas i el caporal Josep Gutiérrez, socis

de la UEC, havien assolit la Pica d'Estats en diverses

ocasions i Casas comenta en la seva biografia que el
febrer de 1935 va anar a Sestrieres, als Alps italians, on

feu les primeres hivernals peninsulars als cims de
Rocnosa (3.145 m) i Banqueta (3.094 m).
Jaume Llopart, de la UEC de Mataró, explica en el nostre

portaveu de novembre de 1936 l'ascensió al Cómolos

Pales, de 3.007 metres, entre el 21 i el 28 de juliol de

1935, mentre estaven al campament de l'estany de

Cavallers. L'acompanyaven Joan i Francesc Rigual i

Francesc Carbonell. Mentre ascendien, comenta, "gros
ses congestes s'escampen arreu pujant fins al peu d'una
estimbada cresta tallada pel mig per una bretxa que
separa aquest pic de Collarenos. ( ... ) Tot llueix al nostre

entorn, baix els raigs cremats de l'astre que ens enrogeix
la pell ( ... ) anem pujant fins l'última congesta que besa la

cresta. Aviat emprenem de flanc direcció sud i per entre

grosses roques d'escalada assolim el Cómolos Pales

sense dificultat. ( ... ) Està format per un conjunt de curtes

parets i blocs gens segurs i inestables. Des d'aquest cim

és gaudeix d'excel-lents vistes sobre les serres de

Besiberri, Tumeneja i Montardo"
Posteriorment pujaren el Comaloforno, de 3.005 metres,
on sortejant costerudes agulles efectuaren una completa
sessió de gimnàstica a mesura que pujaven les parets.
La roca, benigna, els va permetre superar els passos tot

grimpant. En assolir el cim el cel cobert només els permet
gaudir d'una part del massís de la Maladeta, al nord-est
del Montardo i la serra de Tumeneja entre boires. Més a

prop d'ells s'aixeca imponent la cresta dels Besiberris.
Acabaren les vacances pujant la Maladeta pel coll de
Ferro i el de Salenques.
Joaquim Toldrà descriu en el butlletí del CEC el juny de

1936 la travessa que havia fet l'agost de l'any anterior en

companyia de Francesc Homedes a les crestes de

Selenques i de Tempestats fins a l'Aneto. L'aventura

començà al pla d'Aigualluts plantant la tenda amb mal

temps. L'endemà la inestabilitat atmosfèrica no minvà,
però això no els va fer desistir d'intentar-ho, tot i que final

ment, una forta calamarsada els va fer renunciar. El

següent dia ho intentaren novament, però més amunt del

coll de Selenques van haver d'abandonar altre cop per la

forta nevada. Feren un bivac improvisat prop de les agu
lles de Selenques, que assoliren l'endemà: "La boira sols

ens permetia la visió a cent metres", explica Toldrà.

El següent dia després de dormir a la vall de Llosàs feren

camí de l'Aneto per la bretxa de Tempestats: "A l'esvo

ranc de la bretxa, el vent bufa ferm i compromet sense

sorpresa que pugen les boires i que venen vers nosaltres
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negres nuvolades provinents del Cotiella", explica. A

l'Aneto hi arribaren, però la boira i el mal temps no els va

permetre veure res. Dies després sortiren de La

Renclusa fent via vers al Pic Maleït, la Punta d'Astorg i

l'aresta de Cregüenya, que coronaren amb èxit.

L'última ressenya abans de la contesa bèl-lica i de la

constitució del regiment és la del caporal Josep Lliró al

butlletí de la UEC de desembre de 1936 on comenta que,

després de l'ascensió a la Maladeta i d'arribar a les

Escaldes d'Andorra, decidiren el 2 d'agost de 1936, jun
tament amb els amics Semir i Jaume i Joan Roca, pujar
la Pica d'Estats. La primera nit la passaren a Orris de

Soulcem i el dia següent pujaren el Montcalm de 3.080

metres i després la Pica, des d'on contemplaren la for
mosa panoràmica amb la visió de les muntanyes de la

Vall Ferrera i el fosc estany d'Estats: "Un isard solitari es

deixa veure en les profunditats del barranc de Riufred i

nosaltres contemplem llarga estona les seves àgils evo

lucions sobre la neu i la roca, completament ignorant que

algú l'està espiant." Dormiren al refugi de la Vall Ferrera i

seguiren la travessa fins a Arinsal, a la Massana, nova

ment a Andorra.

Després de la guerra, els integrants de la companyia con

tinuaren la seva activitat excursionista i alpinista. Com a

exemple recordo, amb molt d'orgull, haver pujat la Pica

per primer cop l'any del Centenari de l'Excursionisme
Català en companyia de dos muntanyencs de pedra
picada, el meu pare i el capità Narcís Casas. I també cal
destacar les expedicions del capità Carles Balaguer als

Alps, al Caixmir i al Nepal.
Tenim l'honor de poder manifestar que la majoria d'a

quells homes de la companyia d'esquí que demostraren

el seu tremp i coratge, tant en el seu esport com en la

defensa de Catalunya i les seves institucions, eren socis

de la UEC .•



Festival de Cinema de Torelló

Un any més, entre el 14 i el 23 de
novembre Torelló va acollir el festival de
Cinema de Muntanya i Aventura, El fes
tival complia el vint-i-unè enlverserí. AI

llarg d'aquests anys ha adquirit una gran
valoració, fins al punt d'esdevenir un

dels millors del món en la seva especia
litat. Torelló ens sorprèn any rere any, ja
sigui per les personalitats convidades,
"els mites", com per les pel-joules.
El festival dóna una especial importància
a la qualitat i a la temàtica dels films, En

aquesta edició se'n presentaven 92

procedents de vint-i-cinc països.
Lalpinisme, els esports de muntanya i

l'ecologia han estat els temes centrals
del certamen, El jurat estava format per
un alpinista i quatre especialistes en

cinematografia,
El personatge convidat era Maurice

Herzog, que després de déu anys d'in
tentar fer-lo vindre a Torelló, finalment
s'ho va poder combinar per assistir al

festival. Maurice Herzog va ser el primer
alpinista a pujar un vuit mil i a la localitat
osonenca va protagonitzar els espais de

la nit temàtica sobre l'Annapuma i el

cafè xerrada, Altres convidats d'elit van

ser Alberto lñurrategui -guanyador del
màxim guardó, el Vila de Torelló- i Nil

Bohigas, que van acompanyar Herzog a

la nit temàtica, Així mateix, han passat
pel festival grans alpinistes catalans

com en Jordi Pons, que als seus setan
ta anys protagonitza l'ascensió a la

paret nord del Dru, o Francesc
Guillamón i Sergi Mingote,

La pel·lícula guanyadora del gran premi
Vila de Torelló va ser Hire Himalaia,
d'Alberto lñurrategui, que va encisar el

públic, La pel·lícula narra la pèrdua de
Fèlix, germà del director, mentre asso

lien el seu dotzè vuit mil. És tracta d'un
film de gran qualitat humana, ple d'emo
tivitat, que fa reflexionar sobre el signifi
cat de la muntanya i la manera d'enfron
tar-s'hi,

El basc Alfonso Madinabeitia es va

endur dos premis: el de millor film de

muntanya i el de millor director espan
yol, amb la pel·lícula Póker de ases en

el Capitán, que tracta sobre el viatge
que el director i Juan Miranda van fer a

Yosemite per escalar quatre vies míti

ques,

El coordinador internacional de
Mountain Wilderness i vicepresident de
la UEC, Josep Sicart, va fer lliurament
del premi Mountain Wilderness a la

pel-llcula La Rinconada: eloro del
Glaciar, com a film que millar ressaltava
la defensa de la muntanya, El premi
FEEC a la millor fotografia a: A Man
Cal/ed Nomad, una pel·lícula que abor
da la lluita dels nòmades per sobreviure,

Aquest darrer film també ha guanyat el

A PUNT PER AL BASSIERO 2004
La Secció d'Alta Muntanya i Escalada de la UEC de Barcelona

ja està ultimant els detalls de la que serà la quarantena edició
de la tradicional,travessa d'esquí de muntanya del Bassiero,

Enguany la prova, que se celebrarà el dia 14 de març, coinci
deix amb els actes de celebració del centenari d'activitats de
la Unió Excursionista de Catalunya, A més a més servirà per
decidir el XII Campionat de Catalunya i puntuarà per a la Copa
Catalana d'esquí de muntanya,
Els detalls sobre les inscripcions, el recorregut i la logística de
la cursa els trobareu a la nostra pàgina web de la UEC de

Barcelona, www.uecbarcelona.org

Nou VOLUM DE LA COL·LECCIÓ EXCURSIONISME
El dijous 29 de gener es farà la presentació a Mataró deillibre
Itineraris en BITper /a serra/ada de/ Corredor i e/s va/tants de
Mataró de Toni Llovet i Xavier Saleta, Aquest és el segon que
presenta la Col·lecció Excursionisme, que edita aquesta
revista i que ja té previstos dos nous volums que s'editaran al

llarg d'aquest any, un sobre el romànic del Bages, d'Eliseu
Peidró, i un altre que recuilies millors escalades dels Pirineus,
de Joan Gelabert.
En el cas de la guia de Llovet i Saleta, aquesta ens permet
descobrir amb bicicleta els espais boscosos de l'espai natural
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premi Boreal al millor guió i al millor film

ecològic, que va recollir Conrad Blanc,

El premi del jurat ha estat atorgat a: Le

Defi de Jamie que narra l'ascensió de
Jamie Andrew al Montblanc després de

perdre les mans i els peus per congela
ció l'any 1999 en aquest mateix massís,
on va morir el seu millor amic,

El premi Nivalia al millor film d'esport de

muntanya ha estat per a la pel·lícula The

Big White que narra l'èxit de Borge
Ousland en aconseguir culminar la tra
vessa de Rússia a Canadà passant pel
Pol Nord,

Encara que no ha rebut cap guardó
volem destacar el film Sol a /'Ordiguer
d'Eduard Sallent, una pel·lícula molt

senzilla, però alhora molt maca i natural,
que tracta sobre l'escalada de la via

Anglada-Cerdà a I'Ordiguer (el Cadñ. El

final de la pel·lícula li dóna un punt de

simpatia quan surten els pioners de la

via, Anglada i Cerdà, tot comentant els
vells temps, quan van obrir la via:

n'Anglada explica que volien bateja la
via amb el nom del "pollastre", ja que en

aquella època no hi havia menjar liofilit
zat i ells duien un pollastre, Ha estat un

film maco, N'hi ha hagut molts que ens

han agradat, però, es clar no poden
guanyar tots!

Bea Forés

del parc Montnegre-Corredor i dels voltants de Mataró, una

zona especialment pressionada pel creixement urbenïstc.
Eillibre proposa tres rutes diferents, Les dues primeres van a

buscar sobretot aquests racons naturals que encara es con

serven, Són dos itineraris de pocs quilòmetres però que per
meten gaudir de paisatges d'una gran bellesa a força de fugir
de les zones més fàcils i transitàdes i buscant camins molts
dels quals ja estaven en desús, La primera transcorre per la
cara més assolellada de la serra, mirant al mar, i la segona ho
fa per la part més ombrívola i humida,
La tercera ruta, més senzilla però també més llarga, portarà els
bikers per les carenes del Maresme i del parc natural del

Corredor-Montnegre a través del pistes més amples i transitades,
La presentació, que anirà a càrrec dels autors Toni Llovet i
Xavier Saleta, serà a 2/4 de 9 del vespre allocal social de la
UEC de Mataró, al carrer Nou, rúrn. 29, Hi esteu tot convidats,

LIMITACIONS DE ZONES D'ESCALADA PER NIDIFICACiÓ
Com cada any a partir de gener, i a zones on la presència
d'escaladors pot molestar l'activitat reproductiva d'alguns
ocells, sobretot rapinyaires protegits, s'estableixen limitacions
a algunes zones d'escalada, Aquest període de nidificació es

dóna generalment entre els mesos de gener i juliol. Els pri
mers mesos d'aquest període són molt delicats, ja que els
ous s'han de covar i no es poden abandonar gaire estona,



menys encara en l'ambient fred d'aquest temps, i és quan
la presència humana pot perjudicar més la niuada,
Els diversos espais protegits a Catalunya, en diferents
modalitats, ja comencen a tenir definida alguna regulació
que afecta l'escalada, A Sant Llorenç de Munt, les restríc
cions afecten les següents zones:
- Indrets on no es pot escalar: Can Pèlacs, Cova Roja, el

Mugró, turó dels Cabrits, turó del Boc, turó de les Nou
Cabres, la Morella, paret de les Foguerosses (excepte algu
nes agulles), canal del Llor, agulles del Serrat deia Coca, el

Montcau, Matarrodona, agulles de Matarrodona, Castell del

Boc, el Paller de Tot l'Any, la Roca Salvatge, Castellsapera,
Roques de la Coca, els Cortins, Castell de la Serra de

l'Espluga, turó del Mal Pas de Puigdoure, les Formigues, la
Castellassa del Dalmau i la Pallera, roca del Corb, Morrals
de la Mata, Morral de la Bassa, Morral d'en Bens,
- Zones restringides temporalment entre 1'1 de gener i el
31 d'agost: el Paller de les Foguerosses, el Gegant de les

- Foguerosses, agulla petita de les Foguerosses, parets
inferiors de la Roca Mur, el Cavall Bernat de la Vall, els

Emprius,
També hi ha restriccions a la zona de Collegats, on trobem

una gran presència de rapinyaires i d'altres espècies prote
gides, Fora de les parets on ja hi ha vies obertes, no s'hau
rien d'obrir ni d'equipar nous itneraris. Per fer-ho cal dema
nar un permís al Control d'Agents Rurals de Sort (Tel. 973
621 100). o al Centre de Barcelona (Tel, 935 740 036) i

explicar el vostre cas i demanar informació de si hi ha nidi
ficació d'alguna espècie protegida a l'esmentada paret.
En aquesta zona, entre desembre i juliol no es pot escalar
en les següents parets: la Picorra del Racó, paret de

Pessonada, Talaies de Baiarri, agulla del Barranc de Sant

Pere, agulla Aarón, moles del Pessó, tossal de l'Aliga,
Fora d'aquestes parets, es pot escalar tot l'any en les que
ja existeixen itineraris oberts,
I al sector dels voltants del pantà d'Escales, entre desem
bre i maig no es pot escalar a les següents zones: pic de
Sant Cugat (sector Roc de Conco), serra de Sant Gervàs,
serra de Sis,
També existeixen restriccions als Ports de Beseit i al mas

sís del Garraf, Per a més informació us podeu dirigir a la
Comissió d'Equipaments d'Escalada de la FEEC

InformacIó extreta de V\IV\!ViI. feec. es

.

en u mun n
LJorigen dels noms dels cims
L'interès pels cims més alts dels Pirineus,
des d'una perspectiva històrica, és un

fenomen de finals de segle XVIII. Els pri
mers a pujar els tresmils dels Pirineus van

ser cartògrafs que tenien per missió deli

mitar la línia de la frontera hispano-france
sa. Aquests pioners, del que avui anome

nen pirineisme, es van trobar amb la

necessitat molt sovint de batejar molts

d'aquells pics que s'havien de cartogra
fiar. Eren cims que fins al set-cents no

havien tingut cap interès per la gent que
vivia als Pirineus, per tant, en la majoria
deis casos, eren pies sense nom. Si des

de la perspectiva actual ens fixem amb

atenció en els llistats de noms dels tres

mils ens adonarem que reben uns noms

determinats per diferents motius.

Alguns tresmils reben el nom d'un poble a

d'un indret proper. Entre els que tenen el

nom d'un poble hi ha els casos, per

exemple, del pie d'Aneto a el pie d'Eriste,

els quals reben el nom de dos poblets
homònims de les valls de Barravés i de

Benasc, respectivament. El tuc de

Molières, tresmil en ellímit amb les comar

ques de l'Aran i la Ribagorça, rep el nom

del barranc de Molières, al fans del qual hi

ha molleres; és a dir un tipus d'aiguamoll
en què la vegetació origina torba en des

compondre's. El topònim de Besiberri,
nom genèric d'un massís ribagorçà ben

conegut i amb diferents cotes superiors
als tres mil metres, segons Joan

Coromines, rep el nom d'una partida de

terra del poble de Senet. Segons el mateix

filòleg el topònim provindria de Baso - be

erri que significaria "lloc sota els precipi
cis". Pertant, l'etimologia de Besiberri ens

posa de manifest que l'indret d'interès per
la gent del país, originalment, serien les

pastures de la vall. I, posteriorment, es

degué aplicar aquest topònim a la mun

tanya i als seus cims més alts.

per Ramon Boter de Palau

Hi ha d'altres cims que reben un nom

que, des del punt de vista del seu signifi
cat, són ben clars. Seria el cas, per exem

ple, la Pica d'Estats, cim al límit fronterer

entre dos estats diferents, sota l'adminis

tració espanyola i francesa respectiva
ment. La Punta Alta és un altre cas en

què el nom és de significat entenedor i

que, a més a més, fa referència al fet que
és un dels cim més alts de la zona. Molts

altres cims tenen el nom dels qui els van

explorar, cartografiar a d'aquells qui han

estudiat i divulgat els Pirineus. Són els

noms del pie Lézat, pie Jean Arlaud, pie
Gourdon, Beraldi, pic Rabadá, pic
Navarro, agulla Franqueville, pic Russell,
pie de Célestin Passet a el pie Verdaguer,
entre molts altres.

amb la col'loboració del Centre de

Normalització Ungüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample

El Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, gràcies al conveni signat amb la UEC de Barcelona, posa a l'abast dels socis un ampli
ventall de recursos perquè es puguin comunicar en català:

- sistemes de formació i autoformació
- servei d'assessorament lingüístic
- serveis adaptats a les necessitats específiques de la vostra empresa o organització

Si hi esteu interessats, podeu adreçar-vos a:

• Concepció Arnau • Telèfon 93 451 2445 • Adreça electrònica: carnau@cpnl.org
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Desnivell: des del refugi (1.070
m), 400 m.

Dificultat: PD+ al llarg de 400 m.

En general Il" amb algun ressalt de
mo. Calcari prou bo, d'una

morfologia particular. Una mica
herbat.
Material: amés, casc i un petit joc
de tascons.

Època: de maig a octubre. A evitar
.amb neu.
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per l'aresta
de les Colobres

la Ribagorça
Refugi: es pot dormir al refugi de

pescadors, dit també de Coronas,
que hi ha al final de la pista de
Vallibierna.

Cartografia:full "Valle de

Benasque", Esc. 1:30.000. Ed.

Alpina
Accés: per la pista que puja del
Plan de Senarta cap a Vallibierna.
A l'estiu roman tancada, però hi
ha servei de taxis.



Descripció: Si, com és habitual, les allaus tallen la

carretera a uns dos o tres quilòmetres de Gavarnie,
caldrà carregar els esquís al coll i remuntar la

carretera d'Ossoue durant uns 5 km més. Passada

la cabana de Millàs, la carretera fa cap a un pla
anomenat l'Espugue de Millàs, a·1.71S m, que és

on comença l'ascensió.Tenim dues possibilitats:
a) Guanyar el ressalt que tanca el pla al sud anant a

passar sota una evident cascada que sorgeix a

mitja paret. És per on passa més gent i per on hi

ha els pendents més drets i exposats de tota

l'ascensió.

b) Seguir una canal a l'esquerra del pla que p�ja
cap a la cabana de Lourdes i a la cota 1.900

flanquejar a la dreta per sobre del ressalt i

enllaçar amb les traces de pujada. És una mica

més llarg però menys exposat.
Després guanyem alçada en dues rampes seguides

Descripció: Es tracta d'una aèria i senzilla esca

lada sobre una aresta curiosa i original. La visió

constant de l'esplèndida panoràmica Russell

Aneto, amb l'afegit final d'un ferm recorregut

lacustre, arrodoneixen una completa jornada:
pirinenca.
Per allunyar-se del guirigall del refugi és prefe
rible caminar uns 45' pel bon carni que per

llonga la pista i anar a bivaquejar a qualsevol
dels acollidors prats que hi ha al voltant de la

confluència dels barrancs de Llosàs,Vallibierna i

Colobres. Remuntarem la traça que vorejant el

torrent de Colobres porta al coll del mateix

nom. A l'esquerra sobresurt inconfusible l'ares

ta NO formada en la seva primera part per uns

característics plegaments sinuosos (les "colo

bres").A la seva base s'hi arriba en Ih 15'. Se

supera un sistema de plaques que ens acosten a

aquests plegaments i que es van seguint pel seu

Descripció: Ascensió als pics de l'Infierno per

aquest poc concorregut corredor envoltat de la
més majestuosa zona lacustre del Pirineu ara

gonès. És un corredor curt, però gens menys

preable que porta al cim seguint una de les

línies més elegants i harmòniques de la regió,
amb un superb decorat final que avarca des del

Midí d'Ossau al Vignemale.
Sortint del balneari pugem cap al N per un

bon carni que en la primera part remunta unes

bellissimes gorges en direcció als embassaments
de Bachimaña. Més amunt a l'Ibón Azul Bajo
(2.380 m) trobem una cabana -refugi lliure en

molt bones condicions, 2h 30'. Passat l'Ibón

Azul Superiors'ofereix en la seva totalitat el
vessant septentrional dels pics de l'Infern i el

seu corredor nord es fa inconfusible. Per arribar
al seu peu es tarda 1 h 30' des de la cabana o 4h
des del balneari. Un cop superada l'eventual
rimaia remuntem el corredor d'un pendent sos-

./

que ens van canviant de vall al vessant N del pic
de Pla d'Aube. Fem cap a una mena de pla a la

cota 2.430, on observem a l'esquerra Lilla marcada

vall que va cap a la bretxa de Tapou, al centre, el

Petit Pic de Tapou i més a la dreta el cim bicèfal

format pel Tapou, de 3.150 m, i el pic du Milieu,
de 3.130 m. En sortir d'aquest pla hem de

prendre una nova decisió:

a) Sota una paret negrosa es pot pujar per
l' esquerra, més directe i dret.

b) O bé podem anar fent la volta per la dreta,

menys dret i més evident, tot i que en cas de

caiguda té una bona exposició.
Un cop superat aquest tram ens trobem en

una nova vall suspesa que remuntem i

flanquegem a la dreta per situar-nos finalment

a la darrera pala, la que porta al collet entre els

dos cims. Possiblement aquestes últimes pales

marge esquerre. L'aresta mor a la paret a l'alça
da d'una cornisa aèria. Uns metres a l'esquerra
s'ataca directament el ressalt (IIIO), que gradual
ment es va ajaient, tornant-se més fàcil fins a

acabar transformant-se en una cresta que porta
al cim de les Colobres, de 3.051 m. Per assolir
el cim principal cal seguir la fàcil cresta a l'E,
que s' estreny i es fa molt aèria

durant uns pocs metres en el

famós Pas a Cavall, especta
cular però força fàcil.

Per efectuar el descens,
l' opció més estètica i

complaent és baixar la

carena al NE, i després
obliquament a la dreta fins

al visible Estany de la Coma

Arnau. Continuarem el des

cens, girant, però, a l' esquerra

tingut d'uns 45° i fem cap entre els cims

Central, de 3.082 m, i Oriental, de 3,076 m.

Per al descens, encara que es pot fer cap a l'E i

NE en direcció del pic d'Arnales, és més habi
tual fer-lo per la cresta O, de la via normal d'a

quests cims que porta al Collado del Infierno,
(l°) a 2.721 m i d'allí tornar als ibones i al camí

de pujada.

�CH

siguin les més atractives de l'ascensió. Deixem els

esquís al collet que separa els dos cims i ja és cosa

nostra decidir quin d'aquests dos tresmils pugem

primer i quin després. El més interessant és, sens

dubte, la nova perspectiva sobre elmassís del

Vignemale i en particular sobre els pics de

Montferrat i Central. La baixada pel camí de

pujada és de les que fan afecció.

Pasqual Garriga

per creuar el llom que ens separa al N dels llacs

de Vallibierna, als quals cal baixar per trobar el

camí de retorn al punt de partença.

�CH

!
N Balneari de

Panticosa
(1.650 m)

Casa de Piedra



Bibliografia pirinenca
d'alta cotaper Marc laneras i Casanova

Dels aproximadament 4.400 llibres actualment registrats a la

llibreria Desnive!, que comprenen tota mena de temàtiques i

indrets relacionats amb la muntanya, uns 250 citen en la seva

ressenya els Pirineus, ja sigui en castellà, català a francès. Cal
tenir present que el catàleg només recull les obres que té a la

venda, i no les antigues i esgotades, que sumarien força més. De

totes aquestes, només el 4% tenen en la fitxa una referència

explicita als tresmils. Però la realitat no és pas així. Si mirem una

gran part d'obres pirinenques hi trobarem al-lusions a la cota

dels 3000 m. S'observa en moltes serralades que l'altitud màxi

ma exerceix una atracció indefugible i, en definitiva, fa vessar

molta tinta. En conseqüència, en una bibliografia de tresmils

pirinencs és inevitable estendre's a un abast global de serralada.

-

Llistes de tresmils
Bé que s'han fet diversos llistats de tresmils de!s Pirineus alllarg
de les èpoques, tots més a menys publicats, i des de fa ja molts

anys, segurament el més conegut és el de I'equip de Juan Buyse.
Els seus criteris a l'aplicació que en fan per arribar a sumar 212

tresmils poden ser discutibles, però en tot cas van proposar-se
un treball de tipus acadèmic i van assolir el vist-i-plau de la
Unió Internacional d'Associacions d'Alpinisme (UIAA).Això
ha donat una oficialitat a aquesta versió, que ha estat publicada
en diversos formats. La monografia de Buyse descriu la meto

dologia de treball i cataloga e!s cims i massissos. En canvi, Luis

Alejos fa una guia més convencional de les rutes habituals d'as
censió. Amb posterioritat, Miquel Capdevila els aglutina en

grans travessies i recorreguts de crestes que permet e! pas per
tots ells en 30 jornades d'activitat a un ritme acceleradissim. De

fet, Hipólito Maeso també va encadenar-los en pocs dies, però
el seu text no vol ser una guia, sinó un recull d'impressions més
intimista. No lluny d'aquesta linia, cal recordar la travessa inte

gral de la carena per Ia línia divisòria d'aigües realitzada per
Louis Audoubert. Si entrem en aquest capítol de travesses, tot i

que I'objectiu ja no siguin estrictament e!s cims, ens trobem

abocats a recomanar la gran obra de Georges Veron, en la qual
va fixar amb concreció l'Alta Ruta Pirinenca (HRP), una alter
nativa d'alta muntanya als dos senders paral-lels que, a nord i sud
de la serralada, uneixen Cantàbric i Mediterrani. Aquests són
els conegudíssirns GR-lO i GR-11,ja més lluny dels tresmils,
que disposen de les seves topoguies corresponents en edicions
actualitzades.

Les llistes de tresmils manifesten, i alhora engendren, unes

fal·leres molt propenses a la controvèrsia.A tall d'exemple m'a

grada recordar una obra un tros insòlita de Ricard Fernández

que esbossa des de l'humor

aspectes dispars de I' entorn

excursionista, i que es fa

més simpàtica en cada

relectura. En particular iro

nitza sobre les dèries tres-

milistes en el conte Amb

permís de Faust: «f.í¡ inten

tar convèncer el seu com

pany que calia culminar el

llarg cresteram de cims

esquistosos [. .. J i acabar
d'aprofitar la jornada.

Un altre tresmil! D'aquella manera,ja podria oblidar tot aquell sector i

concentrar-se en altres zones pirinenques que ojerissin algun cim de més
de tres mil metres no trepitjat per ell. Es desesperà. No entenia com

podia haver-hi algú que no es motivés en aquelles circumstàncies tan

excitants. "

Però no ens penséssim pas que aquest fet és exclusiu del últims

anys; I'afany per I'altitud és intrínsec al muntanyisme. En un

clàssic de referència com és la trilogia, Au pays des Isards, de!s

germans Cadier, podem fixar-nos com en els subtítols dels

volums corresponents a les intenses travessies que van fer I'estiu

de 1902 i 1903 s'hi remarca l'objectiu dels grans cims: Par les pics
de 3. 1 00 mètres.

Des de les primeres guies ...

Gran part del volum de publicació estrictament muntanyenca

sempre ha girat entorn de les guies. És un tipus d'obra que per
al seu ús majoritari exigeix un cert grau d'actualitat. Aquesta
consumició ràpida porta lamentablement a oblidar qualsevol
guia en què e! paper grogueja, cosa que comporta un perill d'o

blit i de pèrdua de bagatge.

Les guies tenen una llarga tradició a mun

tanya i e!s inicis estan lligats als pirineisme
nascut en I'aristocràcia i burgesia, en

paral-lel a un fort turisme termal. La

bibliografia de! segle XIX és molt més

extensa del que ens puguem imaginar,
amb enfocaments diferents entre els més

senyors els més aventurers.

Possiblement com a més conegudes es

fa necessari citar la Cuide Joanne, a les
Bleu de caràcter turístic, i Chaussenque
com l'autor de la primera guia estrie

tament muntanyenca dels Pirineus, el
1832.També trobem obres de Charles

Packe, Ledormeur, a tants altres. Com

passa en general amb e! pirineisme
-que es desperta al vessant francès,
traspassa amb retard a Catalunya i posteriorment
es generalitza al vessant sud-les publicacions catalanes no pre
nen cos fins a finals del segle XIX i inicis del XX. Són els temps
de les guies d'Artur Osona, César August Torres i Juli Soler
Santaló.

. .. a les guies clàssiques ...

Ja en ple segle XX, i després de la feina feta per Brulle a Jean
Arlaud entre d'altres, la més clàssica de les guies pirinenques
segurament sigui per a molts la sèrie Ollivier. Són obres que

aglutinen informació de vies d'ascensió normals, escalades i

rutes ben poc convencionals, com per exemple l'ascensió sub
terrània al Casco. Actualment molta gent no agafa aquest tipus
de guies de les biblioteques (estan esgotades a les llibreries) pe!
seu format antic, atapeït, poc acolorit. Però és una pena enorme

no poder disposar de substituts actualitzats. Per exemple, és una

llàstima que els pirineistes que baixen d' ascensions lluminoses

s'arrenglerin a la corrua polsosa de ponis turístics per retornar a

Gavarnie. El Pont de Pierre és un camí exquisit pràcticament
desaparegut per la banalització de la informació de muntanya.
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Diverses generacions de guies del CEC han seguit en certa mesu

ra aquesta línia de guies condensades, amb un encert en conjunt
decreixent en e! temps. Des del matrimoni M. Antònia Simó i

Agustí Jolis (mort el 13 de novembre passat), a Josep de Tera i

Camins ens han proveït de les referències bàsiques. Els últims anys
del segle XX el moviment editorial català perd elliderat, enfront

d'un creixement aragonès, basc i madrileny. Destaquen divulga
dors prolífics d'itineraris en l'àmbit pirinenc com Luis Alejos amb

les conegudes Rutas Pyrenaica, o Miguel Angulo amb els Cuadernos

Pirenaicos.

Arribats a aquest punt hem de citar una obra essencial que ha ins

pirat la majoria d'escaladors pirinencs: les cent mil/ors ... de Patrice

de Bellefon, un llibre rodó com la resta de la collecció original de

l'editorial Denoël. La idea de "les 100 de ...

" ha estat força explo
tada per diversos autors, de manera que trobem bastants obres amb

aquest caràcter generalista o de selecció valorada. L'última és una

novetat ben recent: Pirineos. 100 cumbres, Jordi Longàs; Desnivel,
2003. Hi ha una sèrie de treballs que, per no haver estat actualitzats

ni superats en molts anys, han esdevingut referència molt conegu

da i apreciada. Això passa especialment amb les escalades, per

exemple ambJesús Rodríguez al Balaitús o Ordesa, o també amb

Santi Llop.

... i guies de totes menes...

Dos autors ja citats -Veron i Audoubert- han anat

publicant més recentment un important volum de

guies amb molta sortida comercial a França i que en

alguns casos s'han traduït al català. Són en format de

fitxes, itineraris curts d'un dia força típics destinats a

un públic ampli, una fórmula que s' està implantant
en moltes linies. El disseny gràfic i e! món editorial

en general ha evolucionat ràpidament els darrers

anys, i hem vist passar formats molt diversos de la

documentació de muntanya. Cal destacar l'apos
ta innovadora que als 80 aqui van representar les

Fitxes d'esquí de Josep M. Sala i Xavier

Gregori, passant de la forma d'obra monolitica

a un principi utilitari.
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Els refugis de muntanya s'han acabat conver

tint en catalitzadors d'activitat. Són punts de

concentració de muntanyencs i, en conse-

qüència, les guies s'hi han fixat atentament. D'una banda, hi

ha reculls d'àmbit diferent a mode de catàleg i, d'altra banda,
també s'han editat guies monogràfiques de l'entorn d'alguns d'a

quests refugis, com es veu en linies iniciades per Prames a Aragó i

el CEC a Catalunya.

Les modalitats tècniques més lligades als cims de 3.000 metres són

l'alpinisme i l'escalada, i són el contingut dominant en les guies.
L' esquí de muntanya ja fa anys que també s'ha fet un gran forat;
per exemple, un llibre ben bonic és e! de Pirineos en. esquís de Faura

i Longàs. L' escalada en gel apareix en els textos pirinencs de forma

bastant tardana, però de fet queda força deslligada dels cims i més

aviat circumscrita a les valls i els seus torrents. Es podrien destacar

les diverses aportacions de Joan Quintana, des de manuals, llibres

generalistes o el monogràfic de la catedral del gel que és el Circ de

Gavarnie. Amb la nova moda de les raquetes passa una mica el

mateix, i es mou per cotes més baixes.

Història del pirineisme
Possiblement el llibre de re,ferència per a tothom quan parlem
d'història del pirineisme és la Conquista de los Pirineos de Marcos

Feliu, perquè és una obra molt propera, assequible i entretinguda.
Però hem de recordar que el gran estudiós d'aquest capítol de la

història bàsic per a tot muntanyenc de I'òrbita pirinenca va ser

Henri Beraldi.Altres tractats, en principi localitzats, també perme-

ten entendre molt més enllà, com l'Aneto i els seus homes de Jean
Escudier. Altres autors han dedicat almenys algunes pàgines a

explicar I'evolució de la descoberta humana dels Pirineus; així ho

fan Pérès, Ubiergo i Faus en la seva invitació al pirineisme, o altres

monografies que podríem citar. És una temàtica que havia restat

oblidada uns vint anys, però que sembla que afortunadament

retorna a les impremtes, com ara amb Dendaletche, de la mà d'e

ditorials compromeses. Un aspecte a tenir present en la conques

ta dels cims és que les dones tenen un paper secundari, a causa de!

funcionament social de I'època, però no n'eren pas absents! Saint

Lèbe ho ha posat de manifest recentment. Dels personatges histò

rics més cèlebres en podem conèixer més detalls en les seves bio

grafies, bé que no són gens nombroses; entre elles podem recordar

les escrites per Josep Iglesias.

En paral-lel a aquesta evolució històrica, també la natura ha sofert

canvis molt accelerats. El més evident en e! terreny de!s tresmils és

el retrocés glacial que, d'una banda, minva l'aspecte ferotge que es

trobaren els pioners, comla temuda glacera de la Maladeta des que

s'empassà e! conegut guia Barrau; però, d'altra banda, dificulta l'ac

cés a les vies de la cara sud del mateix pic, que guanya un primer
llarg polit i vertical.Amb la cita d'aquest tema - resulta molt inte

ressant la novetat de 2002 de la Diputació d'Osca: Los glaciares pire
naicos aragoneses. Fotografias 1880-1999 - volem recordar tots els

estudis de ciències naturals que han enriquit sempre les ascensions.

Literatura
Al llarg d'aquest procés històric, i

sempre lligat a la producció de

guies, hi ha una linia literària prò
pia dels Pirineus, que s' escriu en

gran mesura als seus cims culmi

nants. Recentment han aparegut
traduccions de textos tan bàsics

per al pirineisme com són els

Souvenirs d'un montagnard de

Russell, o els viatges de

Ramond de Carbonnières.

Era una mancança que espe

rem que se superi progressi
vament. Un treball, també

necessari en paral-lel, s'ha

iniciat amb la col-Iecció

Pioners de I'editorial Cossetània. Ens

pertoca recuperar aquests textos i fer-los accessibles al gran

públic, com podria ser trobar I'obra d'Alfred Tonellé a totes les

biblioteques excursionistes. En aquest aspecte és just recordar la

labor que ha fet durant molts anys l'editorialJuventud en el camp
de la literarura de muntanya. La recuperació dels clàssics no ha de

frenar en absolut els nous autors; l' obra contempotània és un punt
feble a reforçar. Lligat amb tot el paràgrafpodem recordar un altre

llibre recent, guanyador del IV Premi Desnivel de Literatura, que
recrea l'activitat i pensaments de les primeres pirineistes femenines

d'inicis del segle XIX en un format de novel-la històrica.

Finalment, hi ha un bon nombre d'obres, que podem catalogar de

monografies, que versen sobre diversos temes, sempre amb un fort

component geogràfic. En general tenen en comú el seu gran for

mat i el paper dominant de la fotografia. Entre els autors trobem

divulgadors com Martínez de Pisón, o també el prolífic Martínez

Embid. Comercialment sovint es parla de "llibre de regal", per la

presentació llaminera a la vista, amb obres com Els refugis del

Pirineu o el seu parent Estanys del Pirineu.

Agraïments sincers a

Ferran i Ramon Pascual Berghaenel



� Cartografia
Si alguna cosa resulta incomptable són les
revistes i butlletins que a qualsevol nucli

excursionista s'han arribat a publicar; i

totes les que estan a prop de l'òrbita piri
nenca no s'escapen de dedicar articles als

tresmils. Simplement pel seu enfocament
centrat en els Pirineus plau recordar les
revistes Pyrenaica, de la federació basca,
també El Mundo de los Pirineos, de Sua, a

el butlletí centenari francès Pyrénées, dels
Arnis du Musée Pyrénéen i la revista

homònima Pyrénées Magazine, i el més

antic de tots, el butlletí de la Société
Ramond. Una altra publicació periòdica
vinculada fortament als Pirineus és

Altitude, del Groupe Pyrénéiste de Haute

Montagne (GPHM). Aquest grup res

tringit, nascut el 1933, amb la vista posa
da al mitic corredor de Gaube del

Vignemale, va impulsar l'escalada als

Pirineus i la seva reputació.

La cartografia està íntimament lligada a la història del pirineisme, i molt especial
ment als seus inicis i a moltes primeres ascensions a tresmils, i l'aportació gràfica
inclou mapes, tota mena de croquis, i gravats a fotografies. Aquest tema depassa
l'espai disponible; bàsicament farem un apunt de novetats. Durant molts anys la

coHecció Alpina ha estat la principal acompanyant als sostres dels Pirineus.Ara hi

ha un ventall més ampli al mercat, però dues línies s'han centrat en aquest aspec
te. D'una banda, la mateixa editorial Alpina ha obert carni amb la sèrie de mapes
de 3.000 que se centra en els grans cims. Sorprèn,però, que l'escala escollida sigui
la 1 :30.000, amb menor detall que l'habitual, encara que es compensa amb un traç
acurat. D'altra banda, l'última novetat la treu Sua Edizioak amb la col-lecció Mapas
Pirenaicos, en aquest cas a una escala de 1:15.000.lnclou perspectives 3D i pano

ràmiques des dels cims, en un total de 17 títols previstos alllarg de la serralada; el

primer a les llibreries és el de Monte Perdido.
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...... Webs de motxilla

Els tresmils dels Pirineus per Maria Penyarroja

Als Pirineus hi ha un munt de cims de 3.000 metres per sobre
del nivell del mar o més. Un dels primers intents de contar-los
data del 1935. Llavors en van trobar 41. Des d'aleshores ha
anat augmentant el contingut de les llistes i actualment, segons
les fonts el recompte oscil·la entre 209 i 278. Tant és. Fet i fet,
n'hi ha un munt i donen per estar-hi entretingut una bona esto

na, ja sigui sobre el terrenyo bé virtualment.

Si voleu veure'ls llistats, tant per curiositat, com perquè voleu
confirmar els que ja heu fet, o bé per mirar si encara us en falta

algun, podeu consultar • a • •
•

�_liIolilt:lll, on trobareu complets llistats dels tresmils dels Pirineus
ordenats geogràficament, alfabèticament, per alçada, o bé pel
grau de dificultat per la via d'ascensió més senzilla, que no for

çosament ha de ser la més ràpida o més directa. També ofereix
informació dels temps, allaus, estat de les carreteres ... Tot en

català. A trobareu llis
tats en castellà dels tresmils dels Pirineus per ordre descendent

d'alçada, i agrupats per zones o massissos. També indica els
diferents noms amb què es coneix cada cim, i aquells que en

mesures d'alçada aillarg del temps han perdut cota (per cert,
algú recorda l'entretinguda peí-licula L 'home que va pujar en un

turó i va baixar d'una muntanya?).

••I!ldOgiiIi.!Dlilil.,P és un website especialitzat en els tres

mils dels Pirineus, elaborat per una colla d'amics del Baix

Llobregat. Actualment disposa de versió en castellà i asseguren
que aviat estarà disponible en català. Evidentment, ofereix un llis
tat dels 212 tresmils que consideren que hi ha als Pirineus, amb

enllaços a fitxes d'ascensions reals a 65. També inclou itineraris

d'esquí i algunes travesses pels Pirineus, descripció dels parcs
nacionals, informació meteorològica amb previsió escrita i imat

ges enviades pel satèl-íit cedides per Météo France, galeria de
fotos i fons de pantalla, fitxes de refugis i possibilitat de fer-hi una

reserva per internet, i un concurs per guanyar una subscripció
anual a la revista El Mundo de los Pirineos. A més, permet que
els usuaris es registrin en aquesta web i tinguin actualitzat el seu

arxiu o àlbum d'ascensions a tresmils, i té un servei de subscrip
ció als seus butlletins de notícies per correu electrònic.

Per a més ressenyes d'ascensions a tresmils, va bé donar una

ullada a I· • l ,la web oficial de la comarca

aragonesa del Sobrarb, amb versions en castellà, anglès i fran
cès. Entre molta altra informació de tota mena sobre la comar

ca i per als turistes, a l'apartat d'alpinisme hi ha ressenyes d'as
censions a una bona colla de tresmils i altres cims emblemàtics
del Pirineu aragonès.

Seguint al Pirineu aragonès, • •I' •

tmtdl1DirD compta amb apartats dedicats a les valls aragoneses
dels Pirineus (vall del riu Aragón,
vall de Tena, valls d'Hecho,
d'Ansó i de Berdún, vall de

l'Ara, vall del Cinca, vall de I'É
sera), amb recomanacions
d'excursions i recorreguts per la
zona, amb ressenyes d'ascen
sió a alguns cims (cap de 3.000
m, però igualment amb bones

vistes). Té un interessant apar
tat titulat "Seguretat", amb molt

bons consells sobre prevenció
d'accitlents i aquelles coses

fonamentals que cal tenir en

compte en anar d'excursió

(sigui a la cota que sigui): ali

mentació, equipament i mate-

rial, què fer en cas d'accident, normes bàsiques de comporta
ment a la muntanya, meteorologia. Inclou una guia d'activitats

per practicar als Pirineus i també ofereix fitxes molt útils amb
dades completes dels refugis de la zona. Compta amb una gale
ria fotogràfica, i se'ls poden enviar fotos perquè les publiquin.

Tal com el seu nom indica, • • és la

completa website personal d'un apassionat pirineista. Tot en

francès. Hi ha de tot: des de llistats dels tresmils dels Pirineus
classificats per massissos o bé per alçada (amb enllaços a la

fitxa d'esquí de muntanya), apartats de notícies i efemèrides
relacionades amb la serralada, ressenyes dels diferents esports
que s'hi poden practicar, molta informació de fons (fauna, flora,
geologia, llegendes ... ) de les muntanyes dels Pirineus, galeria
amb imatges panoràmiques i fons de pantalla, un apartat
impressionant amb abundant i fascinant informació sobre el piri
neisme, relats de les primeres ascensions a tresmils dels famo

sos Packe, Russell, Schrader, etc. i els guies que els acompan
yaven. I un molt pràctic apartat amb telèfons de contacte de

refugis del Pirineu francès, i enllaços del risc d'allaus, meteoro

logia i butlletins de neu als dos costats de la frontera. En resum:

"chapeau"!

I com que els nostres veïns quan s'hi posen a vegades se'ls ha de
reconèixer el mèrit, aquí va una altra adreça en francès .

••Dg�!J:imi1i11'i';J'i1 és el website d'una companyia de

guies de muntanya que inclou ressenyes iHustrades amb fotos
d'ascensions als cims més emblemàtics del Pirineu francès

(alguns de més de 3.000 m) dels departaments de l'Arieja, l'Aude,
l'Alta Garona i els Alts Pirineus. Evidentment, tot en francès.

Una adreça imprescindible per als pirineistes francòfons és

liI�mmJliDlmia�, l'actual emplaçament de l'antic website
Dedicada íntegrament al pirineisme, amb

tot allò que vulgueu saber sobre els pioners i continuadors de

les ascensions als Pirineus. Inclou una interessant cronologia de
les primeres ascensions documentades als principals tresmils
dels Pirineus. Tot en francès, "of course".

www.Py·eneisme et

Pel que fa a refugis, una potent adreça de referència és
de l'Associació de Refugis i

Cabanes dels Pirineus, amb un exhaustiu llistat alfabètic i fitxes

completes dels 738 refugis guardats, lliures i cabanes de la

serralada, independentment del costat de la frontera en què es

trobin. Ofereix dades sobre les seves actuacions de reparació i

restauració d'aquests allotjaments. També inclou un llistat de
tresmils (evidentment!), enllaços, informació de gîtes i altres

allotjaments, galeria fotogràfica, méteo ... Tot en francès.

I si us interessa saber més sobre les glaceres dels Pirineus, la
seva localització i evolució, el website

lilIlg,álll1lilrn:oD fri,,ªIe�OOIl9:;i(!.�GliiB ofereix informació
abundant i entenedora, il-lustrada amb fotos, mapes i croquis.
En castellà.

Amb això dels tresmils es produeix un fenomen curiós: hi ha qui
procura pujar-ne molts en el menor temps possible, hi ha qui ja
els ha pujat tots o es planteja fer-ho, hi ha qui va fent, de

tant en tant assoleix algun d'aquests cims i ho gaudeix d'allò
més. També hi ha qui no volo no pot pujar-hi i se'n mira algun
des de cotes baixes ben embadalit... I també hi deu haver qui
encara no n'ha pujat cap però aviat ho farà, i segur que serà
memorable. De fet, tothom recorda el seu primer 3.000 (gairebé
com el primer gran amor). Per als que encara s'hagin d'estrenar
a la cota, els recordem que és costum que quan algú puja un

tresmil per primer cop després convida els companys a cava o

algun tipus de celebració. Brindem, doncs: xim-xim!
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