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Excursionisme
us desitja un bon 2008

D es del consell de redacció d' Excursionisme volem agrair l'esforç de tots aquells
que, al llarg del tot just acomiadat 2007, han col-laborat d'una manera o altra amb la

històrica revista de la Unió Excursionista de Catalunya. Aforisme clàssic del

Pirineisme, i per extensió natural, de l'Excursionisme, "I'acció-reflexió-transmissió", es

fa matèria en aquesta modesta publicació que teniu a les vostres mans. I ens sentim

orgullosos, al mateix temps que responsables, d'aquesta transformació.

Mentre l'obra de ficció pot resultar d'un procés creatiu centrat en un món certament

allunyat de l'existència de l'autor, les més genuïnes pàgines d'Excursionisme són, i no

pot ser d'una altra manera, aquelles en les quals l'autor narra allò que ha conegut,
sentit i comprès en el seu recorregut per una terra propera o llunyana al seu entorn

vital. És un luxe, doncs, poder oferir a un nombre prou elevat de lectors retalls

existencials d'altres "homo excursionensis".

Espais vius de comunicació de coneixements, experiències i propostes, les "revistes

de muntanya", amb noms evocadors com Talaia, Vèrtex, Mai Enrere, Muntanya o

Excursionisme i una munió de butlletins, ara sovint en format electrònic, són
consubstancials a la pràctica de l'excursionisme en el seu sentit més ampli, esportiu i

cultural. Qui no ha trobat algun cop una idea suggerent a les seves planes i ha tingut
alhora la necessitat de donar-ne una altra?

Tant ara com des dels seus inicis, la fotografia comparteix el protagonisme amb la

paraula en la seducció del lector. La portada d'Excursionisme ha viatjat al llarg dels
darrers anys de Montgarri a Groenlàndia, del Tibet al Moianès, de Les Bardenes a

l'Everest, provant de captar-captivar les mirades breus.

El nostre desig per l'any que comença és que Excursionisme continuï sent aquest
espai únic que la UEC ofereix en què escriptor i lector es fonen sovint en una sola

persona i en el qual, si més no de vegades, l'excursionista inquiet trobi inspiració per
les seves descobertes personals.
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La variació més evident és.la disrninució de
la pressió atmosfèrica (hidrostàtica) amb

l'altitud, per pròpia definició de la variable:

pes de ta colu,mna d'aire què hi ha per sobre
una superfície horitzontal. AI nivell del mar

cada centímetre quadrat del nostre cos,
més a menys, la grandària d'una ungla,
suporta una pressió mitjana aproximada
ment d'un quiloqram, a en unitats del siste
ma internacionq.l, 1,013 hectopascals (hPa),
antigament 1 .ü13 mil·libars. '

Aquesta és la, quantitàt de pressió anome-

nada precisament una atmosfera. Si ascen

dim però als 5.000 m, al cim del Mont Blanc'
a a l'altiplà tibetà, aquesta columna d'aire

pesa només la meitat, perquè l'altra meitat

,

"

Com a conseqüència de l'escassetat d'oxi

gen disponible a l'aire i per tant a les pròpies
cèl-íules o teixits de l'organisme (hipòxia)
sorgeixen una sèrie de patologies conegu
des de forma genèrica i popular com a mal
d'alçada, la manifestació més 'g�eu del qual,
són els edemes pulmonars a cerebrals. Cal
dir que la densitat de l'aire, i per tant.Ia
quantitat d'oxigen no depenen només de
l'altitud. El 'McKinley a Denali, a Alaska, té
fama de "dificultar" més la respiració que
altres cims de similar altitud als Andes a

l'Hirnàlaia. Fins i tot alpinistes d'elit com

Doug Scott ó el gran Kukuzka, a l'iniciar la

seva carrera, tingueren problemes per a

conquistar un 'c,im de "només" 6.194 m.

t'explicació d'aquest fet rau en el diferent

gruix de la troposfèra, capa inferior atmosfè
rica, en els pols i en els tròpics,' molt més

prima en la primera zona. És a dir, a 6.000 m

al Denali hi ha menys aire que a la mateixa
altitud a I'Himàlaia. Concretament, al juliol,
.al McKinley, hi ha en promig un 4% menys

d'oxigen que a un cim de la mateixa alti-
tud als Andes a a I'Himàlaia. En

resum, tant pel que fa a la tempe-
ratura com a la quantitat d'oxi

gen disponible, l'escalada
d'un cim de 6,000 m a

Alaska és equiva
lent il la d'un de

6.500-7,.000
m als trò-

pics.



 



Ventades i torb al Pirineu Oriental

Núvols al fons de la vall

Per altra banda, excepte en casos de situa
cions meteorològiques especialment dinà

miques a en persones molt sensibles, els
canvis baromètrics associats a l'arribada

de borrasques a anticiclons no tenen quasi
cap efecte en el cos humà. Aquestes varia

cions de la pressió difícilment passen dels
10 hPa en algunes hores, un 1 % de la

pressió normal a nivell del mar, que equival
només a pujar a baixar uns centenars de
metres. Les pressions màxima i mínima

enregistrades a la Terra són els 1083.8
hPa a Sibèria, el desembre de 1968, i els
870 hPa del tifó Tip al Pacífic nord-occiden

tal, a l'octubre de 1979.

Els efectes de la baixa densitat de l'aire a

grans altituds són molt variats. Suposem
que és l'hora del sopar en un camp a 6.000

m i volem cuinar. El maleït i car fogó ha de

dur uns cartutxos i un tipus de combustible

que siguin apropiats a l'altitud on es troba,
ja que l'aire està mig buit de molècules d'o

xigen, gas necessari per la combustió.

Suposem que hem tingut la precaució d'es
collir un bon combustible per a l'ocasió. El

fogó ja ronca escalfant-nos les mans i ara

volem preparar, recordem, a 6.000 m, uns

espaguetis en 8 minuts, com a casa ...

doncs cal que tinguem molta més pacièn
cia, ja que l'aigua bullirà més ràpidament (a
menys de 100 OC) del que ens esperem i la

pasta requerirà més temps de cocció del

que caldria a cotes més baixes per a que
dar al nostre gust. Unes dades concretes:

A 4.600 m la temperatura d'ebullició és de
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85 OC només i el temps de cocció és de 25

minuts, quan a nivell del mar seria de 10

minuts. Per la mateixa raó serà més fàcil

preparar una infusió (només fan falta uns

80 OC) ... però, compte!, cal beure-la ràpida
ment ja que no estarà tant calenta com a

casa i segur que a la tenda fa un fred que
pela!

A l'hora de triar el menú podem escollir
entre un d'energètic guisat amb abundant

greix, que ens aportarà 9 kcal per gram, a

un liofilitzat de pasta, per exemple, amb
una aportació de només 4 kcal per gram.
Malgrat que aquestes xifres suggereixen el

consum de greixos, és recomanable no

abusar d'aquests en altitud, ja que per a

obtenir la mateixa quantitat d'energia hem

d'inspirar més oxigen, que és justament el

que escasseja, i a més, costa força digerir
los. Per a realitzar un cert treball necessita
rem un 7% menys d'oxigen si obtenim l'e

nergia de glúcids que si ho fem de lípids i

els glúcids intervenen en els esforços
anaeròbics comuns per a sortir d'un mal

pas, intervenció que els greixos no poden
assumir. Els nostres sacsons són concen

tracions de greix i per tant d'energia poten
cialment utilitzable, sempre que hi ha hagi
prou oxigen disponible.

Després del sopar ens anem a dormir. Els
nostres atlètics pulmons de 6 litres s'om

plen d'aire .... però només hem capturat la
meitat a menys de les molècules de nitro

gen a oxigen habituals. En conseqüència

descansem malament i ens despertem
incorporant el cos a la recerca de més aire.

De dia podem incrementar la profunditat i

freqüència de les respiracions, anar més
lents a descansar sovint... però dormint el
control de la respiració es fa automàtica
ment des d'una part molt primitiva del siste

ma nerviós. Per això les nits en gran altitud

poden ser desagradables si no s'està habi

tuat a aquesta situació. El mal d'alçada s'a

greuja de nit. Una altra conseqüència
menor de l'enrariment de l'aire és la fàcil

expansió dels gasos intestinals que cadas

cú solucionarà com pugui. Els dolors en els

empastaments dentals en mal estat, fruit

del mateix fet, ens poden amargar l'expedi
ció i per tant és molt recomanable una visi

ta a l'odontòleg abans d'agafar l'avió.

AI matí, caminar ens permet ventilar els

pulmons al ritme que escollim, fora de la
tenda i en posició erecte, i de moment s'a

graeix el canvi. Però progressar sense oxi

gen afegit artificialment a altituds com les

del cim del K2 a de l'Everest només està
reservat a una selecta elit. Atenció: Si

algun expedicionari té pensat saltar en ala
delta a en parapent haurà de tenir en

compte que la baixa densitat de l'aire li pro
porcionarà una sustentació molt menor que
en els seus vols a baixa cota, condicionant

probablement el disseny de l'artefacte que
vol emular ícar.

Més vent però menor

pressió del vent en altitud

Avui hi ha un fort vendaval a I'Himàlaia.
Uns científics deixen' anar un globus que
ascendeix a 150 m/minut i que de seguida
va desviant-se de la trajectòria vertical a

causa del vent. Quan està a 8.000 m pre
nen mesures precises de la distància que
s'ha desviat respecte la vertical i calculen
llavors la seva velocitat de desplaçament
horitzontal. La velocitat del vent que calcu

len és la real i coincideix amb la que es

Aeroport en altitud. Jomsom, Himàlaia, 2.800 m



mesura amb els anemòmetres. En altitud,
malgrat la poca densitat de l'aire que
empeny per davant (i, és clar, també frena

per darrere) les cassoletes de l'aparell
meteorològic, el seu registre és correcte.

En paraules tècniques, la velocitat angular
(de gir) de l'anemòmetre de cassoletes és

independent de la densitat de l'aire.

A grans altituds el vent és sovint fort. Cap
obstacle se li interposa i el fregament amb
la superfície terrestre és escàs. Les cres

tes i els colls són llocs temibles ja que allà

s'arriba, per efecte Venturi, a velocitats
encara més elevades. El meteoròleg David

Whiteman, en la seva obra Mountain

Meteorologyafirma: "La menor densitat de
l'aire en altitud també afecta la percepció
de la velocitat del vent. ... es percep lleuge
rament més feble ..... degut al fet que el vent

està transportant menys massa i per tant

menys quantitat de moviment".

Si ellector ha suportat a nivell del mar (o a

la Patagònia, també prop del nivell del mar

i on l'aire, per la seva fredor, encara és
més dens) un vent de 100 km/h sap que és

molt, molt molest. Per això hom es queda
bocabadat davant els relats de les ascen

sions a l'Aconcagua, en les que, després
d'afirmar que el vent sol ser superior als
100 km/h, s'indica que els alpinistes pro
gressen raonablement. O aillegir l'esborro

nadora crònica que Wielicki fa del seu

intent d'ascensió al K2 a l'hivern: "El maleït
vent. Divendres, 21 de febrer de 2003.
Estaven muntats i abastats els camps, fixa
des les cordes, previst el bivac ... l'expedi
ció es trobava a un pas del cim del K2. I a

un pas d'aconseguir l'impossible es va des
fermar el pitjor temporal dels últims quatre
anys en el Karakorum. Arribava la "mare de
totes les tempestes", amb vents de 184
km/h en altitud".

Vista l'aparent paradoxa, un grup d'amics
barcelonins férem diversos intents d'aclarir

empíricament el problema, ja que ni entre
Condicions atmosfèriques adverses a l'alta muntanya

Arbres deformats pel vent a la baixa muntanya

excursionísme 7



Mar de núvols. Fotografia de LI. Catasús

els meteoròlegs ni entre els físics la qües
tió estava clara. L'objectiu era mostrar la
diferència de pressió exercida pel vent a

diferents altituds. Un primer experiment
consistí a mesurar, mitjançant anemòme
tres i una combinació de petits paracaigu
des units a dinamòmetres, la velocitat i la

pressió del vent a la muntanya i a la
costa. Malgrat el rudimentari utillatge i que
el vent era força ratxós, va quedar clar

que aquesta diferència era real. L'estudi
es va completar a una cambra hipobàrica
de l'Institut Nacional d'Educació Física de

Catalunya (INEFC). Allí podíem reduir la
densitat de l'aire a voluntat i mesurar la

pressió que exercia el flux d'aire d'un
assecador sobre una balança de precisió.

La combinació, natural en ciència, d'expe
rimentació i teoria, ens va suggerir les

següents conclusions: La pressió que
exerceix el vent és proporcional a la den
sitat de l'aire i a la seva velocitat al qua
drat. És a dir, que doblant la densitat es

dobla la pressió, però si el que es dobla
és la velocitat la pressió augmenta quatre
vegades! Aquesta relació entre les dife
rents variables dona uns resultats tal

vegada sorprenents: una mateixa veloci
tat del vent pressiona les tendes, a 5.000

m, només la meitat que si el campament
es trobés a nivell del mar, a alternativa

ment, un vent de 70 km/h a la costa equi
val, quant a pressió exercida, a un venda
val de 100 km/h a 5.000 m. Per tant, un

vent d'intensitat moderada al cim de
l'Everest provocarà molèsties relativa
ment petites. Cal dir que, sense desme

rèixer en absolut les gestes realitzades a

I'Himàlaia, entre els 5.000 i els 8.000 m,

amb vendavals terribles ... aquestes pot-
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ser no es podrien haver dut a terme a la

Patagònia a a les gelades muntanyes
d'Alaska.

Mereixen una atenció especial els corrents

en jet, polar i subtropical. Són corrents d'ai
re tubulars i violents, situades, segons la
latitud i l'època de l'any, entre els 9.000 m i

els 15.000 m d'altitud (sempre es troba
més alt el subtropical), que arriben a velo
citats de 200-300 km/h i que de vegades
tenen la pensada de situar-se just a sobre

d'alguna de les grans serralades de la
Terra. Algunes tragèdies succeïdes al K2,
com la de l'agost de 1986 a la del mateix
mes de 1995 han estat associades a

aquest rapidíssim vent, extraordinàriament

perillós malgrat la seva baixa densitat.

Actualment, disposar de contacte per telè
fon mòbil via satèl·lit amb meteoròlegs-alpi
nistes experimentats pot ajudar a decidir si
s'ha de sortir a no de la tenda.

El relat, publicat per Jorge Ascaso a

Desnivel el 1995, de la situació crítica que
va patir l'expedició conjunta Peña Guara

Montañeros de Aragon al K2 a l'agost d'a

quell any és una mostra de les condicions

severes que determinades situacions

atmosfèriques poden establir a grans alti
tuds. L'edició del diari El Mundo del 20 d'a

gost de 1995 resumia així aquesta tragèdia
pel muntanyisme aragonès: "Javier

Escartín, Javier Oliván i Lorenzo Ortiz van

morir per congelació diumenge passat, dia

13, quan descendien del cim. Els seus cos

sos no van resistir els vents de 150 km/h

que bufaven a més de 8.000 metres d'alti
tud. Amb ells també van morir tres estran

gers, amb els quals realitzaven el des
cens."

Humitat, temperatura i
sensació tèrmica

Estem en el Campament II, novament a

6.000 m. Obrim els ulls i mirem fora del
sac. El sostre de la tenda està ple de gebre
(o de gotes d'aigua en el camp base).
Exhales aire i un núvol envaeix l'espai. Qui
ho entén?

L'atmosfera del nostre planeta està com

posta d'uns gasos en proporció aproxima
dament constant, com l'oxigen i el nitro

gen, però l'aigua en fase gasosa, el vapor,
és molt variable en el temps i l'espai. La
humitat absoluta al desert està propera a

zero mentre que a una selva tropical càli

da i humida la quantitat de molècules de

vapor d'aigua pot arribar a ser el 4% del
total de molècules d'aire. Aquests valors

equivalen a una humitat relativa del 0% i
del 90%, respectivament. La humitat rela

tiva varia molt entre el dia i la nit a

I'Himàlaia, condicionant força l'estat de

l'alpinista. Suposem que durant la nit la

temperatura ha baixat fins a -20 "C. A

temperatures tant baixes s'arriba a la
màxima humitat relativa, la saturació

(100%), amb només unes poques molè
cules de vapor d'aigua. Però a l'alba i al

començar el Sol a escalfar, la temperatura
pot pujar molts graus i llavors aquestes
escasses molècules que abans saturaven

l'aire ja només seran, per exemple, el
10% a menys de les que podrien haver a

la temperatura diürna. L'aire doncs està
molt sec.

En aquesta atmosfera tant seca les muco

ses (gola, nas, bronquis) pateixen i l'alpi-

Massís de I' Annapurna



Càmera Gamow. Fotografia d'E. Figueras

nista es deshidrata enormement. Encara

que pel fred tot just suï a orini poc neces

sita beure molt ja que no fer-ho l'exposa a

accidents per espessiment de la sang. En
les expedicions s'arriba a valors d'hema
tòcrit de més del 60%, un perill. Es reco

mana una ingestió mínima de 6 I diaris per
sobre dels 6.000 m ... vaja, caldria un

company exclusivament dedicat a fondre
neu. En una expedició hivernal aquest
fenomen s'hauria de notar menys, ja que
l'aire s'escalfarà poc de dia ... i per tant la
humitat relativa es conservarà més alta,
semblant a la nocturna. Naturalment, un

bivac en el que es respiri sense protecció
l'aire fred i sec deshidratarà molt més que
dormir en una tenda on s'acumula el

vapor exhalat pels dorments.

La sensació tèrmica depèn també de l'alti
tud. En alguns aspectes l'empitjora, en

altres la millora. Per exemple, l'aire poc
dens és menys conductor de la calor

(bona notícia per a les teves peces de

ploma). Però a les temperatura baixes de
les grans altituds la humitat relativa arriba
fàcilment al 100% i es forma aigua en les

parets interiors de la tenda, de vegades
degota, i tot l'equip es va humitejant. ...

amb el que perd eficàcia, sobretot la

ploma.

El vent incrementa la pèrdua de calor

espectacularment. Com tot alpinista sap,
quan corre l'aire la roba paravent és
fonamental. I, si a més permet la transpi
ració, molt millor.

La radiació

La vida va començar al mar perquè les
radiacions que arriben de l'espai són noci
ves pel material genètic i les proteïnes
dels éssers vius. Afortunadament el nos

tre planeta va crear una atmosfera que
ens protegeix raonablement. Però a gran
altitud, el regne dels alpinistes, una bona

part d'aquesta capa protectora ja és a

sota i el seu paper com a filtre de la radia
ció incident s'ha reduït en bona mesura.

Sortosament la capa d'ozó està encara

més alta i ens protegeix de la radiació
ultraviolada BiC (les de més alta fre

qüència i més perillositat). En conseqüèn
cia, per a protegir la pell haurem d'aplicar
elements de protecció químics (cremes)
de factor molt elevat, els coneguts com a

pantalla total. Es recomana fins i tot la

protecció física (pasta de titani), amb

aspecte de pintura blanca, perquè el nos

tre nas no acabi espatllat i amb risc de
melanoma. Els ulls es poden danyar fàcil
ment si no s'usen sempre les ulleres apro
piades. És de sentit comú que la pèrdua
de visió (més ràpida en altitud) ocasiona
un greu perill per a l'alpinista.

Agraïments: Gonçal Fernández (UPC),
Ginés Visear (/NEFC), Xavier Pons (UB) i

Josep Aragonès (Carburs Metà/·/ies),
Yungpeng Zhu (estudiant),
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"Dir que he estat feliç en aquest viatge no seria exacte; hi ha hagut bons moments i altres molt

durs. Simplement durant set mesos he tingut la satisfacció d'escollir els meus passos. De viure

com vull viure, que m'interessa molt més que ser feliç."

(Míriam García, Bájame una estrella)

Amb aquest article pretenc convidar-vos a un resumit viatge a les muntanyes i els deserts,
però sobretot a un viatge d'emocions i sentiments, un viatge que directa o indirectament

ha determinat la meva vida. I per aquest motiu vull fer referència a un altre fet històric.

Viatgem fins l'any 1786 al cim del Mont Blanc. La gesta d'un home arribant al cim de la

muntanya més alta dels Alps va esdevenir un dels símbols de l'origen de l'alpinisme. Però

va haver de passar més de mig segle perquè fos una dona la que pogués contemplar els

Alps des dels 4.807 m d'altitud. Aquelles dones del segle XIX no només lluitaven per supe
rar les forces de la naturalesa en estat pur, sinó que sobretot van haver de lluitar contra

una arcaica societat masclista. Lluitar pel seu dret de triar el seu propi camí. Començo
amb elles perquè el seu exemple ha fet que ara les dones puguem gaudir de la nostra

passió pel muntanyisme i, en general, de la nostra llibertat per a triar.

"La naturalesa és quelcom diferent a un laboratori: és un espectacle i és una escola ... No

tenim necessitat de saber descompondre els raig del sol per admirar-los quan es pon ...

Les coses realment sublims, les sentim ... Per això, després d'haver viscut a les muntan

yes, tomaré sempre a elles."

(Henry Russell)

10 excurs ionísme

Doncs comencem el meu particular viatge
a ítaca, com no podia ser d'una altra

manera, pels nostres Pirineus. Descobrir

amb 16 anys la muntanya va suposar un

canvi de 180 graus a la meva vida. Jo era

una adolescent perduda per la incertesa

del futur immediat, sense cap motivació,
sense passions. Amb el muntanyisme
vaig descobrir valors com la superació,
l'esforç personal i vaig aprendre a mirar la

naturalesa, contemplar la seva bellesa i

respectar la seva força. Trobar el que

m'omple, és el millor que em podia passar
en aquell vulnerable moment de la vida.

Ara tenia un motiu per somiar.

Dos anys després, faig el meu primer viat

ge als Alps, un moment clau per a tot alpi
nista. I és als Alps on he escalat una de

les vies més impressionants, belles i com

pletes de la meva vida. He visitat força
vegades I'Himàlaia i el Karakorum i he

escalat muntanyes altes i prestigioses,



Descens en parapent des del cim del Mont Blanc, pel vessant italià

però va ser a la Integral de Peuterey, al
vessant italià del Mont Blanc, on he viscut
una de les ascensions de la qual guardo
millor record. No sempre les activitats
més interessants es troben lluny de casa.

I a vegades viatjar fora ajuda a valorar al

que tenim prop de casa.

Pujar muntanyes? Quin sentit té? Ens
diferenciem del ximpanzé en poc més

d'un 1 % en el nostre codi genètic. En

aquest 1 % trobem la capacitat de raonar

però també la d'emocionar-nos. L'home

es l'únic animal capaç de crear, per des

gràcia, camps de concentració, però
també és l'únic animal capaç d'escriure

poemes, crear obres d'art, a de pujar
muntanyes amb l'únic objectiu de tornar

Ies a baixar.

"A vegades la nostra sort seria tenir mala

sort. Certs triomfs son celats. Certes derro

tes preparen llunyanes victòries."

(Paul Guth)

excurs io nisrne 11



Mont Shackleton

Als 23 anys tinc l'oportunitat de formar part
d'una expedició al Hidden Peak, muntanya
del Karakorum de 8.068 m. No aconse

guim el cim, ens quedem a 800 m de l'ob

jectiu. Ho visc com una derrota i no és fins

anys més tard que entenc que la derrota

hagués estat no tornar a casa.

L'any 2001 vaig tenir la gran sort de partici
par en un rodatge de televisió per tal de fil
mar un documental pel programa AI filo de
la imposible. L'objectiu, escalar la que es

considera la muntanya més bella del món:
l'Ama Dablam (6.856 m). No només acon

seguim fer cim, sinó que a partir d'aquell
moment passo a formar part de l'equip de
"AI filo". Un canvi substancial que em per
met "viure" de la meva passió. Però estava

segura de voler assumir el risc com una

constant a la meva vida? En aquell
moment no m'ho vaig arribar a plantejar
com he fet anys després de forma total

ment conscient.

"El pitjor fracàs d'una persona és quan perd
el seu entusiasme"

(H.W.Amold)

Sorra, sol; sorra, sol i vent... durant un mes

vaig estar caminant pel desert de Líbia.

Descobrir el Sàhara ha estat una de les

experiències més instructives que he viscut
mai. Converteixes el què et pensaves que

era un paisatge monòton en un sense fi de
formes i onades distintes. Aprens a escol
tar el silenci, a meravellar-te dels daurats
de la sorra infinita, dels purs colors de l'al
ba. La veritat és que era el millor lloc per
retrobar-me després de l'accident. Vaig
sentir com mai la vida enmig d'un territori
mort.

Molts cops es creu que la mort està al final
de la vida, i no és així. La mort forma part
de la vida i van juntes i mai sabem quan
arriba la fi. El 26 de març de 2003 vaig
poder comprovar aquesta certesa.

Estàvem a l'illa caribenya de Guadalupe
rodant un documental de descens de

barrancs, quan la paret es va desprendre.
Jo vaig caure d'uns quinze metres i el meu

company de cordada d'uns vuitanta. Xabi

Iturriaga va morir a l'acte, jo vaig quedar
greument ferida.

"Un optimista no és aquell que no té contac

te amb la realitat, sinó el que sap enfrontar-se

a I' adversitat"

(Rojas Marcos, Lafuerza del Optimista)

Per recuperar-me de les múltiples fractures

que vaig patir al caure, entre elles i la més

greu la complexa fractura del maluc, em

vaig passar tres mesos a l'hospital. Els dos

primers mesos estirada aillit sense moure'm
i amb la incertesa de no saber si tornaria a

caminar com abans. El tercer mes gaudint
de les banalitats de la nostra societat com

una simple dutxa, un sopar a taula, un

tomb (encara que fos en cadira de rodes)
durant un vespre de primavera. Després va

arribar el llarg procés de rehabilitació. Vaig
haver d'aprendre a caminar de nou. Aillarg
d'un any vaig tenir moments per tot.

Recordo la meva primera passa sense

ajuda externa, però també aquelles setma

nes que no avançava. Un llarg camí per

Paisatge nevat dels Pirineus

Desert de Líbia



recórrer i una meta incerta. Finalment vaig donar per acabada la meva rehabilitació i, com

10 anys abans havia fet, vaig començar a provar la meva resistència als Pirineus. Feia

passejades que es van convertir en excursions, però mai duraven més de quatre hores.
A l'any i mig de l'accident la gent de "AI filo" em va proposar fer una expedició d'uns 700
km caminant pel desert i vaig acceptar. Els primers dies de la travessa arribava al final de

l'etapa coixejant. Els últims dies em vaig adonar que de sobte ja no sentia dolor. M'havia
curat. Havia arribat el moment de tornar a somiar amb les altes muntanyes.

"Hi ha una força més poderosa que la força atòmica i aquesta és la força de la voluntat"

(Albert Eistein)

I és en aquest moment que em proposen anar a escalar la prestigiosa muntanya del fatí
dic destí dels pioners alemanys: el Nanga Parbat (8.125 m). Retrobar-me amb I' Himàlaia
cara a cara ... Dubtes i pors, però guanyaven la il-lusió i les ganes. El 20 de juliol de 2005

aconseguia el meu primer vuitmil i el 20 de juliol de 2007 he aconseguit el segon, el Broad
Peak (8.047 m). Entre els dos hi ha hagut algun intent frustrat. Vaig intentar escalar el
Shisha Pangma per la seva majestuosa cara sud. Ens vam quedar a 500 metres del cim.
Però aquest cop no ho vaig viure com una derrota com m'havia passat al Hidden Peak;
aquest cop vaig gaudir de cada moment i quan vaig renunciar al cim vaig plorar d'impotèn
cia. La muntanya m'havia guanyat, però no eren llàgrimes de tristesa, eren llàgrimes d'hu
militat. En aquesta expedició també hi havia l'alpinista Edurne Pasaban. Ella, dins la seva

lluita per aconseguir ser la primera dona en

pujar els 14 cims de més de 8.000 metres,
representa que perdia molt més que jo
quan vam abandonar. Però va ser ella la

que va donar importància a la nostra segu
retat abans que res. Dos anys abans havia

patit congelacions després de 'conquerir el
K2 (8.611 m). Va perdre la primera falange
de dos dits dels peus. Ara no estava dispo
sada a passar pel mateix. Hem de saber

aprendre de les experiències, de les nos

tres i de les dels altres.

"El gel i les llargues nits de lluna, amb les
seves tempestes, em semblaven un somni

llunyà, un somni que havia sorgit i havia des

aparegut. Però quin valor tindria la vida
sense els somnis?"

(FridtjofNansen)

I el destí, per fi, em va portar a l'Antàrtida ...

Un desert blanc de neu i gel. Terra de pin
güins, llops marins, foques, balenes ...

Terra de ningú, terra de tots; sense fronte
res, sense banderes, sense sang embru
tant la puresa de les seves aigües. Gel que
guarda veritats sobre el canvi climàtic,
secrets, històries ... Històries dels primers
exploradors polars: de Scott, d'Amundsen,
de Shackleton.

Un cop em van explicar que les bones his
tòries han de ser circulars. Per tant tornem
a les Geòrgies del Sud ... uns homes rode
gen una làpida on hi ha escrit un poema de
Robert Browning, un dels poetes preferits
d'Ernest Shackleton: "I hold ... that a man

should strive to the uttermost for his life's set

prize" un poema que ens ve a dir que un

home ha de lluitar fins al final per allò que
més desitja a la vida.

Escalant al Pirineu



Text d'Anna Solans

CONVERSA AMB ESTER SABADELL

Camp base del Nanga Parbat

Sota una aparença bonica i delicada s'hi

amaga una dona amb una força de volun
tat fèrria i un esperit de superació que l'ha

portat a vèncer reptes importants a la mun

tanya i a la vida que, sens dubte, li han dei

xat petjada per sempre.
Trobem un moment per entrevistar l'Ester
Sabadell enmig dels preparatius de la seva

propera expedició a la Patagònia, però no

ens parla d'ascensions i detalls tècnics,
sinó d'emocions i sentiments lligats a les

muntanyes, això sí, combinat amb la feina

da d'enllestir la maleta. Sembla que hagi
d'agafar un avió en poques hores, però
m'havia dit que no marxava fins d'aquí a un

mes ...

Arribo a casa seva i la trobo anant amunt i

avall traginant material de tota mena. Entro

sense gosar trencar aquest ritme intens i

observo un gran desgavell de roba sobre el
llit i ple de material escampat al voltant

d'un gran "petate" a mig omplir.
Està acabant una conversa telefònica amb

Sebastián Álvaro, el director d'AI filo de to

imposible, el programa de TVE del qual
ella en forma part. Amb una gran vitalitat

ultimen detalls per a la propera aventura:

travessa i ascensió al gel patagònic.

Però, què fas amb aquest merder?

Aquesta tarda em venen a buscar el cargo
i l'estic enllestint, i no em puc descuidar res

del que necessitaré durant dos mesos fora

de casa.

Però no marxaves d'aquí a un mes?

Tot el material que necessitem per l'expedi
ció l'enviem abans per no dur excés d'equi
patge amb nosaltres el dia del vol,

I sempre has de fer aquesta moguda
abans de cada expedició?
Diríem que estàs presenciant l'inici del

cim .... Sempre es comença fent l'equipatge
però depenent de la magnitud de l'excursió

comença un dia abans o, com en aquest
cas, un mes abans.

I explica'm doncs, quan vas començar
a fer motxilles?

Vaig descobrir la muntanya als 16 anys i

des de llavors ha format part de la meva

vida, s'ha convertit en la meva companya
inseparable. AI principi la motxilla era peti
ta i cada vegada va sent més gran.

Què és realment el que pesa més quan
marxes d'expedició?
Uf, pesa el que deixes aquí durant tant de

temps, la incertesa de saber com anirà tot,
i evidentment, també pesa la motxilla! Ja
no és només el material d'alpinisme, sinó
també tot l'equip de filmació.

Com portes estar lluny dels teus? O
millor dit, com ho porten ells?
Es tracta de molt temps fora, és cert, però
res a veure a com funcionaven les prime
res expedicions. Ells passaven mesos

incomunicats a l'altra banda del planeta.
Avui en dia internet i els telèfons per
satèl·lit fan que el que és lluny sembli més

proper. I de com ho porten ells ... ho porten
com pot cadascú.

Doncs ara convence'm que el patiment
allà dalt compensa.
És difícil d'entendre, però jo vaig desco
brir que valia la pena cert grau de sacrifici

a canvi d'obtenir una gratificant sensació

de plenitud. És com un trencaclosques,
un dia et veus envoltat de muntanyes i te

n'adones que tot encaixa. En aquest
entorn aprens, et comences a conèixer,
pateixes però gaudeixes el camí, un camí

ple d'obstacles, però amb la sort d'haver
lo triat.

Un camí "al filo de lo imposible" ...

[Riu] Sí, quan els nostres camins es van

creuar va canviar el meu destí. Participar
en aquest programa de televisió em va

donar l'oportunitat d'anar a llocs que no

havia gosat somiar, però sobretot la gran
sort de poder-hi anar amb grans especia
listes que et transmeten seguretat i tran

quil·litat amb les seves experiències viscu
des. Ja porto set anys treballant amb

aquest equip i continuo aprenent a cada
nova expedició. Cada nou repte et dema

na nous recursos. Primer era protagonista
del documental, motiu de la narració; més
tard vaig començar a agafar la càmera de

filmar i vaig prendre part en els projectes.
La gran sort d'aquest tipus d'expedicions
"és que l'experiència viscuda queda enre

gistrada en una pel·lícula, en un documen
tal treballat i editat que fa que la satisfac
ció personal sigui més completa.



I com canvia la logística d'una expedició a l'hora de filmar un documental?
Hem de tenir constantment al cap que el més important són les imatges. Pots fer el cim

però si no tens imatges, no tens documental. Per aquesta raó es puja més d'una càme
ra per si alguna fallés. Hem de tenir cura constant amb el material de filmació, protegir
lo del fred, vigilar amb la humitat i procurar que la pellícula arribi en bon estat. Tot es

complica una mica més, però poder-ne treure un documental d'aquella història viscuda
fa l'ascensió més interessant.

Veig que en el petate predomina una marca ...

Desgraciadament, per a poder viure així has d'estar constantment buscant-te la vida.
Anem tirant amb petits contractes de tota mena, tant amb la tele, amb alguna marca, a bé
fent conferències.

"Treure un documental d'aquella
història viscuda fa l'ascensió

més interessant"

L'alpinisme ha canviat la teva percepció del món, has viscut sensacions úniques,
n'hi ha més de bones o de dolentes?
Les bones pesen més que les dolentes i som molt selectius a l'hora de recordar, per això

sempre hi tornem. Vaig patir un accident que em va apartar de la muntanya durant un any
i tot i així vaig voler-hi tornar. Fins i tot del mateix accident en recordo més coses bones

que dolentes. Per exemple, durant el procés de recuperació em vaig marcar objectius a

curt termini, per tal que cada petit pas endavant fos una alegria; un s'ha de marcar objec
tius ambiciosos però assolibles per tal de no caure en una frustració constant. També vaig
tenir la sort que tot em vingués de cara. De la incertesa de no saber si podria caminar com

abans vaig passar a poder tornar a somiar a pujar un vuitmil.

El Nanga Parbat
Sí, el Nanga va ser un somni fet realitat.
Recordo els últims metres a punt d'arribar
al cim tenint present tota la gent que m'ha
via fet costat durant tot el procés de rehabi

litació, això el va fer més especial.

I com vas tornar del Nanga?
Doncs dient que no tornaria a un vuitmil!

[Riu] Ja t'ho deia que oblidem molt ràpid ...

Aquest estiu, curiosament fent el cim el
mateix dia del mateix mes dos anys més
tard, he fet el meu segon vuitmil el Broad

Peak, de nou al Pakistan.

A 8.000 m és igual el Broad que el

Nanga que qualsevol altre?

Suposo que el Nanga, pel fet de ser el pri
mer vuitmil, centrava les meves preocupa
cions en com em trobaria allà dalt, i en

canvi en el Broad vaig anar més relaxada
i vaig disfrutar més de la muntanya, fins i

tot em vaig trobar amb forces per poder
filmar en altitud i copsar tota aquella belle
sa amb una petita càmera. És una cosa

màgica.

Muntanyes i més muntanyes, no te'n
canses mai?

No, mai. Però ho he après a combinar
amb altres activitats. Sovint penso que no

podria estar sense un contacte amb la
natura en estat pur. Aquest camí el vaig
trobar a la muntanya, però després he
descobert que les sensacions que vaig

Temps d'espera a Skardú, Karakorum



tenir al desert a a l'Antàrtida eren molt
similars a les que sento quan faig alta
muntanya. En la meva vida sempre ha

prevalgut el muntanyisme a l'alpinisme.

Ja tens el "petate" ple, i observant el

que hi ha, diria que vas a un lloc fred í
per molt dt' ter-os .

Vaig on comença l'estiu, però un estiu fred,
a la Patagònia a fer una travessa amb

esquís pel gel patagònic nord i fer algunes
ascensions a muntanyes poc explorades.
Tot plegat ens portarà uns 2 mesos.

yes a banda, quins projectes
'1 al cap?

Finalitzar el projecte humanitari que vam

començar fa 6 anys a Hushé, un poble per
dut al mig del Karakorum. És un projecte en

el qual participo activament i que fa que la

gent d'aquest menut poble em faci sentir
com a casa. El projecte s'estructura en tres
àmbits: l'educació, la sanitat i l'agricultura, i
a més culminarà amb la construcció d'un

refugi-hotel per tal de proporcionar-los
ingressos derivats del turisme de muntanya.



(tel. 977267 128/617808816 )
• Altitud: 1.090 metres.
• Situat als Ports de Beseit i al vessant l'lord del Caro.
• Té una capacitat de 60 places.
• Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.

(tel. 937591 234/608736714)
• Altitud: 1.670 metres.
• Vessant S. de la Tossa d'Alp
• Comarca: Berguedà.
• Capacitat: 60 places.
• Activitats: Ascensions, Passejades,

Travesses, BTT, Escalada, Senderisme

• Vessant nord de la Serra de Rubió.
• Comarca: Anoia.
• Capacitat: 45 places.
• Activitats: Travesses, Passejades, ¡¡¡TT, Excursions,

Senderisme.

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

Passejades, Espeleologia.

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

• Altitud: 2.340 metres.
• Pirineu, Vallferrera.
• Comarca: Pallars Sobirà.
• Capacitat: 16 places.
• Activitats: Muntanya, Travesses, Escalada,

Esquí de Muntanya.

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

Esquí de Muntanya.

• Pirineu català, massís de Marimanya,
al S. de l'estany d'Airoto.

• Comarca: Pallars Sobirà.
• Capacitat: 12 places
• Activitats: Muntanya, Escalada, .

Esqui de muntanya, Travesses.

(Lliure)

• Altitud: a nivell del mar.

• Massís del Garraf.
• Comarca: Garraf.

Davant de l'estació tren de Garraf
• Capacitat: 14 Places.

Butllefa de subscripció

'Obert només la temorada d'estiu.

• Altitud: 820 metres.
• Riba dreta de la riera de Merlès,

entre I'Hostalet i el Cobert de Puigcercós.
• Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà.
• Capacitat: 26 places (calefacció, serveis

i menjar casolà).
• Activitats: Senderisme, travesses, BTT, pesca.

Se subscriu a la revista Excursionisme (sis números fany) per l'Import de 1 5 euros anuals.

�orn:� __M Cognorns:� � �----__----------------�
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Podeu fer-nos arribar la subscripció per correu postal,
a la redacció de la Revista EXGurslanisme

de la Unió Excursionista de Catalunya.
Gran Via de les Corts Catalanes, 576,1 r 20 - 08011 Barcelona. iTelèfon 93 4543247,
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Text i fotografies de

Pasqual Garriga i Martí

Proposem 3 itineraris a

racons poc coneguts de les

capçaleres de les valls
d'Ansó i Roncal per a ser

recorreguts a peu i a l'hi
vern quan la neu confereix a

aquestes valls i cims el seu

aspecte més bonic i alhora
més alpí.
El conjunt de muntanyes que s'alcen entre

Aragó i Navarra, al nord de les valls

d'Ansó, d'Hecho o de Roncal, amb les
seves capricioses formes fruit de la seva

naturalesa calcària i de l'erosió haurien de
ser, malgrat la seva modesta altura, un

repte per a tot amant dels Pirineus.

Certament, queden una mica lluny per
anar-hi un cap de setmana qualsevol,
també és cert que al bo de l'estiu hi ha una

relativa manca d'aigua i segurament un

excés de concurrència -majoritàriament
basca-, tenint en compte que hi ha pocs
refugis guardats. Per tot això proposem
que visiteu aquestes muntanyes quan la
neu n'ha canviat la fesomia i el seu amable

aspecte estiuenc esdevé alpí, respectable
i alhora més encisador que mai.

Un cop decidits a visitar la zona, el més
normal és decidir-se pels cims més emble
màtics de cada vall i ascendir el Bisaurin,
l'Anie, la Mesa de los Tres Reyes, el

Petretxema, o l'Ori ja que són els més alts,
coneguts i significatius. De nou en aquest
article ens n'apartarem i us proposem l'as
cens a cims que queden una mica al

marge dels esmentats i la solitud dels

quals n'acaba sent una al·licient afegit.
Nosaltres hi anàrem amb força neu acumu

lada un pont de la Constitució fent de l'aco
llidor alberg de Zuriza el nostre

Campament Base, però també hi podeu
anar per Nadal, o per Setmana Santa.
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Ascensió a la Peña Ezcaurre

(2.049 m) Horari: 2h 30 min a 3 h Desnivell: 750 m

Quan hem superat el bonic poble d'Ansó i
anem remuntant la vall del riu Serai en direc
ció a Zuriza arriba un punt en què aquesta
esdevé una autèntica gorja. En el seu punt
més estret ens trobem precisament entre la
Peña Ezcaurre a l'esquerra i la serra d'Alano
a la dreta, els nostres dos objectius més
immediats.

Instal·lats a l'alberg de Zuriza la visió dels nos

tres objectius és engrescadora. La Peña
Ezcaurre es veu des d'aquí com a un doble
cim ja que veiem la Punta Abizondo alineada
amb el cim principal i això fa que també es

parli de las Peñas Ezcaurre. La seva ascensió
és evident. Amb el vehicle haurem de fer un

quilòmetre i mig per arribar al Collado
d'Arguibela a 1.295 m, on entrem a Navarra.
Des d'aquest punt emprenem l'evident senda

que amb les marques blanques i vermelles
del GR11 ens va fent contornejar per l'est la
base de la Punta Abizondo. El camí a primers
de desembre presenta un aspecte encisador

ja que ens movem dintre d'un bosc de faigs, i
caminem per sobre de la neu barrejada amb
la fullaraca, la llum filtrada per les fulles que
encara no han caigut és ben groga. Fent ziga
zagues guanyem el coll d'Abizondo a 1.638
m. Davant nostre tenim el redreçat vessant

nord del nostre objectiu que s'alça com un

mur que ve a barrar-nos el pas. Els propers
250 m d'ascens són els únics de certa dificul

tat, segons l'estat de la neu, piolet i grampons
poden ser imprescindibles i cal evitar qualse
vol relliscada en aquest dret vessant.

Nosaltres seguim pel que deu ser el corriol
d'estiu les petjades d'algú que se'ns ha avan

çat. AI capdamunt d'aquesta rampa la mun

tanya perd inclinació però encara hem de

seguir pujant uns 150 metres més fins a arri
bar a l'extensa plana somita!. El vèrtex geodè
sic queda encara lluny quan el veiem per pri
mer cop. Fa un fred que pela però la clara
visió que ofereix aquest cim aïllat a 3600 paga
l'esforç. Situats a la mateixa divisòria d'Aragó
i Navarra veiem les serres del Moncayo, de
Guara o la Peña Oroel al sud, al nord tots els

grans cims de la regió. A llevant, sota les
muralles del nostre cim, la gorja del riu Serai i

una magnífica panoràmica cap al nostre pro
per objectiu: la Sierra d'Alano. Tornem per on

hemvingut.

Visió de la Peña Ezcaurre al final de la tarda
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Vista de Zuriza i de la Mesa de los Tres Reyes des del cim de la Peña Ezcaurre
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Ascensió a la Punta del Rincón de Alano ( 2.353 m) i al Peña Forca ( 2.390 m)
Horari: 7 a 8 h Desnivell acumulat: 1.300111

Recordo com una revelació el primer cop que
vaig contemplar l'estètica muralla calcària de
la Sierra d'Alano. Això va ser en una primera
visita hivernal a la zona un parell d'anys
abans i, des d'aleshores, tenia un compte
pendent amb aquella raconada.

El vessant nord de la Sierra d'Alano guarda
una estreta similitud geològica i d'aspecte
amb la Serra del Cadí. És molt més curta, de

punta a punta fa uns cinc quilòmetres i només

presenta un punt feble per on caldrà pujar i
baixar l'espectacular Paso de Tatxeras o del
Achar d'Alano. Segons la quantítat de neu

que presenti la pista que remunta el barranc
de Petrafitxa la podrem seguir parcialment en

vehicle, sinó sortirem caminant des de Zuriza
mateix. A dos quilòmetres i mig la pista aban
dona el GR 11 , creua el riu i deixa de planejar
per començar a fer tot un seguit de revolts

que s'enfilen fins a 1 .560 m on hi ha una

darrera gran vaqueria. Nosaltres podem
guanyar aquesta altura fent drecera entre un

bosc de fajos. Mentre ho fem de ben segur Vista del conjunt de la Sierra d'Allano, darrere sobresurt el Peña Forca

Arribant al cim de Peña Forca

Aproximació al Paso de Tatxeras a la Sierra d'Alano

que els nostres ulls no podran deixar de con

templar les meravelloses Agulles d'Alano i la
Punta de l'Achar que escorten a banda i
banda el Paso de Tatxeras. A mida que ens hi
atansem el camí es redreça i s'estreny, de fet
sembla com si la serra vulgues engolir-nos. A

la cota 1 .900 m. arribem al pas en qüestió,
passem al vessant sud i agraïm l'escalforeta
del sol sobre les nostres galtes. Cap al sud el
relleu se suavitza i res ja no ens barra la vista.
A l'est s'obre una magnífica coma calcària

que a l'esquerra tanquen els cims i agulles de
la Sierra d'Alano i que al fons a la dreta queda
tancada pèl cim més alt de la contrada el
Peña Forca. Remuntem pel seu caòtic llit

aquesta coma que de ben segur a l'estiu deu
ser d'una implacable sequedat. Havent-ne

recorregut dos terços aproximadament
comencem a decantar-nos cap a la nostra

esquerra per anar a buscar una evident colla
da que s'obre just després la Punta Mazandú
i que és el punt més dèbil de la Sierra. Un cop
a la collada seguirem sempre cap a l'est res

seguint de prop el fil de la serra fins acabar

guanyant el seu cim, la Punta del Rincón de
Alano de 2.353 m. Destaquen a ponent la
visió cap al proper Bisaurín i el Castillo de
Acher. Als nostres peus descobrim sobre la
neu la traça d'una cordada que ha assolit el
cim pujant directament pel seu redreçat ves

sant nord des del Collado d'Estriviella. Mirant
al sud veiem l'allargassada carena de la Peña

Forca, que reprodueix de nou l'aspecte
emmurallat dels cims calcaris. Baixem al coll
d'Achar de la Forca que ens separa d'aquest
cim i alhora li dóna nom. Encarem, amb gram
pons i piolet, la canal redreçada que guanya
la part alta d'aquest cim que assolim carene

jant , ara cap a ponent, en pocs minuts. AI
Peña Forca 2.390 m

, hi trobem un vèrtex

geodèsic i un immillorable punt de vista sobre
el conjunt de la Sierra d'Alano i la coma que
hem remuntat. Acabarem aquesta llarga jor
nada tornant a baixar la darrera canal i la
coma de pujada i travessant de nou el Paso
de Tatxeras en sentit invers.
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L'alta Vall de Mintxate
Horari: 7 a 8 h
Desnivell acumulat: 1.350 m

Aquest llarg itinerari que es fa en un sol dia

procura tantes vistes, sensacions i satisfac
cions que és dels que queden gravats en la
memòria per molt temps. Una jornada de les

que fan afecció, totalment recomanable.

A 10 quilòmetres de Zuriza passant el
Collada d'Arguibiela fem cap al bonic poble
d'isaba a la capçalera de la navarresa vall
de Roncal. Isaba es troba a la confluència
de dues valls, la coneguda vall de Belagua
amb la carretera que per les collades d'Eraiz
i d'Ernaz porta a França i la més descone

guda i oblidada vall de Mintxate. A la seva

capçalera cap cim assoleix els 2.000 metres

i això la fa passar força desapercebuda.
Recoberts de neu els cims que l'envolten

adquireixen un aire respectable i ofereixen
una gran jornada de muntanya.

Sortint d'isaba mateix, els quatre primers qui
lòmetres de la vall són asfaltats, els cinc

següents fins al final són una pista apta: per
cotxes. La pista mor als 1.100 m prop de les
Bordes de Garcés, dues cabanes de pastor
una de les quals és oberta i pot servir de refu

gi, sense equipament. Remuntem la vall
intentant esbrinar quins són els cims que ens

envolten. A la nostra esquerra domina el gran
diós vessant sud de l'Otxogorrigañe al davant
una muralla on no sabem quin cim és quin.
Cap a la cota 1.450 m veiem a l'oest la colla
da d'Utururdineta i el vessant nord-est de

l'Otxogorrigañe, una àmplia i dreta pala de
neu de més de quatre cents metres que tot

seguit encarem. Poc a poc amb piolet i gram
pons assolim l'espatlla oriental d'aquesta
muntanya i ja per pendents més suaus asso

lim un mena d'avantcim. Des d'allí identifi

quem clarament els cims que tanquen el circ,
al davant nostre el doble cim del Barazea
més a l'est el Chotako, i tancant el circ l'allar

gat Lakartxela, una muntanya amb nombro
ses puntes anomenada també Peñas de
Lakarchela. Ens atansem pel terreny planer
fins el vèrtex geodèsic de l'Otxogorrigañe a

1 .925 m. La vista ara se'n va cap a ponent on

Arribant al cim de l'Otxogañe
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Arribant al cim del Lakartxela amb l'Otxogorrigañe al fons a l'esquerra, l'Orri al centre i el Barazea a la dreta

sobresurt el proper Ori que amb els seus

2.021 m és el darrer dosmil dels Pirineus. El
seu vessant nord és un seguit d'elegants pen
dents nevats. Encarem amb cura la forta bai
xada fins a l'ample Collada Uturudienta que fa
de frontera amb França. A l'altre cantó enca

rem els pendents que ens condueixen sense

dificultat a la cota oriental del fronterer cim de
Barazea de 1.875 m. Aquí descobrim l'esmo
lada i aèria carena que ens separa del cim

principal. Presenta un insòlit aspecte, ben
recobert de neu pel seu vessant nord a fran
cès i de roca nua pel vessant sud. Amb cura i
recolzant de tant en tant les mans superem
aquest tràngol i ens plantem al cim principal
del Barazea de 1 .893 m. Sense dificultat bai
xem al següent coll el de Sotapeloa de 1.694
m. D'allí passem per sota del Chotako petit
cim de 1.771 m al qual no ascendim i arribem
al coll de Belay per encarar el cim més alt de

la jornada: el Lakartxela. És de fet un llarg cor

dal que culmina al primer cim que ascendirem

de 1.982 m i que es va allargant cap al sud

est en tot un seguit de cotes secundàries. La
seva ascensió és més freqüent des del refu

gi de Belagua. Els seus pendents no pre
senten cap dificultat particular a excepció de
la seva llargada. Sembla que no arribarem
mai al cim. Quan ho fem, il. mitja tarda, el

panorama cap al sector de la Larra i del pic
Anie compensen tot l'esforç. Més a prop,
tenim els cims fronterers del Bimbalet i de
Lakora. Baixarem pels pendents de neu cap
al sud per anar a parar aillit d'una coma que
baixa del Collada de Lapatia i que per suaus

pendents fa cap a les bordes de Garcés

prop d'on hem deixat el vehicle.

Una jornada com aquesta mereixia una cele
bració amb un sopar de restaurant a Isaba.



La :fi del llarg pon

Com ja hem dit al començament, aquestes
activitats les vàrem fer durant un pont de la
Constitució. Després d'unes jornades tan

intenses de muntanya i plenes de satisfac
cions només ens restava tornar a casa.

Aquest sector del Pirineu Aragonès amaga
llocs espectaculars que bé mereixen una

visita. Camí de Jaca, passat Puente la

Reina, podem desviar-nos a veure el
monestir de San Juan de la Peña arraulit
sota una gran balma, que és el panteó dels
reis de la corona aragonesa. O camí
d'Osca parar a admirar els Mallos de

Riglos. Nosaltres vàrem baixar tota la vall
del Roncal que mor a l'envasament de
Vesa i prop d'allí visitàrem la vila de Sos
del Rey Católico, impressionant vila on va

nàixer Ferran el Catòlic, que conserva

aires medievals, palaus, carrers empedrats
i un magnífic castell.

Dades pràctiques:
Cartografia: Ansó-Hecho .Esc. 1.40.000.
Ed. Alpina a bé Valles de Ansó, Echo y
Aragües també a esc. 1 :40.000. Ed.

Pirineo. Aquest mapa respecta els topò
nims en llengua aragonesa motiu pel qual
trobem Echo sense la H, a desapostrofa
des cam a l'Achar a la Sierra d'Alana.

Càmping Albergue de Zuriza: Carretera
Ansó-Zuriza Km. 14. 22728 Ansó (Huesca)

Tel: 974 37 01 96 i 9743701 60
E-Mail: campingzuriza@valledeanso.com
A Isaba hi ha força oferta d'allotjament eco

nòmic, des de càmpings a fondes i hostals.

Recorrent la vertiginosa aresta que separa els dos cims del Barazea

�azea �y(1893 ml )
,

'_-__ Call de

\jtalepoa
·•·•

. .t;'ort de Belai

FRANÇA
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L'alpinisme com ajoc
Cara Nord de la Lenzspitze (4.294 m) i travessa al
Nadelhorn (4.327 m) (5004a III D) Text i fotografies de Dani Bach

El Nadelhorn (4.327 m)
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La Lenzspitze (4.294 m)

Sovint em pregunto què em mena a fer mun

tanya, a més aviat què hi trobo quan hi vaig.
L'alpinisme és un esport que demana una

forta inversió en material i en desplaçaments,
temps per esdevenir autònom, temps per
practicar-lo, temps sovint robat a les persones
que estimem, company/a, fills ... etc. És un

esport sovint sense confort, menjant mala
ment i dormint pitjor, evolucionem sovint en

condicions de massa fred a massa calor, en el

que ens enfrontem a riscos subjectius, que
depenen de nosaltres i podem controlar, i

objectius, que no depenen de nosaltres i no

podem controlar. Normalment les coses van

bé però, de vegades, es torcen i tots coneixí
em algú que ha desaparegut a la muntanya.
De vegades tornem a casa conscients què
només l'atzar ens ha salvat. I malgrat tot això,
torno a la muntanya una vegada i una altra.
Què hi trobo?

L'ascensió a la Lenzspitze i al Nadelhorn va

ser un concentrat de les diferents sensacions

que l'alpinisme aporta. Ja a l'aproximació al

refugi Mischabelhütle amb la meva compan
ya va ser una oportunitat de compartir, de

xerrar, de descobrir l'altre, tot en un ambient

magnífic sobre la vall de Saas Fee. L'estada
mateixa al refugi, durant el sopar, una nova

oportunitat de descobrir l'altri encarnat aquell
dia en dues dones de Bema amb les que tant

vam parlar. Què ens van obrir una petita fines
tra de la seva vida, que es van interessar per
nosaltres, i que ens van enriquir amb el seu

testimoni.

L'alpinisme dóna sovint oportunitats de com

partir, no només amb les persones més pro
peres, sinó també amb desconeguts fugaços



Aproximació al refugi Mischabelhütte (3.329 m), en el quadre grandiós de la vall de Saas Fee (Valais), l'Alialinhorn (4.027 m) en darrer pla

que es troben també en un estat d'esperit
especial que convida a l'obertura. És el fet de
trobar-se a la natura el que provoca això? Ves
a saber, però benvingut sia. El que si és espe
cial és la relació entre companys de cordada.
El fil que uneix el destí de dos alpinistes lligats
a una corda és molt més que un lligam en

niló. La confiança dipositada, les bones i
males hores passades, les esperances i les

pors compartides... Tot això crea lligams
especials. Però la muntanya no són només
els altres.

Per exemple, una paret de 500 metres de
neu perfecta, immaculada, com un mirall.
Així és la cara nord de la Lenzspitze. Com

sempre atacada ben d'hora, encara de nit.

Amb aquella emoció especial quan t'enfron
tes al desafiament d'una via difícil, sense

tenir cap seguretat de ser capaç de solucio
nar el problema i sortir per dalt. El repte.

Passar la rimaia i començar a remuntar
sense cap dificultat especial. És dret però la

superfície és ideal i els peus s'enfonsen el
suficient com per no fer patir massa els bes
sons però no prou com per enfonsar-se fins
els genolls. El temps va passant i el movi
ment esdevé monòton. Enmig del mirall
com un insecte, amb el fons de la glacera
molt avall sota nostre, i el cim encara molt
amunt a sobre nostre. Just davant un petit
cercle de neu il-luminada per la feble claror
de la -frontal, i al voltant l'obscuritat.
Sensació de solitud, de trobar-se immensa
ment sol, sol amb els teus passos monòtons
sobre la neu, sol amb el so del teu piolet, sol
amb el teu esbufec, sol amb els batecs del
teu cor ... i continua pujant.

Picat vertical de la cara N de la Lenzspitze (4.294 m) des del cim, amb la glacera al fons

Sol amb la sensació de cansament a cada pas i que a cada pas ha de ser superada.
Superació que esdevé rutina. I encara falta moltíssim per arribar a dalt. Una pausa no

soluciona res, intentar córrer tampoc. És inútil intentar escurçar l'eternitat. L'únic que es

pot fer és continuar caminant, de la mateixa manera que per viure continuem respirant. AI

bon ritme que permeti caminar durant tota la vida. És aquesta repetició monòtona la que
algunes vegades especials et fa entrar en un-trànsit d'introspecció, de retrobada amb tu

mateix. En la qual tota la resta desapareix i només ets tu amb el teu esforç, amb els teus

sentiments, amb els teus pensaments.

Potser en el ciclisme de carretera, durant aquelles interminables pujades als grans colls,
les circumstàncies inviten al mateix tipus d'introspecció. Un estat d'ànim que la nostra ruti

na diària rarament ens permet.
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AI cim del Nadelhorn (4.327 m), primer descans des de que hem passat la rimaia

;'/"
0J

Laure Gurcel avança amb mà ferma
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I és així, gairebé sense adonar-te, que els
metres de desnivell es van superant, el dia

despunta amb aquella llum taronja que
perfila els cims a l'horitzó, i de sobte ens

adonem què ja no podem pujar més, què ja
som al cim. Quan més dur ha estat l'esforç
més gran és la recompensa .... de vegades
si ho hem passat veritablement malament,
la tensió alliberada ens farà saltar una llà

grima a la vista del paisatge que s'estén
fins l'infinit als nostres peus. Arribar al cim,
superar la paret i veure com de l'altra
banda les valls i les carenes es succeeixen
en un blau que es fon amb el cel. Donen

ganes d'estendre els braços i cridar. Així és

dones, el cim de la Lenzspitze (4.294 m),
després de 500 metres d'una paret de neu

i gel a 50° implacables.

Però res no s'acaba aquí. D'aquest cim no es

pot baixar per enlloc. Bé, fàcilment. La millor
alternativa és continuar per l'aresta que l'uneix
amb el Nadelhorn (4.327 m), allà davant. AI

principi una aresta que baixa al coll de mane

ra tranquil-la, Una aresta afiladíssima, en la

que el camí ve delimitat pels abismes que s'o
bren a esquerra i dreta. Una aresta que és la

projecció natural del cim, i de la mateixa
manera els mateixos sentiments de comunió

amb la natura ens acompanyen. I vet aquí
una altra aportació que ens fa l'alpinisme,
aquesta invitació a contemplar la natura i sen

tir-se un amb ella. Quan tot és silenci excepte
l'udol del vent que sentim a la cara, quan
veiem tota aquesta extensió de terreny fins

l'horitzó, els cims llunyans de color blau, els



boscos infinits, el curs dels rius, la tranquil·litat
dels llacs. Quan veiem tanta bellesa, i la
sabem tan fràgil... quan veiem allà baix els

petits poblets, les seves cases, dintre de cada

qual hi han històries humanes, petites histò
ries insignificants en el temps però extrema

dament importants pels seus protagonistes.
Tot això et fa sentir part de la comunitat huma
na i part de la natura.

Després del coll, quan l'aresta es redreça de

nou, la neu deixa pas a la roca. AI principi una

successió d'agulles que s'han d'escalar. A
cadascuna trobar-hi el com. És com un joc
de proves a passar. D'entrada endevinar el
bon itinerari, rodejar-la? escalar-la pel fil?

Llençar-s'hi, de vegades amb la finesa d'una

ballarina, amb seny i equilibri, aprofitant les

petites preses on podem recolzar les puntes
d'atac dels grampons. De vegades, aprofitant
bones preses, avancem amb gestos amples i

atlètics, sentint amb eufòria la pròpia potèn
cia que ens propulsa cap amunt. Tota l'esto
na a cavall de l'aresta, en un magnífic granit.
Després ve la pujada final al cim del
Nadelhorn (4.327 m), que l'escalem com un

nen puja als arbres, simplement pel plaer de

pujar. Simplement pel plaer de jugar.

És el quart aspecte: l'aspecte lúdic de l'alpi
nisme. La conjunció dels requeriments
físics d'un esport, les coneixences d'una

ciència, i la creativitat d'un art. Esport? cièn
cia? art? Només un joc. Així és l'alpinisme.
Comunió amb els altres, comunió amb tu

mateix, comunió amb la natura ... tot jugant.
Entre dos abismes, pel fil de l'aresta-e

Fîtxa tècnica

Primera ascensió: Dietrich
von Bethmann-Hollweg amb
Oskar i Otmar Supersaxo
(7 de juliol de 1911)

Dificultat: bellíssima ascensió
clàssica de paret en neu/glaç
(50°), en combinació amb una

escalada de dificultat

assequible (4a) en una roca

excel·lent. A fer quan la cara

N està ben prevista però
l'aresta en roca seca,
al principi de temporada

Desnivell: aproximadament
1.000 m des del refugi.
Inici: Refugi de
MischabelhuUe (3.329 m)

Horari: comptar 4 h del refugi
a la Lenzspitze, i 2 h més fins
al Nadelhorn.
Retorn al refugi en 3 h.

La cara nord de la Lenzspitze (4.294 m) un mirall de neu i gel, i l'aresta que surt a la dreta cap al Nadelhorn (4.327 m)
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es va produir arran de la Renaixença eñ'
-tots els àmbits de la societat catalana hi ha
dos factors que, per la seva trajectòria
pràcticament peral-lela en el temps i en la

intenció, han esdevingut transcendemts a

l'hora d'atiar la flama que ha permès no

solament mantenir viva sinó refermar la
nostra identitat. Són el redreçament de la

,

llengua, que es va anar forjant lentament

però profunda a partir de la darreria del

segle XIX, i l'eclosió de l'Excursionisme,
que té l'origen simbòlic en una data i un

lloc precisos -el dia 26 ge novembre del
1876 i el turó de Montgat- amb la decisió
de crear l'Associació Catalanista d'Excursions

Científiques,
,

Aquests moviments, nascuts independent
ment i que per tant podien fer creure que
anirien per camins diferents, ben aviat es

va veure que coincidirien en una compJe
,

mentarietat total. L'assumpció dela llengua
com a fef bàsic de la nostra personalitat
ens duia a 'refermar la' consciència de

¿ comunitat amb entitat pròpia, mentre

que l'excursionisme ens avivava el sentit
d'arrelament a la terra, de pelÏin�ça a un

. país i, en definitiva, de lligam als orígens.
• J. ).

No és, doncs, estrany, que les accions i les
voluntats anessin juntes des del, primer

,moment tant al Principat com al País
Valencià. Els màxims propulsors de l'en
nobliment de la llengua es van adscriure de

ple a I'�sperit de l'Excursionisme -com a

exemple ben significatiu només cal dir que
Pompeu Fabra el 22 d'octubre del 1891 ja
signava una proposta de soci' del Centre
Excursionista de Catalunya avalada per
Joaquim�as-Carbó i Jaume Massó i
Torrents-Ws entitats excursionistes que
anaven sorgint no dubtaven ni un moment

a considerar la llengua catalana com a prò
pia en tots els àmbits de la seva vida
.social,

"

E �878 amb L'Excursionista, butlletí de" .

l'Associació Catalanista d'Excursion
""

Científiques, i els subsegüents volums d
memòries d'aquesta entitat barcelonina, i
el1880 amb l'Album histárich, pintoresch y
monumental de L1eyda y sa provincia de

.� Josep Pleyan de Porta, promotor i ànima
de l'Associació Excursionista Ilerdanesa

primera entitat de fora de l'àmbit barcèloní,
l'excursionisme ja deixa�a ben clar aquest
principi, Un principi que també va aplicar a

consciència en els actes públics de tot
, òrdre -assemblees, sessions socials e cul

turals, etc,- com ho demostrE?n les mítiques
conferències dutes a terme al Centre
Excursionista de' Catalunya sobre la
Reforma lingüística de L'Avenç la tardor del

1891, quan en aquest tipus d'actes acadè
mics era 'insòlit l'ús de la nostra llengua
tant en cercles oficials com privats, I enca

ra més. El fet que fessin constar d'una
manera manifesta als" estat�ts o regla-
ments que el català era la seva llengua ofi
cial acabava de ter patent la intencionalitat

,

que aquestes entitats, inspiraven.

És lògic, doncs. que en-l'exercici d'aques
tes dues dèries hi haqi moltes coincidèn

cies d'ordre personalo Des- de Jacint
Verdaguer a Joan Coromines, per dir:
només dos noms ben diferents en el temps
i· en '¡¡objectiu final .de la seva intenció

investiqadora, són nombrosos els lingüis
tes que, s'han immergiten l'excursionisme i
raríssirhs els excursionistes de soca-rel

que no s'hagin sentit atrets per la proble
màtica de la llengua. Una mostra singular
d'aquesta voluntat comuna és el (fet que
uns i altres han sabut i volgut veure sem- �

pre com a límits maturais del seu camp
d'acció la integritat de l'àrea lingüística,



, f

ACASTEllÓ
DE lA PLANA"

Finalment, els fets menaren a la raói el 21 de

desembre del 1932 es reuniren a Castelló de
la Plana catorze institucions culturals i seixan
ta-un intel-lectuals per signar el document

conegut com a Normes de Castelló que; de

fet, era l'acceptació de les Normes de I'IEC
del 1913 amb lleus retocsper tal de satisfer
les reticències dels qui fins aleshores hi

havien posat entrebancs, Cal fer esment que
entre les entitats concurrents es van aplegar
les que havien fet més oposició a la iniciati�a
i que un dels signants que més va contríbuína
l'èxit de l'operació vé}:' ser Gaietà Huguet, i

,

\
I

•

�t "'-Segarra, líder del valencianisme polític i que- , . I" La M
'

n "M '

justarnent va ser promotor del Centre ¡, .

,I

:�,
"

afie a oti.

Excursionista Castellonenc, Es pot ben dir,�',�J\.r'r.· ..

doncs, que la signatura de les Normes de
' 1 ' •.

Castelló va representar, per complaença dels ! ��,.�;"'"""-

qui més hi' havien lluitat, el triomf de la legíti-
ma tesi unitària.'

'

Text de Jordi Mir
,

sense tenir en compte les diverses fronteres
arbitràries i premeditadament perverses .que
ens han imposat, amb les quals topem des
del Camp d'Eix al Çapcir i des del massís del
Turbó a l'algueresa cova de Neptú.

La completíssima guia de les comarques
de la Catalunya Nord que Cèsar August
Torras va publicar e11919, les excavacions
realitzades per Pere Bosch i Gimpera al

poblat ibèric de Calaceit la segona dècada
del segle passat i la coneguda anada a

Poblet i Santes Creus compartida per
membres rellevants de Lo Rat Penat amb
altres del Principat i de les Illes, són uns

exemples només espigolats però prou sig
nificatius d'aquesta éoncepció.

Durant el primer terç del segle passat l'ex
cursionisme es va anar implantant arreu de
les terres de parla catalana sempre respo
nent a l'esperit inicial, mentre la proposta
d'una llengua moderna i normalitzada
impulsada per l'Institut d'Estudis Catalans
sota �I guiatge de Pompeu Fabra també
anava guanyant terreny implacablement,
tot i la contumàcia d'alguns focus reaccio
naris a acceptar-nela unitat. La mancé!-nça
més preocupant en aquest camp era, sens

, dubte, la resistència que hi feien alguns
sectors del País Valerïcià, fet que entorpia
la desitjable integraciÓ d'aquesta àrea lin

güística al projecte comú de normalització
de la llengua. Aquesta qüestió havia estat

, abordada en més d'una ocasió i des de diver
sos angles, però no s'acabava de reeixir a

resoldre-la,

ASSOCIACIO CATALANISTA
D' EXCURSIONS CIENTíFrCAS

POMPEU FABRA

REGLAMENT

QÜESTIONS DE GRAMATICA
CATALANA

r,

OBJllCTB DE L.,I, SOCIETAT:

, �rt. l. Ab lo fi d'investlgar tot quant memsca II. prefe�nl alenció buix los conceptes eleatí-,liçh" hlerat¡ ;y artislioh en nostra benvQlgnda t

.:;.,. 8r\C�·u�a Soaíetatque S' titolará i{ ASSOCia:;la aOlstad excursions cieotfficas » comprenent;;_"aqesttenbelasdiferentas ramas del safer humllArt. 2, ,Pera portar II Il aquesta idea, ¡.. soeie�
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Aquest fet que bé poâem qualificar d'histò
ric s'esdevenia quan en�araJno feia quatre
mesos que havia esta�provat l'Estatut de

Catalunya i un que I'favia vist, la llum el
Diccionari General dh la Llengua Catalana
de Pompeu Fabra. L'horitzó de la Pàtria
s'lí-lurninava i tant el procés de restauració
de lallenqua com etrnovírnent excursionis
ta podien estar orgullOoos d'haver col-labo
rat eficaçment, amb esfo'rços sempre coin

cidents, a aquella esperança naixent de
r-ecuperació nacional. \ '

Allò que no es podia sospitar és que d'una
manera tan imcyediata ens hauríem d'en
trontar a una travessia d'un desert de qua
ranta anys, en què l'impuls engendrat per,
aquella voluntat encara hauria de complir '"

una missió importantissirna, com fou la de
'

col-laborar amantenir viu el caliu d'una
flama que els enemics de sempre malda
ven per apagar, Ara es pot dir sense reser

ves que la força d'una llengua normalitza
da -amb el baluard que va representar el
Diccionari General de la Llengua Catalana

que Fabra premonitòriament es va obstinar
a enllestir- i la tasca sovint arriscada que
van desenvolupar les entitats excursionis
tes -no és pas casual que, "entre altres
accions de caire cultural, tossin les prime-

'

res a organitzar cursets de català- van ser

dos dels pilars que, ja des de la immediata

postguerra, més van contribuir atornar a

desvetllar en la nostra societat l'afany d�
recuperar la identitat.

.'t,

Avui, quan ens dísposerrî-a commemorar

amb lllusió els setanta-cinc anys de les
faustes Normes de CastellÓ i del providen
cial Diccionari de Fabra, podem estar satis
fets de la trajectòria que ens ha permès
d'arribar a aquesta efemèride. El prestigi i
la unitat dé la llengua són uns fets accep
tats per la comunltat científica mundial i la
consciència de col·lectivitat va.prenent cos

en el conjunt de la societat catalanoparlant.
La projecció acadèmica de I'IEC per tot

�àmbit lingüístic i la iniciativa ben consoli-
'dada de la celebració anual de l'Aplec
Excursionista dels Països Catalans, que ja
ha superat la trentena d'edicions, en són,
en aspectes ben diferents però una vegada
més, complementaris, una realitat ben fala
guera.

El binomi Ilenqua-excursionisrne es pot"
mostrar satisfet¿ doncs, de figurar en un

lloc p(eferent entre els factors que ens han

d'encoratjar a continuar resistint les gropa-
•

des amb què, sistemàticament, ens asset

gen els qui ens/oldrien anorrear. '
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Premi "Arbol y Bosque del Año"
Testimonis de la història, del clima i del respecte dels pobles

La ONG "Bosques sin Fronteras" en

col·laboració amb la Direcció General de
la Biodiversitat del Ministeri de Medi

Ambient, acaba de convocar la primera
edició del Premi "Árbol y Bosque del Año".

El concurs està dividit en 6 categories: arbre

gegant, arbre històric, arbre longeu, arbre o

bosc ben atès, arbre o bosc amenaçat i

arbre o bosc emblemàtic. Poden presentar
se tots els propietaris, privats o institucions

públiques, que així ho considerin.

La dotació del premi és de 3.000 euros, a

més d'un diploma acreditatiu, un trofeu de
bronze i un manual on es poden trobar
consells per millorar la conservació d'a

quest patrimoni natural. El premi recaurà
sobre el responsable de la cura i manteni

ment de l'arbre o bosc, però els diners
hauran de destinar-se a millorar les condi
cions sanitàries, estructurals o preventi
ves, o a la adquisició de material educatiu

i de promoció de l'arbre o bosc premiat.

Bosques sin Fronteras és una organització sense ànim de lucre creada el 2002 amb l'objec
tiu de treballar per a la protecció i conservació de la natura. En l'actualitat està desenvolupant
un projecte anomenat "Árboles, Leyendas Vivas' de catalogació, conservació i divulgació
dels arbres més singulars dell'estat espanyol i ha muntat també l'exposició fotogràfica itine

rant Los "Últimos Olmos lbéticos". La responsable es Susana Domínguez Lerena i la seu es

troba al carrer Emiliano Barral, 6B Local 28043-Madrid, telèfon 915102605 i adreça electrò

nica leyendasvivas@leyendasvivas.com.

La iniciativa busca reconèixer i recolzar

l'esforç que els propietaris dels arbres i

boscos fan per conservar els exemplars
més emblemàtics del país, contribuir al
millor coneixement d'aquests i el seu inte
rès col·lectiu en la nostra societat i fomen
tar la seva protecció i conservació.

Lluís Catasús

Neret Arbust glabre, de branques tortuoses

de fins a 1 metre d'alçada. Les fulles són

coriàcies, persistents, de forma lanceola
da i oblonga. Són de color verd per la
cara anterior mentre que l'anvers es troba
recobert d'esquames de color rogenc que
li donen un aspecte ferruginós molt
característic.

de pi negre o formant landes en indrets

descoberts més o menys obacs i poc
inclinats on s'acumula la neu a l'hivern.

És una planta molt resistent que aguanta
molt bé el fred i l'altitud. La seva supervi
vència però, en aquests indrets depèn de
trobar-se coberta tot l'hivern per un bon

gruix de neu que actua com a coberta

protectora de les baixíssimes temperatu
res nocturnes d'aquestes altituds.

Família: Ericàcies
Espècie: Rhododendron ferrugineum

Floreix a finals de la primavera i ho pot fer
dues vegades, la segona cap al novem

bre. Les flors, de coloració rosada molt

viva, són tubuloses lleugerament zigo
morfes de fins a 2 cm, disposades en

inflorescències terminals en grups de 6 a

10. Fruit en càpsula.

Tradicionalment en zones de muntanya
s'ha utilitzat per a combatre les malal

ties reumàtiques i la gota. Cal recordar,
però que es tracta d'una planta tòxica

degut a la presència d'un principi actiu

anomenat grayanotoxina. Donada la
seva toxicitat es desaconsella la seva

utilització en preparats casolans. La
seva toxicitat no sols afecta els

humans, fins i tot s'han comprovat molts

casos d'intoxicació animal en bestiar

És l'única espècie del gènere
Rhododendron que viu als Pirineus.
Habita sobre sòls àcids, generalment
granítics, dels estatges subalpí i alpí,
des deis 1.300 als 2.600 metres. La tro-

barem formant el sotabosc dels boscos boví, equí o cabrum.
Lluís Catasús
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Estació d'esquí de Llessuí
Arqueologia turística

Els lectors assidus als SMS saben que un dels condicionants de la secció és el
número de caràcters que cada part ocupa: entre 1500 i 2000, si fa no fa. Doncs bé,
en aquest número pre-hivernal de la revista Excursionisme, davant la molt propera
celebració del centenari de l'esquí a Catalunya, volem treure el protagonisme a les

paraules i deixar que la imatge resumeixi allò que mai una activitat turística/esporti
va hauria de significar pel medi natural. Només una dada: L'estació d'esquí de
Llessuí, a la preciosa vall d'Àssua (Pallars Sobirà), fou inaugurada el1966 i tancada,
per diferents raons, e11987. Resta sobre el territori un munt de ferralla.

Ramon Pascual

John Tyndall,
o perquè el cel és blau

Els que pugin el Cerví o Matterhorn
(4.478 m) per l'aresta del Lleó passaran
en primer lloc pel pic Tyndall (4.241 m),
en record de John Tyndall
(Leighlinbridge, Irlanda, 1820 - Hindhead,
Anglaterra, 1893) que assolí aquesta
cota el juliol de 1862 junt amb els guies
Jean Antoine Carrel i Johann Joseph
Bennen, tres anys abans de la primera
(Edward Whymper) i segona (Carrel)
ascensions. El 1868, junt amb els guies
Jean Joseph i Jean Pierre Maquignaz,
pujà el Cerví per l'aresta del Lleó i el
baixà per la H6rnli. Tanmateix, Tyndall és

conegut per ser el primer en pujar el
Weisshorn (4.505 m), un dels cims més
espectaculars dels Alps, l'agost de 1861
amb els guies Johann Joseph Bennen i
Ulrich Wenger.

Tyndall fou un dels físics més brillants i

multidisciplinars de la segona meitat del

segle XIX. Destaquen els treballs en el

camp de la meteorologia sobre la capaci
tat dels gasos per absorbir la calor, i que
provaven que el vapor d'aigua és el prin
cipal regulador de la temperatura terres
tre. També realitzà estudis sobre la dis

persió de la llum en líquids i gasos,
descobrint l'efecte que porta el seu nom i

explicant perquè el cel és blau. En el

camp de la microbiologia realitzà experi
ments de gran rellevància, on utilitzà una

nova tècnica d'esterilització (tindalitza
ció), que demostraven definitivament que
la teoria de la generació espontània era

incorrecta, i donant per tant la raó a

Louis Pasteur. També foren importants
els estudis sobre el moviment de les

geleres, el diamagnetisme, la propagació
del só i la reflexió total interna. A més

Tyndall fou un gran divulgador de la cièn
cia, essent les seves lliçons magistrals a

la Royal Institution of Great Britain tan o

més famoses que les del propi Michael
Faraday. Publicà nombrosos tractats i
articles científics, a més del llibre Hours
of exercise in the Alps.

Manel Canales
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Expedició complicada a la Patagonia xilena

El dia 22 de novembre l'equip combinat de AI filo de la

imposible juntament amb militars espanyols i xilens assolia
el Cerro Ladrillero. Ens informa Ester Sabadell, membre de

l'expedició a la Patagonia xilena, que sembla ser la primera
ascensió absoluta a aquest cim de 1665m d'altitud situat a

l'illa remota de Riesco.

Un mes abans havien intentat l'ascensió al Cerro San
Valentín de 4.058m situat al Camp de Gel Nord, el qual
volien travessar de nord a sud. Amb una meteorologia molt
adversa de pluja primer i vent i neu després, van arribar a

muntar el camp 6 a uns 3.000m i al peu de l'atac al cim. Una
forta tempesta els va trencar els plans i es van haver de

refugiar en una cava excavada al gel per tal de resguardar
se dels forts vents. Finalment van ser evacuats per l'exèrcit
xilè davant de la previsió de 10 dies més de mal temps, i

dos membres de l'expedició van patir congelacions de les

quals es recuperen.

La crònica d'un tràgic ascens al Makalu Flor de Neu d'Or del Festival de Torelló

El Festival Internacional de Cinema de Muntanya i

Aventura de Torelló ha tancat l'edició d'enguany premiant
el film 'La montagne perdue' del francès Christian Deleau,
que mostra les últimes hores de Jean Crhistophe Lafaille,
desaparegut el 27 de gener del 2006. Els catalans Ferran
Latorre i Albert Torrent s'enduen el premi Caixa Sabadell
de periodisme. El Premi FEEC i Flor de Neu de Plata a la

millor fotografia per "Facing obsession" de Jochen
Schmoll.
La montagne perdue, del francès Christian Deleau ha

estat la pel-Ilcula guanyadora de la 25a edició del Festival
Internacional de Cinema de Muntanya i Aventura de
Torelló. El mateix realitzador del film ha rebut la Flor de
Neu d'or de la mà de l'alcalde de Torelló, Miquel Franch,
aquest dissabte durant l'entrega de premis.

Sena "GORGS", barranquisme 2008

El guardó està dotat amb 3.000 euros. La pel-lícula segueix l'alpin
ista Jean Christophe Lafaille en el seu intent d'arribar al cim del
Makalu (8.463 m), el cinquè cim més alt del planeta, en solitari i

sense oxigen.

Lafaille va desaparèixer el 27 de gener del 2006 i el film mostra les
últimes hores de la seva última i tràgica ascensió. L'altra protago
nista és la seva esposa Katia, que segueix l'ascens des de casa.

Dying for Everest, de Richard Dennison, de Nova Zelanda,
(Premi Caixa Sabadell al Millor Film de Muntanya i Boreal al Millor

Guió), ha estat l'altra triomfadora de la nit. Mentre que Ales sobre

l'Antàrtida, Die Magie der Mongolei i Searching fort coast wolves,
s'han emportat la resta de premis principals, dotats amb 1.200

euros cadascun. El premi Temps d'Aventura, que decideix un

jurat extern al Festival, ha estat per al film belga Patagonia dreams.

El Comitè de Barrancs de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i la FCE (Federació Catalana

d'Espeleologia), ja han començat a treballar en l'organització de la cinquena edició de "GORGS", prevista per al final del mes de

maig del 2008 a la regió deJs Ports, a Tarragona. També durant el 2008 se celebraran a França altres esdeveniments rela
cionats amb el descens de barrancs.
GORGS és la Trobada Internacional de Descens de Barrancs, Canons i Engorjats. Es tracta d'un esdeveniment que va néixer

l'any 2004 amb l'objectiu de donar a conèixer el moviment barranquista en tota la seva extensió i s'adreça, indistintament, tant

a professionals com a neòfits.
Cal recordar que l'edició de GORGS del 2007, celebrada exitosament a Tremp, la capital del Pallars Jussà, va ser impulsada per
primera vegada de manera conjunta per la FEEC (Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya) i la FCE (Federació
Catalana d'Espeleologia). Amb vista al 2008, es repetirà l'experiència de compartir la responsabilitat organitzativa.
Paral-lelament i en el marc del propi GORGS, tindrà lloc elll Congrés Internacional de Descens de Barrancs, Canons i Engorjats,
amb un nombrós conjunt de propostes que inclourà conferències tècniques i científiques. Aquesta fórmula de doble esdeveni
ment ja es va implantar l'edició passada.
Les dates de celebració del GORGS i el Congrés Internacional del 2008 són els dies 23, 24 i 25 de maig, i el lloc, com ja s'ha

dit- més amunt, la tarragonina regió dels Ports, a Tarragona.
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AI resum de dades del tram Caro Pauls el desnivell son 700m.
Falten els telèfons movils dels allotjaments al final del article, que es poden trobar a la web.

http://www.estelsdelsud.com/catala/allotjaments.htm
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Fés-te instructor voluntari
Dates

Alpinisme
26 i 27 de gener de 2008
2 i 3 de febrer de 2008
23 i 24 de febrer de 2008

29 i 30 de març de 2008
Descens de Barrancs

26 i 27 de gener de 2008
15 i 16 de març de 2008
5 i 6 d'abril de 2008

Escalada
26 i 27 de gener de 2008
23 i 24 de febrer de 2008
29 i 30 de març de 2008

Esquí de Muntanya
26 i 27 de gener de 2008
2 i 3 de febrer de 2008
15 i 16 de març de 2008

Durada del curs

Alpinisme
Descens de Barrancs
Escalada

Esqui de Muntanya

80 hores
60 hores
60 hores
60 hores

Més 100 hores de pràctiques al finalitzar
el curs, en totes les especialitats.

(FEEC), a través del seu òrgan docent: l'Escala Catalana d'Alta Muntanya (ECAM), con

voca per l'any 2008 una nova promoció de Monitors-Iniciadors i d'Instructors Voluntaris.
La formació en les activitats de muntanya és una important contribució a la seguretat i al
desenvolupament de les activitats físiques pròpies de la FEEC, d'acord amb la legislació
vigent (Decret 56/2003) i seguint les directrius de la Unió Internacional d'Associacions
d'Alpinisme (UlM), de la que és formació reconeguda.
El Monitor-Iniciador d'una especialitat esportiva és el formador en els cursos d'iniciació,
segons els criteris establerts per les Escoles Reconegudes. L'acreditació corn a Monitor
Iniciador, .serà requisit imprescindible per accedir a la futura titulació federativa d'Instructor
Voluntari reconeguda per la UlM.

L'Instructor Voluntari d'una especialitat esportiva és el responsable de la formació, en els
cursos d'iniciació i cursos de perteccionament, segons els criteris establerts per les Escoles

Reconegudes.

Requisits

Mínim 18 anys, currículum esportiu avalat pel president de l'entitat i llicència federativa

vigent durant el curs, adient a l'especialitat escollida.

Procediment de Matrícula

Les persones que vulguin participar en els cursos de Monitor-Iniciador i d'Instructor
Voluntari hauran de fer arribar a la FEEC feec@feec.cat a a ECAM ecam@feec.cat un

currículum esportiu de l'especialitat que volen cursar.Termini de recepció de currículums
fins al 7 de gener del 2008. El dia 9 de gener de 2008 es farà pública a la pàgina web

de la FEEC la llista de persones que han estat admeses per realitzar els diferents cursos,
i que per tant poden tramitar la matrícula del 10 al 23 de gener de 2008. No s'admetrà

cap matrícula fora de termini. Per a més informació podeu trucar a les oficines de la FEEC:

934120777, a per correu electrònic a feec@feec.cato ecam@feec.cat
'1

Topònims de la Maladeta
2a PART

En l'article anterior dedicat a la Maladeta, publicat el setembre
octubre de 2007, apuntàvem la complexitat geològica d'aquest
massís ribagorçà i de l'important nombre de cims que sobrepas
saven la cota dels 3.000 metres. Ara, i en els dos articles propers,
ens fixarem amb els noms dels 3.000 de les Maladeta que tenen

un origen antroponímic, és a dir cims que reben el nom d'una per
sona. El pretext de repassar aquests tipus de topònims ens per
metrà aprofundir una mica més en el coneixement de la Vall de
Benasc i, en certa mesura, fer un petit apunt biogràfic dels pio
ners del pirineisme. ËI repàs dels cims amb nom de persona el
farem d'oest a est, a sigui, des de la zona d'Alba fins als pics
Russell.
A la zona més occidental del massís, l'antropònim Alba hi té una

gran profusió (Gendarme d'Alba, Pic d'Alba, Dent d'Alba i Mola

d'Alba). El perquè d'aquesta abundància del nom Alba respondria
al fet que la Duquessa d'Alba, membre d'una nissaga aristocràti
ca espanyola, al segle XIX visità els Banys de Benasc, situats al

p-eu de muntanya del Pic i la Cresta d'Alba. Segons sembla

aquesta aristòcrata, avantpassada de l'actual Duquessa d'Alba

(María del Rosario Cayetana Fritz-James Stuart), era amiga del

benasquès Antonio Cornel Ferraz Doz y Ferraz, un militar i polític
que va promoure la construcció dels Banys de Benasc.

per Ramon Boter de Palau

La cota següent amb nom de persona és la Punta Delmás.
Prominència batejada en honor a José Delmás, guia de Benasc

que acompanyà a Lluís Estasen en la primera ascensió hivernal

espanyola al cim de l'Aneto.

Els tres cims que segueixen per la línia de la carena són el Tercer,
el Segon i el Primer pics occidentals de la Maladeta. Aquests
cims també se'ls coneix amb els noms de Pic Mir, Pic Sayó i Pic

Cordier. José Mir era un guia de Benasc amb un profund conei

xement d'aquestes muntanyes. José Sayó, guia de Benasc que
regentà el refugi de la Renclusa, és tristament conegut perquè
morí fulminat per una llamp al Pas de Mahoma, fet que recull eilli

bre Els /lamps de la Maleida de Mn. Jaume Oliveras.
AI sud d'aquests tres cims occidentals de la Maladeta hi ha el Pic

Le Bondidier, un cim satèl·lit que també sobrepassa la cota dels
3.000 metres. Louis Le Bondidier va ser el fundador del Musée

Pyrénéen de Lourdes i fou un important explorador del massís de

la Maladeta. Aquest cim el batejà Jean Arlaud, el primer a petjar
aquest cim, de 3.185 m, en honor al seu amic Le Bondidier.

amb la couecorecio del Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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per "SPOTY"

Aquest curiós edifici de formes ovalades és un refugi de

muntanya situat ben a prop d'un famós monestir. Té capa
citat per a 30 persones i, prèvia reserva, obre els caps de
setmana. Es troba situat dalt d'un turó on hi havia hagut un

antic poblament però actualment és una zona força despo
blada. Està connectat per la xarxa de senders de gran i

petit recorregut que ens permetrà descobrir els encants

d'aquestes muntanyes amb magnífics boscos, cingles i
barrancs de gran valor ecològic, que entre tots hem de
mirar de preservar.

Contestar aquestes preguntes us pot ajudar a trobar el nom

d'aquest cim, i no cal dir que la gran majoria de les respostes
les podreu trobar dins de la revista.

'

Solucions del Concursionisme 341 :

1. Torelló 2. Shackleton 3. Morralet 4. Aconcagua 5. Karakorum 6. UIAA 7. SSC 8. Estels del Sud 9. Piolet 10. Nanga Parbat

PARAULA AMAGADA: THOUMASSET

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 31

de gener, el nom del lloc de la fotografia a l'adreça electrònica:
concurs@excursionisme.net indicant el vostre nom i telèfon
de contacte. Només serà vàlid un correu electrònic per partici
pant. Entre les respostes correctes se sortejarà un lot de llibres
de muntanya valorat en 30 euros. En el proper número de la
revista sortirà publicat el nom del lloc i el guanyador.

36 excursiorusme

342

La fotografia del número anterior de la revista (núm. 341)
correspon al cim conegut com a Thoumasset de 2.741 m

situat a l'Aireja, a França molt a prop de la frontera andorra

na. El guanyador del concurs és en Miquel Lasala i Lázaro
enhorabona.
A la pàgina web de la revista www.excursionisme.cat podreu
consultar les respostes a les preguntes del número anterior.
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El Ripollès ;:

.,
r

,

I' entre 5 i 6 hores ,/
,

acumulat 1.100 m

[[] Pic de Nérassol

L'Arieja

4 a 5h de pujada -2h de baixada

aIillmBd 1.180 m

DliJm!DIllts1·1 a la baixada trobarem un curt tram de pales ben dretes.

tG¡m�DI esquís de travessa, ARVA, pala i sonda.
•• • itinerari descrit per ser fet en època hivernal amb esquís o

bé amb raquetes.
• •• • • L'Hospitalet-près-l'Andorre 2249 OT. Esc. 1 :25.000.

de I'IGN francès.

�6mlí.des de Puigcerdà per la N-20 en direcció a Ax les Termes.
Hem d'arribar al poble d'Hospitalet Pres l'Andorre, que és el
primer un cop superat el collo bé el túnel de peatge del
Pimorent. A l'Hospitalet hauríem de deixar el cotxe prop de l'antic
pont de Sainte Suzanne, sobre el riu, al punt més alt del poble.
(1.450 m)

� Puig de Dòrria

Ripollès

�lml·!Ifts.DI raquetes de neu i pals
•• • desembre a abril segons l'estat de la neu

• •• • • Cerdanya Esc. 1 :50.000 Ed. Alpina. Mapa-guia
d'hivern Vall de NúrialUlldeter Esc. 1 :25.000.Ed. Alpina

�I.!i!:l;g haurem d'arribar al refugi de Corral Blanc de Planoles.
Per això, anirem fins a Ripoll per la C-17 i allà agafarem la N-
152 fins a Planoles, on ens desviarem a la dreta per la carretera

que va cap al càmping Can Fosses i continuarem endavant fins
a Corral Blanc.

[[] Pics de Nou Fonts i
de la Fossa del Gegant

msnmm esquís de muntanya, ARVA, pala i sonda. Segons l'estat de

la neu els grampons podrien ser necessaris sota el coll de Nou Creus

•• • descripció de la ruta per ser feta en època hivernal de
desembre a abril

• •• • • Puigmal- Núria. Esc. 1.25.000. Ed. Alpina.
�I!I!I.:I.SI cal accedir al Santuari de Núria, a 1.967 m amb el tren

cremallera que haurem agafat a Ribes de Freser o bé a Queralbs.
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Just davant del pont de Sainte Suzanne, on

deixem el cotxe, arrenca un camí amb mar

ques de GR, que guanya ràpidament altura
mentre s'endinsa cap a la vall de Siscar.
Passem dues vegades per sota una canon

ada d'aigües forçades que alimenten la cen

tral hidroelèctrica de l'Hospitalet. A 1.640 m

trobem la confluència amb la vall d'Arques
que és per on baixarem. Segons la tempo
rada ja ens podrem calçar els esquís en

aquest punt. Seguim per la vall de l'esquer
ra guanyant altura i girant progressivament
cap a la dreta. Passarem pel bonic salt de
Taureau (Toro) i, a 2.067 m per una petita
presa. Vall amunt el terreny s'aplana i
apareixen el Pic i el Cilindre d'Ascobes, tan
cant la capçalera de la vall. Arribem a la
cabana de Vesine, ben condicionada amb
alguns matalassos, i amb capacitat per a

unes vuit persones. Seguim vall amunt
decantant-nos progressivament cap a la
dreta. Prop del gelat i nevat estany de
Siscar, el més gran de la vall ja haurem
encarat el nord cap al punxegut pic de
Regalecio de 2.569 m. A mida que ens hi

atansem descobrim la coma que sota seu

sense dificultat porta a la Portella de Siscar
a 2.440 m. Arribats a aquesta amplia collada
ja podrem veure l'encara llunyà cim del
Nerassol del que ens separa un llarg pen
dent nevat que haurem de passar a flanc.
Finalment el relleu s'eixampla i fem cap a

aquest cim isolat (d'aquí el seu nom) de
2.633 m i situat al bell mig de dues valls que
l'encerclen. Gaudeix de molt bones vistes al
nord cap el sector del Pas de la
Casa i a l'est cap a la vall de
Besines, el Puig Pedrós i el Coma
d'Or. L'esquiada just sota el cim en

direcció sud-est és per una pala
sostinguda, que perd progressiva
ment inclinació en els Planells de
Nerassol a uns 2.400 m. Sortim del
planells girant progressivament a

l'esquerra, anant a buscar una vai
leta que ens portarà a la vall
d'Arques. L'entrada a aquesta Roc Mélé

coma és de les que fan respecte

,12,811
m)

per la forta inclinació dels pendents
de pas obligat. Superat aquest tràn-

gol de poc més d'un centenar de metres el
pendent es suavitza i arribem a la vall princi
pal a l'altura de la cabana de Brougnic, a la
que no arribem. Encarem vall avall pel
costat d'un petit envasament deixant-lo a la
nostra esquerra. Deprés de la presa can

viem de vessant i baixem esquiant fins arrib
ar de nou a la vall de Siscar i seguint la
canonada tornem al punt d'inici.

Pasqual Garriga i Martí
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Sortida senzilla per iniciar-se en el món
de les raquetes de neu, amb una ascensió
a un dels miradors més bonics de l'Ait
Ripollès, a través d'un recorregut sense

grans desnivells i un pendent constant.
Sortirem del refugi de Corral Blanc i enfi
larem la pista asfaltada que es dirigeix
cap al Pla de les Barraques durant 10
minuts. A mà esquerra, a uns 300 m del
final de la carretera, podrem començar a

col·locar-nos les raquetes i trepitjar neu.

Creuem el pla en direcció nord fins a tro
bar una pista forestal on girarem a l'es
querra (5'). Aquesta pista transcorre pel
mig d'un bosc d'avets i pi negre fins a

arribar al llom de la Serra Vaquerissa.
En poc més de 30' ja sortim del bosc i
arribem als prats alpins. Un cop allà,
anirem seguint la tanca de filferro que
ressegueix tot el llom de la serra fins a

arribar a la fita de Roc Blanc (2.020 m)
després de 50' de camí. Continuem el
nostre camí sense deixar de seguir la
tanca mentre anem guanyant alçada.
El camí no presenta grans dificultats, a

excepció d'un petit tram de fort pendent

que haurem de superar tot fent ziga
zagues fins arribar al Pla de la
Carena (2.400 m) després de dues
hores d'haver iniciat l'excursió. Ara
només ens faltarà caminar pel pla i

gaudir de les vistes fins arribar a la
fita geodèsica del Puig de Dòrria a

2.547 m d'alçada. Mentre des
cansem al pic, i fem la fotografia
de rigor, podrem gaudir de les
vistes que ens ofereix aquest puig,
tot observant la plana de la
Cerdanya, el massís del Carlit, el
Puigmal, el Taga, la serra de
Mongrony amb el Costa Pubilla
com a punt més alt, i si el dia ho
permet, muntanyes interiors de
Catalunya cap al sud-est.
El descens es farà pel mateix camí
per arribar al Pla de les Barraques al
cap de dues hores.

Christian Farell i Lluch
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Els amants de l'esquí de muntanya no acos

tumen a visitar Núria, segurament per la man

dra d'agafar el cremallera, a bé ens atansem
als seus cims des de valls franceses. Els dar
rers anys el CEC ha vingut organitzant el seu

tradicional ral-li d'esquí de muntanya en aque
stes valls posant de relleu l'enorme potencial
que per als esquiadors té Núria. L'itinerari que
proposem enllaça dos dels cims de l'Olia,
unint-los pel vessant francès. Des de Núria
veiem al capdamunt de la Coma d'Eina el Pic
de Nou Fonts, el nostre primer objectiu.
Nosaltres sortirem de Núria per la pista
d'esquí que s'endinsa cap a la vall de Nou
Creus, seguint el costat dret del torrent de les
Mulleres. Acabada la Pista d'esquí la vall es

tanca i passem pel seu llit mateix. Quan s'o
bre de nou tenim davant nostre la carena que
es despenja del Nou Creus i que separa les
valls que avui farem de pujada i de baixada a

la cota 1 .150 m la vall es bifurca en dos i

prenem la de l'esquerra que és el Torrent de
Nou Fonts. Ens hi endinsem suaument i
sense dificultat. Mica a mica al fons d'aquesta

.

vall apareix amb semblant inexpugnable l'am
plia collada del Nou Fonts amb el cim del

mateix nom a la seva esquerra. A mida que
ens acostem al coll ho farem amb voltes
maria pel seu costat dret on els pendents són
menys sostinguts. Arribem a una cota més
elevada i a la dreta del coll en sí, que es troba
a 2.652 m. Baixarem al coll i encararem

sense dificultat cap a l'oest eillarg cordal
que ens portarà al cim del Nou Fonts
2.864 m. Darrere del cim al vessant
francès hi ha la balconada de la Coma
dels Racons suspesa a 2.600 m sobre la
part més alta de la vall de la Vaileta.
Hem de baixar-hi directament des del
cim per una pala molt inclinada que surt
uns metres més al nord del cim a més
fàcilment retornant al coll de Nou Fonts.
Com sigui un cap a la coma ( 2.600 m)
encararem cap a l'est una collada suau i
sense nom que es traba en el cordal
Nou Creus-Pic del Racó. Darrere aques
ta collada a 2.680 m s'hi obre una nova

coma per la que procurant no perdre
altura encarem al sud el cim de la

/Fossa del Gegant. Aquest cim de
2.805 m domina les capçaleres de la
Coma de Vaca al seu sud-est i la

Coma de Nou Creus de Mulleres al sud-oest
per la que retornarem gaudint de l'esquiada
fins a Núria.

Pasqual Garriga i Martí
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La vall de La Molina
Gerard Roger
El Mirador - jaume Gras i Bartolí,juny de 2006
215x215 mm; 107 pàg. bin

Aquesta no és una novetat.ja que fa més d'un any que circula, però ve a tomb

presentar-la aquí en motiu del centenari de l'esquí català, que se celebrarà el
2008. A Inés, també s'escau ressaltar les últimes notícies sobre el xalet del CEC

després de veure's greument afectat per un moviment del terreny ocasionat per
unes obres veïnes. Finalment, sembla que no s'haurà d'enderrocar i que es pot
arribar a un acord entre les parts i les administracions per poder rehabilitar

aquesta edificació degana de l'esquí a Catalunya. En aquest llibre trobarem fotos

antigues i una aproximació històrica als fets singulars que han succeït en aquesta
vall, des de la irrupció del tren en aquest racó pirinenc, al desenvolupament de

l'esquí i activitats lúdiques de muntanya, els refugis i xalets d' entitats

excursionistes, per citar els que Inés ens interessen.

3x3 Avalanchas
J;f;érner Munter

Ed. Desnivel, setembre 2007

Colleaiô Manuales Desnivel, 70

220x160 mm; 240 pàg. color

Tenim un nou text de referència del tema d'allaus de neu a la

biblioteca espanyola. És una traducció de la traducció francesa de

l'original alemany del 2003 i això es deixa notar en alguns punts
ell què elllenguatge és confús i la terminologia imprecisa, però
no desllueix un text molt potent ell el seu contingut.
Cornplernenta els manuals anteriors: el de McClung - Schaerer

és més complet, genèric i en bona part va més enllà del públic
"esportista; el de Robert Bolognesi és més específic de valoració

del rise sobre el terreny. Aquest nou llibre introdueix nous

conceptes i en rectifica d'antics amb una aplicació directa als

esports de neu.

Glaciares de los Pirineos
javier San Romàn i

jasé Luis PiedraJita
Ed. Prames, 2007

Colleaió Parajes Naturales de Aragón, 7

240x150 nun; 207 pàg. colot, 8 mapes

En aquest interessant llibre es (1 una radiografia somera de l'estat

de les glaceres del Pirineu Central.Té un caràcter divulgatiu i no

excessivament especialitzat qIJe, junt amb la proposta de 30

itineraris a peu que en motiven Ia visita, fan que sigui Ulla guia
atractiva al públic excursionista en general. Ve acompanyat de 8

fulls de mapa topogràfic a escala 1:15.000 on ressalten els

elements geomorfològics més aparents del glacialisme i les rutes

que permeten observar-los.

Descobrim el Montseny
josep M. Panareda Clapés
Publicaaons de l'Abadia de

Montserrat.junv 2007

Cot-Iecaô Descoberta, 14

215x135 mm; 1.11 pàg. color

En aquesta guia d'enfocament geogràfic, l'autor ens mena a111arg
d'un itinerari clàssic com a excusa per observar les

característiques particulars delmassís del Montseny.
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Navegant entre gegants II. [es rocalloses

En aquesta segona edició del cicle no ens movem del
continent americà, simplement anem directament al nord i allí
trobem les anomenades Muntanyes Rocalloses, Rocky
Mountains en anglès, a Rockies en la seva fórmula més

popular. El conjunt de serralades que les formen es distribueix
de nord a sud de forma paral-lela a tata la costa occidental
d'Amèrica del Nord, iniciant-se les primeres elevacions al sud
est d'Alaska, travessant el Canadà i arribant al sud-oest dels

Estats Units. Algunes fonts les allarguen fins al centre de
Mèxic. No obstant les Rocalloses no s'han de confondre amb
les Pacific Coast Ranges que es situen sobre la mateixa costa.

El punt culminant de les Rocky Mountains és el Mount Elbert
de 4.401 metres i es troba a l'estat de Colorada, als Estats
Units. Alhora, és el segon en alçada dels anomenats lower
states, és a dir, tots els estats sense incloure Alaska, amb
només 16 m menys que el Mount Whitney a la Sierra Nevada
californiana.

L'extensió de les Rocky Mountains al Canadà és d'uns 2.000

quilòmetres i s'organitzen en un seguit de serralades

paral·leles. A cavall de les províncies d'Alberta i British
Columbia s'originen els principals rius que creuen el país. Així

mateix, allotgen els dos parcs nacionals més importants del
Canadà: el Jasper al nord i el Banff al sud. El punt culminant
de les Rocalloses aquí és el Mount Robson de 3.954 m.

Als Estats Units, les Rocalloses recorren uns 2.250

quilòmetres des de la messeta de Wyoming al nord fins als
estats de Colorada i New Mexica al sud i, tot i anar perdent
altura en general, l'altitud màxima, però, es mesura com ja
s'ha dit a l'estat de Colorado en el Mount Elbert. Als Estats

Units, el parc nacional de Yellowstone és el més important
dels que alberguen les Rocalloses.

L'extensió és tan gran que es fa difícil trobar webs que ens en

parlin de manera general. Així que el millor serà decidir

prèviament la zona que volem visitar i llavors anar a buscar les

pàgines relacionades amb aquesta. De totes maneres podem
començar visitant la completa web www.raysweb.net del

fotògraf Ray Rasmussen. Aquest apassionat de la natura ens

ofereix un passeig visual i poètic pels indrets més bonics de
les Rocalloses del Canadà, encara que també hi trobem
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alguna que altra incursió als parcs dels Estats Units, lliçons de

fotografia de paisatge, fauna i flora de la zona, i propostes
d'excursions pel Willmore Wilderness Parc situat al nord del

Jasper National Parc.

La pàgina institucional dels parcs nacionals del Canadà

www.pc.gc.ca. ens obre les portes a tots els parcs del país així
com a altres llocs d'interès per preparar el nostre viatge. A

partir d'un llistat escollim el destí desitjat i des d'una sola

pàgina a mode de fitxa podem obtenir tot tipus d'informació:
contacte, normativa, llocs d'interès natural i cultural, previsió
meteorològica, butlletí d'allaus, estat dels accessos i els

camins, enllaços diversos ... no hi manca res.

La pàgina homòloga als Estats Units és www.nps.gov. A partir
d'un mapa sel-leccionern l'estat, i un cop allí a través d'un altre

mapa més detallat i amb relleu escollim el parc que volem
visitar. En el cas del parc nacional de Yellowstone, per
exemple, la informació és completíssima. Hi trobem des de

mapes de proximitat interactius fins a webcams que
s'actualitzen en temps real.
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Si el que ens atrau, com a bons muntanyencs, són les altes

cimes, a la Wikipedia només hem de buscar Mountain peaks
of the Rocky Mountains per a trobar una interessant taula amb
els cent cims més alts de la serralada. N'hi ha 63 que superen
els 4.000 metres, la majoria dels quals es localitzen a l'estat de

Colorado.

Ah, i si no volem marxar sense escalar, trobem una ressenya del
Mount Elbert al web albertf.madteam.netlblog000538/ruta_119/
ens en fan cinc cèntims. No sembla difícil. ..

Bona ascensió!
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Hipòlit Lázaro, 34 (metro Joanlch)
Telèfon 93 219 14 16

08025 Barcelona
Iluchesports@eresmas.com

El vostre especialista en:
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Tractament tèrmic de la fusta
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TIMGAD INFORMA
L'entrada en vigor de la
normativa NIMF-15 des de 1'1

de juny obliga a tots els

exportadors a tractar els seus

embalatges i palets de fusta de

manera específica.

Tractem i certifiquem d'acord

amb aquesta normativa i et

lliurem el material entre 6 i 24
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