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Renovacions a les juntes
directives de les entitats

En el número 333 de la revista Excu'sbnisme. exposava la necessrtat de la protessionalització de les

Juntes Directives. Essent això completament vàlid, voldria avui expressar les meves consideracions sobre la
conveniència de renovació en les entitats excursionistes. Fa quatre anys, a l'Excursionisme 311, deia
entre altres coses. "Tots aquells que alguna vegada han pensat integrar-se a alguna Junta, que ho facin en

esperit de servei i per responsabilitat, per ajudar els altres de forma altruista i desinteressada, que no

busquin avantatges de cap tipus, ni econòmic ni de reconeixement, la butaca, el petit poder que es pugui
tenir. S'ha de posar, per sobre de tot, el servei al soci". Ara, encara estic més convençut que sense l'esperit
de servei, millor no començar.

Amb aquest esperit de servei, per fer-ho ben fet, les Juntes Directives han de prendre una decisió que moltes

vegades costa, però que estic segur que és beneficiosa: el saber renunciar a temps. Pel bé de l'entitat, no ens

ha de moure el sentiment de creure'ns que som els millors, que sense nosaltres, s'ensorrarà; això és una

vanitat. Ja han passat, sortosament, els temps dels "salvadors de la pàtria". S'ha de saber renunciar a la

butaca, deixar pas a altres persones, a altres idees. El temps ideal són quatre anys i si els socis et renoven la

confiança, quatre anys més i prou. El que no s'ha fet en vuit anys, ja no es farà ben fet després.

Tots els membres han de tenir a les Juntes Directives, un sentiment de servei com ja ha quedat dit, i un

comú denominador, que és un amor i una estimació, per a tot el que significa el món de la muntanya.
També, quelcom d'experiència, disposar d'una mica de temps, energia, idees innovadores, altruisme ... La

composició, fins a 21 membres com diu la Llei, crec que ha d'estar formada en un 55% de persones joves,
entre 35 i 50 anys, el restant 45 % és convenient que es componguin de veterans. Unificats, l'empenta,
l'ambició, i quelcom d'agosarament, amb l'experiència, la tranquil·litat, l'esperit conservador i la

disponibilitat de més temps, es pot formar un equip molt beneficiós per l'entitat.

I pel que fa a les dones, hem de posar quotes com fan alguns partits polítics? és què les dones no van

també d'excursió? Si és així, agafeu també responsabilitats i doneu a les juntes el millor de vosaltres. La

riquesa del vostre pensament ajudarà a que tot pugui anar millor.

Referint-nos a la presidència, es requereix una persona jove, a poder ser amb formació universitària,
coneixements de les últimes tecnologies dedicades a les comunicacions, amb capacitat de lideratge,
caràcter emprenedor, amb idees clares i ben concretes, que sàpiga impulsar i moderar les diferents

propostes i accions de l'entitat, capacitat negociadora i amb carisma personal. Estar atent a les

revindicacions dels socis i posar-se directament al seu servei. Ha de saber presentar-se i tractar amb les

autoritats, caps d'empresa, dirigents, Institucions, Federacions ... Recordem que ha de representar
l'organisme amb dignitat, ja que la seva imatge molts cops és la de l'entitat.

Professionalització i renovació són els principals reptes que la majoria de les entitats excursionistes tenim per

aquest segle XXI. A la UEC celebrarem a finals d'aquest any noves eleccions per a la Junta Directiva. Esperem
de la voluntat i generositat dels socis, que es puguin presentar candidatures que siguin reeixides per l'entitat.

Ramon Prieto i Gusi

President de la Unió Excursionista de Catalunya

2 excursionisrne



· .

eXCUIS10nlSme
_

e itor.a

Salvem l'ós!!!
E'25 d'abril d'enquany a la petita vila
d'Arbas, situada al departament francès de l'Alta
Garona, estava previst l'alliberament de l'óssa
Paloma. Es tractava de l'inici de la segona
reintroducció de l'ós als Pirineus ja que els

experts avisaven que per culpa del baix nombre

d'exemplars i l'elevat grau de consanguinitat si es

volia evitar la desaparició total de l'espècie era

imprescindible alliberar nous exemplars.

Significava el retorn a la política de recuperació
de l'espècie als Pirineus que s'havia tímidament
iniciat durant els anys 1996 i 1997 amb
l'alliberació de tres exemplars procedents
d'Eslovènia. Ara un projecte més ambiciós que
l'anterior pretenia alliberar suficients exemplars
per aconseguir duplicar d'aquí al 2008 el nombre

d'individus a la serralada i assegurar així la

supervivència de l'espècie.

Tot estava preparat perquè l'alliberament de
l'óssa Paloma fos un gran esdeveniment, una

autèntica festa. La celebració era presidida per la
ministra francesa de l'Ecologia Nelly Olin i

l'organització havia preparat tot un seguit d'actes
festius que comptaven amb la complicitat d' una

munió d'escolars desitjosos de veure en directe
l'alliberament de l'óssa.

Tot augurava que seria un gran dia però
malauradament la festa es va estroncar quan els

grups anti-ossos van, literalment, assaltar la

població. El batibull i els incidents provocats pels
cridaners grups opositors van obligar, fins i tot, a

la intervenció de la gendarmeria. L'acte es va

haver de suspendre i finalment l'óssa va ser

alliberada més tard a les proximitats de Burgalays.

Malgrat que les enquestes a banda i banda dels

Pirineus confirmen que la gran majoria de la

població està a favor de la reintroducció, els grups
opositors fan servir totes les estratègies possibles

per fer-se sentir. La imatge salvatge i ferotge de
l'ós, juntament amb la seva incompatibilitat per
conviure amb la ramaderia, són els arguments
més recurrents per justificar la seva radical

oposició. La por i el desconeixement són en la

base d'aquests arguments que són fàcilment
rebatibles quan s'analitzen les dades. Només en el

Pirineu Francés cada any es comptabilitzen entre
15.000 i 25.000 baixes en els ramats, però
d'aquestes només entre 200 i 300 són atribuïbles
als atacs dels óssos. Aquestes baixes són

compensades amb indemnitzacions pagades per
les diferents administracions. La gran majoria de

les baixes, però, són produïdes per gossos
salvatges, tempestes, malalties i estimbades i no

per l'atac dels óssos.

Fa la sensació que l'interès d'aquests grups
opositors és exagerar el conflicte i el
descontentament per pressionar les
administracions i aconseguir incrementar el valor
de les ajudes i subvencions que rep la, per altra

banda, malparada ramaderia pirinenca. Així

mateix, no podem oblidar que determinats
sectors econòmics prefereixen especular amb

una natura domesticada abans que amb una

natura salvatge i ferotge.

En aquest mateix número de la revista revisem

una nova filosofia en voga, la Custòdia del

Territori. El seu objectiu és aconseguir
compromisos per afavorir la conservació i el bon

ús de la natura, el paisatge, el patrimoni cultural i

tot allò que doni identitat i valor a un territori. L'ós
bru com a valor identitari de la natura salvatge i

ben conservada dels Pirineus és un bon exemple
d'aquesta necessitat de custòdia. Organitzacions
com DEPANA ja fa temps que estan totalment

compromeses en la salvaguarda i custòdia

d'aquest patrimoni, però és important que tots

ens hi impliquem si volem que les futures

generacions en puguin gaudir.
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La muntanya
en la literatura
de creació Text de Jordi Mir

Verdaguer, Vayreda, Raimon Casellas, Víctor Català, J.V.Foix, Joan Maragall i molts altres
escriptors i poetes catalans han fet seves les muntanyes i els paisatges de Catalunya com a part de la

seva obra. La muntanya continua ben present en la literatura de creació com també en relats més
periodístics. De Verdaguer a Pep Coll, la muntanya i la literatura de creació formen un binomi

imprescindible per entendre la nostra cultura i en el nostre imaginari col-lectiu.

4 excursionísme

Ala
reconeguda actitud de l'ús obstinat i la defensa aferrissada de la llengua

que l'excursionisme ha mantingut en tot moment, i que ens compromet a

tots, hi hem d'afegir la tendència, convertida des del primer dia en tradi
ció, d'escriure, de deixar constància dels nostres afanys i de les nostres

activitats. Aquesta dèria ha afectat d'una manera constant un percentat
ge ben significatiu de companys i el resultat ha estat la quantitat ingent de lletra impre
sa que constitueix la col-lecció impressionant de butlletins i revistes que han sorgit de les
nostres entitats.

En tant que amants de la natura, els excursionistes és lògic que ens interessem com ningú
per les descripcions precises i directes de l'espai muntanyenc i, en conseqüència, com a

consumidors de literatura també és natural que ens atreguin d'una manera especialles
obres de creació en les quals la muntanya té una presència directa. La realitat és que la
bona sintonia entre la literatura i la muntanya ha donat pàgines brillants, tarit d'escriptors
que sovint han estat bons excursionistes com de pròpiament excursionistes que s'han
endinsat en el món de la narrativa. Per comprovar-ho, ens entretindrem una mica a recor

dar uns quants textos dignes de figurar entre les pàgines escollides de la nostra literatura.

Aquest resum, forçosament breu, el poden encapçalar amb tota justícia uns mots sorgits
d'un home que des d'una punta a l'altra de la seva obra va conjuminar d'una manera per
fecta i emblemàtica la devoció per la muntanya amb la vocació literària. Parlo, com podeu
endevinar, de Jacint Verdaguer, l'home que ens va llegar aquests versos emblemàtics:

"Amb son germà la comte de Cerdanya,
com àliga que a l'àliga acompanya,
davalla Tallaferro de Canigó un matí;
ve amb son fill de caçar en la boscúria,
quan al sentir-hi mística cantúria

se n 'entra a l'ermitatge devot de Sant Martí. l/

Aquest inici rotund del gran poema verdaguerià Canigó pot simbolitzar perfectament la pre
sència de la muntanya en la nostra literatura contemporània. Verdaguer va comprendre
molt bé, i així ho va saber plasmar en les seves obres, tota la transcendència que la muntan

ya, com a fet físic i com a concepte d'arrelament a la terra ha tingut, té i ha de continuar

tenint, a l'hora de consolidar la personalitat de Catalunya com a poble. És sabut i recone

gut que proclamar, amb la força i el moment en què ho va fer, la muntanya del Canigó com

a rovell de l'ou dels orígens de la nostra nació i com a nexe màgic del tàndem vital Cuixà

Ripoll, és un fet no tan sols cabdal de la nostra Renaixença cultural i d'identitat sinó una

mostra ben contundent que els obstacles físics no han estat ni han de ser mai una barre
ra per establir i refermar llaços de germanor.
En la literatura de muntanya o, millor dit, en la qualla muntanya hi és com un fet inhe

rent, aquesta evidència hi queda reflectida constantment. En una de les novel·les que
amb més força ens hi submergeix, La punyalada de Marià Vayreda, queda ben palesa
aquesta condició de vincle entre el binomi muntanya i literatura. Com a exponent ben
demostratiu de la relació que s'esdevé entre els diversos personatges que s'hi mouen, la
narració ens glossa la realitat d'un fet social com són els aplecs de Sant Aniol i del san

tuari del Coral, l'un a la Garrotxa i l'altre al Vallespir, separats per una franja muntanyen-



ca ben abrupta, però que a través dels segles han mantingut
la tradició de compartir l'assistència a l'un i a l'altre com a

mostra de la germanor que hi ha entre els habitants d'amb
dues bandes.

Vayreda sap posar en relleu aquest aspecte amable de la mun

tanya com a factor de comunicació justament en el marc

d'una naturalesa trencada i feréstega que, per lògica, hauria de
portar a l'isolament. L'autor ens immergeix en el paisatge i
l'ambient de l'acció dramàtica de la seva novel·la amb unes

descripcions basades en llocs reals que ens traslladen a un món
d'una bellesa aspra: "Les cingleres que m'envoltaven, redreçant
se gegantines sobre mon cap, retallaven finament llurs freus i

punxes sobre la dèbil celístia, sense relleus, com les dents d'una
serra colossal, entorn d'aquell lloc profund, en quals relleixos

negrejava a grops la boscúria lleugerament entelada en alguns
punts per un principi de boira blavosa que es congriava en el fons fi. (!J�
de la torrentera." 0, com a contrapunt, ens remet a quadres gaire-

,�•••;��::••••••�•••••••••••bé idíl-lics, suggeridors de la plàstica de la millor escola olotina: "La
part obaga estava atapeïda de faigs, i la soleia, de robustes alzines

que donaven les aglans més famoses de la comarca. Els arbres cente

naris es creuaven les branques, tapant la vista del cel; mes, per sota,
era el terrer esbrossat i es caminava bé sobre un tou d'herba fina, i en

les clotades sobre una gran tofa de fullaraca arremolinada pel vent; i, encara que el sol
batia amb tota sa força les cingleres, regnava al bosc la misteriosa mitja llum verdosa,
peculiar de la selva ombrívola."
El realisme de les situacions proposades per Vayreda a La punyalada el podem atribuir, a

justificar, en bona part al coneixement que tenia de la zona. Un tret ben revelador, i sig
nificatiu, d'aquesta proximitat al paisatge, és el nombre considerable -una cinquantena- de
noms de lloc reals en què es desenvolupa l'acció. Aquest mateix fet es dóna en Els sots

feréstecs, una altra de les novel·les que formen part del grup més representatiu de les que
tenen la muntanya com a espai ambiental. Raimon Casellas, barceloní, a l'hora d'encaixar
el marc en què havien d'esclatar les passions que a partir de l'arribada de mossèn Llàtzer
van sacsejar el món consuetudinari, però sòrdid, en què es movia l'Aleix de les Tòfones i

els seus veïns, també va optar per situar-lo en un terreny que s'havia esmerçat a conèixer

i per conservar-ne la identitat d'una colla de llocs -una vintena llarga- amb el propòsit, no

crec pas que desencertat, de reforçar-ne la versemblança: "Les quatre cases que hi havia

per allí escampades acabaven de fer més feréstec, més solitari, aquell desert enclotat. A

l'altra banda de l'Uià, amb prou feines s'hi endevinaven les polsoses parets de la Rovira,
quasi del tot amagades entre la fosca d'algun alzinar atapeït; allí, allluny, a penes s'entre

veien les casetes de can Pere Mestre i de can Pugna, arrupides al peu de la cinglera, com

mortes de por; enllà, enllà, dessota el castell dels Moros, quasi no es reparava el casalot
enrunat del Romaní. [ ... ] Després d'aquests caus mig ajeguts per terra, no es veia altre ves

tigi d'estada humana que l'aplec que formaven, al mig de la trista vall, la rectoria i l'esglé
sia, ajuntades entre si per la verdor negrenca del cementiri." No hi ha dubte que aquesta
concisió en els noms ens mena a viure amb més intensitat tots els fets que es desenvolu

pen en aquelles clotades encinglerades de Bertí i ens hi involucra fins a provocar-nos el

desig de voler conèixer, a de tornar a trepitjar, aquell escenari.

Hi ha casos en què l'ordre de factors no ha consistit a

decidir on situar una "història" més a menys precon
cebuda, sinó que el record i la impressió rebuda d'un
lloc concret en un viatge o una excursió ha estat el
motiu bàsic del descabdellament d'una trama literària.
En podria ser un exemple la novel· leta Eros Christ,
confegida -pel vilanoví Víctor Oliva el 1905, a partir
d'un llavors llarg i complicar viatge a l'Alta

Ribagorça, el fil dramàtic de la qual s'emmarca en

l'enfilall d'un centenar de llocs reals que sovint esde
venen protagonistes de l'acció.

Uti �l'U6n, mbn tt'Io lo. ¡ti .... u� �t.I�..::
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És evident, però, que des del punt de vista literari la

presència d'una "muntanya real" no garanteix la qua
litat de la narració i, en canvi, s'han concebut obres

importants situades en un espai totalment imaginari.
En pot ser un cas paradigmàtic la gran novel-la dt¡
Víctor Català, Solitud, de la qual acabem de comme

morar el centenari, i on sobre la base d'uns llocs ficti
cis i d'arrel poètica, inicialment sense cap força per
situar el lector en un ambient determinat -Ridorta,

E.r.empilltnûm.

Victor Català
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Murons, torrent de Mala Sang, gorga de les Tres Pinteres, clot del Pas de
Llamps, el Cimalt- aconsegueix de crear situacions d'una alta qualitat literària:
"Era un corriol estret i llis com l'esmoladura d'una roda colossal que hagués pas
sat per aquelllloc durant segles. Anava cap a garbí [ ... ] i així que s'havien donat
uns quants passos per aquell corriol, s'adreçava la bomba immensa del Roquís
Gros, emplenant l'espai [ ... ] embolcat en son esplèndid rnantell d'ombres blau
morades que arrossegaven majestuosament damunt fondals i baumes, donant a

aquells llocs un aspecte imposador que sorprengué la Mila."
I, encara, és ben possible de crear un clima ben versemblant definit per un espai
natural amb prou feines localitzable per uns lleugers punts de referència. La gro
pada, una narració breu però intensa de Josep Pous i Pagès, n'és una mostra

patent. Des del portal d'una suposada masia empordanesa ens fa viure el pas d'una
tempesta cruenta i la desolació que deixa enrere, a través d'una trama literària
d'una gran força. Entretením-nos un moment en la seqüència d'unes imatges que
ens la fan viure: "Nuvolots esparracats, amb sinistres besllums d'aram renegrit,
semblaven reflectir l'ardència de fornal de la tempesta [ ... ] enigmàtic, amenaça
dor, el grop avançava pesadament, inexorablement, amb la tràgica grandesa de les
coses fatals, sobrehumanes [ ... ] començaren a caure gotes grosses, rodones, escla
fant-se amb un soroll gras, envellutat [ ... ]l'aigua queia a semals, en masses com

pactes [ ... ] aquelles ratlles de sinistra significació s'anaren repetint, multiplicant
se; la pluja minvà a poc a poc; semblà com si fes una aclarida; i la pedra, seca,
sense una gota d'aigua, reboté destructora sobre la terra ... una ràbia sorda anava

invadint en Tomàs: veia en la imaginació les vinyes pedregades, els pàmpols espa
rracats [ ... ] els seus ulls toparen amb el cistell de raïms que havia collit aquella
tarda mateix [ ... ] tota la sang se li'n pujà al cap, li espurnaren centelles dels ulls, i
d'una revolada elllençà rostos avall bo i cridant amb veu irada que dominà tot el
trontoll de la tempesta: -Té: fosca-t'ho tot, mala bèstia!". El realisme corprenedor
de la narració fa innecessari en aquest cas el suport d'un entorn precís, però subli
ma, això sí, la presència del paisatge, de qualsevol paisatge, i es demostra com pot
ésser l'element bàsic i punyent d'una deliciosa trama literària.

Si bé en realitat, i tal com hem dit, en molts casos no pot ser considerada del tot

literatura de creació, en aquest cas no podem deixar de parlar de la més pròpia
ment dita literatura de muntanya, en la qual hem d'incloure el gran nombre de
narracions més o menys idealitzades o novel· lades que tenen un espai muntanyenc
com a protagonisra, Els autors donen com a certes les vivències que hi expliquen,
però ben sovint la magnitud i l'encís del paisatge i l'excepcionalitat de les situa
cions que hi concorren, conjuminades amb el grau d'engrescament i d'admiració
en què se submergeix el narrador, ens poden dur a admetre amb naturalitat que la
imaginació s'hagi afegit en major o en menor grau a allò que inicialment se'ns pre
senta com una descripció objectiva d'uns fets viscuts. I és que, ben sovint, la mag
nitud de la muntanya ha invitat els escriptors a fer volar la imaginació.

És amb aquesta disposició, doncs, que sembla lògic que, com a excursionistes,
ens vingui de gust d'endinsar-nos en la lectura de tants i tants textos impulsats
o influïts per la dèria de la muntanya. El nombre d'autors d'aquesta arrel que
han aportat textos prou notables a la literatura és molt ampli i no és el moment

de detallar-los, però sí que valla pena de deixar constància, encara que només

sigui com a mostra, d'alguns: Carles Bosch de la Trinxeria amb el seu reguitzell
de peripècies contades a Visions del Pirineu i Records d'un excursionista; Jaume
Massó i Torrents amb les seves celebrades narracions muntanyenques aplegades
a Croquis pirinencs; el gran jurisconsult Francesc Maspons i Anglasell que a

Records d'excursió fa una llambregada alliçonadora i de fonda arrel patriòtica a

diversos àmbits del país; Josep Maria Guilera que als seus reculls El Pirineu a

trossos i Excursions pels Alps, ens transmet amb solvència i elegància literària
totes les sensacions que podem copsar a l'alta muntanya; Joan Santamaria que
va complementar la seva obra pròpiament de creació amb les delicioses i orien
tadores ressenyes del seu detallat viatge per terres catalanes incloses en els suc

cessius volums de Visions de Catalunya i Visions de Mallorca; i Josep Iglésies, pre
clar excursionista que va saber convertir el paisatge en general i la muntanya en

concret en l'eix de tota la seva obra. Al costat de tots aquests entre molts d'al
tres, i com un cas ben singular i carismàtic, cal posar-hi la figura de Joan Lluís,
el pastor que va recollir i glossar tantes i tantes rradícíons del terrer pallarès i va

saber fondre costums i llegendes en L'home de la bossa, novel·la costumista amb
la qual va fer una amena incursió al món de la ficció.
L'alenada de la muntanya pot ser present de moltes maneres en un text literari.
Fins i tot en el conjunt de l'obra dels escriptors eminentment urbans podem
comprovar la sensibilitat i el gust amb què s'expressen quan es disposen a plas
mar les impressions que els ocasiona un paisatge derermínat. En podem trobar



molts i molts exemples entre els nostres millors literats i, només com a mostra i com a

petites perles, escau de pensar i esplaiar-nos en alguns dels paràgrafs que Marià Manent, al
seu bell compendi memorístic El vel de Maia, dedica a reflectir les sensacions que li propor
ciona el contacte amb un espai muntanyenc tan ric de matisos com és el Montseny. Hi
constata l'esclat primaveral: "La muntanya ja és molt verda: els faigs l'abriguen com una

molsa flonja, però els castanyers tot just comencen a brotar. Al matí les ombres dels núvols

reposaven sobre la verdor, sobre les rossoles morades. Eren uns núvols blancs, de grans
ondulacions, dinàmics, com en un paisatge de Van Gogh." O s'esplaia a copsar un indret
que l'impressiona especialment: "En un dels tombs de camí, poc abans d'arribar a la vall de
Sant Marçal, brogia un rierol entre les pedres i m'he refrescat la cara amb l'aigua glaçada
i límpida. Vora mateix, una cascada de molsa brillava amb cent regalims sobre el verd fosc
i la roca moradenca, com un altar natural o un racó de pessebre, sota el dosser dels faigs."
l encara recull amb delectança una imatge fugissera però colpidora que li omple els ulls:
" A primera hora de la tarda hi ha a la carena una llarga crinera de núvols grisos, amb un

fistó viu de sol. Que era bonic, de la finestra estant, aquell to metàl-lic, darrera la flama
esbullada del tamariu!". I, en aquest punt, ve a la memòria una estampa del seu bon amic

i també gran poeta Tomàs Garcés que a Paisatges i lectures ens ofereix aquesta visió d'una
anada al cor del Pirineu: "Núria és mesura, silenci, claror. En el seu aire net tota paraula es

fa entenedora i germana. El verd dels pivets apaga la cruesa de la neu, el silenci s'ajup sota

el dring de les campanes, les fonts murmuren entre el glaç i la claror pirinenca inunda tota

la vall. Núria, cabana amorosa, repòs." Bells, bellíssims, passatges que, juntament amb
molts d'altres, confirmen la muntanya com a element inspirador de la millor literatura.

Fins aquí, una síntesi, breu, d'autors ja traspassats que havent fet referència més o menys
directa a la muntanya al llarg de la seva obra, tindran sempre un lloc en la història de la
literatura catalana del segle XX. Sortosament, però, la capacitat creadora dels nostres

escriptors no s'estronca i d'entre els que segur que deixaran petjada aquest segle també

podem parlar d'una bona colla que basen sovint la seva inspiració en el paisatge i, en

alguns casos, en l'àmbit específicament muntanyenc.
En aquest sentit podem pensar preferentment en els que essent originaris de l'àrea pirinen
ca han situat plenament la trama d'algunes novel-les, narracions o textos en general en un

ambient que els és pròxim, amb la qual cosa aconsegueixen d'identificar al màxim la cre

ació amb la realitat, fet que normalment és d'agrair. Entre els noms que formen part d'a

quest grup no podem oblidar Maria Barbai, que amb Pedra de tartera -"
... sabies que eren

darrere aquell pujant o de la filera d'avellaners, però començava a agafar-me aquella sen

sació d'estar tota sola i de recordar aquella aventura que havia escoltat glaçada un cente

nar de camins sobre escurçons i serps de tota mena; se'm tallaven les cames d'esgarrifor ...

«.

i amb Mel i metzin�s on, amb noms de lloc reals inclosos, el món que ens hi narra adquireix
la màxima versemblança, ens ha acostat amb força a la problemàtica del món rural amb
un nivell de qualitat que les situa entre les obres de primer rengle en el món literari actual.
Una altra bona colla de textos en els quals és ben present l'ànima de la muntanya -física
ment i humana- ens arriben de la ploma de Pep Coll, també pallarès, que ha sabut resumir,
sota diverses fórmules literàries, des de l'essència de les tradicions que han caracteritzat

aquella àrea muntanyenca fins a situar la trama dramàtica d'una de les seves novel-les, El
Pont de Mahoma, en un caos de roques i glaç a les entranyes del massís de la Maladeta, en

un intent reeixidíssim de convertir un espai concret en un món irreal i al-lucinant. En la
seva darrera obra, El salvatge dels Pirineus, ens acosta d'una manera apassionant a les vicis

situds d'una persona que busca en la muntanya la sortida a un conflicte vital.
En general, l'obra de qualsevol escriptor d'arrel muntanyenca queda marcada pel fet d'a

quest origen. Un exemple paradigmàtic és el de Jordi Pere Cerdà -nom literari del cerdà
Antoni Cayrol- autor que ha conreat les diverses branques literàries -el teatre, l'assaig, la

narració, la poesia- i en totes hi té un espai considerable la muntanya com a punt de refe
rència o d'inspiració. La pressió ambiental que embolcalla els personatges de la seva obra
teatral més coneguda, Quatre dones i el sol, immergits en una densa broma que esdevé obses

siva en plena comarca nord-catalana del Capcir, només es pot aconseguir amb un coneixe

ment directe de la situació i una gran comunió amb la societat en què es desenvolupa. En

la seva darrera gran obra, aquesta en forma de novel· la, Passos estrets per terres altes, Cayrol
s'aferra al seu entorn més pròxim i hi desgrana un seguit de passions arrencades de la vida

real, però que van molt més enllà de la crònica d'uns fets i d'uns llocs concrets per conver

tir-se en un exercici literari sòlid i ambiciós que ja té un lloc d'honor en lañarrativa rural.
Però com ja hem vist repetidament, aquesta capacitat o vocació de viure la muntanya
com a font d'inspiració no és exclusiu dels escriptors que hi estan entroncats. Així i tot,

entre els que actualment conreen aquest binomi muntanya-literatura, sí que hi podem
trobar una tendència que els hi fa coincidir: la seva dèria per l'excursionisme. Un cas

especialment rellevant i prolífic en aquest sentit és el d'Estanislau Torres que, ben signi
ficativament, té tot un seguit d'obres amb un nom 'de lloc al títol, entre les quals, per
resumir-ho en una, ve de gust de recordar Foc a l'Albera, una narració en quètrobem gust
a sentir-nos acompanyats d'un paisatge real i que ens hi fa sentir pròxims. Altres autors,

tots d'una fornada més jove i en obres recents, eixamplen el marc de les seves històries a
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la muntanya en el sentit més ampli, és a dir, des de les serres més nostrades fins a les grans
serralades mundials, inclosa la de l'Hirnàlaia. Els noms de Manel Figuera, Josep Anton
Pujante, Jordi Quera a Josep Francesc Delgada, amb títols com El darrer pas, Drecera cap
al Nirvana, Camí de tomada a Si puges al Sagarmatha, són un signe ben concret i esperan
çador que la tradició d'una literatura catalana de creació amb presència de la muntanya
no defalleix i fins i tot es pot dir que fa un bon paper en allò que en podríem dir el mer

cat mundial d'aquest producte.
Aquest cop d'ull a la presència de l'esperit muntanyenc a la nostra literatura en prosa, tot
i que podria ser molt ampliat, ja ens pot donar la mesura de l'arrelament d'aquest senti
ment per la terra en el poble català. La visió, però, seria incompleta si no es fes referèn
cia a la branca poètica, que és on elllenguatge creatiu vola més alt i ens proporciona les
imatges literàries en què la paraula pot assolir els ressons més exquisits.
En un moment a altre la majoria absoluta dels nostres poetes, representants de tots els
estils, han trobat en el paisatge -en la muntanya, en definitiva- una font per a la seva

millor inspiració, Del conjunt de l'obra mística de mossèn Pere Ribot en podem destriar
les paraules que dedica a un indret que li era especialment pròxim i plaent:

"Sant Marçal vetlla el Montseny
amb romànica casulla.
Per bàcul, branca d'avet,
i ombra de faig per cogulla .

... La font apaga la set

de l'orgue de la boscúria.
Matagalls és altar i creu.

Per cirials, les Agudes,
per retaule d'or, el cel
immortal de Catalunya!".

J. V. Foix, que va apostar per l'avantguardisme des d'un ventall idiomàtic riquíssim, a Del
"Diari 1918" també va recórrer a plasmar paratges estimats per il-lustrar les seves inigua
lables proses poètiques: "Quan he sabut que el meu oncle havia mort d'una guitza de
mula -li donava terrossos per farratge- he deixat l'Hostal i, pels passos de Vall-llonga, he
arribat al Priorat de Desvalls. He vorejat [ ... ] els torrents de Foix i de Lladurs per arribar
a un planell on un vol de corbs [ ... ] Volia parlar amb el senyor Rector, però caçava el mus

sol pels baixos del serrat de Busa i m'ha rebut, en hoste, un pastor que gaudeix, als
Torrents, del benefici d'aixoplugar-se al casalot que ha estatjat els meus."
També en l'obra d'un poeta líric com Màrius Torres, en què les paraules ragen com volves
delicades per expressar sentiments que ens afinen la sensibilitat i ens menen a l'esperan
ça, hi ha l'espai just per desgranar un cant a un paisatge que el va colpir. En la seva anada
a Espot l'estiu de 1935, pocs mesos abans d'haver-se de recloure al seu últim i penosíssim
recer del sanatori de Puigdolena, va saber retenir unes imatges que més endavant li
havien d'inspirar l'evocador poema Camí de Sant Maurici que va encapçalar amb aquests
versos:

':4 Espot, camíde Sant Maurici, en el paisatge
pesa, majestuosa, l'ombra dels Encantats.
Accentua el seu cant la tórtora salvatge,
els núvols són més blancs, més esquerp el boscatge

i més verges els prats."

Són poemes que sublimen eilloc que hi és glossat, com ha ocorregut amb el poblet prio
ratí de Siurana gràcies al sonet que l'eximi Josep Carner li va dedicar i n'ha ajudat a miti
ficar el nom i l'abruptesa de l'emplaçament. El poema carnerià, en la seva versió defini
tiva, diu així:

"Allà dalt ets Siurana, aspra i ardida,
ben arrapada a la salvatge altura,
coronada d'espais, d'abims cenyida,

tota daurada i negra de vellura.
Dels carrerons sota la volta dura,

l'aire té una quietud esfereïda;
sols enllà, vora el cingle, una exquisida
prada es va alçant vers l'esglesieta obscura.

Des de Siurana es veuen soledats;
ella és una impassible sobirana,
dominant els voltors i els espadats.
l prega i jura i amenaça a estones

i només pot finar l'aspra Siurana

desfeta en rocs per carregar les fones.
"



Però no és solament per mitjà de poemes concrets que la muntanya queda reflectida en la nos

tra poètica, sinó que hi ha autors que li dediquen una atenció especial aillarg de la seva obra.
Entre aquests és destacable el cas de Joan Maria Guasch, bon excursionista que va ser vicepre
sident del Centre Excursionista de Catalunya que, bàsicament a Pirinenques, desgrana un seguit
d'estampes de bell regust muntanyenc com la que li serveix per encapçalar L'hivern és mort!:

"Començava e! desglaç i e! maig floria ...

Surant pels boscos coronats de llum
palpitava el seu himne d'alegria
com una onada immensa de perfum ...

"

o les evocadores estrofes amb què obre i tanca Ègloga, un dels poemes més representatius
de la seva obra:

"Jo sé una cançó,
la duc de muntanya,

la sé d'un pastor
que té al ras d'Aneto - la seva cabanya ...

... Ja que saps la cançó, jo et beneeixo
i et faig hereu d'aquestes grans muntanyes!"

El cert, dones, és que la muntanya atrau, encisa i inspira sentiments que ens ennobleixen. Què,
si no, podia dur a Guerau de Liost a formular la mítica invocació -"Déu te guard, vianant! Que
t'imposi el Montseny una mica d'amor i una mica de seny."- amb què arrenca el poema Lafont
de Sant Marçal? Aquest encís ha deixat rastre en l'obra de tots els nostres grans poetes, entre els
quals no podia pas faltar Joan Maragall. D'arrel i de trajectòria profundament urbana, Maragall
va saber copsar la força i la bellesa de la muntanya i ens en va deixar mostres brillants. Amb
versos senzills sorgits d'una impressió immediata, bé que en aquest cas molt sentits perquè hi
recordava la mort de mossèn Cinto -liAi, boscos de Vallvidrera! / Quines sentors m'heu donat!
/ Tenia el mar al darrera / i al davant el Montserrat, / i als peus els llocs del poeta / que ja és a

l'eternitat."-, amb bells poemes com Lafageda d'EnJordà a Pirenenca -"Dins la cambra xica,
xica, / en la nit dormo tot sol; / part de fora, negra, negra, / la muntanya em vetlla el son."- i
amb poesies com els celebrats Goigs a la Verge de Núria encapçalats per un vers _" Verge de la
vall de Núria, / voltada de soletats, / que immòbil en la foscúria / i en vostres vestits daurats, /
oïu l'eterna cantúria / del vent i les tempestats."- que ha assolit una gran popularitat.
Maragall també va veure en la serralada pirinenca, com

Verdaguer en el mític Canigó, el dosser on es repenja la
nostra nació i el nexe d'unió amb les terres germanes.
En el seu poema èpic Glosa evoca els aires més pro
funds d'aquest símbol de germanor i ens encoratja a

veure en la muntanya un camí per acostar-nos als nos

tres ideals:
GOIGS
A LA

MAREAquesta glossa, breu i escarida per força, de la presència
que l'encís de la muntanya ha tingut en la creació literà
ria catalana, no es pot cloure en bona justícia més que
com ha començat, és a dir, amb la figura de Jacint
Verdaguer, el clergue-poeta que va saber equiparar a

aquestes dues nobles missions la condició d'excursionista.
Els títols de dos dels seus grans llibres, Canigó i

Montserrat, ja ho diuen tot i poemes com El pi de les tres

braTliJ.ues, La veu de! Montseny, La creu de Catalunya, Lo
Ter i la Freser o Don Jaume en SantJeroni i tants d'altres,
ens transporten a viure les essències d'allò que només

podem trobar a la muntanya.
Avui, i des del cor d'aquesta muntanya-miracle que és
Montserrat per a tots els catalans, és un bon moment

per renovar el nostre propòsit i el nostre compromís que
el vincle d'unió i de germanor que Maragall veu en la
muntanya i el sentiment d'amor a la terra que ens trans

met i ens aviva Verdaguer siguin, per sempre, les nostres

fites. Unes fites que, seguint l'exemple i el camí que ens

va assenyalar Pompeu Fabra, l'excursionisme ha volgut
simbolitzar en aquesta Flama de la Llengua Catalana i
la voluntat de mantenir-la viva. L'acte que avui ens

aplega per trenta-setena vegada respon de ple a aquest
compromís i a la promesa formal de ser-hi fidels.

Vl!rgc UI'. la V�lI de Núria,
voltada de soledats,
que immòbil en la foscürta
i en vostres vesms daurats,
o1ul'etema cantúria
del venr i les tempestats,

�c{p� ��t;n ��1 :il�t¡¡��ria,
VeN Vós avancen Incertes
per 11'.5 altes quietuds
i els camins desconeguts
Ile les grans serree desertes.

Tronen rius que naixent van

en el regne dels paston,
I ramats �ucllcjant
lenlament paslurndors.
Van pels erms celesuals

t��ol�es��nl��r,� ��� ..

amb blancores Immortals.

Van pee augustes carenes
on del huil 11mb els afanys
troben, abocam-s'ht a penes
al fans de les valls serenes
les mirades blavoses dels estanys.

I del vent sota b ft¡ria.
menyspreador dels sennes,
amn cis sentilS desmaiats.
se'n balxen a la (OSC(lrb
de la vostra Vall de Núria

,variada de soledats,

Aqui ens teniu, Verge tosca,
vagament ccrcant redós
en el eles misleriós
de vo<:lra capella fosc.a,

Cau la nit per 101 arreu ...

nostre cor tnrua's salteri

Montserrat, 19 de febrer del 2006

'fl. 01',1 pro lI(lbis. SItlKIiI Dei G"'UI'tri�,

Conce./e liaS I""III/OS /uos, '(WI¡;osumus, Dyu.,il,re ,0..115, p�rpt'lrr{/ nïeutis �1.l.:orIJo.ri5 ,SfI.II!'
1<11t' q,rudert' et g/oriosli oe<lllle MItTlllc semper lJ"guIII IIIIt'1'ccssUJlle ol P«wSCllh ""er,lr¡ 11'1.1'1111<1
l'i <lc!t'nUl perlrui 1III.'IIIi<l, Pt:r (hrifllml DoI1l;UUIII IlOslrulll. - a, A,uru.

OREMUS

JOAN M. GUASCH

PIRINENQUES

EDITORIAL ESTEL
BARCELONA

"Aquelles muntanyes - que tan altes són,
me priven de veure - mos amors on són ...

... -Jo no sé com, però un vent de profecia
corre sobre eixos monts d'act i d'allà;
jo no sé quan, però vindrà un dia
que el Pirineu regnarà!
Vosaltres els del mar cap a Baiona,
vosaltres els de Pau i d'Argelers,
vosaltres de Tolosa i de Narbona
i los del parlar provençalès;
i tu Aragó més alt, i tu, Navarra,
oh catalans que a l'altre mar sou junts,
alceu els ulls al mur que ara ens separa:
s'acosta el dia que serem tot uns.

"

pressentint el sant misteri
tremolós de vostra veu.

�::bq�!u:�s ":!Ú�Uta�e%c��t.'1.
Denee-nos l'esp;arrifanÇ:l
dels vells mirades complerts!

('..astigueunOstresent;t
amb tant d'oblidades fcbres!
Deu ànima il les tenebres!
Deu.nos b Ie de la Nit!. ..

Quc demà, quan sun¡ cl sol,
tornarem a prendre el vel
per les serres <mcantades,
i els camins de ICOi cascades
eegulrem de sol a soL ..

Les cascades, que s'eçtan
alltt lluny, canta que canta,
tot trenant i destrenant
lIurblancl¡ri;¡ resscnanta

sobre ci negre mur gegant.

Copsats per negres atçttries.
eixordats de là remar,

anirem aVOlI! COl1\ l'algue

�;'I�� J.���m�liitbf=cor,
Quan a l'ûhírna por1c1la,
tot cl cel �'cixamplarà,

�:���ari�I::;'���"S bella
i la verdor que s'hi fa.

A l'hivern. quan neva ¡ plou,
i la ciutat sc remou
brillanl d'Insomnis i (Iíria
nostres ull� enlluernats
veuran allll en la foscúria
la immòbil VeTlle de Nt'tri:I.
voltada de soledats.

8. UI digrrí emc;lInurr prQlniss;ouibus ebrisl;:

Do�I.,_,Il,""_I""
ro�Itt:U, 1)£ u,,,, (dit"" ..... )
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Text de Laure Gurcel i Daniel Bach

Fotografies de Fabrice Brun
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E,s elms mítícs, 'es vies mítiques .. ,

neixen de discussions inflamades entre

amics, sovint després d'haver viscut

superbs caps de setmana admirant

aquells cims coneguts de tothom ... Ens

expliquem la bellesa, la dificultat, la tècni

ca, la llargada, les impressions d'alguns
grans alpinistes, les seves històries ... tot

ben reforçat de superlatius i d'adjectius
d'admiració, com per preservar aquells iti

neraris, que tots desitgem en el fons,
sense voler creure-hi massa. Són els nos

tres petits secrets, la nostra intimitat d'al

pinistes que fa que al moment de dormir

ens imaginem en l'acció que condueix a

un o altre d'aquests cims. És com la flama

que ens dóna la nostra passió per la mun

tanya, quan la observem de lluny i ens la

hi imaginem.

Però hi ha certs projectes que madurem

més que d'altres. Sense voler fer-nos

massa il·lusions, com per evitar que això
ens porti mala sort ... però posant-ho tot

de la nostra part perquè fer realitat un

somni és un moment suprem.

Ja feia mesos que en parlàvem, mesos que
miràvem les fotos, mesos feia que detallà

vem l'itinerari amb l'ajuda de guies i

mapes... Aquest projecte per mi, de tant

postergar-lo, ja havia passat a la posteritat!
Quan va sortí el butlletí meteorològic deillarg
cap de setmana de la festa nacional suïssa i

vaig llegir el correu electrònic del meu com

pany de cordada no m'ho podia creure:

"Aquest cap de setmana és el bo. Som-hi!

Marxem a les 18 h, et passo a buscar a

casa". Per mi era quelcom d'irrealitzable!!



Sortida de l'aresta sud de Bionnassay,
vers el cim

L'Aiguille de Bionnassay (4.052 ml

Un piolet, grampons, algunes cintes, car

gols de glaç i algunes assegurances per
roca, el material habitual per una sortida

d'alpinisme. No m'ho crec! No és possible!
És el 29 de juliol. En parlem des del seu

retorn del Pic Lenin, al setembre de l'any
passat. Això havia de ser el meu regal d'ani
versari al mes de maig. Mentre fico els
meus jerseis més calents i els meus guants
temperatura extrema al fons del sac em dic

que sí, que aquesta vegada va en serio! A
4.807 m bona falta em farà.

Heu-nos a l'autopista que enllaça Ginebra
amb Chamonix. Aquesta ruta habitual que
podríem fer amb els ulls tancats. El paisat
ge s'ofereix als nostres ulls. Aquell que
sempre contemplàvem tot dient: "un dia" ...

I aquest dia, és avui! I avui no hi ha més de

"sí" a "quan", hi ha les discussions sobre la

quantitat de neu que veiem des del cotxe,
sobre les condicions de la roca, la meteo

d'aquest vespre i la meteo dels darrers
dies. Durant els dos darrers anys hem pres

aquesta autopista una vegada per setma

na com a mínim. Avui, per primera vegada
sortim a "Les Contamines-Montjoie": se

m'encongeix el cor! ara hi crec de veritat!
Ens llancem a la travessa de les Dômes de

Miage, Aiguille de Bionnassay, Dôme du
Gouter i fins l'objectiu final: el Mont Blanc!

Aquesta travessa que per nosaltres és la
manera més maca d'arribar al sostre

d'Europa. Pujant a peu des del cotxe

sense utilitzar remuntadors mecànics,

enllaçant arestes des de l'oest, i baixant-les

després vers l'est sobrevolant en total cinc

quatremils: Bionnassay, Gouter, Mont

Blanc, Maudit i Tacul.

Arribem al gran aparcament de Le Cugnon
sota un cel humit. Mentre ens canviem es

posa a ploure. Ens refugiem al cotxe de

nou, sortida en fals. Aprofitem per menjar
tot dient-nos: "no estem fets de sucre, no

ens fondrem pas". Així que ens recanviem,
substituïm el jersei pel goretex i ens posem
en camí, cap al refugi de Tré-La-Tête, a

1.970 m. Durant les dues hores de marxa

dins del bosc clarobscur, prenem el temps
d'admirar els colors canviants d'aquest
capvespre d'estiu. La calma de la muntan

ya s'imposa, els insectes ja s'han anat a

dormir. Contrast sorprenent amb el tumult

que regna en nosaltres! Repensem la

pujada que ens espera demà. El desnivell

serà proporcional al pes de la motxilla

(menjar per tres dies, fogonet, cassola). La

joia d'imaginar-nos sobre aquesta aresta

tant desitjada ens fa dormir feliços.

Despertar matinal sota una pluja fina i

freda. L'ascensió comença per un camí
de terra i pedra que ens portarà fins la

llengua terminal del glaciar de Tré-Ia-Tête,
molt obert. L'itinerari entre els seracs i les

esquerdes és tortuós. Alguns passos
d'escalada protegits amb cables d'acer
ens permeten escapar d'aquest laberint
de gel i remuntar vers el refugi de
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Conscrits (2.611 m). Una petita pausa per
preguntar-nos si continuem a no, perquè
els núvols ens envolten en una boira

espessa. Per aixecar-nos la moralla guar
diana del refugi ens assegura que ningú
ha sortit a causa de la meteo incerta. Ens
mirem de cua d'ull amb el meu company,
no cal continuar discutint, sabem prou bé

que no girarem cua tant fàcilment. Em

poso un jersei suplementari i els meus

guants calents, i partim vers la glacera de
nou, per un agradable camí de terra. La

boira que ens envolta no té res d'opresso
ra, ans al contrari, ens apaivaga per la

calma que imposa. La glacera no és
massa esquerdada en aquest punt, i pre-

A l'aresta sud de Bionnassay trobem alguns passos de IV
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senta una suau inclinació sostinguda.
Després de sortejar algunes esquerdes
enormes ens trobem al peu d'un ample
corredor que ens condueix al coll dels
Dômes, entre els dos cims principals.
Quin plaer el de ser acollit finalment pels
rajos de sol quan ens enfilem a l'aresta
sobre un mar de núvols ! Hem fet bé
d'obstinar-nos encara que la previsió no

fos molt segura.

El desnivell acumulat comença a fer-se
sentir mentre pugem per l'afilada aresta

vers el punt culminant de les Dômes de

Miage (3.672 m). El cim és un promontori
rocós 1.700 metres més amunt del nostre

repòs nocturn, que ara sembla tant lluny.
Ja no ens resta més que baixar per

aquesta aresta rocosa i afilada vers el

refugi Durier (3.358 m), situat en el coll de

Miage, entre les Dômes de Miage i l'Aig.
de Bionnassay. Les dificultats acaben
amb un petit ràpel (20 m) que ens deixa a

peu pla a l'alçada del refugi. Descans,
estic esgotada. Aquest vespre estem sols
amb el guarda en aquest refugi minúscul
que tant poca gent visita (12 places). Quin
ambient grandiós sobre aquesta aresta

vertiginosa entre Itàlia i França! La boira ve

a envoltar-nos gentilment. Entre alguna



Passejant entre el cel i la terra al cim de l'Aig. de Bionnassay (4.052 ml

clariana veiem, al fons, la vall de la qual
venim, tant lluny. Els poblets són tant

petits ... Pensar en tota l'activitat frenètica
d'allà baix m'empenya retornar a la tran

quil·litat del refugi, a retrobar aquesta
dolça escalfor del foc.

Del Durier, l'aresta sud de l'Aig. de

Bionnassay (4.052 m) comença immedia
tament. Sota una superba nit estelada
avancem per aquesta magnífica aresta,
ben afilada, amb alguns passos ben aeris,
que no depassen mai el IV, i que ens duen
com funambulistes que juguen amb el
buit fins el punt més alt de la part rocosa.

El dia s'aixeca mentre observem aquesta
neu esclatant que, com un fil d'argent,
talla el buit que separa la Vall dels
Contamines del Glaciar de Miage, esce

nari de la clàssica "via del Papa" que puja
al Mont Blanc des d'Itàlia. Un darrer

esforç i arribem al cim. Hem de fer equili
bris per no caure de l'altre cantó! El cim
és ell mateix l'inici de l'aresta de neu i gel
més afilada de tot el massís del Mont
Blanc, que ara haurem de recórrer fins el
Pitó dels Italians. La finesa d'aquesta
aresta és impressionant. Impossible de

posar els peus l'un al costat de l'altre, de
tant estreta que és. Caldrà jugar de nou al

funambulista, però amb l'ajuda d'un piolet
i no d' una barra. Regla bàsica: el menys
experimentat davant! Així que començo a

baixar aquesta aresta que m'impressiona
francament. Els meus passos són inse

gurs, las meves cames tremolen lleugera
ment, tinc la sensació de no controlar-les,
de no tenir equilibri. És un veritable fil de

glaç. "Tranquil·litat" , em dic tancant els
ulls i ajuntant tot el meu valor. Aquí no hi

ha lloc per l'error i l'habitual mot de corat

ge del meu company "sense por", em

tranquilitza. El sol s'aixeca lentament i

revela els enormes abismes que s'obren a

cada costat dels meus peus. Poc a poc,
em vaig habituant a la sensació de volar
sobre aquestes valls magnífiques i aquest
buit que m'envolta em dóna un sentiment

grandiós d'unitat, de comunió amb els
elements. Màgica sensació que no vull

que desaparegui.

Però tot el que comença acaba i aquesta
sumptuosa aresta també, arribant al coll
de Bionnassay (3.888 m), convertint-se en

una zona rocallosa (el Pitó deis Italians,
4.002) i finalment en una pendent de neu

que ens mena al Dôme de Gouter (4.304
m). I des d'aquí cap al sud-oest, on ens

espera el nostre proper descans, en el
mític refugi de Gouter (3.817 m). N'he
sentit a parlar tant! Per persones que han
intentat el Mont Blanc sense haver fet mai

alpinisme, per alpinistes experts, pels
nostres amics guies que el veuen com

una màquina de fer diners. La meva curio
sitat és exacerbada. Efectivament, al refu
gi, tot un món es barreja. Els clients que
no saben com posar-se els grampons i

que practiquen els alpinistes experts ama

gats en el seu racó cercant una mica de
calma mentre observen l'agitació general

amb indiferència. Aquells que discuteixen
vivament de política, aquells a qui pensar
en la jornada de demà els hi manlleva la
facultat de parlar. I un punt en comú:
tothom acarona el somni d'arribar demà
al sostre d'Europa. A taula, és l'excitació
general. Tothom parla de les seves sensa

cions tot pujant des del tren de Sant
Gervais, de la por de si ho aconseguiran o

no, de si demà sortiran o no amb el seu

guia a causa del mal d'alçada que els
afecta, de com deu ser allà dalt, de la pre
paració de tot l'any que els ha portat fins
aquí. Es diria que estem a Paris - Gare de
Lyon! Jo escolto amb plaer les converses

dient-me que probablement som els únics
a fer-lo integralment a peu, sense cap
mitjà de remuntador mecànic, i em callo la
ruta que hem fet per por de xocar la gent
i de passar per bojos o estrafolaris.

Llevats els primers, per beneficiar-nos
encara d'alguns moments de calma abans
del xafarranxo general, esmorzem a cin

quena velocitat. No voldria espatllar-me
aquest cim tant desitjat, i objectiu últim,
amb el tumult de la multitud. Ràpid, ràpid el
sento ben a prop que em crida, cal sortir.
L'excitació arriba al punt àlgid. Ens calcem
els grampons sota una bella nit estelada.

Sorpresa! AI sortir del indret a cobert on es

troba el refugi, gran borrasca de vent!
"Amb l'esforç de la marxa i el meu nou

goretex no tinc de què preocupar-me", em

dic tot posant-me el passamuntanyes
arnés. Així, ben abrigats, ens posem en

camí. Són les 2 h del matí. Hi arribem, el
Dome de Gouter! Aquest el conec, jo! Ahir
vam fer una pausa agradable, aquí hi feia
calor ahir. Començo a tremolar una mica

quan intueixo el cim impressionant davant
meu. Malgrat la foscor de la nit la seva pre
sència s'imposa. És com una enorme

massa de foscor, que se sent més amb el
cor que amb els ulls. Terrible. Desconegut.

Funambulisme sobre l'abisme, a l'aresta est de Bionnassay
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Gegant. Una petita flama de resolució em

dóna la voluntat de continuar. Darrera nos

tre comença a estendre's una immensa

serpent de petites llumetes dels altres

pelegrins en busca del Blanc. És diria, una

processó d'ànimes en pena tots amb un

caminar lent pesant.
El pendent es redreça i jo tinc fred. Tinc
fred i només penso en això. En aquest
vent tant fort que no afluixa mai. Aquesta
sensació m'omple i no em deixa pensar
en una altra cosa, és esgotador psicolò
gicament. No sé com orientar la meva

cara per sofrir el mínim aquesta, ventet

glacial. La feble llum del meu frontal
il'lumina els projectils de gel al meu vol

tant, i més enllà, la foscor. Ja no sento els
meus dits i les meves tremolors esdeve
nen incontrolables. Em dic que el cim deu
ser allà, ben a prop, darrera aquell últim

bony de neu. Res a fer. Aquest vent gelat
escombra tota la meva voluntat. Em tren
co per dintre. Les forces m'abandonen.
Ja només penso a baixar. No tinc res a fer
al Mont Blanc. No puc més. No vull altra
cosa que sentir l'escalfor del refugi i que
aquest vent del dimoni s'aturi. Stop!
M'enfonso! Ja no em mouré més.

AI meu company no li cal cap explicació
per comprendre el meu estat d'esperit,
però ell té suficient determinació per tots

dos. Em treu de la motxilla les meves

compotes màgiques que tant m'agraden i

mentre menjo una mica comença a fre

gar-me per tot arreu: les mans, les
cames ... em pren en els seus braços per
comunicar-me tota la seva escalfor. Com

per encanteri la poca calor recuperada i la

A l'extrem de l'aresta el refugi de Gouter (3.817 ml, vigila les valls alpines de la Saboya

voluntat intensa del meu amic em retor

nen la voluntat, com a mínim, de caminar.

M'estimo més mirar-me els peus i cami
nar a un ritme regular, evitant de deixar

passar cap sensació a la meva conscièn
cia. Concentrar-me en la marxa, no pen
sar en res més, sobretot, no pensar en el
sofriment dels meus dits, dels meus peus
i de la meva cara. Des de dalt del meus

165 cm veig els meus peus avançar sobre
una aresta sorprenentment estreta. L'un
darrera l'altre, poc a poc. No m'ho imagi-

nava que seria així. Sort que la traça és
com una autopista perquè sinó amb

aquest vent l'aresta de les Bosses seria
extremadament perillosa. Camino lenta
ment i és només la presència del meu

company just darrera meu el que em

sosté i m'empenya anar més amunt,
cada vegada més amunt, regularment.
Guaita! Ara la fina aresta de neu esdevé
ben ample. Ràpidament esdevé també
menys dreta. Sento darrera meu la veu

del meu amic que em diu: "Laure, aixeca
la vista! Ja hi som!"

El Mont Blanc (4.807 ml, sobirà dels Alps
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No és possible! No m'ho crec! No podem
estar al bon lloc! "Sí, sí ! Això ja és el cim!"

m'assegura. Els meus ulls s'omplen de
llàgrimes d'alegria. El sol a penes es lleva!
Som els primers a veure'l! Som els pri
mers a ser banyats pels seus raigs ver

mells! Els altres cims i les valls són encara

dins el blau fosc de la nit. Ostres! Giro al
meu voltant, en tots els sentits! És genial!
Així que és veritat, no hi ha res més alt! No
hi ha res més gran! I veiem increïblement
lluny! Però allà, allà és la Verte!? I digues,
allà són les Jorasses!? Però si tot és petit!
Tot està disminuït!!! Estem tant alts que es

perd tot el relleu!
És tant increïble que caic de cul a terra
sobre la neu, la cara entre les mans, i

començo a plorar.
Ploro ... ploro .. i és com si un riu es desbor-

.

dés per dintre, com si un dic es trenqués i
tota la tensió acumulada vessés. Perquè
ha estat dur. Física i psicològicament.
Esgotador. Perquè estava segura que no

seria possible, que no tindria la força men

tal de lluitar prou temps per arribar al cim.
Però ara, aquí dalt, la sensació de plenitud
és inesgotable. És la felicitat. No vull obli
dar mai aquest moment, perquè d'aquest
sentiment està feta la substància de la vida

Quan el meu company se m' uneix reprimei
xo ràpidament les llàgrimes. El somriure als
llavis, l'un al costat de l'altre, provem d'en
devinar quin serà el proper cim a ser ü-lurni
nat pel sol. El cor em salta dins el pit quan
arriba el torn de la Verte, el meu primer
4.000. És com un bucle que es tanca!

El sol no arriba a escalfar-me del tot, així

que decidim tirar avall. Per acabar la nos

tra travessa ens cal ara arribar a l'Aig. du
Midi passant per la ruta deis quatremils. A
l'indret on arriba l'esperó de la Brenva, el
sol cada cop més poderós, ja m'ha reani
mat per complet. La concentració deixa

pas a discussions animades. Cadascú
defensa la seva opinió sobre la propera
ascensió a fer. Jo no dubto que la prope
ra ha de ser la integral de les Jorasses, ell
defensa a capa i espasa el Mont Blanc

per la Brenva. Discutim sobre l'esteticis
me de la via, el costat històric, la dificultat
tècnica. "Finalment, -ell em diu- la traves

sa de les .lorasses i en comptes de baixar

pel Boccalate continuem per les
Hirondelles fins l'Aig. de Triolet i el Mont
Dolent", i això ens fa riure com bojos,
mentre un home sol ens avança en el

ràpel de baixada del Mont Maudit, que
avui farà honor al seu nom.

L'home, sol, no porta corda, i ha utilitzat la
corda fixa instal-lada per baixar aquest
tram pendent i glaçat. En arribar a la fi de
la corría, on sóc jo, em saluda.
Intercanviem una mirada als ulls i un som

riure. Jo el deixo passar i observo com

s'ho fa per baixar. Malgrat haver passat el
més perillós la pendent és encara molt
forta en aquest punt i el pas de moltes
persones ha fet grans esglaons. És bai
xant un d'aquest esglaons que l'home

ensopega. Cau endavant fent una tomba

rella, no molt ràpid. Té el piolet d'una sola
ma, el clava. Però la inèrcia del seu pes li
fa donar encara una segona volta, ara

rellisca i guanya velocitat. La neu es dura,
tant que el relleu el fa vibrar com a un ninot

desllorigat, cada vegada més ràpid va per
dent guants, el piolet, el barret i va directe
a una esquerda semi tapada. Intento rete
nir l'indret on s'enfonsarà a tota velocitat,
però no ho fa, la seva velocitat el fa passar
sobre l'esquerda sense trencar el pont de
neu, la pendent es fa més dreta, tant que
aviat ja no el veig, desaparegut a tota velo

citat més enllà del canvi de pendent.
Intento recordar de memòria com és

aquella zona, per intentar imaginar on ha

Iol

El Mont Maudit (4.465 ml

pogut anar a parar. I el que recordo és un

caos de seracs enormes. Amb la respira
ció tallada i sense poder dir res espero el
meu company, que finalitza el ràpel. Ell
també l'ha vist caure i està tant pàl·lid
com ho dec estar jo. Tanmateix, té prou
sang freda per preocupar-se de la nostra

seguretat. Sense dir res ens assegura
ràpidament al gel i treu de la motxilla el
telèfon mòbil. En un minut els socors

estan avisats. Comencem a baixar amb
l'idea d'anar a localitzar l'infortunat, però
altra gent també ha presenciat l'accident i

quan arribem a l'alçada on descansa el
cos, al peu d'un serac gran com un edifi
ci, ja hi ha algú i l'helicòpter ja s'aixeca del
fons de la vall. Les operacions de rescat
seran llargues i és amb el soroll de l'heli
còpter encara a les orelles i amb l'angoixa
encara al cor, que arribem a l'Aiguille du
Midi, destí final de la nostra travessa.

Ara, cada cop que prenem l'autopista de
Chamonix i veiem el perfil de la nostra tra

vessa, tota una col-lecció de records ens

venen al cap. Records de plaer i de

sofrença, de felicitat i d'angoixa, d'amor i
de mort. I què és tot això, sinó la vida?

NOTA DELS AUTORS
Les fotos han estat cedides amablement per Fabrice Brun, component de la cordada què ha coincidit amb nosaltres una part de la
travessa. Més fotos de la mateixa i altres ascensions es poden veure en www.skyandsummit.com.
Dos dies després de l'accident, la víctima es trobava estable, amb pronòstic favorable, a la unitat de cures intensives de l'Hospital
de Chamonix (comunicació personal del PGHM, el grup de socors d'alta muntanya de la policia francesa
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Els trets més característics de la seva biologia són:

Nom: ós bru, osa pardo (castellà), os ròi a pèdescauç (aranès), Ursus arctos (nom científic)

Descripció:
• Talla: 1.70-2.20 metres.
• Pes: les femelles pesen al voltant de

100 quilos i els mascles poden arribar

a 250 quilos.
• Color: variable: entre crema, marró o

quasi negre.
• Longevitat: de 20 a 25 anys en el

medi natural.
• Sentits: oïda i olfacte molt

desenvolupats, vista deficient.
• És un animal molt intel·ligent.
• Camina sobre la planta dels peus com

les persones, per això també se

l'anomena plantígrad.

Alimentació: és omnívor, tot i que e175% del seu aliment és d'origen vegetal. A la primavera menja bàsicament

herbes tendres. A l'estiu fruits del bosc: gerds, móres i nabius. A la tardor fages, glans, castanyes i tubercles. També s'alimenta

d'insectes (formiguers), carronyes i ocasionalment pot alimentar-se de bestiar domèstic (ovelles).

Gos de protecció dels ramats
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Hibernació: aquest període d'inactivitat dura de desembre a març, i es

caracteritza perquè les funcions fisiològiques s'alenteixen per estalviar energia. Durant

aquest període l'ós viu de les reserves que ha acumulat aillarg de l'any. La hibernació
es realitza en caus amagats i de difícil accés anomenats osseres.

Reproducció: el zel va de

maig a juny. Les femelles tenen entre 1 i
3 cadells que neixen al gener a

l'ossera, i pesen uns 300 grams. La
mare estarà amb ells fins als 18 mesos.

Amenaces: el furtivisme, i
la destrucció i fragmentació de

l'hàbitat, són les seves principals

L'observació directa
d'óssos és molt difícil. El que sí que
podem trobar són els seus rastres:
• Les petjades: les podem trobar a tot

arreu, des del fons de les valls fins a

les zones alpines. A la neu i al fang
són més fàcils de trobar i d'identificar.

Hàbitat: les seves àrees preferides són els boscos d'avets, faigs i roures,

entre els 1.300 i els 1.800 metres d'altitud i amb un fort pendent.
• Excrements: els excrements són

bastant grans i varien aillarg de l'any
en funció de la seva alimentació .

• Pedres girades: els óssos giren les

pedres buscant insectes per menjar.
Naut Aran, un dels hàbitats de l'ós.

excursíonísrne 19



 



 



 



 



[fi]
...

,, ,Pla de I Unyo
Itinerari circular des de Riells als Cingles de Bertí

Text i fotografies de Pere Grau

ELS MASOS: TESTIMONIS D'ACTIVITAT DE NO FA GAIRE

"E ls rabassaires plantaven vinyes als llocs mes inversem-
blants i les feixes s'enfilaven pels cingles"". Va ser una de les trans

formacions més sobtades del paisatge dels cingles. El medi natu

ral s'entallava per a una activitat econòmica que permetia el

poblament de paratges feréstecs. Mur i terrassa, eren formes

orgàniques adaptades a la topografia. Eren petites cingleres artifi
cials que trencaven els pendents naturals .... "la fil·loxem va arribar
a les nostres terres i es va acabar el negoci del vi. Això va provo
car canvis en la societat i en el paisatge del Bertí". Poc a poc, la

població desapareix de les terres abans útils per viure. El medi
natural de mica en mica recupera la seva fesomia.

Els masos enfilats i en runes són encara exponents de vida i

ocupació humana. Són testimonis d'un moment no massa

llunyà i encara a la memòria de la gent gran. Són monuments

de la nostre història propera. Són arquitectura popular. Són

part de nosaltres mateixos. Són sentiment. Aquest itinerari ens
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acosta a dos dels masos que encara mantenen part de la

seva aparença. Volumetria contundent i fàcil. Situació privile
giada. L'Unyó i l'Ullà - l'Uià, l'Oliar entre d'altres formes - són
dos massos d'història recent. Permeten encara fer volar la

imaginació i alimentar quimeres de visionari romàntic que no

s'entreté amb la duresa rústica d'una forma de vida poc con

fortable. O pot ser sí?

Entre mig hi ha el pla de l'Unyó, el punt més alt de la marxa d'en

guany. Un bon lloc per esmorzar-hi i preparar-nos per a una de
les vistes aèries més espectaculars del saltant del riu Tenes. Sant

Miquel del Fai és aquell racó privilegiat dels cingles, que manté la

capacitat de convocar la visita curiosa, familiar i juganera dels
matins dominicals. L'itinerari d'enguany, és un recorregut curt i

atractiu que fa crear històries a aquells caminants que encara es

deixen sorprendre per la descoberta de paratges i construccions

suggerents malgrat no siguin lluny de casa nostra.



Introducció
De Riells sortim en direcció a Vallderrós per on ens enfilem cap a

les Costes d'en Batlles, enlairades una cinquantena de metres
sobre la plana, fins arribar al Grau de l'Ullà per on guanyarem la

cinglera. Anirem després a les masies de l'Ullà i l'Unyó des d'on
baixarem per la carena a buscar e! GR 5 i seguirem cap a Sant

Miquel del Fai per, tornar a Riells.

Descripció
0,00 Plaça de Riells del Fai.• O m.... 300 m. Sortim de la plaça
cap al carrer de la Sagrera, primer asfaltat i després de terra. Uns

metres més enllà continuem pel costerut carrer Joaquim Mir per
arribar al carrer de Vallderrós que seguim a la dreta. El camí és
més aviat planer fins que després de passar per Can Figueres es

creua el torrent de Vallderrós, on comença el carrer asfaltat.

Després de la petita pujada deixem el carrer per enfilar-nos per
un corriol a la nostra dreta.

0,15 Corriol a l'Ullà.• 1.200 m ... 360 m. El corriol es va enfi

lant, és un terreny vermellós i pedregós que anirem trobant fins a

superar la primera anella dels cingles. Des d'aquí tenim una mag
nífica vista del Turó de les Onze Hores, i de tota la raconada de la
Font Fresca. Just quan el corriol comença a planejar i veiem la
vall del torrent de l'Ullà, girem a l'esquerra per travessar entre els

grans conglomerats rojos cap a la primera terrassa rocallosa. Un

cop dalt de les roques vermelles el corriol continua planejant, fins

que trobem a la nostra dreta el que puja cap el grau de l'Ullar. Si
continuèssim planejant sobre les roques vermelles enllaçariem
amb el camí de Sant Miquel.

0,30 Costes d'en Batlles.• 1.800 m, ... 450 m. El corriol planer
tomba a la dreta i després d'uns metres de forta pujada, s'enfila
més suaument costes amunt cap a la segona anella de cingles.
Es van travessant el que antuvi havien estat feixes de conreu de

ceps. Quan arribem a peu de paret, a l'esquerra observem un

magnífic sostre en la roca calcària. El camí segueix a la dreta fins
a trobar el Grau de l'Ullar que, amagat darrera d'una entrada de
la cinglera, ens permet superar-la i arribar al GR 5.

És un itinerari molt panoràmic. Les vistes del bonic poble de Riells,
el racó de la Font Fresca resguardat pel majestuós Turó de les
Onze Hores. Durant la baixada pel llom de la carena que va de
l'Unyó al GR 5 podrem admirar l'excel-lent panoràmica sobre l'es

pai natural de Sant Miquel del Fai i de les cascades i salts de l'ai

gua (quan en baixa) de Roca Gironella, del Rossinyol i del Tenes.

de Gallifa. Acaba en un corriol que continua baixant pel fil de la
carena que separa el torrent del Gat Menjat del riu Rossinyol.
Gaudim d'una vista espectacular sobre l'espai natural de Sant

Miquel del Fai, les cascades del Tenes, Rossinyol i Roca
Gironella.

2,15 GR 5.• 7.575 m, ... 550 m. Al final de la carena, connec

tem amb el GR 5 i el seguim cap a la dreta. És un camí planer
fins que baixem al riu Rossinyol, que generalment porta poca

aigua i es pot travessar sense problemes. A l'altra banda del rie
rol hi ha la carretera al parquing de Sant Miquel que seguim, a

l'esquerra, cap al pont romànic de pedra per tornar a travessar

novament el Rossinyol i baixar per un empedrat força inclinat cap
a l'entrada del magnífic espai natural de Sant Miquel del Fai.

2,30 Sant Miquel del Fai • 8.600 m, ... 475 m. L'edifici principal
és la Casa del Priorat, d'estil gòtic, del s. Xv. Cal destacar l'es

glésia troglodítica de Sant Miquel, del s. X, i l'ermita romànica de

Sant Martí, del s. IX, a més de la cascada del riu Tenes i el salt del

Rossinyol. El camí de baixada a Riells comença uns metres més
enllà de l'entrada al recinte. Quan passem pel costat d'un roure

centenari, que ha resistit els diversos incendis que han afectat

aquesta zona, podem admirar el monestir i la cascada del Tenes.
A l'arribar a-la roca vermella trobem, a l'esquerra, el corriol de les

Costes d'en Batlles que puja a la cinglera pel grau de l'Ullar.
Continuem baixant cap al poble i el camí acaba en una pista que

seguim cap a l'esquerra i que, tot planejant, ens porta al poble
de Riells.

3,05 Riells del Fai. 11.500 m, ... 300 m.

1,00 GR 5.• 3.525 m, ... 620 m. Som a dalt de la cinglera i con-

tinuem pel GR 5, a la dreta, cap a la casa de l'Ullar que de segui- • Distància: 12 km ... Desnivell: 640 m

da veurem al davant. A la nostra dreta tenim les Cingleres de
Vallderrós que acaben en el Turó de les Onze Hores. Quan arri
bem a l'alçada de l'Ullar deixem el GR 5 i seguim, a l'esquerra,
per un corriol entre alzines que s'enfila cap a la casa.

1,10 Casa de l'Ullar.• 4.000 m, ... 650 m. AI darrera de la casa

agafem una pista que, després d'un revolt pronunciat, torna cap
a la casa. Quan just som a sobre d'ella, ens desviem per un

corriol ascendent, a l'esquerra, fins a trobar la pista que va de
Sant Pere de Bertí a Sant Miquel del Fai i continuem, a l'esquer
ra, tot pujant.
Després d'una forta pujada deixem una pista a l'esquerra seguint
per la principal.
Després d'uns metres ja trobem les feixes del Soler de Bertí. La

casa es troba entre la vegetació, al fons. Deixem la pista principal
per continuar a l'esquerra donant la volta al turó cap a l'Unyó.

1,55 Casa de l'Unyó.• 6.000 m, ... 720 m. La casa, mig, en

runes, es troba situada en un pla del mateix nom, Pià de l'Unyó,
amb excel-lente vistes sobre les muntanyes de les rodalies: el

Farell, Sant Llorenç, els Cingles de Gallifa i el Puig d'Olena. A l'es

querra de la casa comença una pista poc marcada que baixa

suaument seguint la direcció oest dels cingles de Sant Sadurní
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Tots sabem la

importància que té fer

servir un calçat adequat al

tipus d'esport o activitat

de lleure que pensem
realitzar per tal que el seu

resultat sigui satisfactori, i

que en el seu curs no

patim molèsties o, pitjor
encara, ferides, torçades
o traumatismes però,
aquesta vegada tractarem

dels peus, de l'atenció

que requereixen per part
de tota persona que

trepitja sovint la muntanya
i, més especialment,
d'aquells que s'hi passen

llargues jornades fent

senderisme, ascensions o

travessies que poden
durar setmanes.

Distingirem tres moments:

abans, durant i després
de fer l'activitat.
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Abans de començar l'activitat
És molt important mantenir una bona higiene dels peus, netejant-los amb gel de PH àcid (5,5-5) i

aigua tèbia (36°-3JO), sense oblidar la zona entre els dits; ara bé, no cal tenir-los molta estona en

remull per evitar que la pell s'estovi, i s'han d'eixugar completament (espais entre els dits inclosos)
per contacte amb la tovallola i no per fricció.

Pel que fa a les ungles cal tallar-les rectes i no gaire curtes, amb tisores de punta rodona; la mida

correcta seria a l'alçada del tou del dit (no han de sobresortir més de 1 mm. per davant dels dits).
De vegades les cantonades poden molestar clavant-se i fent ferida en els dits del costat, en

aquests casos es recomana arrodonir-les amb una llima, però mai tallar els racons cap en dintre ja
que estaríem ajudant que l'ungla s'encarnés.

Si trobem que el calçat ens molesta en algun punt del peu, hem de procurar protegir-lo de manera

que quan caminem la protecció no es bellugui per evitar la ferida. Si, per exemple, el problema el

tenim en un dit, s'aconsella fer un simple embenat amb un esparadrap de paper hipoal-lerqènic
(perquè no maceren) no gaire voluminós i amb la suficient amplada per protegir la zona que

presenta la irritació; així, si es mou durant la marxa, el punt dolorós sempre estarà protegit i

evitarem la butllofa. Mai farem embenats poc extensos i massa ajustats. Actualment existeixen al

mercat apòsits de diferents formes, mides i materials; alguns s'adhereixen a la pell formant una

pel·lícula i no marxen fins que la ferida no ha curat encara que mullem els peus. Són una altra

opció, potser no tan econòmica com els tradicionals esparadraps i Tirites, però també molt

eficaços impedint la fricció del calçat.
S'aconsella l'ús de llet hidratant a les persones que tenen molta sequedat als peus i que no els

suen gens; ara bé si els peus suen molt habitualment i més amb l'activitat, aleshores es recomana

algun producte o preparat per prevenir i assecar la sudoració als peus i dins del calçat. Per últim,

procurarem cordar bé el calçat perquè el peu quedi subjecte, i les persones que duguin suports
plantars han de recordar posar-los dintre del calçat esportiu.



Durant l'activitat

Quan l'excursió és de llarga durada els peus normalment es

congestionen molt, hi ha una gran vasodilatació a la zona, estan

molt calents i, fins i tot, poden estar una mica inflats. Després
d'unes quantes hores aturar-se, treure's el calçat i els mitjons, i

mullar els peus amb aigua freda durant uns minuts pot ser

beneficiós per continuar amb les millors condicions. Un cop
assecats els peus estan relaxats, ja no estan dilatats dins del

calçat (per l'efecte de la vasoconstricció), i d'aquesta manera

evitem fregaments que els perjudiquen. Podríem dir que la

remullada i el descans actua com un exercici de recuperació, i

s'afronta millor el que resta d'activitat.

Després de I'activitat__

AI final de l'activitat és convenient fer un bany amb aigua tèbia i
un bon grapat de sal dissolta durant uns minuts; assequem els

peus i seguidament apliquem alguna crema hidratant fent un

massatge suau, evitant els espais entre els dits i les possibles
ferides, butllofes, etc.

Curar-se en cas necessari _

Les ferides més freqüents que es produeixen són les flictenes o

butllofes, provocades per la fricció del calçat. Són lesions

superficials, amb volum i plenes d'un líquid serós. Hem

d'intentar no obrir-les per evitar possibles infeccions posteriors,
hem d'evitar que no tinguin compressió o fricció i curar-les amb

povidona iodada (Topionic, Betadine ... ), tapant-les amb una

gasa i esparadrap fins que s'assequin. Si són molt doloroses o

molt grans, de manera que no ens permeten deambular, les

drenarem punxant-les amb una agulla prèviament esterilitzada

amb foc, i després les curarem com hem comentat abans.

De vegades, ens trobem amb lesions en plans de la pell més

profunds: vesícules intra o subepidèrmiques, que són causades

per fregament entre les capes més internes de la planta del peu;
també hi ha una col-lecció de líquid serós i moltes vegades van

acompanyades de petites hemorràgies de vasos sanguinis. Són

doloroses perquè es formen en punts on el peu rep molta

pressió; en aquests casos el més aconsellable és consultar un

podòleg, el professional especialista del peu que indicarà el

tractament més idoni.

Per acabar assenyalarem com a lesions, també molt habituals,
els hematomes subunguials (aquelles ungles primer de color

violat i més tard negres que es desprenen amb el temps,

de nou mesos a gairabé un any), generats a causa de

microtraumatismes amb la punta del calçat, generalment causats

en baixades pronunciades i/o de gran distància. Normalment són

molt àlgics al començament de la seva formació, però després
deixen de fer mal. També en aquests casos s'aconsella visitar el

podòleg per fer un seguiment del creixement de la nova ungla a fi

de superar les possibles complicacions que apareguin.
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La llibreria Quera de Barcelona és consolida com la degana de l'excursionisme després de 90 anys d'existència. Del Josep Quera el

1916, al Joan Quera el 1939, o a la Roser Quera, el 1966, i fins avui amb el Raimon un dels fills d'aquesta nissaga llibretera. Parlem

precisament amb ell perquè ens expliqui la història de la botiga. Entrem-hi doncs. És un establiment petit, atapeït fins al capdamunt
de llibres de muntanya i mapes. Segons a l'hora que hi anem fa olor a crema catalana, provinent de la cafeteria del costat i, segons

l'època de l'any en què la hi visitem, trobarem uns titols o uns altres. Ens rep l'amic, que és el gos, enmig d'un paisatge que com la

muntanya canvia segons les estacions.

28 excurstorusrne

335



Quins són els inicis de la llibreria Quera?
El meu besavi Josep era una persona que ja als 18 anys escribia
obres de teatre. Manualment, també feien dominicals i els repar
tien a les esglésies. Més endavant van començar a escriure

monòlegs i l'edició millorava poc a poc. Es van conformar com

un grup editorial de revistes. La primera era la Talla catalana i

després la revista l'Escon, que va donar nom a la botiga al

començament.

Com us vau instal-lar en el carrer Petrixtol?
Els meus pares van passar per la zona i volien quedar-se a la

plaça del Pi, però aleshores van caure malalts de verola i els van

passar al davant en el lloguer del local. Total, no els va quedar
més remei que quedar-se la botiga del número 2 del carrer

Petritxol, fins ara.

I primer trobem que la botiga era de teatre?

Sí, perquè els organitzadors d'activitats eren les parròquies i

aleshores, a principi del segle XX, s'estilava molt més el teatre. En

aquell temps la família vivia a la botiga i el que avui en dia és el

despatx, abans era la cuina.

Quan es produeix el canvi del teatre a l'excursionisme?
Va ser responsabilitat de l'avi Joan. El teatre amateur que es feia

per aglutinar les gents dels pobles es va anar deixant de fer, per

què ja es podien fer altres activitats. Una d'elles va ser l'excur

sionisme, que per circumstàncies socials, va viure un boom a

principis de segle. L'any 1939 la llibreria ja tenia una línia impor
tant sobre excursionisme.

La muntanya estava de moda?
Més que de moda, és que anar a la muntanya era permès. Si a la
ciutat no podies fer teatre en català, la majoria de gent surtia fora,
a la muntanya. És precisament l'època en què es funden les prin
cipals entitats excursionistes com la UEC.

Aleshores dominava més l'escoltisme.

Sí, perquè eren les activitats del jovent, a més tenia el suport de

l'església. Era una manera què el jovent tingués moviment,
pogués sortir fora.

Com eren aquells primers llibres d'excursionisme?
A nivell d'escoltisme o eren llibres francesos o mexicans, uns per

proximitat i perquè era una llengua que es coneixia i els mexicans

perquè també es podien llegir. Eren llibres de recorreguts, força
densos, el que passava és que costava trobar títols que parlès
sin de Catalunya.
No hi havia llibres d'excursionisme a Catalunya?
Sí que n'hi havia. En aquella època es començaven a vendre els
del Centre Excursionista de Catalunya, també la col-lecció Mar i

Muntanya. La primera guia declarada com a guia excursionista

que es va publicar a Catalunya i península era un itinerari pel
Montseny de l'Artur Osona de l'any 1880. EI1 916 per exemple el

CEC tenia publicats una dotzena de títols sobre el nostre territori.
Tot plegat, era molt poca cosa. Fins al1 966, que fem els 50 anys,
no tenim que la llibreria és al cent per cent d'excursionisme.

Com era la cartografia d'aquells primers anys?
No hi havia cartografia, aleshores l'avi Joan es va juntar amb uns

amics i van fundar l'editorial Alpina, era l'any 1946. L'institut car

togràfic encara no existia, per tant, s'ho feien ells mateixos. L'any
següent van muntar la primera parada a la Rambla de les flors,
una parada molt representativa de l'afició de l'avi Joan, ja que era

una tenda de campanya.

Quines zones de Catalunya tenien més títols i mapes?
Collserola, les rodalies de Barcelona, el pre-litoral i els Pirineus,
més la zona litoral amb la col-íecció Mar i Muntanya. Curiosament

també teníem títols de Tarragona, curiosament perquè després hi

ha hagut un salt de molts anys que ningú ha publicat res.

Aleshores hi havia un parell de guies de Prades i del Montsant.

Després, la Unió Excursionista va publicar una guia deis Ports de
Besseit que va marcar durant molts anys, això eren finals dels 60.

La botiga ha canviat molt des d'aleshores?
Una mica només. La primera reforma es va fer abans del 50 ani

versari, a començament dels 60. És quan es va deixar de viure a

la botiga i vam llençar unes 3 tones de paper.

Com era l'organització de la botiga?
Depenia de la memòria de l'avi que feia una fitxa per a cada títol

i només ell sabia on estava tot, alehores la Roser, la meva mare,

va organitzar-ho tot una mica millor. Va agrupar el que eren les

monografies locals que estan entrant al fons a la dreta. D'alguna
manera la mare, va marcar l'odre que més o menys usem enca

ra avui, tot i que ara ens organitzem en funció de les estacions.

Per exemple?
Les guies turístiques que usem entre setmana Santa i tardor

estan entrant a la dreta. Quan passa la temporada ho arraconem

una mica i el seu lloc l'ocupen l'esquí de muntanya i les activitats

de neu. Els mapes sempre han estat per tot arreu. lles guies les

tenim agrupades per colleccions, els de carreteres, els turístics,
els d'arreu del món ... Tenim algunes novel-les entrant a la dreta,
ara, entre turisme i esports de neu. A la banda dreta també tenim

els temes de romànic i natura, després tenim Montseny, tema

rural i les monografies locals endreçades per comarques.

AI costat esquerra què podem trobar?
Tenim el turisme i l'excursionisme d'Espanya, Portugal i, seguit,
l'excursionisme de Catalunya i el turisme. També hi ha bicicleta

de muntanya, escalada, GPS i cartografia digital i, òbviament, la

caixa enregistradora amb llibres de regal de gran format.

Quins serien els títols clàssics de la llibreria Quera?
A diferència d'altres tipus de llibreria aquí canviem molt perquè la

geografia catalana ha canviat. Per exemple, els mapes de la comar

ca de la Selva, han d'estar actualitzats perquè avui en dia tenim un

eix transversal que la creua des de dalt o una autovia que ho fa per
baix. Un altre exemple seria el primer mapa de l'Alpina de Sant

Llorenç. Només cal imaginar-se Matadepera ara i abans, els canvis

són enormes, sense tenir en compte les urbanitzacions que ara ja
s'enfilen per la muntanya. El Montseny és un altre cas, jo hi vaig
sovint però sempre canvia. L'únic que podríem anomenar clàssic a

la Quera seria una novel· la, El primer de la cordada de Frison-Roche
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On és la modernitat de la llibreria Quera?
Jo diria que amb els mapes de GPS que personalment és el que
més m'agrada.

Hi ha hagut algun boom?
La bicicleta de muntanya va tenir un boom a principi dels 80. Fins
i tot teníem manuals en italià, una llengua que no acostumem a

vendre, però quan es tractava de bicicleta els veníem. Als anys
70 el boom va ser del romànic, cosa que ara no es ven tant.

A què es deu?
La gent es cansa molt aviat de les coses. AI principi, a finals del

segle XIX, els primers excursionistes eren investigadors, la gent
anava a la muntanya per investigar la natura, per fer fotografia,
també per pintar. Avui en dia, es va a la muntanya a divertir-se.
Quan ets joves t'ho passes bé cremant energia i quan ets més

gran busques excuses per anar a la muntanya, abans era el
romànic i la flora i ara la gent busca excuses, igualment interes
sants com ara buscar fonts, dòlmens, castells, poblats ibèrics ... la

qüestió és tenir una motivació per' anar a la muntanya. Això
també està bé perquè si t'interessa l'escalada sempre tindràs
uns paisatges similars, mentre que si vas a fer recerques de

poblats ibèrics, que n'hi ha per tot el territori, aleshores canviaràs
més de paisatge.

És com els llibres que hi ha amb els cims més alts de

Catalunya?
Sí, o com els que cataloguen els cims més alts de cada comar

ca, i ja em diràs que té a veure la Pica d'Estats amb el Tibidabo,
però bé, és una motivació per anar a la muntanya i variar de paí-
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satge que també està bé perquè hi ha gent que sempre va al
mateix lloc, s'ho coneixen molt bé però, no tenen més al·licients.

Quines altres modes hi ha?
L'escalada sempre hi ha estat a la Quera però, ara, hi ha una

mica la moda de comprar guies. Cosa que va lligat amb que es

publiquin guies d'escalada. Quan n'hi ha la gent les compra
segur. Ara és un bon moment per a la publicació de títols sobre
escalada.

Els esports d'aventura han reactivat el sector llibreter?
A nivell de barranquisme sí. El barranquisme és una activitat que
quan en saps ja pots anar-hi sol. La resta d'esports, els que es

comercialitzen són més un producte, són una activitat que es ven

i per això no trobem llibres, els pocs que hi ha considero que són
una mica estafes, perquè només són llistats d'empreses que es

dediquen a organitzar aquest tipus d'activitat. Capítol a part, és
el llibre tècnic que parla d'aquestes modalitats esportives i que
te'l pots comprar per fer-te tu soll'activitat, cosa que a la Quera
sí que comptem amb públic que fa els esports d'aventura al seu

aire. Hi ha dos tipus de gent en aquest sentit: el que va a la mun

tanya i el que va a que el portin a la muntanya. Del segon grup no

hi ha compradors de llibres, normalment, la gent que es docu
menta és la que vol anar a la muntanya per ella mateixa.

En una llibreria com aquesta ens hem d'orientar per edito
rials?

Aquí el que importa és el títol, és a dir, l'autor. És complicat agru
par-ho per editorials perquè algunes tenen coses molt bones

però d'altres no gaire. Qui no sàpiga que triar millor que es deixí
assessorar, segons el que vulguis fer, com i a on, tindràs una

guia, un itinerari, un mapa o un altre. A més, cal tenir els canvis

geogràfics constants ... és millor preguntar perquè per depèn de

quina sortida et pot servir un mapa de fa 5 anys però depèn
d'on, el necessitaràs molt actualitzat.

Quan hagin acabat les obres del TGV haurem de canviar

gran part dels mapes?
Sí, perquè quan vas caminant i et trobes amb una obra tan gran
i el teu mapa no t'indica res no saps que fer. Sí que obliguen a

tenir passos per animals i peatons però on són? a la dreta o a

l'esquerra? i una vegada a l'altre costat, com tornaràs? A l'alt
Pirineu no hi ha tantes variacions però tot el que està subjecte a

infraestructures de comunicacions s'ha d'anar actualitzant.

Hi ha alguna cosa que no teniu?
No. Quaisevoillibre que surti de muntanya l'he de tenir perquè per
això som una llibreria de muntanya. Més iguall'editorial, cal tenir-lo per
saber que aporta. Fins i tot, en el cas dels mapes, si està una mica

antiquat però és l'únic que hi ha de la zona, també el tinc, amb tot

sempre ho dic al client. S'explica, i la decisió és de qui compra.

Quin tipus de client teniu?
De tot, encara que força especialitzats. Hi ha els que ja van al

prestatge i aquests sempre compren perquè ja saben també que

busquen. La veritat és que ve gent de tot Catalunya. També hi ha

gent que es compra un mapa i no sap utilitzar-lo, per això abans
cal saber usar la brúixola, crec que d'això s'haurien de fer guies
pels que no saben usar els mapes. A la muntanya és important
ser autosuficent per no pedre't. Ara amb els mòbils molta gent
pensa que ho tenen tot solucionat i fan anar els bombers de cor

coll, quan només s'han desviat del trajecte.

Cap on diries que va el món de l'excursionisme?
És un món bastant estable, tot i que anem cap a les limitacions

per tot arreu per part del govern, i les massificacions ens segons
quins punts. Potser per això mateix es creen limitacions que per
judiquen a tothom com el foc, l'acampada o potser en un futur
es restringiran zones o haurem de pagar peatge.



A la UEC de Mataró fa més de 70 anys que ens dediquem a ensenyar a es

quiar infants i joves a partir dels 4 anys a La Molina i a Grandvalira. Si a tu o

als teus fills també us agrada l'esquí - gairebé tant com a nosaltres-, i voleu

que facin el CURS D'ESQuí DE NADAL, el CURS D'INICIACIÓ A L'ESQuí o

COMPETIR AMB L'EQUIP DE LA UEC informa't al 629 82 43 76 (Xavier), al

670482675 (Bernat) o consulta www.uecmataro.com Esquiar, Disfrutar, Guanyar.
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ROGER FRISON-ROCHE

Viatjar, sentir,
.

escriure ...

(paràfrasi de Henri Béraldi)

Malgrat que fou monitor d'esquí, guia de
Chamonix i un gran viatger i aventurer, allò

que va fer defirjfivament famós al parisenc
Roger Frison-Roche va ser la seva novel-la
Premier de Cordée (1941), de la qual es ven

gueren milions d'exemplars i es filmà una

versió al 1943, dirigida per Louis Daquin.

Frison-Roche (1906-1999), la vida del qual
recorre gairebé tot el segle XX. Des de ben

jove dirigí la seva trajectòria professional i vital

cap a un espai llunyà del de la seva infante

sa, els Alps. Lingrés al 1930 a la prestigiosa
Companyia de Guies de Chamonix mostra

que era un bon alpinista però va ser en l'àm
bit de la comunicació (ràdio, cinema i espe
cialment els llibres) on destacà.

Més d'una trentena de llibres, tant obra de

ficció com relats del seus viatges o com

pendis geogràfics o històrics, són una prova
de la seva activa carrera com a escriptor,
compaginada, òbviament, amb la seva acti
vitat a muntanya i els seus viatges. Algunes
de les.seves obres es troben entre les més
famoses del gènere d'aventura, sovint
ambientades en el desert i les zones polars,
que visità vàries vegades. La Grande
Crevasse (1948) i Retour a la Montagne
(1957) són les obres que completen la trilo

gia, publicada per Arthaud (Grenoble), ini

ciada amb Premier de Cordée.

Alguns dels seus viatges més destacats
són un recorregut de 1.000 km a camell pel
Sàhara, el 1950; novament, la travessa del

gran desert amb un dos cavalls, el 1955;
viatge a Lapònia, el 1956 i al Gran Nord
canadenc a la dècada dels seixanta, etc.

Com d'altres per-
sonatges del

panteó alpinístic
va morir a

Chamonix, ais
93 anys, on

va viure els
darrers 40

anys de la

seva vida.

Ramon Pascual
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XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI

Acords per guardar, conservar,
respectar o tenir cura de la terra

La Xarxa de Custòdia del Territori (xct) és una organització sense ànim de lucre consti
tuïda per entitats i persones que volen impulsar el desenvolupament i l'ús de la custòdia
del territori.

La custòdia del territori és senzillament un acord entre persones per tenir cura de la
terra. L'objectiu per tant, és crear mecanismes de collaboració entre els propietaris i les
entitats de custòdia per afavorir la conservació i el bon ús de la natura, el paisatge, el

patrimoni cultural i de tot allò que dóna identitat i valor a un territori.

Aquesta pràctica, molt estesa als països anglosaxons i a l'Amèrica del Nord, va néixer a

Catalunya ara fa sis anys i aplega a més de 115 organitzacions i persones. La Xarxa

compta amb el suport regular del Departament de Medi Ambient i Habitatge, la

Universitat de Vic i la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya.

Els acords de custòdia poden ser molt diversos i flexibles i poden implicar des de grans
extensions de terreny fins a finques molt menudes. Des de la seva fundació s'han for
malitzat un total de 235 acords de custòdia en finques privades i públiques que sumen

una superfície de 101.578 hectàrees. Entre aquests acords podem ressenyar els que
afecten a la conservació del Marjal d'Almenara al País valencià, el Parc Agrari de

Sabadell, l'estany de Boada, la conca de La Terreta a Tremp, la platja dels Muntanyans
a Torredembarra, el jaciment ibèric de l'Esquerda a Roda de Ter, Can puig de Fitor al
massís de les Gavarres, El Cortal a Andorrà, etc.

Totes aquestes iniciatives de conservació i gestió sostenible del territori s'han pogut
escoltar durant la celebració el passat mes d'octubre de la 2a Setmana de la Custòdia
del Territori amb prop de 65 actes repartits per Catalunya, Andorra, les Illes balears i el

país Valencià. La seu de la Xarxa està situada a la Universitat de Vic i el seu director és
en Jordi Pietx, per a més informació podeu consultar el web www.custodiaterritori.org o

trucar al telèfon 93 886 61 35.

Lluís Catasús



ILLA DE TET I BIESCAS

El farwest al Pirineu

De vegades le' D,acions geològiques
originals són el principal atractiu per visitar
un indret. L'erosió diferencial dels materials
és la causa de l'aparició d'aquelles torres o

agulles de terra, coronades, en ocasions,

per un roc en equilibri precari, conegudes
en l'argot de la geomorfologia com a

dames coifées (senyores pentinades) o

xemeneies de fades, que pertanyen al

grup de les badlands, o terres dolentes.

Almenys dos indrets pirinencs són adients

per a l'observació d'aquestes altives dames:
Les Orgues d'ilia de Tet, al Conflent i Las
Señoritas de Arás, a la Ribera de Biescas (Alt
Gállego). Las Señoritas de Arás, dues
columnes d'uns 15-20 m d'alçada, modela
des en dipòsits morrènics, es troben al
marge dret del barranc d'Arás, afluent per la
dreta del Gállego. Aquest barranc es feu tris
tament famós després que el 7 d'agost de
1996 patís una crescuda sobtada i el des
bordament que arrasà el camping Las
Nieves, provocant 87 morts. Les senyoretes
són visibles tant des de la N-260, just al
creuar el barranc, com des de la carretera

que puja al poble d'Aso de Sobremonte.

Les Orgues d'Ilia de Tet es troben molt a

prop d'aquest poble nord català i la seva

visita és possible després del pagament
d'una mòdica entrada a l'espai condicio
nat en el que es troben. Ocupen un àrea
més extensa que Las Señoritas de Arás,
amb multitud de capricioses formes ver

melloses o grises fetes de sorra i argila,
amb 5 millions d'anys d'història. Es pot
consultar més informació sobre aquest
paratge a http://www.ille-sur-tet.com/le_
tou risme/org ues2. htm.

Ramon Pascual

Tora blava
Família: Ranunculàcies

Espècie: Aconitum napel/us
,

Es una herbàcia perenne pròpia de les

comunitats megafòrbiques i originària de
les regions fredes i muntanyenques de
l'hemisferi nord. La paraula megaforbia
prové del grec "megas", gran, i "forbia",
pastura, es tracta, per tant, d'una herba

ufanosa, de fins a 2 m d'alçada, de fullat

ge exuberant i de grans i atractives inflo
rescències que habita els herbassars
matollars de l'estatge subalpí.

Presenta una tija erecta, robusta i cilíndri
ca, amb nombroses i grans fulles palma
des dividides en lacínies linears de 2 a 4

mm d'amplada. Floreix de juliol a novem

bre i les flors, d'un blau intens tirant a vio
laci amb venes de color més fosc, s'agru
pen abundosament en raïms a l'extrem
de les tiges. Les corol·les són irregulars,
caracteritzades sobretot pel seu pètal
superior que té forma d'elm o casc i que

protegeix la resta de la flor. La pol·linitza
ció és duta a terme específicament pels
borinots, els únics insectes que tenen la

força necessària per obrir la corol·la i arri
bar als nectaris que es troben amagats a

dins del casc. D'altres insectes utilitzen
l'astúcia i arriben al dolç nèctar foradant la
base del casc sense participar però en la

pol·linització. El fruit és un polifol·licle, amb

granes de 3-5 mm, negres i brillants.

Les seves arrels estan engruixides en

forma de nap que acumula grans quanti
tats d'alcaloides, en destaquen les aconitl
nes. L'activitat fisiològica sobre el sistema
nerviós de I'aconitinina ha estat llargament

emprada en el camp de la medicina. La

planta però, és extraordinàriament tòxica,
ja que aquest alcaloide té efectes mortals
a dosis de pocs mil·ligrams i si es toca la

planta amb els dits és molt convenient
rentar-se bé les mans abans de manipular
aliments. El seu nom en castellà acónito

prové precisament del seu important con

tingut en aquest alcaloide.

Lluís Catasús
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Tardor literària a la muntanya

L'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Ait Pirineu i
Aran (IDAPA) i els consells comarcals del Pallars Jussà, el
Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça i el Conselh Generau d'Aran

estan promovent el projecte "Un ramat de camins. Turisme,
territori & literatura", una proposta integral de dinamització del

territori per mitjà de la literatura i dels llibres que Camilo José

Cela i Josep M. Espinàs van escriure arran del seu viatge als
Pirineus de les quatre comarques ara fa 50 anys. Els actes

han començat aquest octubre però s'allargaran un any sencer.

El mes d'agost del 1956 els escriptors Camilo José Cela i

Josep Maria Espinàs van emprendre un viatge per les

comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Val d'Aran i

l'Alta Ribagorça. Les seves vivències es van reflectir en dos

llibres de viatge: Josep M. Espinàs: Viatge al Pirineu de Lleida,
1957, Ed. Selecta, (reeditat l'any 1999 per Edicions La

Campana, amb nou títol, A peu pel Pallars i la Val d'Aran). i

Camilo José Cela: Viaje al Pirineo de Lérida, Alfaguara, 1965.

Sens dubte, amb aquests dos llibres els dos autors van

inaugurar a la dècada de 1950 la literatura turística.

Passats 50 anys d'aquest viatge, I'IDAPA, els consells

comarcals del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça
i el Conselh Generau d'Aran promouen "Un ramat de camins",
un projecte integral de dinamització del territori mitjançant la

literatura i els llibres dels dos escriptors, que ha sorgit i té un

gran suport per part dels consells comarcals i dels

ajuntaments del Pirineu lleidatà. Les accions que es portaran a

terme són destinades a ampliar el coneixement i la valorització

del territori per part dels visitants i dels seus mateixos

habitants, promoure el turisme en èpoques de baixa afluència

i utilitzar la literatura amb aquesta finalitat i com a eina de

dinamització. L'objectiu és "crear un Pirineu per veure i per

viure", que passi per la conservació del ric patrimoni de la

zona i per l'obtenció dels màxims serveis per fer més

confortable la vida quotidiana dels seus habitants. Com a

oferta turística, es proposa organitzar un seguit d'itineraris

literaris que abraçaran les tres comarques i la Val d'Aran i que

pocran seguir-se a partir d'una guia, la publicació de la qual
es preveu per al final del 2007. En aquesta guia es descriuran

ATLES DELS OCEllS DE CATALUNYA A l'HIVERN

L'Institut Català d'Ornitologia ha posat en marxa el treball de camp

per a realitzar l'Aties dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009.

Atesa la complexitat d'aquest nou treball, amb zones difícils de

prospectar a l'hivern i climatologia sovint adversa, es demana la

col·laboració dels excursionistes.

Aquest atles és la continuació de l'Aties dels ocells nidificants de

Catalunya 1999-2002, en el qual es mostren els mapes de distribu

ció i abundància de les espècies que nidifiquen a Catalunya. A

aquests mapes se sumen dades de gran interès com són la mida

poblacional, els requeriments ecològics o ell'estatus de conserva

ció. L'Aties dels ocells nidifica,nts de Catalunya va ser possible grà
cies a la participació entusiasta de prop de 600 persones, entre elles

molts excursionistes, les quals van aportar les seves dades per tal

que el projecte esdevingués una realitat.

L'Aties dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009 pretén obte

nir totes aquestes dades però ara per a tots els ocells que es tro

ben al nostre país a l'hivern. Val a dir, que aquest període encara és

molt més desconegut que el reproductor i, per tant, necessita de la

participació de tots col·laboradors possibles.
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els itineraris que van fer Camilo José Cela i Josep M. Espinàs
l'any 1956 i s'analitzaran els canvis socioeconòmics que han

experimentat el territori per on van passar, els seus pobles i la
seva gent.

Espècies d'alta muntanya per a les que es necessita més infor

mació:
Perdiu blanca (Lagopus muta)
Gall fer (Tetrao urogal/us)
Perdiu xerra (Perdix perd/x)
Trencalòs (Gypaetus barbatus)
Àguila daurada !Aquila chrysaetos)
Mussol pirinenc !Aegolius funereus)
Cercavores (Prunel/a col/aris)
Pela-roques (Trychodroma muraria)
Gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Gralla de bec groc (Pyrrhocorax graculus)
Pardal d'ala blanca (Montifringil/a nivalis)
Aquelles persones que estiguin interessades en participar-hi de

forma més activa (prospeccions en quadrats UTM 1 Ox1 O km o iti

neraris de cens de 3 km) poden posar-se en contacte amb

atles@omitologia.org, és important que s'erwin les dades abans

del 15 de març de cada any. Per a més informació a: vvww.ornito

logia. org/monitoratge/atleshivem. htm



Terminologia dels esports d' aventura (2)

Aquest mes reprenem la terminologia d'al

guns esports d'aventura que vàrem iniciar a

la revista de juliol-agost.

Podem començar per la mateixa definició

d'esport d'aventura. Per poder-se considerar
un esport d'aventura ha de comportar un

cert risc i un cert esforç físic, no competitiu, i

una condició bàsica és que s'ha de practicar
en un entorn natural.

Vegem ara uns quants termes més:

Ala alpina: esport que consisteix a baixar

una muntanya, que s'ha pujat a escalat prè
viament, amb ala de pendent.

Esquí de riu: pràctica consistent a fer un

descens per aigües braves amb uns esquís
especials ajudant-se d'un rem de doble pala.

Hidrotrineu: flotador consistent en una planxa
en forma de trineu per a una persona a sobre

amb les cames submergides, que és arros

segada pel corrent d'aigua.

Nom: Cognoms: �__-- __------------------------------�------------�

per Concepció Arnau

Parapent a ala pendent: planador ultralleu

ger flexible, de forma rectangular i de pes
inferior al del pilot.
Surf de caiac: pràctica esportiva consistent a

desplaçar-se mantenint l'equilibri sobre gran
onades amb un caiac de surf (en anglès,
SUrfSkf).

Salt de pont (desestimat pònting): consisteix

a llançar-se des d'un pont subjectat per un

arnès a una cordada lleugerament elàstica,
que deixa el saltador suspès en l'aire.

Tresc: expedició excursionista consistent en

un viatge organitzat, sovint amb guia, a

regions exòtiques. Convé diferenciar-lo de

travessa perquè té un component turístic i

d'exotisme.

Bé, per ara, ja hem acabat

amb la col·laboració del Centre de

Normalització Ungüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample

I
•

I
Subscripció a la Revista excursionísrne

1111 5€ 1 Subscripció 1 any
6 números a l'any + un calendari

11145€ i Subscripció 3 anys
6 números a l'any + calendari
+ un cap de setmana* en un refugi
guardat de la UEC**

*Inclou: 2 nits, 2 esmorzars i 2 sopars

**Xalet de la Molina (Cerdanya) I Refugi del Rebost (Brguedà) I Refugi del Caro (Baix Ebre)

AdreçapostM:� � ----------------------�

Població:� � �-----------
Comuca: � ------------------�

Tel: F�:w ------------------�
Codi postal:

Correu electrònic: -� ---------------------.. DNI:

Dades bancàries:

Signatura:

Data: 1..- ----'

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

de la Unió Excursionis a de Catalunya.
Gran Via de les Corts Catalanes, 516, 1 r 2a - 08011 Barcelona. Telèton 93 454 32 Al,

e-mail: excursionisme_t1ec@yahoo.es



per "SPOTY"

He aprofitat l'estiu per conèixer una mica millor els nostres Pirineus, i vet aquí que un bon dia se'm va ocórrer de pujar el tresmil de la fotografia. La

patejada va ser força llarga, amb un bon desnivell, però sense cap dificultat per aquell terreny curiós. Feia un dia excel·lent i a dalt les vistes cap a les
dues bandes de la serralada eren formidables. Tot plegat, va ser una excursió molt agradable, però ara mateix no em surt cap dels dos noms que tenia el
cim ... Recordo que eren noms francament divertits dels que fan gràcia quan te'ls diuen, però mira per on no me'n recordo de cap dels dos.
Per ajudar-me un amic m'ha dit que si contesto aquestes preguntes trobaré un dels noms d'aquest tresmil i m'ha assegurat que la gran majoria de les
respostes les podré trobar dins de la revista.

1. expedició excursionista consistent en un viatge

organitzat a regions exòtiques
2. Unió Internacional d'Associacions d'Alpinisme
3. una flor blava tan bonica com perillosa
4. famós escriptor de muntanya autor de Premier

de Cordée (1941)
5. aquest pic de 2.604 m és el sostre comarcal

del Berguedà
6. lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural

7. així anomenen els aranesos a l'ós bru

8. Josep Carner va saber glossar l'aspra i ardida

bellesa d'aquest indret

1.•••••
2.••••

3.•••••••••
4.••••••••••••

5.•••••••••••••••
6.••---.

7.•- ••••
8.•••••••

-

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 31 de novembre, el nom del cim de la fotografia a l'adreça electrònica: concurs@excursionis-
me.net indicant el vostre nom i telèfon de contacte. Només serà vàlid un correu electrònic per participant. Entre les respostes correctes se sortejarà un cap
de setmana en un refugi guardat de la UEC*. En el proper número de la revista sortirà publicat el nom del cim i el guanyador.

El cim del número anterior de la revista (núm. 334) és el Coscollet (1.611 m) punt culminant de la serra d'Aubenç situat damunt mateix del pantà d'Oliana
a la comarca de l'Ait Urgell. El guanyador del concurs és en Sergi Fornasari, enhorabona. A la pàgina web de la revista www.excursionisme.net podreu
consultar les respostes a les preguntes del número anterior.

*Inclou 2 nits, 2 esmorzars i 2 sopars en un d'aquests refugis: Xalet de la Molina (Cerdanya), Refugi del Rebost (Berguedà), Refugi del Caro (Baix Ebre).

36 excursiorusrne
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� El Montmell
El Baix Penedès
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1 h15min a 1 h 30 min per l'anada

1:I:iII:.wa;&:l·1III uns 210m

t ,el corriol presenta trams drets i descompostos que demanen atenció
i bon calçat malgrat la modesta altura a la qual ens mourem

" , tot l'any, evitar els mesos de més calor

• " • , Baix Penedès. Esc. 1 :50.000. IGC. No hi ha res millor i en aquest
cas resulta suficient.

: , " , • A peu per les comarques de Tarragona. Vol II de Rafael López
Monné. Arola Editors.2005. L'alt Gaià, entre la Segarra i el Camp de Ignasi
Planas de Martí. Col-lecció Azimut núm. 4. Cossetània Edicions 1999.

, • Podem arribar al poble de la Juncosa del Montmell des de la Bisbal del
Penedès, (primera sortida de l'AP2 després del peatge d'entrada). Sortint del

poble en direcció Masllorenç trobem l'entrada d'una gran pista (senyal d'àrea
recreativa del Montmell) a la qual arribem després de dos quilòmetres d'ascens
per bona pista .

[IVia ferrada
al Puig de la Força
Osona

Aproximació en 10 min. Via ferrada i ruta sencera d'unes 2h a 2h 30 min.

1:m¡:¡:¡jIl:.'1:I! pot considerar-se una via ferrada senzilla i curta si bé és força aèria.

¡mM,tCasc, arnés, i material d'assegurança en via ferrada (dissipador)
, • De setembre a gener. La resta de l'any està prohibida per ser zona de

nidificació d'ocells

• ", • El Col/sacabra. Esc. 1 :25.000 Ed. Piolet

: I " • , Vias ferratas y caminos equipados, de Bea Forés, Dani i Xavier

Sánchez. Desnivel edicions
j • Per la carretera C-153 Vic -Olot, caldrà entrar a la població de Santa
Maria del Corcó a l'Esquirol i allí prendre la BV-5207 fins al poble de Tavertet.
ravessant el poble podem seguir una pista en bon estat fins al replà just abans
de la masia anomenada el Castell a uns dos quilòmetres de Tavertet.
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[{] Puig de Fontlletera
El Ripollès
oGtimlill unes 2h 30min a 3h 30 min per l'ascens, segons on deixem el cotxe

1I:..:r.Ii:lll.101lI·lIIentre 1.150 m i 800 m segons el punt on deixem el cotxe

""'I:1lII:l1:W:.'I:I!Ascensió per pendents poc exposats a allaus que sota el cim es

redrecen.

,
•

• equip d'esquí de muntanya i material de seguretat (ARVA, sonda i

pala)
de desembre a abril

• " • • Val/ de Núria, UI/deter. Mapa d'hivern Esc. 1 :25.000. Ed. Alpina.
L'edició normal del mateix full servei també.

j • De Camprodon sortim en direcció Ulldeter per la GIV-5264. A 1, 5 Km

passat Vilallonga de Ter trobem un trencall a l'esquerra que per la GIV-5265

puja fins el poble de Tregurà de Dalt. A principis i a finals de temporada
hivernal podrem continuar amb el cotxe muntanya amunt per una bona i

amplia pista fins on la neu ens permeti.
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Descripció: El Montmell és una petita i allargassada
serra amada que es troba a cavall del Penedès i de l'Ait

Camp, rica en patrimoni i en vistes. Sortim de

l'esmentada àrea recreativa (graelles, lavabos ... ) seguint
la pista per la qual pujàvem en direcció al collet del

Montmell. Trobem a l'esquerra les ruïnes de l'església
nova de Sant Miquel construïda el s.xVI en substitució de

l'església romànica del s.X que veiem encinglerada a

l'altre costat de la pista. En el darrer revolt abans del
collet arrenca el caminet per pujar a aquesta petita joia
del romànic que es diu Sant Miquel vell. Per arribar-hi el

camí esdevé corriol i es fa costerut. Assolida l'església
contemplem els masos de l'altre vesant de la serra, un

bonic absis i, si volem, per un caminet podem enfilar-nos,
sense dificultat al seu sostre per fer un mos. De l'absis

arrenca el corriol, a estones descompost, que en 10 min

ens porta a un trencall a sota el collet del Castellot. Valia

pena enfilar-nos a mà esquerra fins a les ruïnes del

castell del Montmell, que ens recorda que aquesta fou

Descripció: Des de l'aparcament cal que anem a

buscar el camí que baixa cap a la canal del Castell. En

pocs minuts trobarem un trencall a la dreta que

s'arrapa a la cinglera i un corriol que segueix cap a

ponent sense dificultat. Un panell ens recorda que no

hi hem de passar entre febrer i agost per ser època de

nidificacions. També ens indica que no hi passem si no

és acompanyats per un guia local, del Consorci de la

Vall de Sau. Ganes de posar tanques a la muntanya, o

de fer calaix? Una mica més enllà comença la via
ferrada i hi trobem una mena de tanca per recordar

que entrem en una zona on cal anar equipats.
Comencem baixant uns metres per una cadena, i

caminem per la cinglera sobre un bosquet d'alzines.

Dos trams d'esglaons assegurats amb cable ens

porten just a l'evident limit entre l'estrat vermell

inferior i l'estrat blanc superior. Entre aquest trams hi

ha un bon cable per assegurar-nos. Arriba un punt en

què ja som a sobre del pantà de Sau prop d'on surt el

campanar de l'església, sembla que la via ferrada
s'acaba però, no és així, ja que estem literalment

Descripció: Deixem on deixem el cotxe i sempre

seguint la pista amunt, ens trobarem en el vessant
oriental del cordal del Castell dels Moros a la dreta,
sobre la vall de la riera del Catllar, la vall del Ter amb
el poble de Setcases al fons i al davant nostre el cordal

que uneix el Puig de Fontlletera amb el Puig Pasturia.
Per tal de pujar per un costat i baixar per un altre

encararem directament el Fontlletera, abandonant, per

tant, la pista sobre la cota 1.650 m. i encarant els

pendents al nord-est del serrat que formen les cotes

de la Torroella de Dalt de 1.984 m i el Castell dels
Moros de 2.125 m que tenen escassa entitat com a

cims. En unes dues hores haurem assolit la collada de

Fontlletera a 2.140 m que domina l'amplia vall que
s'estén a ponent cap el Balandrau i, més enllà, els

puigs de Cerverís. Del coll encararem l'ampli cordal

que condueix al cim, encara lluny. Trobarem un tancat
malmès pel temps a la divisòria de les dues valls i just
a sota el cim haurem de superar un curt tram més
dret. Arribats al cim del Fontlletera a 2.575 m

gaudirem d'una molt completa visió de la Coma de

Vaca amb el seu nou refugi, i d'unes vistes que no han

terra de frontera entre el comtat de Barcelona i els

sarraïns des del s. X. Retornats a la bifurcació pugem a la

dreta fins la carena principal de la serra on destaca una

gran creu de formigó i alii el camí esdevé més evident.

Carena enllà, en uns 30 minuts, després d'una petita
sifonada assolim el punt més alt de la serra que rep el

nom de Talaia de Montmell de 861 m. Els nombrosos
elements que hi trobem: vèrtex geodèsic, pessebres,
creus, plaques etc .. ens fan veure com és de popular
aquest cim a les comarques veïnes. Cap el nord veiem la

vall i l'amada església de Sant Marc, i el vessant més
tallat de la serra, cap a totes bandes admirem masos

solitaris i més enllà les serres de Prades, Montserrat i, a

lIevant,el mar. Tomarem al vehicle per on hem vingut.

Pasqual Garriga

penjats entre dues cingleres. Cal seguir cinglera enllà i a la pedra que ens condueixen a

amb cura de no relliscar, ja que sovint hi ha fullaraca o la part superior de la cinglera que
pedretes despreses. Molta atenció! Trobem un nou acabem de recórrer. Allí trobem
cable per superar una canaleta i just després trobem

dos trams molt ben equipats amb esglaons folrats de

plàstic que ens ajuden a remuntar la canal que separa
la cinglera que seguíem del Puig de la Forca. Arribem

al collet que els separa, i per un corriol evident

remuntem en pocs minuts fins al replà que corona

aquest extrem de cinglera aïllat que culmina a 741 m

amb vistes espectaculars cap el Sot de

Baià i el cingle de Santa Cilia a

l'altre cantó d'un ramal del

pantà. Tornem al collet d'on

venim i reculant

per la cinglera
sense perdre
alçada
trobarem una

canal amb

escales tallades

la pista que en un quart d'hora

ens tornarà a on tenim els

cotxes.
TAVERTET

Pasqual Garriga

,
N

d'envejar res a les que tenim des del Balandrau. De

baixada, prendrem inicialment el llom pel cue hem

pujat i a mida que ens

acostem al coll de

'rf
Fontlletera ens anirem

decantant cap a la nostra
dreta per apropar-nos aillit

del torrent de la Fontlletera

i anar a parar a una pista
que revolta tota aquesta grani
solitària vall fins al coll de
Malanell. Evidentment, trobarem

la pista ben coberta de neu i

durant uns cos-cents metres és

planera. La seguirem en direcció sud

est i tot passant per sota el Castell dels

Moros retornarem esquiant pista avall

fins a Regulà o fins on tinguem el

cotxe.

Pasqual Garriga



ALTRES NOVETATS EDITORIALS

LA MUNTANYA
EN LA LITERATURA

DE CREACIÓ

El cap de setmana del 30 de setembre i 1'1 d'octubre es

va celebrar a Tavertet la Sa Fira del Llibre de Muntanya.
Amb bon temps i ambient relaxat es va registrar una

afluència i moviment sim.ilar als anys anteriors. Es pot
clir, que es manté com una fira modesta, però, si més no,

es manté! Per ara no sembla que el sector pugui donar

gaire més, almenys a nivell de Catalunya.

S'evidencia que en l'actualitat, les entitats excursionistes juguen ja
un paper més que modest en les publicacions especialitzades, però
la revista Excursionisme hi segueix present i ho aprofitem per

J¿evista Desnivel
N° 241 setembre 2006

Ediciones Desniuel

225x120 mm; 93 pàg. en b/n;fotos i croquis

És cligne de menció el 25è aniversari de la revista Desnivel, que rubrica
amb un especial monogràfic la seva trajectòria d'èxit. El número 241

inclou diversos reportatges històrics d'interès: un repàs de la cuina

interna de la revista que després va originar un grup editorial i de serveis

diversos de gran potència; una selecció de 25 personatges singulars
d'aquests anys; 25 invents de material que han fet canviar molt les

tècniques i, a.ixi ho manifesten en l'alpinisme i l'escalada en roca; i

finalment, una visió divertida del pas dels anys a través de 25 anuncis.

Alt Empordà
Joan Portell J¿ifà

Col. Els camins de l'Alba, 5

Ed. Alpina - GeoEstel, setembre 2006

205x120 mm; 46 pàg. en color;fotos i croquis

La muntanya en la literatura de creació

Jordi Mir

Arxi�1 Bibliogràfic
Excursionista de la UEC, 2006
195x140 /11/1'1; 38 pàg. en ca/al'

JORDI MIR

er Marc Janeras i Casanova

presentar la nova versió del calendari, De fet, són pocs els grans

grups editorials que porten la veu cantant. Entre ells, l'eclitorial
Desnivel presenta moltes novetats, i en celebrar enguany el 25è
aniversari de la seva revista pionera oferia l'atractiu addicional de la

presència de François Damilano per poder rubricar els seus llibres.

Com que les parades de la fira poden ser repassades amb poca
estona, és de força interès el complement que ofereixen algunes
activitats paral·leles. Per exemple, la taula rodona organitzada per la
Universitat de Vic sobre la custodia del territori, un concepte que
trobareu exposat ell. diversos punts d'aquest número 335.

Escaladas en el macizo del Mont Blanc

Nieve, hielo y mixto. Tomo 1

François Damilano
Ediciones Desnivelçjuliol 2006

175x125 mm; 32 pàg. en coior.fotos i croquis

Molts alpinistes d'elit s'extravien ... en canvi, François Damilano

roman, i en plena forma! Aquest és un primer volum dels dos que
dedicarà a les escalades en neu, glaç i terreny mixt al massís colofó

dels Alps. És un recull molt complet, ordenat i clar; una obra ben

editada traduïda al castellà. Sembla ser que el món glacial retrocedeix

progressivament ell. l'arc alpí, per això convé més que mai posar al

dia tota la informació sobre els itineraris que aprofiten l'aigua en

estat sòlid per enfilar-se per aquestes grans parets.

Turisme rural de les terres de Lleida
Federacio Lleida Rural, 2006

160x160 1'1'/111; 251 pàg. en wlor;fotos
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www.angelfire.com/co2/muzaraque/natura/hayedos.htm ens

ofereix una interessant llista de boscos per visitar a la
Península Ibèrica, classificats pel tipus d'espècie: faigs,
roures, castanyers i boscos de ribera; amb les poblacions
més properes a cadascun d'ells per poder-los situar fàcilment
al mapa i dissenyar la nostra ruta.

Un any més ha arribat la tardor. El dia s'escurça, gairebé ja no

podem sortir sense la companyia d'una peça d'abric, cauen
les primeres neus a les muntanyes i el terra s'omple de fulles
grogues, vermelles, marrons, ocres ... Per a molts, tot plegat
és símbol de decadència, de depressió, de recolliment, de
preparar-se per al llarg hivern, no més llarg que les altres
estacions de l'any. Però la tardor també és sinònim de dies
clars, alliberats de les calitges estivals, d'esclats de colors a la
natura, de l'oportunitat de penjar-se la càmera fotogràfica al
coll i aconseguir imatges de somni, en definitiva, de fer

aquelles excursions que no hem fet la resta de l'any per la
neu, la calor o ves a saber per què ... Ara és el moment de les
excursions contemplatives, ara és el moment, sobretot,
d'acostar-se al bosc.

I d'entre tots els arbres del bosc, un hi resplendeix de forma

especial: el faig. Les fagedes, cada vegada més escasses

donat els períodes freqüents de sequera i, també, a la
reforestació amb espècies més interessants econòmicament,
constitueixen el bosc fotogènic per excel-lèncía on hom s'hi
pot imaginar un món fantàstic de follets, bruixes i altres éssers
fantàstics en sentir el cruixir de la catifa de fulles seques sota
els peus.

-

¡

sr .s.net

Un altre dels arbres més acolorits a la tardor és el roure,

Conegut arreu com a símbol de fortalesa per les seves

característiques de longevitat i resistència, el podem trobar a

diferents punts de la nostra geografia, sobretot, a la serra de

Prades i als Pirineus.

Una altra espècie destacada en el mapa de la tardor és el

castanyer, Enormement preuat per la seva fusta i el seu fruit,
protagonista de no poques llegendes i dites populars, és

l'encarregat d'aportar la coloració groga als nostres boscos.

Un cop feta aquesta llarga introducció és el moment de
consultar algunes de les nombroses pàgines que ens parlen
dels boscos a la tardor. N'hi ha de fotogràfiques, de

científiques, de sensitives, d'excursionistes ... Totes elles ens

aporten gran quantitat d'informació per a aprendre una mica
més sobre la mare natura i fer les nostres sortides més
interessants i enriquidores.

40 excursionisrne
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El web personal d'en Ramon Alturo Monné

www.tinet.orgl-ralturo/inici.htm ens introdueix a Garric, una

pàgina dedicada a la divulgació del món forestal des del seu

vessant més científic. De cada espècie ens ofereix una fitxa
on s'hi explica la seva etimologia, descripció, requeriments
estacionals, origen i distribució geogràfica, característiques
estructurals, propietats i usos i, fins i tot, els bolets que s'hi
fan. A més, hi trobem un apartat de curiositats on podem
aprendre a calcular el volum, diàmetre o alçada d'un arbre,
així com una completa llista d'enllaços a d'altres webs
relacionades.

A la pàgina dels agents forestals welcome.to/elbosque hi
trobem un apartat de rutes per gaudir d'alguns dels racons

més interessants de la península en la matèria que ens

ocupa, apart de posar-nos al dia de tot allò que envolta el

món de la vigilància i la prevenció forestals.

I, en aquest cas, no podem acabar la secció sense parlar
d'una de les tradicions més arrelades al nostre país: els
bolets. A la pàgina
www.grn.es/amjc/boscos/boscosct.htm#boscos hi trobem
una bona introducció al fascinant món de la micologia
començant per la descripció dels diferents estatges de

vegetació i continuant per un extens índex d'espècies, on hi
són referenciades les més populars. Cada bolet es presenta
en una fitxa amb aspecte de bloc, on s'hi detalla el nom

científic i el popular, una fotografia i les seves propietats:
descripció morfològica, hàbitat, comestibilitat i advertiments.

Així doncs, aneu amb la càmera fotogràfica al coll, amb el
cabàs i el ganivet a la mà, o simplement amb els pulmôns i
els ulls ben oberts, gaudiu d'un dels espectacles més grans i
alhora efímers que la naturalesa ens ofereix.

Bones emocions!
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El vostre especialista en:
ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Hipòlit Lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 932191416

08025 Barcelona
lIuchesports@eresmas.com Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ

�
GR ZERO

TRAVESSERA DE GRÀCIA 132
08012 BARCELONA TEL: 934161067

MULTICEN
DENTISTES

Ara vostè i la seva família poden gaudir d'una sèrie d'avantatges
i descomptes que li ofereixen les cliniques dentals del grup
MULTICEN. Presenti el seu carnet.

.....

Avantatges MULTICEN
- Primera visita gratuïta, sense compromís.
- Neteja bucal per 20 €.
- Fins el 20% de descompte en tractaments.
- Finançament personalitzat.

Per demanar més informació o consultar la llista actualitzada de
centres i noves condicions, truqui'ns sense cap compromís o

visiti la nostra WEB.

93 284 98 16
http://www.multicen.com

Clínigues Multicen a:

PRoviNCIA BARCELONA: BARCELONA (5); ARENYS DE MUNT; BERGA; MANRESA; MARTORELL; MATARÓ; MOLLET DEL VALLÈS; PINEDA DE MAR; RIPOLLET; SANT CELONI; SANT CUGAT
DEL VALLÈS; SANT FELIU DE LLOBREGAT; TERRASSA; VIC; VILADECANS; VILAFRANCA DEL PENEDÈS; VILANOVA I LA GELTRÚ; PROViNCIA GIRONA: GIRONA (2); BLANES; LLORET DE
MAR- ROSES' PROViNCIA TARRAGONA: TARRAGONA; VALLS; PRoviNCIA LLEIDA: CERVERA.



 


