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Muntanyes en guerra,
muntanyes en pau

Totes les muntanyes del món tenen elements en comú però al mateix temps
cadascuna d'elles és única en la seva espècie. Totes elles canvien en el temps, molt
lentament en la seva estructura, més ràpidament en la seva fesomia. L'esser humà les
ha habitat i explotat des de sempre, i sovint en elles s'han desenvolupat cultures que
en ocasions s'han fos sense sortir del seu univers muntanyós.

Les muntanyes del món han estat i són encara, malauradament, espais de pobresa i

violència, situacions humanes sovint lligades per una relació causa-efecte gens
.

dubtosa. A més, molts països dins dels quals s'estenen bellíssimes serralades mostren
un lamentable estat de conflicte armat semipermament, el menor efecte del qual és la

pràctica limitació o almenys un clar impediment pel desenvolupament del turisme i les

activitats muntanyenques en el si d'aquells paradisos. De fet, les muntanyes acullen
bona part dels pobres del món tal com assenyala l'Aliança per les Muntanyes en la

seva presentació a l'Any Internacional de les Muntanyes (4002).

Algunes muntanyes del món, les de l'Afganistan, les del Kurdistan, les del Pakistan, on

fa més de 50 anys que es lluita a la glacera de Siachen, les de Somàlia, les de Kenya,
o les de Colòmbia, són només alguns exemples d'escenaris més o menys directes de

violència, d'injustícia i de menyspreu als Drets Humans, compte!, com ho van ser els
Dolomites de Cortina d'Ampezzo, els Pirineus de la Bolsa de Bielsa o els maquis, o

els Balcans Olímpics.

Colòmbia, un país de muntanyes, té
una esperança de vida de 73 anys, un

índex de mortalitat infantil sis vegades
l'espanyol, un 14 % de la població en

desnutrició i un nombre ingent de

refugiats a causa d'un conflicte crònic,
el més antic de Llatinoamèrica, absurd i

sagnant. Són aquests refugiats els que
han "mostrat" d'alguna manera el camí
al volcà Nevado del Ruiz al nostre

excursionista perquè, malgrat tot, la
natura a Colòmbia regna sobre el caos.

Mentre des deis 4.000 m que coronen

el Piamont italià podem gaudir avui de
la riquesa d'una Europa en pau, els
cims andins, els de I'Himàlaia i els
d'Àfrica Oriental criden des d'un, dos, o

quatre pisos més amunt. Doneu una

oportunitat a la pau i gaudiu del paradís
de l'altitud abans no es perdi del tot.

)
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Text de Josep Zapater
Fotografies de Jesús Alfonso López
En Pep Zapater va treballar a Colòmbia amb l'Ait Comissionat de les Nacions Unides per als

Refugiats (ACNUR) entre 2001 i 2006. El text respon a un punt de vista purament personal i no

reflecteix les posicions de l'ACNUR.

Nevado del Ruiz, 5.300 m

Viatjar i aprofitar per fer muntanya: heus ací un dels ideals de descobriment que encara ens

són oberts i frescos com el primer dia, i que estic segur no són privatius de la meva colla de

la UEC. Per a mi que treballo a l'estranger des de fa uns anys, fer muntanya no és només

voler mantenir una activitat que em motiva i em manté viu com poques altres. És també una

via de coneixement. Ens equivoquem si pensem que, pel sol fet d'ésser en un país exòtic,
estem ja en ple contacte amb una altra cultura i manera de pensar. Haureu notat que, cada

vegada més, les persones amb una educació formal i amb una certa posició social s'assem

blen més entre ells, vinguin del país d'on vinguin, de tal manera que - per exemple - un noi

de classe mitjana que estudia alliceu francès d'Istanbul s'assembla infinitament més a vosal

tres que no al compatriota camperol de les estepes de Turquia central: les fronteres entre el

primer món i els mons subsegüents no són ja les fronteres internacionals sinó que entren

íntimament dins la societat de cada país, distingeixen el camp de la ciutat, i els barris i fins i

tot les cases entre elles, i defineixen i separen amb precisió de bisturí. Doncs bé, fer muntan

ya a l'estranger, i sobretot si no aneu necessàriament als cims més elevats, és una manera

tan bona com una altra de sortir de la òrbita de la gent urbana de classe mitjana amb qui la

inèrcia ens acaba relacionant, i conèixer gent que d'altra manera no trobaríeu: el conductor

del camió de la llet, la camperola que no llegeix ni escriu i que mai no ha sortit del poble, el

recluta o el guerriller.

Som al desembre del 2001 i fa sis mesos que treballo a Bogotá, la capital colombiana. La

feina, les reunions i la burocràcia són feixugues; no he tingut ocasió encara de fer ni tan sols

un trekking, i a part de la natural nostàlgia muntanyenca no em ve gens de gust haver de

retornar a la UEC sense ni un miserable cinc milet a la butxaca. Bé, per altra banda és cert

que he sortit de tant en tant de missió, però més aviat a zones de conflicte, de tal manera

que movent-me entre els teatres i les discoteques de Bogotá i les zones més castigades del

país, no he tingut encara un tast del país "normal" ... si se'm pot permetre l'expressió a

"Locombia". Em queda només un cap de setmana abans de les vacances de Nadal i el meu

objectiu és el Nevado del Ruiz, volcà de 5.300 m que el 1985 va provocar la catàstrofe

d'Armero, quan una violenta erupció va fondre les glaceres i la riuada de fang subsegüent es

va endur 25.000 vides d'aquesta petita població "ahora también la Naturaleza", ploraven els

colombians aleshores. Abans de l'erupció hi havia fins i tot un xalet de luxe a 4.800 m i

remuntadors d'esquí que duien gairebé fins al cim: ara només queda la carretera i una caba

na, que els colombians segueixen de totes maneres utilitzant massivament per dur els nens

"a ver la nieve", car avui en dia el massís on es troba el Nevado del Ruiz és l'únic de més de

cinc mil metres que es pot visitar sense riscos.

Com que no tinc massa temps he comprat un bitllet d'avió Bogotá - Manizales, la població
més propera, i tindré només diumenge per a fer l'ascensió. Ja he contactat amb un xofer

local que em recull dissabte ben d'hora a Manizales, i que em durà cap al refugi, a 4.000 m

d'alçada. Manizales es troba al "eje cafetero", una zona de plantacions de cafè de colonitza

ció recent, amb moltes famílies immigrades del departament d'Antioquia, també "cafetero"

però molt més colpejat per la violència. La cultura local - la cultura paisa - és conservado

ra, amb forts valors religiosos i familiars, i fins i tot en la manera de parlar es nota un deix

d'accent espanyol.

Sortim de Manizales en 4x4 i recorrem la carretera que ens separa del refugi, enmig de

camps de papa i sota un cel blau ben brillant; de tant en tant parem a recollir algun nen cam

perol de caràcter brusc i alegre, mirada desperta i galtes envermellides per la fresca del matí.

Inevitablement, el meu xofer comença a parlar-me de conflicte, de política i de les properes
eleccions presidencials. Com molts d'altres colombians en Juan Diego està desencantat del

vaciLlant procés de pau amb la guerrilla, i ha transformat les seves frustracions en esperan

ça posada en les promeses de fermesa del candidat presidencial Alvaro Uribe Vélez. També

com molts colombians, hi ha en el meu xofer una certa simpatia mal dissimulada per les for-
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ces paramilitars, que ell entén com una

reacció de defensa de la societat colombia
na davant els segrestos, els atacs i les
vacunes (mena d"'impost revolucionari") de
la guerrilla. Discutim amigablement alguns
punts, i com sempre em dol de comprovar
una vegada més fins a quin punt és dificil de
trobar en països en conflicte posicions míni
mament equilibrades. El paisatge emperò
em treu de nou de les meves reflexions un

xic negres: hem passat una zona de boscos

espessos, també el "páramo" (vegetació
baixa d'alta muntanya molt peculiar) i ens

trobem ja al refugi Arenales del Ruiz, a

4.000 m, en una zona ja completament vol
cànica dominada pels sorrals i les roques.

Són les dotze del migdia, i si bé tindria

temps per fer cim durant el dia, prefereixo
sortir ben d'hora al dia següent. M'evitaré
les aglomeracions, i al mateix temps un altre

problema també. En entrar al parc nacional,
un dels guardes m'ha dit que per raons del

perill d'erupcions, és obligatori dur guia per
a fer el Ruiz. Ens vem discutir. Si bé els

guies no són cars, encara avui no veig com

un guia pot reduir els riscos davant una

erupció: si hi ha realment rise, el que s'ha de
fer és prohibir les ascensions, com passa
des de fa anys amb el Popocatepetl a

Mèxic. El parc nacional està realment ben

gestionat, però em sembla una mica exces

siu voler treure diners d'allà on es pugui.
Aleshores la meva única opció és sortir ben
d'hora per evitar que em vegin.

Per aclimatar una mica, decideixo fer a peu
la carretera que duu fins a la cabana, a

4,800 metres. En quatre hores he pujat i bai-

xat, i encara que vull anar a dormir ben d'ho

ra, em queden unes horetes que passaré al

refugi d'Arenales, ja buit de turistes, fent

petar la xerrada amb el guarda. En Manuel
és un noi jove i llest, que ha hagut de fugir
d'un departament veí per la violència de la

guerrilla, i que abans d'anar a raure a la

muntanya havia estat intentant guanyar-se
la vida a Cali. Havia muntat un restaurant

amb bastant d'èxit car era força freqüentat
pels narcotraficants, que hi deixaven propi
nes monumentals, però ellocal que li havien
venut estava carregat de deutes amagats, i

va acabar al carrer, sense local i sense

feina. Un dels narcos, emperò, se n'hi va

compadir, i de primer el protegia i li prestava
diners i un apartament, i després el va

començar a demanar que li fes encàrrecs.

Mirá, ese man fue conmigo realmente muy
bacano. Me daba plata, me compraba ropa .

bien linda, me prestaba su apartamento ...

luego empezó a pedirme que le hiciera

mandados, que llevara esta bolsa a tal

sitio, que fuera a ver a tal persona, sin

•

hacer preguntas. Yo pues qué iba a hacer,
estaba sin plata y el man como que me tra
taba bien, como amigo. Hasta que una vez

yo le estaba haciendo un mandado y era

que tocaba llevar un paquete a otro mafio
so y en éstas me paró la camioneta la poli
cía. Ahí sí me tocó estar despierto, salí
todo sonriendo y les ofrecí whisky a los

policías, siempre llevaba una botella junto
a mi asiento por si acaso, estuvimos
tomando y riendo un buen rato hasta que
les regalé la botella y los convencí de que
me dejaran marchar sin mirar la camione
ta, Después de dos cuadras paré y miré la

que había en el paquete, y había cincuenta
mil dólares, hermano. No, mirá, yo como

que empecé a temblar y a agarrarle miedo
a la vaina, y es que si me abren el paquete
toca es ir a la cárcel, yeso está muy duro,
es muy injusto, hermano, Así que me

devolví con el mafioso y me eché a llorar y
le dije que no podía más, y me dejó ir sin
problema y luego encontré este trabajo,
pero ya estoy cansado de ir de un lado
para otro...

Pujo a dormir ben aviat, com a les set de la
tarda, però no em puc estar de pensar a la
conversa que acabo de tenir. Em ve al cap
la tesi, postulada per molts colombians,
que han estat les riqueses immenses

generades pel narcotràfic el que ha trans
format els colombians en una raça indivi
dualista i sense principis, dura i pragmàti
ca, que pensa que l'objectiu de la vida és
saber aprofitar les oportunitats per fer-se
ric sense esforç. Sense decidir massa si
això és veritat o mentida, em demano més
aviat perquè si el del narcotràfic és un mer

cat com un altre, on si hi ha oferta és per
què hi ha demanda, és només a Colòmbia

' .....
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que alimenta una querra cruel i inacabable
i unes transformacions socials apocalípti
ques. Es fa tard, emperò, i les meves cabò
ries es van esvaïnt poc a poc mentre m'a
dormo pensant ja en l'ascensió del dia

següent.

Em desperto a les dues de la matinada,
em vesteixo i esmorzo tranquil.lament, i
una mica abans de les tres estic ja de nou

recorrent el camí que porta fins a la cabana,
entre pendents suaus de sorra. No tinc fron
tal i només porto una lot d'aquelles que van

amb dues piles de ràdio, de manera que en

dues ocasions perdo el camí en aquell
desert Ilunar i em veig obligat de retornar

sobre les meves petjades. No hi ha lluna,
els pocs núvols que hi havia en sortir van

escampant, i a aquella alçada només es

veuen els estels durs i freds com diamants,
i els llampecs llunyans darrera el cim nevat

del Ruiz. Quan arribo a la cabana fa aquell
fred intens de quan tot just comença a cla

rejar. Començo a pujar pel contrafort rocós

que mena a la glacera, i en arríbar a les pri
meres taques de neu surt el sol, il.luminant
un paisatge de sorra, glaç i roques i morre

nes sense vida, i només molt lluny i molt
avall les selves deis Andes colombians. La

glacera, tot i que ha retrocedit vuitanta

metres en els últims quinze anys, és enca

ra molt gran i gairebé plana i el cim és
només un bony una mica més alt que els

altres, que s'endevina pels pinacles de

vapor que expulsa regularment: darrera
ment no hi ha hagut ascensions, no hi ha
doncs traça i guiant-me pels núvols de

vapor arribo finalment al punt més alt del
cràter. Es un cim peculiar, com el de la

majoria de volcans. El cràter és un pou

6 excursionisrne
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immens d'un quilòmetre de circumferència
i més de tres-cents metres de fondària: els

ràpids núvols de vapor que expulsen les
xemeneies no fan cap remor, de manera

que regna un silenci tot estranyen aquell
cim extens. Lluny, es veuen ben clarament

els altres dos nevados del massís, el
Nevado de Santa Isabel y el Nevado del
Tolima. Em quedo força estona mirant-los,
o estirat d'esquena a la neu i observant les
formes dels núvols de vapor retallats al cel

pur, lluny per un moment de les irracionali
tats i la cruesa de la "terra baixa".

El cel comença a tapar-se i començo la
baixada mandrosament. L'avió no surt fins
dilluns al matí i tinc doncs força temps per
fruir encara de la muntanya. Em quedo
dues hores a la cabana, prenent uns brous
deliciosos i fent petar la xerrada amb els



dos joves que en tenen cura durant el dia i

que, com la majoria de colombians, són
força curiosos de les opinions deis estran

gers sobre com es pot resoldre el conflicte.
Ja al migdia, començo la baixada fins al

refugi d'Arenales, sense presses però ja
sota la pluja, puntual a la seva cita de cada
dia. Un cop al refugi podré una vegada
més menjar-me els deliciosos tamales

(pasta de blat de moro farcida de carn)
de'n Manuel, llegir una estona, descan
sar ... el xalet és petit però realment còmo
de i endreçat, i dóna gust estar-s'hi sense

fer res. Més tard arriba una cordada de tres

persones que m'havia ja creuat en baixar
del cim. Són un guia privat, que havia par
ticipat en la darrera expedició colombiana
a l'Everest, i dos clients, pare i fill, d'aspec
te esquerp i reservat. Demanen també l'es
morzar i comencem a parlar d'alpinisme,
de la inseguretat del país - el muntanyenc
que és client té una finca i cria ramat-, i
inevitablement un altre cop, la conversa

gira cap al tema de la violència, de la gue
rra, els paramilitars, la guerrilla i l'exèrcit.
Sense els tempteigs habituals que són tan

comuns a Colòmbia per conèixer la opinió
a ideologia de l'altre, la conversa es torna

abrupta, i d'una manera decididament pro
vocadora el meu interlocutor aboga per la
distribució d'armament als civils, la legalit
zació dels paramilitars i el control d'una
comunitat d'ONGs de drets humans que
no són més que la base social organitza
da de la guerrilla. La conversa és certa

ment desagradable i jo no vull cedir

terreny, però al mateix temps m'agradaria
saber què hi ha al darrera de la mirada

plena d'odi d'aquell home. "Cada cual

piensa de la guerra según le va en ella",
intervé finalment, amb un posat d'indiferèn
cia, el guia, que òbviament coneix el seu

client des de fa temps.

Totes les imatges són de Nevada del Ruiz
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EL TORRENT I PANTÀ DE GARET A LLUÇÀ
De la plantada al projecte de gestió
Text i fotografies de Laura Megias Garriga
Tècnica del Servei de Desenvolupament Rural
Consorci .del Lluçanès

..
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l'afluència de gent el Torrent de Garet a plantar l'arbre va ser contsant durant tot el matí

El passat 30 de març es va celebrar al pantà
i torrent de Garet (Lluçà) una plantada de

més de 1.000 arbres. Aquesta plantada va

formar part de la campanya que va llançar
Catalunya Ràdio i Fundació Territori i

Paisatge de Caixa Catalunya per a la cele

bració dels 25 i 10 anys respectivament.
Aquesta campanya multitudinària pretenia
plantar 35.000 arbres en 35 boscos repartits
per tot Catalunya. La tria per part de l'orga
nització del Torrent i Pantà de Garet no va

ser aleatòria; en aquest indret s'està duent

a terme des de fa quasi 6 mesos un Pla de

Gestió per a la Conservació d'aquest espai.

En aquesta jornada més d'un miler de per
sones es van aplegar al torrent i pantà de

Garet, situat al municipi de Lluçà, per plan
tar de forma voluntària 1.273 arbres de
diferents espècies. El pantà i torrent de

Garet es troba situat a la finca rústica de la

Font, al Lluçanès (Osona) i al municipi de

Lluçà. La finca té una superfície total de

369 hectàries amb una cota màxima de
780m i la mínima de 600m sobre el nivell
del mar. Aquest paratge està situat a l'ex
trem oest de la finca i forma part de la
conca del Llobregat. Aquest pantà té un

8 excursionísme
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origen naturaillunyà (es tractava d'una gorga amb una extensió menor de l'actual) però es

va transformar per abeurar-hi bestiar i com a safareig per regar horts.
Gran part del valor d'aquesta finca és el mateix paisatge, en mosaic, on s'alterna i com

binen boscos amb arbres de fulla perenne i caduca com l'alzina i el roure i el pi roig, amb

conreus, pastures, riera, torrents, el pantà de Garet i altres basses temporals. AI seu vol
tant s'hi troben conreus extensius de cereals de secà (blat i sorgo) amb marges amb vege
tació pròpia de la zona. El torrent de Garet és de caràcter efímer; el torrent recorre uns 450

metres aigua amunt del pantà i 120 m aigua avall. Les seves ribes són molt estretes i ver

ticals; són fruit de la transformació de l'activitat agrària i actualment recobertes només per
fenàs i esbarzer.

El grup River Ter Dixieland van amenitzar la jornada



Des de fa alguns mesos, el propietari de
la finca i el Centre d'Estudis de Rius
Mediterranis (Museu Industrial del Ter)
tenen establert un acord de custòdia del
territori amb l'objectiu de preservar i millorar
el torrent i el pantà de Garet i el sistema

agroforestal circumdant. Un acord de custò
dia és un acord de caràcter privat entre un

propietari i una entitat per a la gestió i/o con

servació de l'espai a custodiar. Aquest acord
establert a la finca de la Font i, més concreta

ment, al torrent i pantà de Garet, se signa
amb la finalitat de conservar i millorar l'estat
de conservació d'aquest espai per tal de com

paginar-lo amb les activitats turístiques rurals,
agràries i forestals sostenibles que es desen

volupen en aquest finca. Aquest acord de cus

tòdia no té una data de caducitat concreta

però es preveu per a un període de 10 anys.
I ha estat a través d'aquest acord que s'ha
redactat un pla de gestió de restauració del
torrent i pantà de Garet amb diverses accions
de conservació i restauració com ara el perfi
lat de les riberes del torrent aigües amunt i

avall del pantà, la replantació i restauració de
la vegetació de ribera a tot el torrent i les vores

del pantà, la col-locació de tanques de fusta,
d'abeuradors per a bestiar fora de les ribes i
riberes del torrents i l'estany i els assaigs d'eli
minació a control de crancs i peixos forans.
En aquest context, la plantada d'arbres del

passat 30 de març és una peça més del Pla
de Gestió que s'hi està duent a terme. La jor
nada va suposar plantar 1 .273 arbres repartits
en diferents sectors segons la disponibilitat
d'aigua de cada una de les espècies triades.
En aquest sentit, durant la jornada es van

plantar salzes blancs (Salix alba), gatells
(Salix atrocinerea), sarga (Salix elaeagnos),
oms (Ulmus mino!'), freixes de fulla gran
(Fraxinus excelsio!'), roures de fulla petita
( Quercus x cerrioides) i alzina (Quercus i/ex).

l/ ..

,.

La jornada es va iniciar amb un esmorzar gentilesa de diversos establiments artesanals
del Lluçanès (Forn de pa Franquesa, Formatges Betara, Forn de pa de Sant Boi del

Lluçanès, Cal Vilardell, Companyia Cervesera del Montseny) i xais de ramat del propieta
ri de la finca que es van cuinar a la brasa. La benvinguda, i la jornada va ser amenitzada

per la big band de dixieland River Ter Dixieland i tots els participants, més de 1.200, van

plantar en tan sols quatre hores gairebé tots els arbres disponibles.
Un cop finalitzada la jornada, correrà a càrrec del propietari la cura dels arbres plantats.
En aquest sentit, ja està prevista la col-locació d'un sistema de reg gota a gota des del
mateix pantà, per assegurar al màxim la viabilitat del major nombre de plançons plantats.

Durant el 30 de març es van plantar uns 35.000 arbres en 35 espais diferents de tot

Catalunya, la participació a les 35 plantades simultànies va ser de més de 40.000 perso
nes, segons dades de Catalunya Ràdio. Aquesta ha estat la plantada d'arbres més gran
feta mai a Catalunya i contribuirà al repte Plantem el planeta: campanya dels mil milions
d'arbres del programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA).
La plantada d'arbres del torrent i pantà de Garet va ser organitzada pel Centre d'Estudis
de Rius Mediterranis, el Consorci del Lluçanès i l'Ajuntament de Lluçà en el marc de la

Campanya 35 boscos: plantem el futur que organitza La Fundació Territori i Paisatge de
l'Obra social de la Caixa de Catalunya, per celebrar el seu 10è aniversari conjuntament
amb Catalunya Ràdio que celebra el 25è aniversari.

El propietari de la finca va oferir quatre xais a la brasa que es van coure al llarg del matí

L'esmorzar va ser el punt de trobada dels participants

excurs íonisrne 9
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VOLTA A LA SERRA DEL MONCAYO EN 8TT
. Text i fotografies de Toni Llovet i Xavier Saleta

Introducció

El Moncayo és una silueta muntanyosa
que apareix de sobte del bell mig de les

planúries aragoneses i castellanes, una

silueta per molts coneguda, puix que és

perfectament visible en el trajecte per l'au

topista del nord-oest. Els seus 2.316 m de
cota màxima, fan que no passi inapercebu
da per ningú.

En aquest indret tan poc conegut per a

molts "bikers" catalans, hi tenim un sender
de Gran Recorregut, el GR-260, de 104

quilòmetres i 2.500 m de desnivell, que
dóna la volta íntegrament a la muntanya.

Una volta que ens endinsa en una natura
encisadora envoltada per poblets petits i

amagats, i on la tònica principal serà que a

mesura que anirem pedalant anirem can

viant de paisatges.

D'aquesta manera la volta travessa dues
comunitats de paisatges completament
diferents. El cercle comença, primer per
l'Aragó (Saragossa), i després entra a la
comunitat de Castilla Lleó (Sòria). A
mesura que els quilòmetres passin tin
drem una visió diferent de la muntanya i
dels seus entorns, grans planúries, bos
cos tupits de faig, rouredes, alzinars,
camps de conreu tots ells il-Iurninats per
un sol que anirà donant llum en aquest
indret tan meravellós.

Un del pobles que travessem és Calcena.
Aquest poble dóna nom a una prova que
se celebra cada any denominada La
Calcenada.

Què és La Calcenada? La Calcenada és
una prova de resistència amb BTT, molt
arrelada a l'Aragó. Consisteix en realitzar
la volta al Moncayo en un temps màxim de
24 hores, i té la particularitat que es pot fer
tan a peu, a cavall com en bicicleta.
Aquesta prova es realitza a principis d'a

gost, per la qual cosa les condicions d'a

questa època de l'any, fan que sigui d'una
duresa extrema.

Nosaltres vam aprofitar la bona infraestruc
tura en la senyalització de la prova, per fer
Ia amb molta més tranquil·litat i en un temps
menys sever com és la tardor. Sense pres
ses i assaborint la tranquil-litat de l'entorn ja
que en tot el temps que vàrem estar peda
lant no vàrem trobar absolutament ningú.

10 excurs iomsme
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Collado del Tablado

Pedalant direcció al Collado Negro



Plantejament

La ruta, com ja hem comentat abans, és

completament circular, per tant, la podem
començar i acabar en diferents llocs, depe
nent d'on es vulgui pernoctar el primer dia.

Nosaltres varem creure convenient fer la
ruta en dues jornades. Una primera que
seria la més dura, d'uns 64 km i 1.800 m

de desnivell, la segona menys exigent,
d'uns 40 km i 600 m de desnivell.

D'aquesta manera ens permetia un cop
acabada, i després d'un bon àpat, agafar el
cotxe per tornar cap a casa.

En lloc de començar al poble de Calcena,
tal com està previst en la prova "La

Calcenada", vam creure convenient sortir
des d'un punt de l'itinerari on l'accés des
de l'autopista fos el més curt. Aquest punt
era Litago, punt incial del nostre recorregut
i vàrem pernoctar a Vera del Moncayo, a

uns 10 km de Litago.

Tot l'itinerari està molt ben indicat, amb estaques de fusta (GR-260), així com també, als

encreuaments, podem trobar pedres pintades de blanc, que senyalitzen la ruta. Als

pobles per on es passa, hi podem trobar fletxes pintades al terra, de la cursa que es rea

litza a l'agost.

Malgrat que es travessen una desena de pobles, és una zona molt poc humanitzada, d'ací

que cal anar preparats, puix que pot ser difícil trobar llocs tant per dormir com per menjar.

Sortint de Litago amb el Moncayo al fons

excursionisme 11
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ETAPA 1: Els quatre colls
LlTAGO - AÑÓN DE MONCAYO - ALCALÁ DE MONCAYO - TALAMANTES - CALCENA - PURUJOSA - BOROBIA

Distància: 64 km.
Desnivell acumulat: 1.800 m.

Horari: de 6 a 7 hores aprox.
Altitud màxima: 1.362 m

Altitud mínima: 745 m.

Punt de sortida: Plaça central de Litago,
al costat del GR-260.
Dificultat: 98% ciclable. Forts repetjons en

els colls i pistes de bon ferm.

Vam sortir de la plaça del poble de Litago, on

vam deixar els cotxes sota d'uns arbres (font
al costat de I'esglèsia), i ens vam endinsar
pausadament entre els camps tacats pels
colors de la tardor. Mentre comencem a

pedalar podem gaudir de la vista del cim del

Moncayo tot esquitxat de neu. La temperatu
ra frega els O graus, per tant, ens hem d'e

quipar amb la roba d'hivern.

Comença la pujada al primer coll del dia,
que encara que suau, ens farà treure el fred

que portem a sobre i bona part de la roba

que portem posada. Coronem el port i la pri
mera baixada ens farà tornar a posar l'abric
doncs passem per una sèrie de plans
ombrívols on encara està completament
gebrat.

Finalment arribem al petit poble d'Añón
del Moncayo (km 10). Des d'aqui plane
gem una estona fins arribar al poble
d'Alcalá de Moncayo (km 15). A partir d'a

quest poble ens anirem preparant pel
següent port del dia. Hi arribem després
d'una baixada ràpida, quan, de sobte apa
reix davant nostre una forta i llarga rampa
de gran pendent per una pista mig asfalta
da. La veritat és que se'ns fa llarga, i just
quan creus que s'ha acabat, et queda
encara un petit tram amb menys pendent,
fins arribar al Collado Negro.

Pujant el Collada de la Tanda

12 excurs ionisme
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Sortint del poble de Talamantes cap al Collada de la Tanda

Un cop passat el port, de nou una ràpida bai
xada asfaltada fins al poble que divisem al
fons: Talamantes (km 23). Ens endinsem pel
mig dels seus petits carrers tot seguint les flet
xes visibles de color blanc pintades a terra, i

busquem sense èxit algun bar on fer un petit
esmorzar (en els dos pobles anteriors no haví
em trobat res obert). Com molts d'aquests
pobles, el propi ajuntament és el bar de poble,
però el trobem tancat. Mal rotllo, puix que l'iti
nerari passava per diversos pobles, només

portem a sobre unes barretes energètiques.
No ens queda més remei que seguir.

Només sortir del poble una rampa terrible
ens espera, i molts l'hem d'acabar de fer a

peu. A partir d'aquí començem a pujar cap al
Collado de la Tanda de 1.149 m, una pujada
no gaire llarga, però força intensa en el seu

tram mitjà. Si fins ara teníem la muntanya al
sector est, ara poc a poc anirem girant cap
al sector sud.

Un cap dalt del Collado de la Tanda (km 35),
començarem una llarga i rapidíssima baixa

da, pedregosa en la seva major part fins a

trabar la carretera de Calcena (km 40), que
en uns 5 km ens portarà al bonic poble de

Calcena, on hi podem fer una parada per
fer-hi un mos i preparar-nos per l'últim coll
del dia el quart, que és, sense dubte, el
més dur. Aquí teniem previst dinar en algun
"bareto", pera en tot el poble no en trobem

Cap al poble de Cueva de Agreda

cap. Només hi ha el bar del poble (l'ajunta
ment) on tenen olives i cervesa. Quin "mal
rotllo". Passarem tota la jornada amb dues
barretes i un troç de formatge.

El poble de Calcena (km 45), es traba

rodejat de parets i agulles i és un lloc ideal
per a la pràctica de l'escalada. També hi ha
una via ferrada equipada. Valia pena pujar
fins I'esglèsia per gaudir d'una panoràmica
fenomenal.

Sortim de Calcena en direcció oest, tot aga
fant una carretera estreta asfaltada que molt

pausadament va prenent alçada, i que ens

portarà, entre parets plenes de voltors, al

poble de Purujosa (km 51), que ens queda
sobre un penya-segat. Un cop passat el

poble deixarem la carretera tot girant a l'es

querra, per començar a pujar al Collada de
Tablado de 1 .362 m.

Les primeres rampes ja piquen, anem guan
yant alçada amb molt girs pronunciats però
l'últim tram fins al coll, en un terrenyen molt
mal estat, ple de pedres, i un pendent pro
nunciat que fa que posem el peu a terra.
Arribem al Collada del Tablado (km 57), i ens

apareix una visió de paisatge completament
diferent a la que hem vist fins ara. La vista és

immillorable, tenim al davant les planes de
Castella i el Sol que es va ponent a l'horitzó.

Després d'un breu descans deixarem enre

re la serra del Moncayo i entrarem a la
Serra del Tablado, caracteritzada pels seus

molins de vent dalt dels cims.

Un cop a dalt,i tot que pronosticàvem una

baixada forta, va ser tot el contrari, vam tenir
una baixada força suau entre camps i algu
na que altre granja de bestiar (denominades
parideras).

Van ser les darreres pedalades del dia enmig
d'una gran solitud i calma fins arribar al poble
de Borobia (Km 64), ja no teníem sol i el fred
era palès (en aquesta època de l'any les
hores de sol són poques). A Borobia ens

esperava el comfort d'una casa rural que
havíem llogat i un bon sopar al bar del poble.



ETAPA 2: Al final ens espera un parany
BOROBIA - CUEVA DE AGREDA - ÁGRAMONTE - SAN MARTíN DE LA VIRGEN DEL MONCAYO - LlTUENAGO - LlTAGO

Distància: 46 km.
Desnivell acumulat: 555 m.

Horari: de 4 a 5 hores aprox.
Altitud màxima: 1.483 m.

Altitud mínima: 790 m.

Punt de sortida: Borobia.
Dificultat: 95% ciclable. Difícil en la seva

part final degut als 3 barrancs que s'han
de salvar. La resta per pistes en bones

condicions.

A primera hora del matí el fred és fa notar.

No hi ha ningú pel poble, ni tan sols la
dona del bar està desperta. Vam tenir que
fer-la fora del llit i amb una mica de mala

gana ens dóna unes galetes i uns cafès

per esmorzar, i encara que vèiem embotits
a la cuina, diu que no té ni pa ni embotits.
Així doncs, amb la panxa plena de farina
comencem a pedalar, esperant que en

aquesta jornada tinguem més sort i trobem

alguna botiga o bar oberts en els cinc

pobles pels que hem de passar.

Sortim del poble en direcció nord pel bell

mig de les planes gelades pel fred, per una

pista asfaltada durant un parell de quilòme
tres fins arribar a una ermita. Tenim sort que
no hi bufa el vent, ja que diuen que quan
bufa fort, es fa difícil avançar puix que sem

pre ve frontalment.

En aquesta etapa la dificultat era a priori
de dos colls. El primer d'ells El Collado de
la Tranca, de 1.270 m quasi ni el notem,
puix que la pujada ha estat molt progres
siva. A partir d'aquí, baixada, tot seguint
les planúries desèrtiques amb continus

tobogans, i algun que altre bosc de roures

que protegeixen ramats d'ovelles. De
mica en mica anem deixant enrere la
Sierra de Tablado i els seus molins de

vent, per acostar-nos al bonic poble de
Cueva de Agreda, pel Camino de la

Malgranada.

A Cueva de Ágreda (km 78), i tal com era

d'esperar, tampoc hi trobem cap bar ni botiga
on poder fer un mos. Travessem el poble per
dins dels seus carrers costeruts fins arribar al

Bascas de faig prop de Sant Martín del Moncayo

Pedalant per les planes dels camps de Castilla sortint de Borobia

cementiri. A partir d'aquí ens queden 4 km fins
arribar a dalt de l'últim coll del dia, el Collado
de Canto Hincado, de 1.483 m. essent els 2

últims quilòmetres d'un pendent extremada
ment dur.

Un cop arribats al Collado de Canto Hincado

(km 82), estem de nou a la Sierra del

Moncayo, deixem enrere les planes castella
nes on el sol ja ens començava a fer suar de
valent i ens toca abrigar-nos un altre cop pèr
preparar la llarga baixada que ens espera.
Una baixada que sembla interminable i a on

agafem velocitats de vertigen.

Arribem a la carretera de Vozmediano, i con

tinuem baixant per una pista de pedres soltes

que malgrat les suspensiones, es deixa notar

en els nostres braços. Hem deixat la terra de
secà per entrar en un bosc de pi i, tot seguit, a

una fageda plena de color de tardor.

La pista ens porta pel cantó més humit i

gebrat de la muntanya, per aquí ja comen

cem a trobar gent, boletaires, caçadors,
muntanyencs, estem a la part més turística
de la muntanya, a les portes del Parc
Natural del Moncayo. Amb rapidesa anem

baixant desnivell, primer per pista i després

per carreter-a asfaltada fins a San Martín de
la Virgen del Moncayo (km 96), poble turístic

on, aquest cop sí que hi trobem de tot. Valia

pena d'entrar a la pastisseria i gaudir de les
delícies que venen per menjar, ben segur
que no us deixaran indiferents.

La cosa semblava que tocava fi i ja cantàvem
victòrial. Però no. Un cop passat el poble de

Lituenigo (km 100), ens quedaven ben pocs
quilòmetres per arribar al punt final, però ens

esperava una sorpresa, la terrible "dent de

serta", un calvari de barrancs. En 3 o 4 quilò
metres, trobem um total tres barrancs amb

pujades i baixades realment matadores per
salvar torrents que separen diversos pobles,
tot això per un terreny de moltes pedrotes,
que ens fa posar peu a terra.

Els noms dels tres barrancs fatídics que hem

superat son: El Barranco del Pedregal, el
Barranco del Maderoso o del Atajo i el
Barranco de la Vasa.

Va ésser possiblement la part més dura del

recorregat. Finalment arribem a Litago (km 104)
on hi tenim els cotxes a la plaça del poble. Hem
acabat la volta al Moncayo i ho celebrem amb
unes cerveses i un bon àpat al poble de Borja
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Altres clades Permenjar

Sortida realitzada els dies 2 i 3 de
novembre de 2007. Per Toni Salmeron,
Xavier Saleta, Toni Llovet, Joan
Vallbona i David Ribes, tots de Mataró.
Portàvem 2 GPS Garmin Etrex i Vista ex

(amb cartografia incorporada).

Encara que passem per molts poblets
durant la ruta, en molts d'ells no hi ha llocs

per menjar, i alguns pobles que tenen bar no

l'obren fins la tarda. Cal ser previsors i por
tar quelcom per picar a la motxilla.

Els dos dies que hi vam estar, no vam tro

bar ningú, i per això la sensació de soledat
i aïllament va ser completa.

A Borja, ciutat a prop de Vera de Moncayo,
hi trobem una fonda a peu de carretera que
fan menú molt econòmic, aquí hi podeu fer

parada, tant a l'anar com al tornar de la ruta.

Si us voleu emportar algun record no us

oblideu d'un lot de bon vi de la zona.

A Vera de Moncayo, a l'Hostal Pasarela, fan
cuina de qualitat i típica de la regió.

Si voleu veure de més a prop els estels a

Borobia hi ha un observatori. Demaneu
informació al bar del poble (12 euros

l'entrada) .

A Borobia, en el bar de poble fan bons

entrapans i bons tiberis. Atenció amb els

esmorzars, si sortiu d'hora no us donaran
res de bò.

Dalt del Collado del Canto Hincado
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Temps de descans GPS

Km

Època aconsellable

Tardor i primavera. Cal assegurar-se abans
de sortir de les previsions del vent, doncs

pot espatllar la sortida.

Com arribar-hi

Autopista A-68. Entre Saragossa i Pamplona
agafem la sortida de Vera del Moncayo (Km
250). Agafem la N-122 fins a Vera del

Moncayo. Després la carretera ZV-3421 fins
a Litago passant per Trasmoz

Allotjament

Hostal Pasarela, CI Gil Aznar, 14 a Vera de
Moncayo. Tif 976.649.237.

Borobia. Ens vam allotjar a la Casa Rural

Humbría (és l'única del poble, i la regenta
la propietària del bar).

Web on trobar els TRACKS

www.sorreig.es.vg

Marques del GR-260 de la Vuelta al Mo·ncayo
� 1
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Primera ¡ornada:
pu¡ada al refugi Chabod

El de Sant Joan és un pont de quatre dies

i, donada la distància amb Catalunya, sor

tim el dia 23 per anar-nos-hi apropant, ja
que l'activitat proposada és de tres dies i

mig als que cal afegir el viatge de retorn.

Sortint a primera hora de la tarda hi ha la

possibilitat d'arribar el mateix dia a

Chamonix on hi ha infinitat de Gîtes i llocs
on hostatjar-se. Nosaltres no arribem tan

lluny i acabem a Grenoble acampats en un

racó de I'extensíssim campus universitari. El

segon dia cal arribar a Chamonix, passar el
túnel de peatge sota del Mont Blanc i acce

dir així a la Vall d'Aosta. Aquí podem seguir
per autopista vall avall, deixant enrere la

Valgrisanche i la vall de Rhêmes, fins a

dues sortides abans d'arribar a la ciutat

d'Aosta, concretament a la que indica
Villeneuve-Introd-Valsavaranche. Ens hem
d'endinsar cap al sud-oest dins la profunda
Valsavaranche. La carretera guanya ràpida
ment alçada al principi per, més endavant,
fer-ho de forma suau i progressiva. AI final

de la carretera hi ha el nucli de Pont on van

la majoria de cotxes per accedir dire.ctament
al Refugi Vittorio Emanuele. Nosaltres ens

aturarem a la cota 1 .871 m. al pla anomenat

Pravieux, del qual arrenca el camí de puja
da al refugi Federico Chabod. Remuntant de bon matí la glacera de Laveciau

Vista general del refugi Chabod amb el massís de Gran Paradiso al darrere
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La primera etapa per tant consisteix sim

plement a accedir a aquest modern i aco

llidor refugi situat estratègicament per tal

de servir com a base d'ascens alternativa

al refugi Vittorio Emanuele, habitualment
saturat de clientela. Als prats de Pravieux
trobem el pont per on creuar el riu, una

casa i rètols indicadors. El camí que
guanya 880 m de desnivell és evident i
transcorre a trams empedrat dintre d'un

magnífic bosc de pi làrix, el fem sencer

amb els esquís a l'esquena. A mida que
pugem distingim al fons de la vall el nucli

de Pont on farem cap d'aquí tres dies. A
la cota 2.200 m trobem un grup de bordes

en els quals podem parar a dinar i partir
una mica aquesta pujada sostinguda. A
mida que guanyem alçada desapareix el

bosc i ens situem de ple en el regne de

l'alta muntanya. Un seguit d'enormes
morrenes glaciars marquen el relleu, a

sobre s'aixequen els cims de la Gran
Serra de 3.552 m, I'Herbetet de 3.778 m,

la Becca de Montandayne de 3.838 m i el
Piccolo Paradiso 3.923 m que amaga el

seu germà gran. Sota els pics s'estenen

grans geleres unides entre si i que
segueixen alimentant un laberint de
morrenes. A tocar d'aquestes morrenes, a

2.750 m, trobem l'edifici de tres plantes
del refugi Federico Chabod. Mentre trans

corren les hores prèvies al sopar podem
contemplar diversos exemplars de cabres

salvatges (stambeccos) en parada nup
cial prop del refugi, l'espectacle de la
natura més salvatge.



La segona etapa constitueix el plat fort

d'aquests dies. Amb les primeres llums del
dia ens afegim a la munió d'esquiadors i

d'alpinistes "a peu" que afronten l'ascensió
al Gran Paradiso. Un primer corriol guanya
alçada pel fil d'una morrena que encara el
Piccolo Paradiso. Evitem la base del la VALL DE

glacera de Montandayne i ens anem VALSAVARANCHE

decantant cap al sud (la nostra dreta) per
finalment guanyar la gelera de Laveciau.

Les inflexions de la gelera li provoquen
nombrosos camps d'esquerdes entre les

quals anirem passant. La traça és evident

però per precaució ens hem d'encordar.

Lligats al company ens atansem a la base
d'una llisa paret per trobar l'enllaç entre la

gelera de Lavaciau i la del Gran Paradiso.
El punt d'unió entre els 3.300 m i els 3.400

m és tan fracturat i esquerdat que optem
per passar-hi amb els esquís al coll i cal

çant-nos els grampons.

Segona ¡ornada:
ascens al Gran Paradiso
( + 1.311 m / -1.325 m)

Ens calcem de nou els esquís i fem una

forta pujada sota seracs penjats fins que
arribem a la cota 3.550 m on el nostre iti
nerari enllaça amb el normal des del refugi
Vittorio Emanuele. En l'ampli pla de con

fluència d'itineraris la vista s'eixampla, allò
sembla una rambla de gent cap amunt i

cap avall, a la nostra dreta tenim el cim de
la Becca di Montcorvé de 3.875 m que és
un cim satèl-tit del Gran Paradiso total
ment abocat al buit al seu vessant sud.
Sense dificultat anem guanyant alçada per
la glacera del Gran Paradiso que per la
seva amplada regular sembla ben bé una

pista d'esquí. Quan finalment veiem la llar

ga rampa que ens deixarà sota del cim
ens adonem que ja som a l'alçada de la
Becca di Montcorvé. L'última pujada amb

esquís és una rampa més redreçada que
fem cap a la nostra esquerra (Nord). En un

collet a la cota 4.000 m deixem els esquís
i a peu, preferiblement amb grampons,
recorrem el centenar de metres que ens

porten fins al controvertit cim de la mun

tanya. Succeeix que el Gran Paradiso cul
mina en un seguit de murs de roca pen
jats al buit de forma vertiginosa i que la

majoria de gent es conforma a arribar
sota una primera gran roca i fer-se allí les

fotos. Ningú no els pot dir que no han fet el

cim, però si hem de ser rigorosos aquest
punt es troba a uns quaranta metres del

punt més alt, on hi ha una imatge de la

Verge Maria i uns vuit o deu metres per
sota seu. Cal dir-ho: a nosaltres ens fa

molta por i optem per no arriscar-nos. Ens
fem les fotos on se les fa quasi tothom.

Quan ens disposem a. baixar amb cert mal

regust de boca per la vertiginosa sorpresa
final, un petit grup d'austríacs se n'hi va

amb decisió. Els veiem caminar sobre

aquella paret de roques i passar sense

pensar-s'ho dos cops el curt pas clau pen

jat sobre centenars de metres de caiguda

Collada del Gran
Paradiso

Part alta de la glacera del gran Paradiso amb el cim de la Becca di Moncorvé

Arribant a I'avantcim del Gran Paradiso
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al buit. Ens mirem i pensem que si ells
ho han fet nosaltres també podem fer

ho, que és una qüestió purament psico
lògica. Minuts més tard a 4.061 m sobre
el punt culminant del Gran Paradiso, ens

fem de nou les fotografies del cim, ara,
radiants d'alegria. De la Verge, per cert,
ni rastre. Només els tres forats dels car

gols que normalment la collen a la roca.

Aquest estiu després d'una restauració
la tornaran a instal·lar. Cap al sud distin

gim clarament el cim de la Tresenta cim
al qual volen anar demà, i més enllà

l'espectacular cim del Ciarforon coronat

per una glacera suspesa al buit com a

tret característic.

Retornats al punt on tenim els esquís ens

disposem a gaudir d'una llarga esquiada
d'uns mil metres de desnivell. Mentre

esquiem gelera avall tenim davant nostre
tot el massís del Mont Blanc. La neu

esdevé progressivament més pesada,
se'ns ha fet una mica tard. Cap a la seva

part baixa la gelera que té una orientació
est-oest gira cap al sud i s'acaba a la cota

2.900 m suspesa sobre la seva morrena

frontal que s'alça sobre el proper refugi
Vittorio Emanuele. Amb els esquís al coll
fem els darrers vint minuts fins arribar al

refugi situat a 2.735 m.
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Vista global del cim del Gran Paradiso, d'accés vertiginós al punt més alt

La forma del refugi, a mode de navili invertit, denota la seva anti

guitat. És com un petit viatge al passat. De fet aquest edifici és
posterior a l'original que s'alça encara al seu costat com a refugi
d'hivern a com en aquesta ocasió per acollir a la munió de gent
que no cap a l'edifici principal. AI voltant del refugi molta gent pren
el sol, eixuga les botes, reposa i parla català. Potser la meitat dels
allí presents som catalans: coses de Sant Joan. Davant del refugi
un petit llac dóna molt de joc a l'hora de fer fotografies, especial
ment al capvespre. A l'hora del sopar uns quants stambeccos s'a
tansen fins a la porta de la cuina a veure què poden menjar,
moment que els qui estem al cas aprofitem per retratar-los.

Esquiant la glacera del Gran Paradiso a finals de juny



El complicat punt de trobada de la glacera de
Laveciau amb la del Gran Paradiso

Tercer dia:
La Tresenta 3.609 m (+/- 875 m)
Havent fet tants quilòmetres i disposant de

temps cal plantejar-se una segona ascen

sió. Des del refugi Vittorio Emanuele, des

prés del gran Paradiso, les dues altres
ascensions que s'acostumen a fer amb

esquís són la Punta de la Ceresole de
3.777 m situada a l'est i just darrere del
Gran Paradiso i a la qual s'accedeix supe
rant el coll del Gran Paradiso a 3.345 m i

passant a la gelera de Nonaschetla a bé la
més propera i directa La Tresenta de 3.609
m. Nosaltres farem aquesta ascensió. El

Ciarforon, una mica més enllà, no és facti
ble amb esquís i ja representa un repte més
tècnic i alpí. Des del refugi mateix no veiem
el nostre objectiu, així que en sortir en

direcció sud-est anirem guanyant suaument

altura fins a arribar a la morrena lateral de
la gelera de Montcorvé. Un cop allí ja distin

gim el perfil triangular i asimètric del La
Tresenta al fons i a la dreta d'una àmplia
vall ocupada per l'esmentada gelera de
Montcorvé. Al seu vessant nord la vall

queda tancada per la muralla de roca que
sustenta la glacera del Gran Paradiso i al

capdamunt, a l'est, la vall porta al coll del
Gran Paradiso, accés a la Punta Ceresole.
Amb una neu molt afectada per les sucees

sives fusions i regels anem endinsant-nos a

la vall i decantant-nos mica a mica cap a la
base del nostre cim. Cal dir que tot i tenir
neu fins dalt de tot a partir de la cota 3.300
m el pendent es fa més sostingut i haurem
de veure què fem. Quan ja hem guanyat
ben bé la meitat de la cara nord-oest de La

Tresenta trobem la neu torça gelada i poc
propioia a seguir foquejant. El pendent és

sostingut 300-35°, una mica menys si ens

apropem a l'aresta oest però malgrat tot

som conscients que guanyarem temps i

correrem menys riscos pujant amb els

esquís a l'esquena i calçant-nos els gram
pons. D'aquesta manera arribem al cim al

cap de 3h 30 min d'ascensió. El més

espectacular és la perspectiva que ofereix
de l'abrupte i tallat vessant sud del Gran
Paradiso i de la Becca di Montc6rvé. També
són espectaculars les vistes cap a la gelera
de Nonaschetla a l'est, cap al fans de la vall
de Locana al sud i encara la nova perspec
tiva sobre l'ara proper Ciarforon.

A l'hora de baixar, decidir on ens calcem els

esquís dependrà del nivell d'esquí de

cadascú, el meu company s'atreveix amb
les fortes pales que hem pujat amb gram
pons, jo començaré a esquiar un centenar

de metres més avall. Gaudim tots dos de la

que sabem, ara sí, que és la darrera

esquiada d'aquesta temporada. Per les

llengües de neu que resten de l'hivern arri
bem amb els esquís als peus a l'alçada del

refugi Vittorio Emanuele als volts de quarts
de dues del migdia. Podríem menjar i mirar
de baixar avui mateix a Pont, ja que la feina
està feta, però aquest refugi i el pes de la
seva història tenen un magnetisme particu
lar que ens fa quedar-nos una segona nit.
De nou al capvespre els stambeccos acu

deixen puntuals a les proximitats del refugi.

Encarant el cim de la Tresenta de 3.609 m

Les cabres salvatges (stambeccos) s'apropen cada vespre al refugi
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Esquiant a plaer Tresenta avall amb el Ciarforon i la Becca di Monciair darrere
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Quart dia: retorn a casa

Per sota el refugi no hi ha neu, per tant

queda descobert completament el camí
d'estiu que hi puja. Entenem que si es

ve per la Setmana Santa o per al pont
de 1'1 de maig es puja i es baixa amb els
esquís als peus, probablement seguint
alguna traça més que evident. Nosaltres
no hi hem de patir gens per baixar els
770 m que ens separen de l'alberg i
zona d'acampada de Pont. El camí està
molt ben traçat, en molts trams és empe
drat i fa nombroses ziga-zagues. A mida

que baixem tornen a aparèixer els pins
i l'herba i ens adonem que hem passat
dos dies sencers sense veure vegetació
immersos en un món mineral. Arribats a

Pont en poc més de dues hores veiem

que hi ha un càmping, un petit nucli de
cases velles, una botiga i un bar on amb
un gelat celebrem l'èxit d'aquests dies
de muntanya i esquí.

Per tornar cap a casa canviem la ruta i
enlloc de travessar de nou el túnel del
Mont Blanc, el que fem és anar a buscar
el cpll del Petit San Bernat. Per fer-ho
cal primer que retornem al fons de la Vall
d'Aosta i després remuntar-la. Abans
d'arribar a Courmayeur hem de prendre
el trencall cap a la vall de la Thuile. Dalt
de la vall hi ha el poble i l'estació d'esquí
del mateix nom. Més amunt vénen les

llaçades que porten a l'esmentat coll del
Piccolo San Bernardo de 2.188 m. que
no acostumen a obrir fins a ben entrat

maig. Aquest coll ens deixa ja a França
a la part alta de la vall de la Tarentaise,
(més amunt encara hi ha Tignes i Val

d'Isère). Per Mourtiers, Albertville i

Grenoble tornem a casa un calorós dia
vint-i-set de juny.

Arribant al Vittorio Emanuele amb el Ciarforon i
la Becca di Monciair darrere
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Vista general del refugi Vittorio Emanuele, d'una altre època

Dades dels refugis:
- Rifugi Fererico Chabod. 2 .. 750 m. Privat. 85 places. Obert a la

primavera per a pràctica de l'esquí fins a meitat de maig i a partir
de mig juny fins mig setembre. Telèfon refugi: 00 39 (O) 165

95574. Telèfon/fax guarda:OO 39 (O) 165-905798

e-mail: info@rifugiochabod.com

- Rifugio Vittorio Emanuele. 2.735 m. Propietat del CAl. 120 pla
ces. Període d'obertura igual que al Chabod. Telèfon: 0039 (O)
165905809
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Ermita de St. Medir

Viaducte de Can Ribes
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Heu sentit a parlar de la Vall de Gausac?
O potser coneixeu més la Vall de Sant
Medir? I el camí de Vallvidrera a Sant

Cugat?
La Marxa Sants'07 ha tornat als inicis en

la seva desena edició i per aquest motiu
el lloc era Collserola. Hem anat a la part
més selvàtica de la serra, però també,
potser la més visitada. I és que és un

dels llocs més bonics de Collserola. De

passada l'excusa va servir per recordar
les marxes Dufour que tantes vegades
havíem corregut anys enrere organitza
des per altres companys. Així, doncs,
una marxa clàssica.

La descripció de l'itinerari és sense les
marrades clàssiques d'una Dufour, per
què es pugui gaudir d'una excursió mati
nal per un espai meravellós, però sortint
de la ruta típica pel fons de la vall i pas
sejant per les dues carenes laterals.



Text i fotografies de Jordi Carull

Sortim, tot planejant, de l'àrea de Can Ribes

(400 m) tot veient un parell de cases d'estil

modernista, per una pista amb un cartell indi
cador de "Can Ribes - Font d'en Ribes".
Passem per una casa datada al 1903 i una

cadena que barra el pas als vehicles. Arribem
al viaducte de Can Ribes, impressionant pont
que salva un coll. Deixem el camí de "Can
Borrell - St. Medir" a la dreta i ens dirigim a

unes runes que tenim al davant. Són les res

tes de la inacabada mansió - castell de Can
Ribes -, que segons diu la història popular era

d'un senyor que va fer fortuna a Amèrica i en

tornar, va adquirir tots aquests terrenys amb la
intenció de fer una gran casa i uns impressio
nants jardins. Sembla ser que les coses no li
van anargaire bé i es va arruïnar. El que ha

quedat és la masoveria de l'entrada, el pont,
la font i les restes de la casa inacabada dalt
del turó. Val la pena contemplar-ho des de
dalt del turó i també gaudir de la vista del Baix

Llobregat i el Vallès (11 min 417 m).

Des de les runes, seguirem la carena de la
Serra de l'Arrabassada, per un corriol pla
ner, en direcció nord, fins a una esplanada
amb pins alts i un sender que deixem a la
dreta. Davallem una mica, perdent el fil de
la carena, fins a trobar un camí ample que
ve del viaducte i que seguim a l'esquerra.
Anem baixant, deixem un corriol i un dipòsit
de Telefònica a l'esquerra i una gran fita a la

dreta, deixem també, un camí que porta a

Can Puig a la dreta i arribem a un coll amb
una cruïlla de camins (40 min 260 m).
Seguim a la dreta pel que porta a Can
Gener (indicat) amb forta baixada. Trobem
un camí a la dreta i una gran alzina a l'es

querra i seguim rectes fins a Can Gener,
ben visible des d'ací. Deixem l'entrada a l'a

parcament i el camí de Can Borrell a l'es

querra i passem per davant de la casa (50
min 220 m). AI final de la tanca, agafem un

corriol a l'esquerra, que baixa a la Font de
St. Medir (indicador). La trobem a l'esque
rra amb unes escales que hi baixen.

Nosaltres, però, seguim a la dreta, passem
la riera per un petit aqüeducte sec, fins a la

depuradora de Sant Medir. Una pista amb
forta pujada ens porta fins al Camp del

Miracle, amb l'ermita de Sant Medir al mig.
Hi ha una font amb aigua ( 1 h 200 m).
Tenim notícies de l'ermita de Sant Medir
des de l'any 962. El 986, el rei franc Lotari,
atorga la propietat a l'abat Ot del Monestir
de Sant Cugat. Posteriorment ha estat molt

reformat, però conserva l'estil romànic de la

seva nau de volta de canó i una pica bap
tismal al seu interior. El 3 de març se cele
bra un gran aplec.
Desfem un tros de camí, però en arribar a

la bifurcació de la depuradora, seguim rec

tes pel camí de passejada de la Vall de
Gausac. Després d'una curta baixada arri
bem a uns grans plans i a una cruïlla de
camins. Agafem el de la dreta amb senyals
de GR. És un corriol que puja decidida
ment fins a la carena de la Serra de Sant

Medir, on trobem el camí que la ressegueix
totalment. El prenem a l'esquerra. ( 1 h 30

min 315 m). Bones vistes de Sant Cugat i
la plana del Vallès.
Anem baixant per la carena, deixant un

corriol a l'esquerra, i després d'una curta

pujada, el sender fa una corba sobtada a la
dreta i trobem un altre corriol a l'esquerra,
que tendeix a decantar-se cap el vesant

oest, per enmig de brucs. L'agafem i

comencem a baixar decididament. Poc a

poc el bosc es va fent humit i en arribar al
fons de la vall, un gir a la dreta ens porta
fins a l'ermita circular de Sant Adjutori. ( 1 h
50 min 160 m).
St. Adjutori a Mare de Déu del Bosc és una

de les poques ermites de planta circular.
Està documentada el 986 amb l'advocació
de Santa Maria de Gausac i s'hi venerava

la imatge de la Mare de Déu del Bosc. A

mitjans del segle XI tingué culte a Sant

Adjutori. Fins al 1760 s'hi celebraven

aplecs i festes.
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Trobem un camí ample que ve de l'esque
rra i el prenem a la dreta, tot passant per
davant de l'ermita. Aquest camí, ens porta
fins a un forn ibèric amb una coberta de

formigó que li fa de protecció. El camí es

converteix en corriol força malmès per l'ai

gua i baixa fins a creuar la riera de Sant
Medir. Una lleugera pujada ens porta fins al
camí de passejada, prop de Can Borrell.
Just a l'altre costat surt un corriol molt mar

cat que puja, de nou, fins a la carena de la
Serra de l'Arrabassada en l'extrem que
cau, ja, a la plana del Vallès. Anem guan
yant alçada i poc a poc girem cap al sud,
sense perdre la carena. Trobem un corriol
transitat a l'esquerra i l'agafem. (2h 10 min

200m). Aquest camí baixa en força cap
una zona cada cop més humida. Una peti
ta torrentera travessa el camí i uns metres

més endavant, un trencall a l'esquerra
baixa fins al Pantà de Can Borrell. ( 2h 20
min 180 m).
Desfem el corriol de baixada al pantà i ara

seguim a la dreta tot planejant. Deixem dos
trencalls a la dreta i comencem a pujar. El
corriol és cada cop mes tapat de vegetació.
Passem un petit bassal d'aigua, on es

poden veure clarament petjades de senglar,
i poc després creuem una torrentera. Un

parell de llaçades ens deixaran en un collet,
ja dalt la carena. (2h 45 min 280 m).
Baixem uns metres per l'altre vessant, fins
a un corriol ample i marcat, per seguir-lo a

la dreta. Deixarem un ample camí a la dreta
i arribarem al callet amb cruïlla de camins i
l'indicador "Can Gener - Can Ribes". ( 2h
55 min 270 m). Seguim cap a Can Ribes,
desfent des d'ací, el camí de l'anada, dei
xant el trencall de Can Puig a l'esquerra, (
3h 10 min 330. m) i pujant fins a trobar el
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corriol, a la dreta, que ens portaria de nou a

les runes de Can Ribes, per on ja havíem

passat a l'amada. El deixarem i pel mateix
camí que amem arribarem al Viaducte de
Can Ribes. El creuarem de nou, passarem
la cadena que barra el pas de vehicles,
deixarem la casa a la dreta i acabarem a

l'Àrea de Can Ribes. (3h 25 min 400 m).
Si voleu quelcom més, val la pena, un cop
passat el viaducte baixar per una pista a la
dreta que en uns 15 min ens deixarà a les
fonts de Can Ribes i de l'Arrabassada, en

un espai humit i ombrívol força bonic.

Esperem que hagueu gaudit d'aquest itine
rari per un espai molt conegut, sobretot

pels barcelonins, però que hem intentat
fer-lo per camins poc habituals, seguint les
carenes que tanquen la bonica Vall de
Gausac.

Aprofitem aquesta ressenya per donar les

gràcies a totes les persones que desinte
ressadamemt han col-laborat en l'organitza
ció, als corredors per la seva participació i
als estaments oficials, empreses i entitats

que hi han contribuït.

Volem tenir una menció especial per a

totes les persones que en algun moment

ens han ajuëat al llarg d'aquets deu anys i
han fet realitat aquest projecte començat
l'any 1997.
A tots, gràcies.

Llistat d'espònsors

Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Consell de
Districte (Sants - Montjuïc), FEEC, La Caixa, Caixa de Catalunya, El Corte Inglés S.A.,
Cobega Coca-Cola, Damm S.A., Nestlé S.A., Fiatc Assegurances, Esportiva Aksa S.A.,
F.C. Barcelona, UEC Consell General i UEC de Sants.
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Era de Canelles

Una bibliografia de Castelló de Farfanya
explica molts detalls de les vivències del

municipi. Els llibres i els documents són el

refugi de la saviesa i sempre guarden algun
secret. Precisament enmig de centenars de

papers trobem un apartat en el qual es

parla d'una visita a una ermita desconegu
da, a la partida de Trinitat. En una visita
anterior hi van entreveure restes d'una edl

ficació, però no s'arribava a percebre-la sen

cera perquè la zona estava completament
embardissada, com diuen ells, entre rebolls
d'alzines i d'altres arbustos.

En Josep Sansalvador, un dia cap al tard,
acompanyat d'un veí de Castelló de

Farfanya, s'acostà al lloc i senyalà on

podien ser les restes de la ermita però la
densa brossa vegetativa que hi havia al lloc
no deixava veure quasi res i resultava fins i
tot difícil acostar-s'hi. És en aquest punt

quan entrem a escena a esbrinar què hi pot
haver i com està el que queda. Sigui com

sigui per trobar les restes senceres caldrà
invertir-hi moltes hores de feina.

El 17 de setembre de 2005 anem a veure

què trobem en aquest punt. Arribats a

Castelló de Farfanya surt una pista direcció
nord que ens durà a la Serra Llarga. La

pista arriba al poble d'Ós de Balaguer, però
s'ha de deixar i seguir a l'esquerra una altra

pista, més secundària, que ens durà als

plans de l'Era de Canelles que està voltada

per la serra de Boïgues, al sud, serra de l'À
liga, coll de Benes i seguint la carena el

topònim de Trinitat. Tancant a ponent el coll

Roig que ens mena al poble de la Figuera.

En aquest pla hi ha una casa en runes que
es fa servir de corral anomenada Era de

Canelles, lloc clau per anar des d'aquí e�

Lloc de la Trinitat

28 excursionisrne
344

direcció nord i girar a la dreta. AI final dels

camps trobarem unes feixes abandonades,
escalonades, que són indrets difícils de

penetrar. Les bardisses són les reines de la
zona i en algun dels replans toquen la roca

de les restes de l'ermita.

La degradació de l'entorn complica la tasca

d'esbrinar com estan les parets. Per sort,
primer fem una bona neteja, fins que des
cobrim que de la paret de l'absis encara

en queda un bon tros, la volta també està

força definida. Ara bé, la planta de l'ermita
resta colgada per les mateixes pedres de
la volta de la nau. De seguida s'observa,
però, que es tracta d'una ermita romànica

perquè en treure la brossa interior .surt tot

l'absis sencer. També comprovem que tot

el conjunt encaixa amb l'estil romànic.
Encara hi ha part del guix interior de la

paret ila direcció de la nau i l'absis estan

encarats al sol. La nau està enfonsada i

per dins tot són enderrocs. La part de

paret més sencera és la que està recolza
da a la roca, les altres parets són més bai
xes perquè en bona mesura estan enterra

des. També trobem una construcció i una

cova al costat de l'ermita.

Després d'hores de feina per descobrir els
secrets del romànic de La Noguera, el prin
cipal objectiu és deixar l'absis ben visible

per fora i per dins. Estem satisfets de la
feina feta i d'haver trobat una altra ermita

romànica, gràcies a la documentació con

sultada que ho indica com a partida i ermi

ta, malgrat que aquestes eren les úniques
dades amb què comptem ..



Amb tot, el nom o advocació de l'ermita con

tinua sent un secret, encara resta per localit
zar tot i haver llegit de dalt a baix tota la

bibliografia sobre la zona. Popularment
l'hem anomenada l'ermita de l'Eternitat, o la

capella de Barracó com a sobrenom. Als

mapes en aquest punt hi apareix el nom de
la partida, la Trinitat.

Castelló de Farfanya, però, mereix una VISI

ta per tot el seu conjunt arquiteétònic d'es

glésia i castell. Es tracta d'una construcció
medieval i una església gòtica que s'enso
rrarà si no s'hi fan obres ben aviat. Algunes
parets s'aguanten de miracle i s'entreveuen
les parets d'una antiga capella romànica de

parets rectangulars.

Dins del poble també trobem la parròquia de
Sant Miquel del segle XIII. Per si no n'hi ha

prou a Castelló de Farfanya se celebra de fa

poc un aplec en una ermita que hi ha dalt
del turó. Una talaia perfecte per qaudir d'una
bona vista accessible per una pista prou
còmoda. Així que nosaltres hi vam fer una

visita però en Josep Sansalvador tenia notí
cies d'unes altres restes. I així va ser.

Havien arreglat les parets i netejat el terreny
i l'altar per fer-hi la missa el dia de l'aplec.
Una cita molt concorreguda per la gent de
La Noguera. El mapa ens indicava aquest
nou punt amb el nom de Sant Domingo i als
escrits ens apareixia com a Sant Domènec
dels Oms i el cita corn a antic convent d'è

poca gòtica. Just sota el turó hi ha les restes

romàniques de Sant Domènec. S'hi endevi
na quasi tota la planta i els trossos de paret
no molt altes, hi ha runes i runes d'èpoques
diverses. Esperem que quan es faci l'aplec
no es malmetin els vestigis que testimonien
el patrimoni romànic, una excusa com qual
sevol altra per gaudir de patrimoni i natura
tot fent excursionisme.

...

Parròquia de Sant Miquel

Fonts de l'Arxiu romànic de la UEC de Sants i Arxiu Gavín "Les Avellanes" (Josep Sansalvador)

Sant Domenec dels Oms
e..
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Les persones que vulguin col-loborcr amb la
revista cal que es posin en contacte amb nosaltres:

Consell de redacció de la revista Excursionisme
Gran Vio de les Corts Catalanes, 576, 1-2
08011 Barcelona
excursionisme_uec@yahoo.es

excursionisme_uec@'y'ohoo.es



(tel. 977267 128/617 808 816 )
• Altitud: 1.090 metres.
• Situat als Ports de Beseit i al vessant nord del Caro.
• Té una capacitat de 60 places.
• Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,
BIT, 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

(Lliure)
• Altitud: 968 metres.
• Al nord óest del massis deis Ports.
• Comarca: Terra AHa.
• Capacitat: 20 places.
• Activitats: Ascensions, Travesses, BIT,

Senderisme, Espeleologia.

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

Esquí de Muntanya.

(Lliure)

• Altitud: 2.460 metres.
• Pirineu, vall de Gerber.
• Comarca: Pallars Sobirà.
• Capacitat: 16 places.
• Activitats: Muntanya, Travesses, Escalada,

Esquí de Muntanya.

Butlleta de subscripció

• AHitud: 2.200 metres.
• Pirineu català, massis de Marimanya,
al S. de l'estany d'Airoto.

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

Esqui de muntanya, Travesses.

• Altitud: a nivell del mar.
• Massis del Garraf.
• Comarca: Garraf.
Davant de l'estació tren de Garraf

• Capacitat: 14 Places.

'Obert només la temporada d'estiu.

(tel. 933 329 454)

.
-

• 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, BIT, pesca.

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

Nom:L- � COgnOIllS:� _J

Adreçaposuù:� �

Població: .._ �__---------------,

Tel:

Correu electrònic:
�� ----------------------�

Fax: Codi postal:

Dades bancàries:

Signatura:

Data: .

DNI:

Podeu fer-nos arribar la subscrl�ió per correu postal,
a la redacció de la Revista Excursic:mlsme

de la Unió ExcúrsÎonista de Catalunya.
Gran Via de les Corts Catalanes, 576,1 r 20 - 08011 Barcelona. iTelèfon 93 454 32 47,

E-mail: excursionis e_uec@yal'lo0.es



Mlmuntanya
Bretxes de Roland
Els talls de Durandall

QUinze d'agost de 778. En plena retira

da, la rereguarda de l'exèrcit de

Carlemany és derrotada i exterminada per
vascons i sarraïns molt a prop del coll

d'lbañeta, a sobre de l'actual col-leqlata
de Roncesvalles (Orreaga). El cavaller

Roland (Roldán o Rolando en castellà,
Errolan o Arrolan, en basc, Roulan en

occità), comte de la Marca de la Bretanya
i de la vida del qual se'n sap ben poca
cosa, fou una figura "històrica" destacada

en aquella batalla. La rellevància i el ressò

d'aquesta derrota foren tant grans que
amb el pas del temps formà part essencial

del cicle llegendari carolingi. Sembla ser

que el "ministeri de propaganda" del rei i

futur emperador Carlemany va provar de
convertir des del principi una derrota en

una gesta, no fos pas que es dubtés de la

seva eficàcia militar.

Segle XII. Manuscrit més antic conservat

de La Chanson de Roland, cançó de

gesta transcrita ja des de tres segles
abans. L'exèrcit franc i Roland especial
ment, són els protagonistes d'una batalla,
fruit de la traïció del padrastre del cavaller
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(o d'una tal Angelica la Bella, segons Cervantes). Només quan la situació és desespe
rada l'heroi i mite avisa a Carlemany fent sonar l'olifant, el corn d'ivori, però ho fa amb

tanta força que el cap li esclata!!. Complementària a aquesta versió certament gore de

la mort del paladí, el folklorista barceloní Joan Amades escriu que el gegant Roland

mor ofegat quan un enemic l'estreny amb gran força.

En un moment poc definit, el gegant, fugint de la mort, arriba a les muralles calcàries

de Gavarnia i, per evitar que caigui en mans dels infidels, vol trencar la seva espassa,

Durandall, a cops contra la roca, esmicolant-se aquesta i sorgint l'obertura que avui

coneixem com la Bretxa o Breca de Roland, topònim conegut almenys des del 1572.

Aquesta porta, oberta entre els pics de Bazillac (2.972 m) i el Casc (3.006 m), té 100 m

d'altura i 40 d'amplada i està situada a 2.807 m d'altitud. Passar per ella ha estat tant

desig de nobles, com la Duquessa de Berry, que ho feu amb un seguici de 150 perso

nes el vint d'agost de 1828, com de contrabandistes, entre Aragó i la Bigorra, i poste
riorment de pirineistes.

Els rolandismes, llocs on la referència a Roland és més o menys directa, són freqüents
al Pirineu i també estan presents a llocs com Sicília o Nàpols. Des d'Hendaia fins al

Canigó es troben tombes, ponts, cadires, petjades, dolmens, o penyes de Roland. El

port de Larrañe (1.575 m), a Zuberoa, fou també obra de Durandall, poderosa com

l'Excalibur artúrica o la Tizona del Cid.

Un rolandisme llunyà és l'altra Brèche de Rolland (1.647 m), la situada entre el Puy
Mary (1.783 m) al nord-oest i el Puy de Peyre Arse (1.806 m), a l'est, a les muntanyes
del Cantal (Auvernia). Per ella passen dos GRs, i malgrat no tenir les espectaculars
dimensions de la seva homònima pirenaica (només 30 m d'alçaria), no deixa de mos

trar clarament l'acció involuntàriament destructora del gegant traït.

Ramon Pascual



Roure cerrioide
Família: Fagàcies
Espècie: Quercus X cerrioides

El roure cerrioide és un arbre d'entre 10 i 15 metres d'alçada
amb fullatge semipersistent de fulles llargues i marges dentats.

És un endemisme ibèric que va ser descrit per primer cop al ves

sant obac de la serra de Collserola. La seva àrea de distribució,
típicament submediterrània, no és gaire extensa. Ocupa una bona

.

part de l'obaga de la Serralada Litoral catalana, alguns indrets de
la Prelitoral fins al nord del País Valencià i tímidament s'estén pel
vessant sud dels Pirineus cap a l'interior de la península (alt Aragó
i Navarra). Està amenaçat d'extinció per la progressiva pèrdua del
seu hàbitat natural.

Aquesta espècie de roure és un híbrid entre el roure martinenc

(Quercus humilis) i el roure de fulla petita (Quercus faginea). El

roure martinenc és més propi de contrades plujoses i presenta
fulles de marge lobulat, amb el revers pilós. En canvi, el roure de

fulla petita és típic de zones de clima més continental amb fulles
més petites que les del roure martinenc, i un xic punxoses i els

pèls que tenen al revers són més petits i menys abundants. El

roure cerrioide presenta caràcters intermitjos d'aquestes dues

espècies. Així, té els lòbuls de les fulles aguts, no obtusos com

el roure martinenc ni gairebé punxants com el roure de fulla peti
ta però regulars com aquest últim, i té les fulles relativament

grans d'uns 8x5 cm. AI principi les fulles són peludes per la cara

inferior, però aviat perden gairebé tots els pels.

Els exemplars joves o els rebrots d'aquests tres roures sovint

conserven fulles seques a l'hivern. Molts plançons fins i tot man

tenen fulles verdes tot l'any.
Lluís Catasús

Lorá nd Eôtvôs, del Principi d'Equivalència als pous de petroli

Cap el 1590 Galileu Galilei deduí que en

absència de fregament tots els objectes,
com per exemple una ploma o una pedra,
cauen amb la mateixa acceleració.

Aquest fet és conseqüència del Principi
d'Equivalència que afirma que les masses

inercial i gravitatòria de qualsevol objecte
són iguals. Pels volts de 1885 i durant 30

anys Loránd E6tv6s modificà i inventà un

gran nombre d'instruments (com la balança
d'E6tv6s), que el feren concloure amb una

resolució insòlita per l'època que el Principi
d'Equivalència era cert. Tan gran fou l'im

pacte d'aquest resultat que el propi Albert
Einstein � va prendre com a base per ela
borar la Teoria de la Relativitat General. A

part d'aquest important treball, el físic hon

garès i professor a la Universitat de

Budapest Vásárosnaményi Báro E6tv6s

Loránd, o senzillament el baró Loránd

E6tv6s (Buda 1848 - Budapest 1919), fou
un dels fundadors de la Geofísica moderna,
tant per les seves mesures de la força gravi
tatòria com del camp magnètic terrestre. A

més, durant bastants anys la balança
d'E6tv6s s'utilitzà per buscar petroli i gas
natural. També feu importants treballs en el

camp de l'estat líquid (llei d'E6tv6s de la ten

sió superficial). Una de les seves aficions
fou l'escalada, realitzant nombroses prime
res ascensions als Dolomites, concretament

a les zones del Monte Cristallo (Vecio del

Forame, Cristallo NO), del Sesto (Croda dei

Rondoi, Croda Rossa di Sesto, Cima Una,
Cima Bulla Nord) i al grup dels Cadini, gene
ralment amb el mític guia Michel Innerkofler

(1848-1888), a l'època d'or de l'exploració
del massís. La segona agulla més alta del

grup dels Cadini s'anomena Cima E6tv6s

(2.837 m), i el pas que hi ha al sud de la

Croda da Lago s'anomena Forcella E6tv6s.

Sovint feu ascensions amb les seves filles

Loranda i Ilona (pioneres en el món de l'es

calada femenina), que el 1901 obriren amb

el guia Antonio Dimai la clàssica via E6tv6s

Dimai a la cara sud de la Tofana di Rozes

(3.225 m).
Manel Canales
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El nou refugi de Colomers ja funciona!

A finals del mes de gener d'aquest any 2008 ha obert finalment
les seves portes el nou refugi de Colomers. Situat sobre el Lac

Major de Colomers a 2.135 m d'altura i a 300m. de l'anterior refu

gi inaugurat l'any 1983 que havia quedat obsolet i petit donada

la demanda que genera la zona a l'estiu. Després de més de

quatre anys de treballs el nou i flamant edifici de tres plantes
ofereix ja els seus serveis a tots aquells esquiadors que s'hi

atansin aquest hivern i aquesta primavera. Com ens comenta el

seu guarda, en Josep Baqués, tot i no haver estat oficialment

inaugurat, el refugi entrà en servei oferint només un 50% de la
seva capacitat i serveis, no està del tot acabat ni a punt, però la

seva entrada en servei no podia retardar-se per més temps. Tot

i ser part de la xarxa de refugis de la FEEC, la major part dels
diners els ha acabat injectant el Conselh Generau d'Aran qui ara

n'és el propietari a través de la seva xarxa de refugis Hilat de

Refugis de Montanha. El nou refugi ofereix 60 places en

còmodes habitacions, servei de menjars, dutxes amb aigua
calenta, disposa d'una depuradora biològica pròpia i d'una

àmplia zona a l'entrada amb lloc en deixar motxilles i botes. Els

qui ja n'hem fet ús donem fer de que es tracta d'una magnífica
infrastructura moderna i al dia. Que sigui per molts anys!!
Mes informació a :www.refugicolomers.com

PROJECTE "100 CIMS, CENT ANYS!"

Comissió del centenari de la senyera estelada. 1908-2008

» Introducció
Des de sempre, l'excursionisme ha anat estretament lligat
amb la nació i sovint, ha estat bressol de nombroses organ
itzacions patriòtiques i conservacionistes amb un nexe comú:

La voluntat de defensar la terra. I és que els centres excur

sionistes gaudien dels ambients ideals per enquadrar-hi els

joves amb idees de país, a través de les que participarien de

la política activa. L'any 1922, ja naixien els primers grups de

resistència per fer front a la dictadura de Primo de Rivera.

Josep M. Batista i Roca, pioner de l'escoltisme català i futur

dirigent polític, l'any 1927 fundà els "Minyons de muntanya". El

1928, dins dels Minyons de Muntanya, hi naixeran nous grups
de lluita clandestina i també, d'altres de caire popular com

"Palestra", fundada per Pompeu Fabra, amb més de 5.000

membres. El 1936, molts d'aquells joves participaren en la

guerra civil contra el feixisme.

L'excursionisme contemporani, tal i com el coneixem, ja ha fet

més d'un segle i reflecteix els canvis socials i polítics viscuts.

Des dels inicis austers on tot estava per fer i descobrir, fins als

nostres dies, amb una pressió creixent sobre les muntanyes i

la necessitat de preservar-les, passant per fenòmens com els

esports de muntanya o la professionalització. En tot cas, un

vincle enllaça els diversos períodes històrics: el lligam i l'esti

ma cap a les muntanyes, la terra i la nació.
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» Un centenari independentista el 2008. El paper excursionista

La primera bandera independentista que se'n té testimoni fou fotografi
ada a París l'any 1908. Es tracta d'una primigènia senyera indepen
dentista que enlloc de lluir el triangle a l'esquerra amb l'estel, du un

rombe al mig amb una estrella a l'interior.

» Cent cims, cent anys. L'Aportació excursionista i esportiva
El món excursionista també s'afegeix al centenari de la senyera este

lada. Volem participar-hi d'una manera popular i massiva, fent el que

sempre hem fet: Enfilar-nos a les muntanyes amb la quadribarrada
estelada a la motxilla. Es tracta de realitzar un mínim de cent ascen

sions a cims catalans o d'arreu del món i fer-hi onejar l'ensenya que
visualitza la vigència de l'ideari màxim de llibertat i respecte per

Catalunya. Amb aquest gest fugisser d'onejar la senyera al cim i

després baixar, volem compensar a la muntanya les accions humanes

hostils que hi han quedat, com monuments, plaques, ciment o deix

alles. El gest efímer però emotiu de la bandera desplegada, és també

un clam per la conservació salvatge de les muntanyes. Mountain

Wilderness de Catalunya, es suma al projecte amb aquest esperit. La

Comissió vol aprofitar també aquesta gesta dels cent cims, perquè
sigui una reivindicació per l'oficialitat internacional de l'esport català,
incloent-hi els de muntanya. És per això que el projecte el recolza la

Plataforma Pro-Seleccions Esportives Catalanes.

I que onegi ben amunt!
HYPERLINK ''http://www.estelada.cat'' www.estelada.cat



VALLNORD acollirà la Copa del Món de Bicicleta de Muntanya 2008

La Unió Ciclista Internacional (UCI) ha publicat recentment el cal
endari oficial de la Copa del Món de Bicicleta de Muntanya 2008

adjudicant una de les proves d'aquest prestigiós circuit a VALL
NORD Bike Park - ANDORRA. Concretament, la prova és durà a

terme del 30 de maig a 1'1 de juny al Sector Pal de VALLNORD.
La Copa del Món de Mountain Bike és una de les proves més

prestigioses del món de la bicicleta de muntanya i acollirà les dis

ciplines de Descens, Four Cross i Cross Country "DH-4X-XC".

L'experiència adquirida per l'equip de VALLNORD en l'organ
ització de diferents proves UCI com la Maxiavalanche, les Maxxis

Cup International, els Campionats del Món de Bike Trial (BIU), el
Solo Bici Festival VALLNORD i altres grans esdeveniments

esportius, han donat a l'estació andorrana un avantatge respecte
altres destinacions dels Pirineus que també pretenien acollir una

Copa del Món.
L'estació consolida el VALLNORD Bike Park

L'adjudicació de la Copa del Món i l'èxit de la segona temporada
d'obertura del Bike Park, han consolidat l'estació com el paradís
de la Mountain Bike. VALLNORD Bike Park ofereix una àrea des
tinada a la pràctica de les MTB en la seva vessant més radical,
tècnica a familiar, que disposa de diferents pistes d'esquí i camins

adaptats per a les bicicletes tot terreny.

Informació facilitada pel servei de premsa de VALLNORD

A punt pel calendari d'Excursionisme 2009

Tots aquells que vulgueu participar en el calendari 2009 us recordem que la data última per enviar fotografies és el 20 de juny de 2008.
Les imatges s'han d'enviar a la UEC de Gràcia, carrer Encarnació 131-133 a l'atenció de la revista Excursionisme.
Es poden enviar les fotografies que es vulguin relacionades amb el món de la muntanya en format horitzontal. Les imatges han de ser
d'alta resolució si són digitals, de 8 megues en endavant. També s'admeten fotografies en paper però s'ha d'adjuntar el negatiu a la dia
positiva que serà retornada posteriorment a l'autor. Es mirarà de garantir la diversitat de paisatges així com la qualitat de les imatges.
Moltes gràcies a tots.

Topònims de la Maladeta
TERCERA PART

Enllaçant amb els articles publicats en aquesta secció

d'Excursionisme, publicats el setembre-octubre de 2007 i el

gener-febrer de 2008, continuem fent un repàs dels cims princi
pals i secundaris que ultrapassen els 8.000 m del massís de la
Maladeta i que tenen noms amb un origen antroponímic, és a dir,
com ja havíem apuntat, amb nom de persona.

El Pic Abadías, situat entre la Maladeta Oriental i el Pic Maleït, es

dedicà a Antonio Abadías, conegut amb un sobrenom molt pinto
resc: "el Lleó de l'Aneto". Abadías va ser guia de Benasc i regen
tà els refugis d'Estós i de la Renclusa durant mig segle. A conti
nuació segueix el gendarme Schmidt-Endell, pirineistes que
també exploraren aquest regió.

Del Pic Maleït arrenca una cresta, que segueix la línia nord
est/sud-oest d'aquest cim que té diverses agulles, entre les quals
destaquen l'Agulla Haurillon - guia de Luchon i company de cor

dada de Henry Russell - i l'Agulla Juncadella, dedicada a Emili

Juncadella, pirineista que va fer diverses primeres al massís

acompanyat pels guies Sayó i Haurillon.

Si retornem a la línia decarena principal, vers el coll de Corones,
ens trobem una altra prominència amb nom antroponímic: la
Punta d'Astorg. René d'Astorg va ser un aristòcrata i militar fran
cès que realitzà la primera ascensió d'aquesta punta.

per Ramon Boter de Palau

Ja, més enllà del mític Coll de Corones, hi ha la Punta Oliveras
Arenas, batejada en honor a Jaume Oliveras i Antoni Arenas, tots
dos escaladors i capellans que van obrir la via dels Descalços
que passa per aquesta punta, evita la gelera i porta a l'Aneto.

Ja un cop dalt del cim de l'Aneto, el rei dels Pirineus, arren

quen diverses crestes, una de les quals segueix la mateixa
línia que la cresta de Cregüenya: és la cresta de Llosars que
té, entre d'altres, l'Agulla Daviu, dedicada a Vicenç Daviu mort
d'accident l'any 1974 als Encantats; l'Agulla Escudier, dedica
da a Jean Escudier per la seva obra l'Aneto i els seus homes,
i, finalment, les agulles Franqueville i Tchihatcheff, dedicades
a Albert Franqueville i al rus Platón de Tchihatcheff, dos deis

pirineistes que van fer la primera ascensió absoluta a l'Aneto

l'any 1842. Aquesta mítica primera la van fer en companyia
dels guies Arrazo, Redonet, Argarot (que dóna nom a l'Agulla
Argarot) i Sanio.

amb la col-teborecio del Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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per "SPOTY"

En aquesta ocasió us ho poso molt fàcil. Es tracta d'un dos mil, de nom

molt curt, que moltes vegades es troba tapat per les boires atlàntiques.
A veure qui l'endevina sense necessitat de resoldre l'encreuat?

Contestar aquestes preguntes us pot ajudar a trobar el nom d'aquest
cim, i no cal dir que les respostes les podreu trobar dins de la
revista.

Solucions del Concursionisme 343:

1. Dejebel Chambi 2. Kuttner 3. Montsegur 4. Soularac 5. Hillary 6. Mercantour 7. Bhutan

PARAULAAMAGADA:MUSSARA

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

de maig, 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.

La fotografia del número anterior de la revista (núm. 343) correspon
al refugi de la Mussara a les Muntanyes de Prades, concretament

.situat prop de l'antic i abandonat poble de la Mussara en l'actual
terme municipal de Vilaplana (Baix Camp). El guanyador del con

curs és en Eloi Figueras Trouwborst, enhorabona. A la pàgina
web de la revista www.excursionisme.cat podreu consultar les

respostes a les preguntes del número anterior.

36 excursiomsrue

344



EiJ Aresta Crabioules
-I ézat Luchonais

•• per l'aresta de 3 a 5 hores, pel total de l'excursió, 3h 30 min a

4h el primer dia i de 8 a 10 h pel segon dia
•• • +1.300 m el primer dia +800 m/- 2.000 m el segon dia
• .: l'aresta té una cotació d'AD sup. (111+ Obligat) La llarga
aproxirnació i el més llarg/retorn fan d'aquesta bonica aresta de roca
un repte difícil i llarg a afrontar a l'estiu.

•
-

• arnés i corda d'escalada, peus de gat recomanables,
bagues planes, un joc de tascons i alguns friends
•

• • Maupas, a 2.440 m guardat de mig juny a mig setembre amb
35 places. CAF de Toulouse.

a(Fliîlii1rsmll§I§�ilim'!II14 /08/ 1921 Jean Arlaud i Charles Laffont
•• • aconsellable anar-hi amb poc neu, de juliol a mig octubre
• ••• • mapes 1848 OT Loudenvielle i 1848 ET Bagnères de

Luchan, a Esc. 1: 25.000 de IGN francès.
: • •• • • Pyrénées Centrales 11/ Vallées d'Aure et de Luchon.
Autor I editor: Robert Ollivier.

• a Bangnères de Luchon cal agafar la carretera 0125, direcció
l'estació de Superbagnères, que més endavant esdevé la 046 fins al seu
final al fons de la vall de Lis on trobem una central hidroelèctrica a 1.140 m.

_I- -

I

� El congost de
Fraguerau i el Grau
dels Ventadors
Priorat

[mœ�1B 550 rn de desnivell màxim
• • tot l'itinerari és camí ben traçat exceptuant el propi grau
dels Ventadors que és aeri i sobre roca inclinada.
••• tot l'any, pot ser és millor evitar les calors de l'estiu.
• •••• Serra de Montsant. Esc.1 :25.000. Ed.Piolet.
• •• • • El Montsant. Circuits i excursions per fer a peu.

d'Antoni Cabré Puig. Collecció Azimut núm. 2. Cossetània
Edicions.

'I&11mI!� passat Reus direcció Mora d'Ebre prenem la C-242
direcció el coll d'Alforja i per Cornudella i Albarca fem cap a

Ulldemolins. D'aquí seguirem una pista en molt bon estat que
va a les Ermites. AI trencall on hi ha un rètol d'lcona, prenem a

la dreta tins arribar a l'ermita de Sant Antoni.
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!il L'Ardenya
essència de la
Costa Brava
Baix Empordà

c(;.tm¡!IiII unes 3 -4 hores per tot el circuit

!!Emma + 200 m

• • cap dificultat tècnica demana atenció en el que
respecta a l'orientació
••• tot l'any
• ••• --: L 'Ardenya: Massís de Cadiretes. Esc.1 :25.000. Ed.

Piolet. O també: Baix Empordà Mapes Topogràfics a Esc.
1 :30.000. (dos fulls; mapa Sud). Ed .. Piolet.
: • •• • • A peu pel Baix Empordà. Col·lecció d'itineraris. 9
fitxes 'd'ñinerstís publicades pel Consell Comarcal del Baix
Empordà. La ruta correspon a la fitxa número 4.

qjltimgSortim del passeig marítim de Sant Feliu de Guíxols,
població més meridional de la comarca
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1r dia: davant l'alberg de Lis enfilem un

sender que guanya altura dintre d'un bosc.
Més amunt travessa el prat de l'Artigue i
encara la vall cap a les cascades de
Houradade i de la Coume. A la bifurcació de
la cabana de la Coume a 1.714 m ens

desviem s la dreta (oest). A les 2h som al Prat
Long on hi ha una cabana i les torres d'un
telefèric que van al refugi de Maupas. Seguim
el camí fent llaçades fins al refugi a 2.440 m

(4h). 2n dia: no deixem res al refugi ja que no

hi passem de baixada. Encarem el camí del
pic de Maupas per, a la cota 2.600 m, anar

decantant-nos cap a l'oest vers els pendents
nevats suspesos sota l'aresta Maupas
Crabioules. Sense dificultat guanyem el coll
de Crabioules a 3.012 m (2h). En aquest punt
comença l'escalada pròpiament dita. Es tracta
de l'aresta est al Pic Oriental de Crabioules de
cotació PD sup. Fàcil al principi fins a una

petita bretxa. Després topem amb una mena

de mur llis amb passos de III inf. força aeris
que recomanen treure la corda i assegurar
se. Amb una hora arribem al cim Orientat de
3.106 m i amb 15 minuts més travessem

l'aèria cresta fins al Crabioules Occidental de
3.106 m (3h 30 min). Comença aquí la clàssi
ca Aresta Crabioiules -Lézat. Perdem inicial
ment altura seguint el fil de l'aresta una sèrie
de dents entre les quals destaca la Punta
Lacq de 3.011 m. Arribats al punt més baix o

Bretxa del Lézat a 2.958 m toca escalar
superant una sèrie de cinc gendarmes. El
primer és el Gendarme Blanc força vertical
amb un característic ressalt triangular de color
més clar que se supera decantant-nos cap al
vessant deillac de Portillon ajudant-se d'un
bloc característic. Pas aeri però curt de III sup.
Si fem el gendarme pel dret posant un pitó o

un ancoratge el pas és de IVo. L'aresta més
fàcil ens decanta cap al vessant N de Lis. El

segon gran gendarme se supera en tres
ressalts per una llastra, una fissura i una

altra llastra tallada per dues fissures amb un

bloc encastat 1110• Més enllà l'aresta no pre
senta dificultats significatives fins al cim del
Lézat a 3.107 m. La baixada és de quasi
2.000 m la farem anant a buscar el punt
més baix de l'aresta nord-est del Lézat fins
que a la seva part baixa desgrimpem una

xemeneia fins als pendents alts del circ de
Lis. Passem per l'anomenat Clot des Piches
on hi ha nombroses cascades. Seguirem el
corriol que porta cap a les antigues mines de
Crabioules a 1.950 m des d'on el camí és
més evident però esgotador.(4h de baixada
del cim al cotxe) Alberq
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Aquest itinerari ens descobreix un dels
racons més fascinants de tot Catalunya: el
Congost de Fraguerau. De Sant Antoni la
pista baixa cap a la vall del riu Montsant.
Apareixen davant nostre les primeres parets
de conglomerat boterudes i arrodonides pel
l'erosió. Seguim marques blanques i ver

melles del GR 65-5 i fem cap a la font de la
Gleva, i a les Cadolles Fondes, lloc de bany
estival. Més enllà plenament dins el congost
apareix la bola de la Roca Balladora i el racó
de la Pastera, que amaga una cova. El GR
abandona el congost a l'altura d'un pontet
penjant de moderna construcció. El seguim
barranc amunt i en vint minuts arribem a

l'encisadora ermita de Sant Bartomeu de
Fraguerau situada al centre d'aquest barranc
en una raconada carregada de màgia.
Reculem fins al pontet i seguim riu Montsant
avall fins trobar al cap de quinze minuts un

pal indicador del Grau dels Ventadors. Els
Graus del Montsant són els passos que
l'home ha anat trobant o traçant per superar
els cingles que envolten la part més alta de
la serra, en trobem uns vint-i-cinc a tota la
serra .. El camí s'enfila per terreny boscós i

girant cal a l'est com iniciant el retorn, va a

parar sobre un cingle abocat sobre el bar
ranc dels Pèlags i el racó anomenat

l'Engolidor. El tram més espectacular del
grau és troba sobre una aresta de roca

arrodonida i prou ampla, amb marcada incli
nació cap a munt i amb tallats a banda i
banda, és senzill però pot fer por. Superat el
pas el camí segueix pujant per una estreta

teixa sota un petit cingle on hi la cova de
l'Aliga. En sortir del grau trobem un nou pal
indicador, som a tocar del cim de la Punta
dels Pins Carrassers de
1.055 m. Amb una fita
blanca vistes cap a

Ulldemolins i Sant
Bartomeu i sobre tota
la cinglera on ens

trobem dominant el
Racó de la Trona.
D'aquí podríem baixar
a Sant Antoni pel Grau
del Llop (pal indicador)
però llavors ens per
dríem un altre símbol
del Montsant. Carena

enllà trobem un pal que ens assenyala el
Grau de Sant Antoni per on baixarem. Deu
minuts més endavant apareix un pi monu

mental: el Pi de la Carabasseta anomenat
així per ser el lloc de sortida del grau del
mateix nom on qui pujava treia la carabassa
que utilitzaven com a cantimplora i feia un

traguinyol. Hi ha nombrosos pals indicadors.
Nosaltres reculem fins al grau de .Sant Antoni
i després d'una forta baixada per una canal
ben trobada davallem suaument dintre un

bosc de pins fins a l'ermita de Sant Antoni.

Pasqual Garriga i Martí
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La ruta ens descobreix la part més vertical de
la Costa Brava i l'entorn agrícola tradicional
de la comarca més interior. Sortim de la Platja
Gran al costat de ponent i anem pujant el
passeig Rius i Calvet, seguint marques blan
ques i grogues del PR-C 101. Fem el tomb al
Turó de Garb petit cap que tanca la badia de
Sant Feliu i veiem les illes Planetes al seu

extrem. Acabant la volta s'admira el tram més
alt i vertical de la Costa Brava amb Tossa a

l'altre extrem del massís de les Cadiretes.
Deixem el camí de ronda i prenem un camí
asfaltat que puja a l'esquerra, que passa per
darrere un Institut, segueix sense asfalt i car

rer amunt trobem un senyal que ens indica la
pujada a l'ermita de Sant Telm, patró dels
mariners, amb vistes excel-lents i des d'on
Ferran Agulló va batejar aquesta costa amb el
nom de Brava en un article de 1924. Tornem
al senyal i seguim el carrer a la dreta, un nou

senyal marca un camí a l'esquerra passant
una pineda que s'acosta a la Cala del Vigatà.
Per sobre de cases de luxe i arran de car

retera les marques del PR-C 101 ens porten a

travessar la carretera GI-682 al punt anome

nat els Quatre Camins. El camí esdevé la

pista que va a la masia de Can Miralls davant
de la qual hi ha un pi simplement monumen

tal. Més enllà el PR esdevé un corriol que va

girant a la dreta i arriba a ser perdedor. El que
no té pèrdua és el coll de Portes a 125 m d'al
tura antic pas molt transitat i encara cruïlla de
molts camins ben assenyalats. Ens desviem
de la ruta per enfilar-nos a un cim ben curiós,
el Puig Boer de 182 m. Sorprèn el cim de
blocs granítics d'aires pirinencs i les vistes
sobre Sant Feliu i el massís de les Cadiretes
cobert d'una densa pineda. Retornem al coll i

seguim encara el PR uns quatre
cents metres rnés enllà, fins a una

cruïlla per un sender local que.va
perdent altura tot seguint marques
verdes i blanques. Trobem a la
dreta del camí una gran penya, a la

qual ens enfilem per gaudir de nou

de vistes sobre la Vall de
Mascanada i Sant Feliu. Més
endavant, sempre entre pins,
trobem la Font del Pastor i seguint
la nostra baixada de cara a dos
bonics masos acabem trobant el GR
92 que prenem a la dreta direcció

Sant Feliu. En els dos quilòmetres restants la

pista perd altura seguint la vall de Mascanada
o de la riera de les Comes, passa per zona

de masos i conreus mediterranis (vinya,
oliveres, garrofers ... ) on abunden els molins
multipales de bombeig d'aigua. Arribem a l'as
falt de Sant Feliu de Guíxols i acabem la ruta
a les portes del monestir de la Porta Ferrada.

Pasqual Garriga i Martí
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er Ramon Solans

Subhasta de documents pirinencs a

l'Hôtel des Ventes Herni Adam de Tarbes
A la ciutat francesa de Tarbes, als peus dels Pirineus, es va celebrar el dia 1 de març de 2008 una important subhasta de llibres, cartells,
litografíes, gravats, documents, regionalisme alpí i fotografia de muntanya. Es posaren a la venda els tres-cents vint lots catalogats, més
trenta fora de catàleg a un preu de sortida fixat. Amb un nombrós públic, colleccionistes, bibliòfils, comerciants i gent de muntanya,
vàrem poder gaudir d'una extraordinària subhasta, com poques en I' àmbit delllibre de muntanya. El volum de vendes va ser molt

important, i alguns lots van ser venuts a preu de sortida, d'altres es van multiplicar per dos o per tres al cop de martell, i un percentatge
molt petit va ser retirat per no tenir comprador.

Cal destacar algun dels lots com les 16 fotografies origi
nals de Lucien Briet, que van doblar el preu de sortida;
també Cent ans aux Pyrénées de Henri Béraldi (Pau,
Amis du libre Pyrénéen); entre les litografies, dues de

Eugène Ciceri, el Pont de Sia a la carretera de St. Saveur
a Gèdre i el Pont du Rai, per poc més del preu de sortida.

D'altra banda, Description des Pyrénées de Étienne-
_ François Dralet de dos volums en 8° (París, 1813) amb

dos mapes de Ramond, excel·lent obra, doblaren el seu

preu. Així mateix, el que es podria considerar com l'acta
de naixement del pirineisme, Voyages au Mont -Perdu et

dans la partie adjacente des Hautes Pyrénées (Belin,
Paris, 1801) en 8° i 392 pàgines de Louis-François
Ramond de Carbonnières, es va adjudicar per poc més
del preu de sortida, i també del mateix autor es van vendre
els Carnets Pyrénéens amb prefaci de Louis Le Bondidier

(Lourdes, 1931) quatre llibres en 8°, la més important i la

més humana de la seves obres, escrita de juliol de 1792 a

octubre de 1795. Amb un tiratge de 150 exemplars del pri
mer volum, 680 del segon volum i 300 dels dos últims, es

va vendre per quasi el doble del preu de sortida. De

Ramond també es van adjudicar obres menys importants
de la seva òrbita com, Obsevations faites dans les

Pyrénées a la commemoració biogràfica editada per la
Société Ramond al1927 amb títol Ramond 1755-1827.

Hôtel des Ventes Henri ADAM
Commissaire-Priseur habiliti

AgrbncntaxIlaDdu2>Q5.(12

22, Rue du Docteur Roux

65000 TARBES
Tél. ; 05 62 3G 19 85 Internet: wW\'>linlc:tendn!teS.com

Fa.'{: 05 62 36 18 27 e-mail: b.enri.adam@wanlldoo.com

Samedi l" mars 2008

Les Pyrénées
Livres - Autographes - Affiches

Lithograpbies - Documents

EXPOSITIONS PUBLIQUES

U: vendredi 29 février de 14 h 30 à 18 heures.

Le matin de la vente de 9hOO à 11 h30.

Assi�t� de

Bernard HAUVETTE
£rpm pr� Lo '..(II" d'Ap!!,,! do l'au

B.P.30019
64811 AÉROPÒLE cedex

Tél. : 0559339979

Canviant d'autors, de Franz Schrader va sortir la gran
obra Pyrénées I - Courses et ascensions" (2 toms de
1936 en 4°) juntament amb la reedició que en va fer
Slatkine el 1982 amb només 500 exemplars. D'un altre
clàssic com Henry Russell-Killough es va vendre
Souvenirs d'un montagnard 1858-1888.

(Pau, Vignancour, 1888) petit en 8° i 508 pp. que és la

segona edició i primera comercial, considerada la primera
pel propi autor, que és poc corrent i molt buscada. Del
mateix autor també cal ressaltar Les grandes ascensions
de Pyrénées, d'une mer a L 'autre de 1866, en 12° 298pp.
També el recull d'articles publicats a diversos diaris de l'è

poca Pyrenaica (Pau, Vignancour, 1902), un llibre rar i

buscat.

Finalment, cal destacar la gran obra de Marie Germain

Nogues, Voyage du Bourg des Bains de Barege à
Gavernie (Toulouse, Desclassan, 1788) en 8° i de 36pp.
que està inscrita en el panteó de les rareses pirinenques,
catalogada com el dotzè dels vint llibres pirineistes més
rars. Va ser el llibre més cotitzat de la subhasta adjudicat
al martell per 2.700€. Així doncs, n'hi va haver per tots els

gustos en el que va ser una subhasta molt interessant

pels aficionats i amants de la cultura de muntanya.



Després de referir-nos a I'Himàlaia en el número anterior no

podem abandonar el continent asiàtic sense parlar del seu veí, el
Karakòram. El Karakòram, situat al nord-oest de I'Himàlaia,
allotja els quatre vuit mils restants que ens mancaven per
completar la cobejada llista dels catorze. Per ordre d'altitud són
els següents: el K2 -el segon més alt del planeta de 8.611 m-, el

Gasherbrum I de 8.068 m -conegut també com a Hidden Peak-,
el Broad Peak de 8.047 m, i el Gasherbrum II de 8.035 m.

El Karakòram és a la regió muntanyosa del Gilgit-Baltistan a

cavall de l'índia, el Pakistan i la Xina. Amb una extensió de
més de 500 km esdevé la zona del planeta amb més glaceres
tret dels casquets polars, entre les quals destaquen les de

Baltoro, Siachen, Biafo o Rimu. L'altitud i l'extrema duresa del
clima fan que es mantingui molt menys habitat que I'Himàlaia.
Les primeres exploracions europees daten de principis del

segle XIX, però les primeres mesures no foren preses fins al

1856 per topògrafs britànics. AI 1887, l'expedició del coronel
Francis Edward Younghusband fou la primera en trepitjar el

Muztagh Pass, a tocar del K2. Durant les primeres dècades
del segle XX nombroses expedicions contribueixen a

cartografiar la zona, però no serà fins a l'any 1954 que l'italià
Ardito Desio posa els peus al cim del temible K2.

Havent-nos ja situat geogràfica i històricament, passem ara a

cercar les webs on poder trobar més informació de la
serralada en qüestió.
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Comencem per la interessant www.montipedia.com/
asia/karakorum.html on hi tróbarem una acurada descripció
del massís. L'anomenada Montipedia és la versió muntanyera
de la popular Wikipedia. Amb la mateixa filosofia que aquesta
última, Montipedia s'actualitza constantment i ens proporciona
informació útil a nivell mundial sobre tot tipus d'accidents

geogràfics relacionats amb les muntanyes, a fi d'ajudar-nos a

planificar tot tipus d'activitat alpina. Amb una estètica senzilla i

no gaire vistosa, hi trobem, però, diverses formes de consulta:

per ordre alfabètic, per índex i llistats d'altura, un complet
glossari muntanyenc i un bon directori d'enllaços, entre altres

seccions.
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www.karakorams.com. en anglès, és una discreta pàgina que
ens introdueix als principals treks de la serralada. A partir de la
narració d'experiències personals, els autors ens donen tota

mena de detalls sobre els recorreguts acompanyant-los de

galeries fotogràfiques i mapes.
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Si el que volem és acostar-nos virtualment a una de les

muntanyes més implacables de la Terra, www.k2climb.net és
la web. De manera semblant al que vam explicar de l'Everest,
aquesta pàgina ens presenta un kit de supervivència per
afrontar l'ascensió al K2, muntanya que ostenta la negra
estadística de tenir la meitat de morts, en nombre, de tots els

que han aconseguit fer el cim. En aquest cas, la pàgina és

elegant i atractiva alhora, i forma part del portal
www.explorersweb.com. des d'on podem posar-nos al dia dels

grans reptes que s'estan portant a terme en aquest moment.

Des d'aquí, podem anar també a l'Everest, descobrir els

oceans, travessar els pols, experimentar l'espai, així com

saber la previsió meteorològica o estar a la última en

tecnologia i medicina d'expedició.

I ja per acabar, un itinerari, encara que no ho sembli més
d'aventura que de turisme, per la Karakorum Highway de la

mà, una vegada més, de la Wikipedia. A http://en.wikipedia
.org/wiki/Karakoram_Highway trobem tot tipus de detalls sobre
la construcció i el recorregut d'una de les carreteres més altes
i fascinants del món: la KKH, que amb 1.300 km de longitud
en direcció sud-nord connecta el Pakistan amb la Xina pel bell

mig del Karakòram. Més enllà de facilitar el transport de
mercaderies i l'aproximació d'escaladors a les grans
muntanyes de la regió, la KKH s'ha convertit recentment en el

repte d'una elit de ciclistes capaços de pedalar durant molts

quilòmetres a gran altitud i en condicions meteorològiques
extremes.

Fins aquí unes quantes idees per navegar per la xarxa i

augmentar la nostra cultura muntanyera. Ara us toca a

vosaltres allargar aquest breu llistat de webs.

Bona sort!
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