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Ningú dubte que la UEC actual ha estat el resultat de l'esforç
desinteressat de molts socis i sòcies, ara, però, cal emprendre
nous reptes i objectius amb nova gent, noves idees i un

objectiu final: l'adequació als nous temps. És per això que us

demano el vostre suport a la nova Junta Directiva i el vostre

compromís en la construcció d'una nova UEC. Preocupada per
vetllar pels espais naturals i per promoure el poder gaudir-ne
conjuntament i, alhora, amb el compromís ferm de deixar a les

generacions futures un medi natural tal i com el van trobar els

pioners del muntanyisme al nostre país.
Un dels primers reptes a afrontar és determinar exactament

què és la UEC i solidificar els esforços comuns per construir i

visualitzar el que realment som.

Volem, sense perdre les individualitats de cada una de les

entitats, construir una xarxa d'intercanvi de bones pràctiques i

recursos que ens permeti millorar el servei als nostres socis i

recuperar l'essència dels esports de muntanya, tot seguint
l'exemple dels que ens han precedit assolint grans reptes
esportius, sense oblidar les activitats culturals de les nostres

seccions ni la dimensió social de la UEC.
'

Tenim molta feina a fer! Deixeu-me enumerar els tres eixos

estratègics que la nova Junta Directiva ens proposem

desenvolupar els propers anys amb l'ajuda i participació de

tots plegats: aplicar i fer créixer el pla de la xarxa de refugis.
Consolidar la revista com un instrument dinamitzador de vincle

d'unió entre els socis i les entitats i millorar el portal de la UEC

que permeti vitalitzar les activitats i els serveis als socis a

través d' una eina moderna en xarxa. Assolint aquestes
primeres fites, cada una de les entitats percebrà que la Unió

és la xarxa de valor afegit de la qual avui iniciem la seva

construcció.

excursiomsrue �_¥t·n(·,aml

De la borrasca a l'anticicló
,

E s ben sabut que la crisi és una gran oportunitat per

reforçar les organitzacions. La UEC, en els darrers temps, s'ha

vist arrossegada a una situació de canvis que ens ha portat a

una desorientació confluint en una dinàmica regressiva amb el

resultat de la desvinculació d'entitats de la Unió.

Cal, en aquests moments d'oportunitat, donar un cop d'ull a la

missió de les entitats i de la mateixa UEC. Tenim per objecte
principal de la nostra existència "el foment de la tècnica i de la

pràctica de l'excursionisme en totes les seves facetes, tant

esportives com culturals i de lleure, així com la defensa, el

manteniment i el millorament de les condicions del medi on es

desenvolupen les seves activitats".

Pere Sauret

President UEC
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Zebres bevent al riu

Paisatges de somni, natura saleatge i reductes l1iba, ... _

A l'hora de planificar les vacances sempre
fem els mateixos rituals. Primer decidir el
destí i després la recerca d'informació i

experiències d'altres viatgers aventurers.
Són fases importants i necessàries quan
vols descobrir un país en solitari i a la teva
manera.

Ens agrada endinsar-nos al medi natural
d'altres països. Realitzar un turisme poc
comú i amb la casa a sobre. L'objectiu,
descobrir un país ric naturalísticament amb
tots els seus elements, la gent, els cos

tums, el dia a dia ...

Per què Namibia?
Àfrica és un continent que ens entusiasma.
La cultura, les tribus, els costums, les reali
tats, la gent i la immensitat de la seva vida

salvatge; els paisatges infinits, la fauna

exuberant, els sons, les estrelles, els rius ...

un conjunt d'elements que fan d'Àfrica un

somni real.

La República de Namíbia se situa al
sud-oest del continent. Té una extensió
de 825.418km2 amb tan sols 1,8 milions
d'habitants (2,2 hab. per km2). La capi
tal, Windhoek té 161.000 habitants.
L'idioma oficial és l'anglès, però també
es parla l'afrikaans, l'alemany, I'oshi

vamba, I'herero i el nama. Entre el 80-
90% són cristians i la resta de creences

indígenes.

La nostra ruta pel país va ser de 15 dies,
abans, però ja havíem fet 15 dies pels
parcs nacionals i naturals de Sud-Àfrica, el

país veí.

Ruta
Windhoek - Parc Nacional d'Etosha -

Opuwo - Rock Art Bushman - Skeleton
coast/Cape Cross - Spitzkoppe - desert de
Namíbia - Windhoek.

El dia 10 d'octubre agafàvem el vol de

Johanesburg a Windhoek. Una vegada
arribats al petit aeroport a 40km. de la capi
tal vam pujar en un taxi que ens va dur a

l'empresa per llogar el nostre company de
rodes. Un petit turisme ens va acompanyar
en l'aventura de Namíbia.

4 excurs ionisrne

De Windhoek al Pare Nacional d'Etosha

Camí llarg, solitari i sense asfaltar. Aquí
vam entendre perquè els turistes lloguen
4x4. A poc a poc vam arribar al nostre

destí, Etosha. Aquí vam fer 4 dies i 3 nits ..

En aquest bell indret vam descobrir l'Àfrica
salvatge. Lleons, lleopards, girafes, zebres,
hienes, cudús, gazeles ... un llarg etcètera

d'espècies interessants, d'una bellesa

soperba. Impressionants. De nit tothom
arraulit als campaments preparats de dins
el parc. Normes estrictes que no podies
vulnerar. Abans d'anar a dormir ens està
vem contemplant l'anada i vinguda de tot

tipus d'animals que venien a beure en

unes bases a Waterholes preparades, tot

observant el màgic cel estrellat i sentint els
mil sons de la nit.

Hores i hores observant, centenars d'ani
mals per tot arreu. Elefants enormes a prop
del nostre petit turisme i alguns espants.
En fi, milions de paraules podrien descriure

aquella magnifica vivència, però hem de
continuar la nostra ruta.

D'Etosha cap a Opuwo
A Opuwo vam visitar la tribu himba. Els
himba són una tribu anomenada també de
vermell a de fang. Viuen de forma seminò
mada al nord de Namíbia. El cap de la
tribu, un home vell, té 6 dones i 25 fills.
Cada peça de la seva indumentària té un

significat. Els infants porten dues trenes i
les dones es fan trenes amb mantega de
vaca i ocre, que també utilitzen per pintar
se la pell. Ens van ensenyar la tribu, qua
tre cases en un petit tancat. El rebost que
estava fet d'excrements de vaca seca, la
casa de les dones embarassades, la casa

del cap i la casa on es pinten. En aquest
mateix dia vam visitar una tribu angolesa
refugiada a Namíbia.

L'experiència va ser molt enriquidora i

�Ihora impactant.

D'Opuwo a Rock Art Bushman

A cavall d'Opuwo i la costa dels esquelets
hi ha un tresor cultural a mig camí. Parlem
de l'impressionant obra d'art rupestre dels



Text i fotografies de Montse Rodríguez

Vista panoràmica del desert de Namíbia

boshimans. Parets de pedra gravats a l'aire lliure. Enmig d'una

vall, i envoltat de roques immenses pots contemplar diverses
obres d'art bushman. A través d'una guia de l'ètnia Damara, ens va

endinsar milers d'anys enrere. És un indret màgic.

Del Rock Art Bushman a Spitzkoppe
Spitzkoppe és un indret fora del camí comú del turista i que real
ment recomanem de passar-hi un dia sencer, des de la sortida a

la posta de sol. Aquest espai està format per muntanyes de roca

massissa de granit. Aquestes muntanyes presenten un color
vermell en la sortida i posta de sol. És en aquest moment quan
el cos i la ment queda sorprès de tal meravella. De fet és, justa
ment el moment, quan el sol se'n va horitzó enllà quan l'essèn
cia d'aquest continent et penetra dins la pell al mateix temps
que el romanticisme.

De Spitzkoppe al parc nacional de la Costa dels esquelets
La costa dels esquelets és anomenada així pels múltiples nau

fragis. Es diu que molts vaixells embarrancaven a la costa i es

quedaven allí molt i molt de temps. L'objectiu era visitar la colò-

Els més grans del regne animal

Petits recers amb matolls
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nia de lleons marins més gran de la costa

africana, Cape Cross. Entre mig d'olors
estridents i sons peculiars, vàrem poder
contemplar la immensitat de la colònia.

Centenars de lleons marins, petits i

grans, feinejaven sobre les roques.
Sense immutar-se de la nostra presència
ells anaven desenvolupant les seves tas

ques quotidianes.

De la costa dels esquelets al desert de
Namíbia

Just abans d'arribar al desert i passant
pel paisatge anomenat moonlanscape
vam contemplar una planta especial, la
Welwitschia (Welwitschia mirabilis), una

de les més antigues del món, planta
endèmica de Namíbia que pot tenir més
de 2.500 anys de vida.

D'aquí vam fer cap al desert.

Impressionant, impactant, sorprenent.
Poques són les paraules per descriure

amb intensitat el que van contemplar els
nostres ulls. Paisatges de postal. Vida
silenciosa. Calor inhumana.

El desert de Namíbia és considerat el
desert amb les dunes més altes del món,
de color vermell intens que fan fins a

300m d'alçada. A mig camí hi ha la Duna

45, la duna que tota persona puja. Vam

aprofitar el màxim el dia, entràvem al

parc a primera hora del matí per veure la
sortida del sol i aprofitar la llum per fer les
millors fotos. Així com la posta del sol.

Després de caminar pel desert 13km vam

arribar a l'oasi de Sossusvlei. Va ser un

sender complex i cansat, sobretot a mig
matí quan el sol picava de valent. Un cop
arribats al destí va valer la pena. La tor

nada, però, va ser eterna.

I finalment, del desert a la capital i de la

capital cap a ... casa.

Viatge realitzat per Fermí Sort, David
Guixé i Montse Rodríguez del 10 al 25

d'octubre de 2005.

Un dels tipus de gaseles

Escultures de Namíbia



NOM NOM ANGLÈS NOM VULGAR

Aus

Estruç Ostrich Struthio camelus
Secretari Secretary bird Sagittarius serpentarius
Xurra Namaqua Sang rouse Pterocles namaqua
Toco sureño Southern Yelow - billed hornbill Tockus leucomelas

Águila volatinera Bateleur Terathopius ecaudatus
Marabú Marabou Leptoptilos crumeniferus

Mamífers

Impala Black-faced Impala Aepyceros melampus petersi
Gacela Sprinbuck Antidorcas marsupialis

Greated Kudú Tragelaphus strepsiceros
Oryx Oryx gazella
Steenbok Raphicerus campestris
Damara Dik-dik Madoqua kirkii

Ñu Gnu Connochaetes taurinus

Zebra Zebra Equus zebra hartmannae

Porc salvatge Common Warthog Phacocerus africanus

Girafa Giraffe Giraffa camelopardalis
Elefant African elephant Loxodonta africana
Rinoceront negre Black Rhinoceros Diceros bicornis
Lleó Lion Panthera leo

Lleopard Leopard Panthera pardus
Hiena Spotted Hyaena Crocuta crocuta

Chacal Black- backed Jackal Canis mesomelas

Mangosta Banded Mongoose Mungos mungo
Suricata Meerkat Suricata suricatta
Porc espí Cape Porcupine Hystrix africaeaustralis

Bibliografia:
• Lonely planet (2003). Southern Africa.

(preferible comprar la més actual).
• Kingdon J. (2004). The Kingdon Pocket guide
to African mammals.
• Cillié B. (2004). The mammal Guide of
Southern Africa.
• Sinclair, I.; Hockey, P.; Tarboton, W. (2002).
Birds of Southern Africa.
• Lonely planet (2002). Watching wildlife
Southern Africa.
• De la Peña, M.; Rumboll, M. (1998). Birds of
Southern South America and Antarctica.

Welwitchia

Baobab africà
Welwitchia mirabilis
Adansonia digitata

PLANTA / ARBRE

Situació i accés
La ruta la vam fer amb un turisme normal. Hi ha
accés arreu, encara que és millor i més confor
table anar amb 4x4. Només hi ha una carretera

asfaltada, la resta és de graveta.

Visats i permisos
Els espanyols no necessiten visat, només el

passaport amb una vigència de 6 mesos.

Condicions sanitàries

Alguna zona està afectada per malària i schis
tosomiasis.

Època aconsellable
De maig a octubre és considerada la tempora-

da més agradable, època seca. Cal evitar la
visita al parc nacional d'Etosha i Namib del des
embre a març, època extremadament caloro
sa ..

Material

Farmaciola, bon calçat, tenda, sac de dormir,
roba de recanvi, ...

Allotjament i menjar
El més barat és el càmping. Prohibida l'acam

pada lliure per la fauna salvatge que viu en lli
bertat.

A les capitals el més barat són els albergs.
També hi ha allotjaments més cars.

Moneda
La moneda del país és el dòlar de Namíbia.

Costtotal:
15 dies a Namíbia més 15 dies a Sud-àfrica va

costar 2.600€/persona.
Inclòs vols, allotjament, àpats, entrades a parcs
nacionals, regals, trucades, transport intern.
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Lao Tsé sembla ser que visqué en el s.

IV aC. A través del seu /libre Tao Te

King (El /libre del Tao) creà les bases
de la seva filosofia centrada en la idea
del Tao, el camí, donant origen al
taoisme. El taoisme representa l'as

pecte místic i esotèric de la tradició
xinesa, davant del confucianisme que
en representa més l'aspecte exterior,
de les convencions i els ritus. El Tao
és pot resumir en unes poques idees:
la unitat de tots els fenòmens humans i
el món, la importància de mantenir la

simplicitat original de la naturalesa

humana, el peril! del govern massa

actiu, la doctrina de la no-acció, les /Ii-

Confuci (551- 479 aC) predicà una

doctrina centrada en la recerca de la
virtut moral basada en l'amistat, l'equi
tat i el respecte a la tradició. Aquestes
virtuts s'adquireixen amb els anys de

pràctica. Els déus per tant no tenen

importància en aquesta filosofia.

A la Xina el taoisme venera cinc grans mun

tanyes sagrades que representen els quatre
punts cardinals i un centre. En aquest article

parlarem de dues d'elles: la muntanya de
l'est, el Taishan i la de l'oest, el Huàshan. Els
budistes veneren quatre grans muntanyes:
Wutai Shan, Jiuhua Shan, Putuo Shan i
l'Emei Shan. Nosaltres ens acostarem a

aquesta última situada a la província de
Sichuan. Finalment, el Huangshan a

Muntanya Groga, una de les muntanyes més

sagrades de tot el país és el focus de venera

ció dels practicants del confucianisme.

Per tant, Taishan, Huangshan, Huàshan i

Emei Shan són només una tria de muntanyes
sagrades representants de tres corrents reli

giosos diferents. Què tenen doncs en comú?
No poques coses; mirem d'enumerar-ne algu
nes. Totes quatre tenen una marcada vertica
litat rocallosa i exuberància en la vegetació.
En època estival el temps pot ser més aviat
humit i boirós, per bé que amb una mica de
sort pot fer un sol de justícia. Totes quatre dis

posen d'unes inacabables i trencadores esca

linates tallades a la roca que permeten cada

any l'ascensió a milions de ciutadans xinesos

que s'hi acosten més amb un sentit de pere
grinació que d'atracció turística. Sempre hau
rem de pagar una entrada per accedir-hi i

alguns xinesos espavilats miraran de fer-nos

gastar els diners en les bestieses més diver
ses com souvenirs d'allò més kitsch a bé uns

serveis de portament a lloms d'home d'allò
més degradant. El fet de contemplar la sortida
del sol és un dels moments més esperats pels
visitants. A totes les muntanyes, hi trobem
nombrosos petits temples i monestirs, mai un

de sol. Sovint es pot dormir en monestirs prop
del cims a altemativament en hotelets a allot

jaments de preus ben diversos. Ah!, i el millor,
totes disposen d'un a més telefèrics que per
meten una ràpida aproximació a la part alta
de la muntanya permetent-nos així fer la des
coberta de la muntanya per les trencadores

escales, cara avall.
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çons d'humilitat, quietud i calma, con

tra el peri/l de la força i I'orgu/l. En

resum l'equilibri entre l'home i el cos

mos: són els principis del Yin i del

Yang, els oposats que es complemen
ten per formar un tot.

L'èmfasi del taoisme en a/lò que és
natural i espontani en l'home és el con

trapunt als aspectes socials, organitza
tius i rituals que proposa Confuci. La
síntesi d'aquestes dues filosofies ha

configurat des de fa més de dos mil

anys el caràcter xinès i li ha conferit el
seu especial sentit de l'equilibri. I quina
relació guarda tot això amb la muntan

ya? L'home que cerca el camí de la vir
tut veu en el paisatge una suma d'a

quests principis complementaris de
forma que s'hi arriben a sintetitzar al
màxim. En xinès paisatge s'escriu amb
dos caràcters Shan, muntanya i Shui ,

aigua. La muntanya és el principi del

Yang, les boires i els rius són el Yin.

Joves fent una ofrena a la deessa de la fertilitat
al Taishan

,
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L'escalinata del Camí del Mig al Taishan



Taiebar: r.sq-s m

(província de S/lOdong)

El Taishan és sens dubte la muntanya més

sagrada a venerada pel taoisme en parti
cular i pels xinesos en general. Tant és així

que cada any rep més de 6 milions de visi

tants, que, tot s'ha de dir no ajuden gens a

la preservació del seu entorn natural i cul
tural que la feu mereixedora de ser decla
rat per la UNESCO Patrimoni de la
Humanitat l'any 1987. Diuen que des d'a

quí dalt Confuci exclamà "que petit és el
Món!". També diuen que en contemplar-hi
una sortida de sol Mao Tse Tung afegí
"l'Orient és roig". Si nosaltres fem l'ascen
sió dels seus 6.660 esglaons, que simbolit
zen un ascens al cel podrem exclamar
merescudament "quin mal de cames!".

Per arribar a aquesta muntanya hem de

prendre un tren que uneixi Beijing (a 9h)
amb Shanghai (a 11 h) i aturar-nos a Tai'an.
Sense temps ni de flairar la ciutat us vin
dran a buscar els conductors dels minibu
sos fent-vos afanyar si no voleu perdre el

primer bus cap al Taishan. I és que el turis
ta occidental que s'atura aquí és evident

que ho fa per anar a la muntanya. Sense
saber com, al capdamunt d'una carretera
de revolts que s'enfila ràpidament, el mini
bús us deixarà a mig camí de pujada, a la

Zongtian Mén (la Porta de Mig Camí al

Cel). D'aquí teniu dues alternatives: agafar
el funicular fins a dalt de la muntanya a afe

gir-vos a la munió de xinesos que, seguint
l'anomenat camí central pugen a peu des
de la base de la muntanya on hi ha el
Primer Are cap al Cel, Tianxià Diyimén.
Fins a la porta superior a tercera Porta del
Cel, la Nantiàn Mén, queden encara 600 m

de pujada i són sens dubte els més drets.
Val la pena fer-los, sense pressa, en un

parell d'hores per poder viure i compartir el

que representa la pujada al Taishan i fer
nos mereixedors de la joia que aporta arri-

Esperant la sortida del sol a Huangshan
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Típics gravats de Sutres a les parets del Taishan
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bar a la tercera porta. Mentre pugem segu
rament més frescos que molts del xinesos

que ens creuarem rebrem paraules d'ànim
i de complicitat. Un cop a la Nantiàn Mén
fem una ullada enrere cap a la increïble
escalinata que resseguint una magnífica
vall hem pujat parcialment i que demà bai
xarem fins a la seva base.

Ens trobem en un pati envoltat de petits
temples on xinesos de totes les edats fan
ofrenes de llargues barretes d'encens
davant de cada temple. Una parella de
joves fa l'ofrena i prega davant la Dama
del Taishan, deessa de la fertilitat del pan
teó taoista per tal d'assegurar-se descen
dència. Uns metres més enllà, potser s'a
turaran davant un petit temple Budista i és
que, com ja s'ha dit, els xinesos superpo
sen les diferents creences i tradicions
sense que això els suposi cap conflicte. Si
sortim de la zona dels temples el cim del
Taishan s'assembla cada cop més a un

poblet amb restaurants, botigues i hotelets .

Ens instal-lem i anem a veure el Bixia Ci,
Temple dels Núvols Blaus, un magnífic



temple apartat del nucli principal on guar
des fusell en mà custodien l'estatueta de la
Princesa dels Núvols Blaus al pati central.
Deixem per l'endemà la caminada fins al

punt més alt de la muntanya per contem

plar-hi, si és que els núvols del capvespre
se'n van, la sortida del sol.

A les cinc del matí ens desperten per tal

que no ens perdem l'espectacle. Hi ha
boira i fa una fresca important. Els conser

ges de l'hotel ofereixen als clients xinesos
abries militars per abrigar-se a canvi d'uns

quants yuans. Se senten força contrariats i

una mica ofesos quan els rebutgem i els
mostrem els nostres folres polars. Enmig
de la boira ens afegim a la cua de gent que
per un camí empedrat guanya en menys
de vint minuts el Pic i el Temple de

l'Emperador de Jade de 1.545 m. El dia

clareja, centenars de xinesos amb abrics
verds fins als peus esperen un moment

màgic que finalment no arribarà. La boira
no deixa veure el sol, ni el mar, ni el proper
riu Groc. No parlarem de mala sort quan
estadísticament hi ha més dies ennuvolats

que amb cel net. Després d'esmorzar

emprenem el llarg camí de baixada dels
6.660 esglaons. El tram més dret és el terç
inicial i desfem el camí del dia anterior. De la
Porta del Mig en avall el pendent se suavit

za, trobem molts llocs on comprar menjar o

alguna beguda. Són importants al Taishan
els gravats sobre grans roques de Sutres (
màximes o fragments de discursos de

Buda). En veiem en llocs d'accés impossi
ble. AI llarg de tot el recorregut ens creuem

amb centenars de traginers que pugen a les
seves espatlles tot el que els visitants consu

miran dalt del cim. Sorprèn que no s'utilitzin
els funiculars, podem suposar que els seus

sous són miserables per la duresa de la
feina que fan. Traginen els paquets recolzats
als dos extrems d'un tros de bambú que por
ten sobre les seves hipertrofiades espatlles.
Arribats a la porta inferior anomenada
Primer Arc Cap al Cel fa la xafogor de mig
dia, som als afores de Tai'an i abans d'agafar
un minibús de retorn a l'estació de tren apro
fitem per fer un banyen una piscina pública.
Aquest vespre agafarern un tren cap al

Huangshan.

Huangshan f.86q. m

(província d' flnhui)

Probablement el Huangshan és, juntament
amb Güilín, el paisatge més conegut, admi
rat i representatiu de la Xina. El seu nom

Muntanya Groga no té res a veure amb els
seus colors naturals sinó amb la visita que el

llegendari Emperador Groc hi va fer a la
recerca de la fórmula secreta de la immorta
litat. Es tracta d'un massís muntanyós de
1.200 Km2, 40 quilòmetres d'ample per 30

de nord a sud, en què sobresurten 70 pics o

pinacles de roca, deis quals una trentena

passen dels 1.500 m. És també Patrimoni de
la Humanitat i es pot visitar bé en un parell
de dies. A vol d'ocell es troba a 360 quilòme
tres al sud-oest de Shanghai i a 180 de la

Vertiginosa filera humana encarant els cims més alts de Huangshan
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Tipic paisatge amb pins del Huangshan a la posta de sol
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bonica ciutat de Hangzhou. Per anar-hi ens

hem d'adreçar a la ciutat de Tunxi, rebateja
da amb el nom de Huangshan Shi, literal
ment Ciutat Huangshan. Nosaltres hi arribà

rem amb un tren directe des del Taishan

després de 26 hores de viatge. S'hi pot
accedir amb tren a autobús des de Shanghai
a Hangzhou. De l'estació de Tunxi surten

autobusos que en una hora i mitja recorren

els 70 Km i ens porten al peu de la muntan

ya al poble de Tangkou, on haurem de can

viar a uns microbusos que acabaran l'aproxi
mació. Si al Taishan una gran part de la gent
puja a peu aquí la majoria ho fa utilitzant un

dels tres grans funiculars que per diferents
vessants de la muntanya ens deixen a la

part alta. Nosaltres prenem el de Yungú Si

després d'una bona espera fent cua, l'alter

nativa és l'anomenada ruta oriental cap al
cim de 7.5 Km d'escales. Aquest telefèric
ens deixa a la zona central de la muntanya.
En primer lloc caldrà buscar allotjament per
a la nit en un dels hotels que hi trobem.
Havent dinat ja podrem començar a voltar un

laberint de camins empedrats que ens ani
ran portant als miradors més penjats i increï
bles des d'on apreciarem l'essència d'aquest
paisatge caracteritzat pels retorçats pins
autòctons, pinus huangshanensis, arrapats a

fantàstiques agulles de roca sobre un mar de
núvols. Contemplant-ho ens adonem que els
clàssics paisatges que tantes vegades hem
vist pintats amb tinta sobre seda no tenen

res d'idealistes sinó que són, de fet, una

fidel representació de la realitat. És memora

ble la posta de sol sobre una carena de cims
arrodonits que recorda l'esquena d'un drac.
Més encara ho serà la sortida del sol. A pocs
minuts de la zona central d'hotels hi trobem
el mirador de Quingliáng Tái a la zona de
Beihai. Cal ser matiner i prendre una bona

posició ja que finalment s'hi concentraran

molts centenars de xinesos gaudint, aquest
cop sí, d'una albada única de colors can-



viants d'un lila-roig fins a un groc blanquinós,
sobre un mar de núvols en els quals els pics
coberts de pins en sobresurten com si fossin
illes. Espectacle sublim! Tot culmina amb el

primer raig de sol directe que arrenca dels
embadalits espectadors un Oh! d'admiració
seguit d'un espontani esclat de joia, proper a

un èxtasi col·lectiu. És una experiència
única, recomanable, inoblidable.

Després tothom torna al seu hotel a esmor

zar. Finalment, comencem un llarg recorre

gut que ens ocuparà tot el matí de la zona

central del Huangshan que ens ha de portar
fins al telefèric de Yuping. El recorregut
sempre sobre camins empedrats i esglaons
tallats a la roca és una sorpresa darrere
d'una altra: ara un mirador, ara unes escales
encastades a la roca sobre un buit que gela
la sang, ara un pas tallat a la roca que obli

ga a fer torns per pujar o baixar, ara un túnel
dintre la roca. I sempre la verdor dels pins
contrastant amb el gris fosc de la roca.

Aquest recorregut culmina al Pic de la Flor
de Lotus a 1.864 m, on ens porten unes

increïbles i verticals escales tallades a la
roca. Dalt d'aquesta vertiginosa agulla de
roca contemplem tot el conjunt del massís
mentre els xinesos fan cua per fer-se la foto
d'ells al cim i moltes parelles de joves es

prometen amor etern deixant a les cadenes
de protecció cadenats que porten el seus

noms gravats. Baixant del cim ens trobem
amb un conjunt d'hotels situats al voltant de
l'arribada del telefèric de Yuping Feng. Ens
trobem al capdamunt de l'anomenada ruta

occidental d'accés al Huangshan, més llar

ga que l'oriental, fa 15 Km. A primera hora
de la tarda les boires ja pugen i desistim de
baixar a peu pel que promet ser un trenca

cames. El telefèric ens deixa al peu de la

muntanya a una zona d'aigües termals on

podem agafar transport de tornada a

Tangkou i després a Tunxi.

Huà8nan 2. '60 m

Camins tallats a la roca del Huangshan

Darrers trams d'escales del Lotus Peak, punt més alt del Huangshan

( prooiocio de SAaanKí)

Si Taishan és la més sagrada i

Huangshan la més bonica, podem afirmar
que Huàshan és la més vertiginosa.
Recordem que és una de les cinc mun

tanyes venerades pel taoisme. Per acce

dir-hi hem d'anar a Xian una de les ciu
tats més grans del país que qualsevol
tour operador inclou a la ruta per tal de
visitar el cèlebre exèrcit de terracota amb
què es va fer enterrar un emperador
xinès fa més de dos mil anys. A Xian hem
d'anar a l'estació d'autobusos davant de
la del tren i agafar un minibús que en

dues hores i mitja recorre els 120 Km que
porten a Huàshan. Si anem amb pressa
podem fer la visita en un dia, pujant i bai
xant amb un únic telefèric, ja que el con

junt no és gaire gran. Nosaltres tenim

temps i per tal de tenir-ne una visió global
optem per pujar i baixar a peu, dormint a

la muntanya. La forma del massís recor

da una pala o una raqueta encarada al
sud en què la part ampla és ocupada per
un nucli de granit que s'enlaira sobre el
buit coronat per tres cims, i el mànec és

excursionísrne 15
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una llarga i esmolada aresta de roca on

fa cap el telefèric. En haver optat per
pujar a peu resseguim la històrica via
d'accés al massís. El camí és un seguit
d'escales amples molt ben tallades a la
roca amb passamans als llocs on cal però
amb alguns trams que freguen la total
verticalitat. De nou ens creuem amb tragi
ners que pugen a les espatlles els que
viures per tota la munió d'hotels i mones

tirs de la muntanya. Faxafogor i en

aquest tram hi ha pocs llocs on trobar

beguda. Arribem a l'estació superior del
telefèric al cap de dues hores. Allí ens

trobem de tot per menjar i beure i molts
xinesos. Ens atansem en pocs minuts al
Bei Feng a pic nord a l'extrem del "mànec"
de la muntanya de 1.615 m i admirem l'aï
llament del nucli central. Distingim de

lluny l'estreta aresta de roca que amb

tallats a banda i banda hi dóna accés, és
un coll d'ampolla de pas obligat. Quan
ens hi trobem entenem que hi hagi gent
que, garratibada pel vertigen, baixi

aquest tram d'escales amb el cul tocant a

terra. Un cop al cor del massís busquem
allotjament en un senzill hotel on passa
rem la nit i gaudim d'una bonica posta de
sol. Ben frescos al matí gaudim des d'un
mirador d'una velada sortida de sol amb

poca companyia ja que, com hem dit,
molts visitants vénen i se'n van el mateix
dia. Comencem l'ascensió als tres cims
centrals. Al primer el Dong Feng a pic
oriental de 2.100 m hi accedim per un

al·lucinant tram vertical d'escales. Entre

aquest cim i el principal el camí ens

aboca a una sorpresa: el caminet d'accés

a una cova on havia viscut un sant ermi
tà. La cova és abocada al buit uns trenta

metres per sota el cingle. L'accés es fa

per una canal de roca equipada amb uns

precaris barrots de ferro i per unes pas
sarel·les de fusta sobre un tallat de cinc
cents metres totalment desprotegit.
Sorprèn la total manca de seguretat i la
inconsciència amb què, sobretot joves
xinesos, fan el recorregut d'anada i torna

da. El cim central a sud és el Nan Feng
on culmina el massís a 2.160 m, és un

senzill llom arrodonit de granit on de nou

trobem milers de cadenats deixats per
Vista dels tres cims centrals del Huanshan des de l'aresta del Dragó Vert

Vertiginós i desprotegit camí a la cova d'un antic ermità
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joves enamorats a les cadenes de pro
tecció. Seguint un camí evident fem cap
al bonic i espectacular conjunt del Xi

Feng a Pic Occidental de 2.083 m. A
tocar del tallat hi ha un bonic monestir i

un hotelet on finalment parem a menjar.
Retornem després fins gairebé l'estació

superior del funicular i allí emprenem la
baixada pel camí tradicional d'accés a la

muntanya que recorre el vessant occi

dental, pel costat oposat al que hem

pujat. El primer tram és molt dret i essen

cialment són escales tallades a la roca,

anem creuant-nos amb xinesos ben

suats que fan l'ascensió a peu. Quan

perd verticalitat ens trobem al fons d'una

feréstega vall on anem guanyant pers

pectiva sobre el conjunt de la muntanya.
El camí ens porta cap al poble de

Huàshan on podrem agafar transport de
tornada a Xian.



Vertiginoses i perilloses escales camí del Huangshan

Eme; Shan 3.099 m

(província de Sic.huan)

Per anar a l'Emei Shan cal anar a la ciutat de

Chengdú, capital del Sichuan, la província
més poblada de la Xina amb 85 milions d'ha
bitants AI Sichuan és on viu l'ós panda i mitja
província és d'ètnia i cultura tibetana. La
moderna Chengdú és, amb els seus 10

milions d'habitants, la ciutat més important
del sud-est xinès. De l'estació d'autobusos
de Xinnanmén prenem un autobús que en

dues hores i mitja ens deixa al poble d'Emei
a 150 km de la capital. Allí prenem una fur

goneta col-lectiva que en més d'una hora de
carretereta de muntanya s'enfila als 2.540 m

de Jieyin Dian, punt d'entrada superior a la

muntanya per aquells qui només desitgen
visitar-ne el cim o bé recórrer-la en sentit de
baixada. Òbviament els qui s'ho prenen com

una peregrinació pugen a peu, en un parell
de dies, des de la base situada a 550 m i

salvant 2.525 m de desnivell fins al Jinding
Peak, el cim Daurat. L' orografia de la mun

tanya no ofereix una única ruta d'ascens
descens sinó que se'n compten fins a tres

de principals que gairebé salven el mateix
desnivell: la més directa i curta que comença
passant pel monestir de Wannian Sl, la mit

jana que comença per les gorges de

Wuxiangang i el monestir de Quinyin Ge i la
més llarga que s'inicia al monestir de

Baoguó Sl. Diguem que l'Emei és una mun

tanya tan gran i el seu desnivell tan impor
tant que només les dues primeres rutes es

completen bé en una llarga jornada si anem

cara avall. La tercera obliga a fer una segona
nit a la muntanya. En qualsevol cas el mal de
cames està més que garantit per uns quants
dies

Situats a Jieyin Dian paguem l'entrada a la

muntanya, força cara, la UNESCO l'ha
declarat Patrimoni de la Humanitat, i comen

cem a pujar als 540 m que queden fins al
cim. Un gran telefèric ens podria estalviar la

pujada però optem per fer, ni que només

sigui una cinquena part de l'ascensió, a peu.
Sobta ben aviat la gentada que puja i baixa

per aquí i la presència de venedors de tota

mena, records minerals i vegetals, plantes i

arrels medicinals, begudes i menjars. Molts

pugen i baixen aquest tram i havent estat

al cim es donen per satisfets perdent-se la
vertadera essència de l'Emei que són les
tres llargues rutes abans esmentades. El

següent que sobta és la presència de micos
adults i també cries mirant d'obtenir menjar
dels turistes, que poden arribar a posar-se
agressius si els mostrem el menjar que por
tem i només els en donem una part. Ull amb
deixar la motxilla al terra! perquè s'hi llença
ran a sobre. L'Emei és exuberància en la

vegetació i, a l'estiu, humitat i boires estan

ben garantides. En arribar dalt ens trobem

prop del cim del Jinding de 3.077 m ocupat
per un gran monestir budista amb un gran
pati interior. Ens hi quedarem a dormir. Prop
d'allí una mica amagats sota el cim hi ha un

grup de quatre hotelets on també és possible
fer-hi nit. El cim de la muntanya és una gran
prada verda amb un impressionant tallat de

Portajadors de persones esperant clientela a mig camí de I'Emei Shan
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dos mil metres al vessant est. El punt més alt
és el Wanfo Ding de 3.099 m al qual anem

tot planejant per un corriol evident en una

hora de cami. Cal dir que hi ha un modern
trenet turístic monorail que fa el recorregut
en pocs minuts i que no pocs xinesos s'en

gresquen a pujar-hi. A 3.000 m fa fresca a

fins i tot fred i són molts els xinesos despre
vinguts que acaben llogant vells abrics mili
tars. AI monestir i al voltant del cim s'imposa
el verd militar. A la tarda s'imposa un mera

vellós mar de núvols per sobre del qual
queda el cim. Dormir en un monestir budista
té el seu encant. La majoria dels monestirs

que anirem veient tenen una estàtua del
Buda en un temple elevat presidint un gran
pati quadrat. No pensem que són d'estil tibe

tà, els pocs monjos que trobem tampoc ves

teixen com al Tibet. La tradició budista xine
sa té els seus propis trets. De bon matí la
boira ens envolta i fins i tot plovisqueja.
Comencem a tirar avall i amb l'ajut dels

mapes prou clars que ofereixen amb l'entra
da anem triant la ruta a seguir. Escales i més
escales avall, val més prendre-s'ho amb
calma i procurar anar gaudint del paisatge,
de les profundes gorges envaïdes per una

vegetació subtropical, exuberant. Faxafogor
i al voltant del monestir penjat de Xiang Chi
trobem una gran concentració de micos.

Aquí el camí se separa en dos i hem de

prendre una decisió sobre quina ruta

seguim. Ens decantem per la del mig, que fa

cap a unes gorges. Les hores passen, les
escales no s'acaben mai i les cames comen

cen a fer mal. Com més avall més portadors
trobem que s'ofereixen a carregar-nos a

nosaltres! I és que no tothom que inicia la

pujada es veu amb cor d'acabar-la.
Normalment és entre dos homes que, amb

ajuda d'una llitera, acaben carregant al

peregrí a peregrina esgotada en qüestió, el

preu a pagar dependrà de la distància.
Cada hora apareix un nou temple a un petit

monestir alguns ben abocats al buit tots

amb bones vistes. Els visitem tots, s'hi res

pira pau i encens. A I'Emei, en ser tan gran,
hi ha menys concentració de gent i tot té
un aire més serè, més místic, més real.
Les boires també ajuden a donar aquest
aire de viatge en el temps tot baixant

aquesta muntanya. A la tarda, per sota els
mil metres la ruta s'endinsa en unes gor
ges estretes on baixa molta aigua i per
descomptat hi ha un camí ben traçat i pro
tegit per travessar-les. Es comença a fer
fosc quan arribem al monestir de Qingyin
Ge, gran amb unes boniques estàtues dau
rades del Buda, en un entorn amb molta

aigua. Podríem sortir de la muntanya però
embriagats per l'ambient que s'hi respira
ens ve molt de gust quedar-nos a dormir
una segona nit. L'endemà en poc més
d'una hora arribem al peu de la muntanya i
fem cap al soroll dels cotxes i microbusos.
Abans de tornar a Chengdú anirem a pas
sar el dia a la propera ciutat de Leshan on

no hem de deixar de veure l'estàtua del
Buda assegut més gran del món, és sen

zillament impressionant. Enrere queda una

llarga i inoblidable jornada que ha estat un

parèntesi de pau i de comunió amb la natu
ra en la sorollosa i agitada Xina.

Harmonia i integració d'un temple budista a I'Emei Shan
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Els micos són un element molt característic dels camins de I'Emei Shan



activa't

Ferrada de Rocher Jaune:

Les Diablerets

De totes les ferrades aquest és un dels flanquejos més fotogènies i espectaculars

Hi ha ferrades que val la pena conèixer, i

aquesta n'és una .. Ja fa uns quants anys
en un dels llibres de Gerard Papandreu,
un deis pares de les ferrades modernes a

França, una fotografia va copsar el nostre

interès. Vam voler ser nosaltres els prota
gonistes de la mateixa fotografia. La foto

grafia era un flanqueig espectacular, aeri,
al mig d'un entorn d'alta muntanya que
prometia una d'aquelles jornades inobli
dables si ensopeguem un bon dia.

En la ferrada de Rocher Jaune, Les

Diablerets, és un pecat oblidar la càmera
de fotografiar ja que tota la ferrada és
molt espectacular. No és ni la ferrada més

llarga, ni la més difícil. És senzillament

preciosa, amb un dels flanquejos més

espectaculars i fotogènics, amb ambient i

un entorn de pel·lícula. Catalogada de

MD, equilibrada, homogènia amb passat
ges originals de tota mena. Divertida i
recomanable.

Per l'aproximació i el descens tenim dues

opcions: la còmoda, no econòmica i més
descansada a la més llarga.

Del Col du Pillon, un telefèric ens porta a

la Gare superieure du telephèrique, de
1.540 m a 2.525 m. L'alternativa mixta és

prendre només el bitllet de pujada i baixar

caminant, unes 2 hores.

Diem que no és gaire econòmica ja que el
seu cost és aproximadament uns 15€ d'a
nada i uns 25€ de tornada. Una mica car

per tan sols 1.000 m de desnivell que hi
ha fins a l'estació intermèdia del telefèric.

No és difícil estar d'acord amb en

Reihnold Messner quan afirma que les
ferrades són el vessant extrem de l'excur
sionisme. Últimament l'estil més esportiu
de les ferrades franceses ha dividit i espe
cialitzat aquesta activitat amb ferrades

clàssiques, esportives i les que tlarregen
les dues filosofies.

Personalment, a nosaltres, ens agraden
més les ferrades de tall clàssic, ja que s'a
costen més a la manera d'entendre l'excur
sionisme i el muntanyisme. Aquestes ferra
des assoleixen un cim a bé fan una

travessa.

En canvi, les ferrades de filosofia més

esportiva no deixen de ser una simple
activitat gimnàstica, algunes per cert molt

atlètiques i físiques. Acostumen a ser molt
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breus, normalment d'un hora. Semblen acti
vitats indor, amb una aproximació i descens

reduïts a la mínima expressió. Tot plegat
massa artificial i de poc compromís.

L'ambientació a l'exposició són valors a tenir
en compte a l'hora de valorar una ferrada.
Tant és així que en la valoració i graduació de
les dificultats a Suïssa i França se'n fa una en

6 graus de dificultat, com a l'escalada. També
es valora la tècnica, si són d'alta a baixa mun

tanya, i el grau d'exposició al buit.

Per sort, tenim tot un ventall de ferrades que
combinen l'espectacularitat de les ferrades

franceses i l'estil més muntanyenc de les
ferrades típiques de Dolomites. De la barre

ja d'aquests dos conceptes en surten perles
a ferrades com aquesta. A casa nostra

podríem destacar la de Montserrat (la
Teresina) a la d'Oliana (la Regina).

Una ferrada amb grans sensacions i ambient
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Una ferrada és quelcom més que fer gim
nàstica, per als excursionistes les ferrades

llargues i amb ambient d'alta muntanya
són les més atractives. A partir d'aquest
handicap només cal triar el grau de dificul

tat tècnica que s'adeqüi al nostre nivell.

En aquestes ferrades la dificultat tècnica

ve donada per l'exigència física: quan més

atlètica, més dificultat. I el mateix en el cas

contrari.

La ubicació en l'alta muntanya ens orienta

sobre una dificultat més subjectiva ja que
intervé l'experiència de l'usuari per saber

contrarestar els canvis meteorològics amb
un equipament adequat. Això sembla el
consell de l'avi i tot excursionista ja sap com

ha d'anar preparat a la muntanya, però
podríem citar com exemple l'estiu de l'any
passat que varen morir dos excursionistes a

Dolomites, a la ferrada Olivieri al cim de la

Civeta: congelacions en ple mes d'agost.

El punt de sortida de la ferrada Rocher

Jaune és l'aparcament gratuït del Coll du

Pillon a 1.525 m, on també trobarem les ins

tal' lacions del telefèric.

Si accedim pel telefèric cal prendre el sen

der al sud-oest per on puja el camí del coll

du Pillon. Anem baixant i passem una case

ta refugi del CAS, seguim pel camí i als

pocs metres ja veurem a la dreta el cable

d'inici de la ferrada.

Si vinguéssim caminant arribaríem al

mateix punt després d'unes 2h30 min-3h

d'aproximació. Des del telecabina ho

farem en 20 min. Inaugurada el 10 d'octu

bre del 1999 pel Festival Internacional de

Cinema de Muntanya a Diablerets.



Iniciem la ferrada per graons per anar a

cercar una minúscula vira molt aèria tal
com diu una web de Suïssa "passatge
vertical, traverses extremely exposed",
"pure adrenalin". Aquestes paraules ja
ho defineixen tot.

Als pocs minuts trobem un pas CUriOS

anomenat el pas del gat. Ajupits per un

tauló de fusta enllacem dos punts sepa
rats on queda interrompuda la vira que
anem seguint. Més endavant la vira s'a

caba, i al davant tenim un mur llis i verti

cal. És el pas més espectacular, on no hi

ha cap mena de pressa per als peus.
Unes plaques anomenades "pédale ou

marche" de 1 Ox8cm, accentuen encara

més la sensació d'espectacularitat del

passatge. Més endavant, passarem per

l'interior d'una gran llastra, com una peti
ta gruta. Després arribem al tram final
amb tot un seguit de desploms.

És la part més vertical i atlètica de tota

la ferrada. Arribem al cim de la Tête de
Chamois i amb poc més de 10 minuts,
en lleugera pujada, al telefèric. Si vol

guéssim tornar caminant seguiríem el
mateix camí d'aproximació a la ferrada.

L'atractiu d'aquesta ferrada va més enllà

de la dificultat. La bellesa de l'entorn, l'es

tètica del seu traçat i l'adrenalina que s'hi

respira en tot el seu recorregut són els al'

licients que la fan del tot recomanable.
L'insòlit pas de la gruta on finalitza lavira. Encetant un tram vertical anomenat el Mur.

L'ambient i l'exposició són dues característiques típiques d'aquesta preciosa ferrada

A l'anterior revista, el nom del refugi Tornay que surt al croquis, és una errada i al seu lloc ha de posar Refugi de la Golese excursionisme 21
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(tel. 977267 128/617808816)
• Altitud: 1.090 metres.
• Situat als Ports de Beseit i al vessant nord del Caro.
o Té una capacitat de 60 places.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Excursions,

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.

o Altitud: 2.340 metres .

o Pirineu, Valiferrera .

o Comarca: Paliars Sobirà.
o Capacitat: 16 places.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Escalada,

Esqui de Muntanya.

o Aititud: 2.460 metres.
o Pirineu, vali de Gerber.
o Comarca: Pallars Sobirà.
o Capacitat: 16 piaces.
o Activitats: Muntanya, Travesses, Escaiada,

Esquí de Muntanya.

(tel. 608 736 714 www.refugirebostcat)
o Altitud: 1.670 metres.
o Vessant S. de la Tossa d'Alp
o Comarca: Berguedà.
o Capacitat: 60 places.
o Activitats: Ascensions, Passejades,

Travesses, BTT, Escalada, Senderisme

• Altitud: 2.200 metres.
o Pirineu català, massís de Marimanya,

al S. de l'estany d'Airoto.
o Comarca: Pallars Sobirà.
o Capacitat: 12 places
o Activitats: Muntanya, Escalada,

Esqui de muntanya, Travesses.

(tel. 686541 983 i 661 248344)
o Altitud: 730 metres.
o Vessant nord de la Serra de Rubió.
o Comarca: Anoia.
o Capacitat: 45 places.
o Activitats: Travesses, Passejades, BTT, Excursions,

Senderisme.

1oI.I,";;"¡¡";;;¡"¡IA.I."" (Xalet i refugi)
(tel. 646744 669/972 145 107)
o Aititud: 1.505 metres.
o La Molina, al Barri del Sitjar.
o Comarca: Cerdanya.
o Capacitat: 65 places.
o Activitats: Muntanya, Esqui, Esquí de muntanya,

Passejades, Espeleologia.

(tel. 933 329 454)
• Altitud: a nivell del mar.

o Massís del Garraf.
o Comarca: Garraf.

Davant de l'estació tren de Garraf
o Capacitat: 14 Places.
'Obert nomès la temporada d'estiu.

. -

o Altitud: O metres .

• Riba dreta de la riera de Merlès,
entre I'Hostalet i el Cobert de Puigcerc6s.

o Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà.
o Capacitat: 26 places (calefacció, serveis

i menjar casolà).
o Activitats: Senderisme, travesses, BIT, pesca.

.
.

i�
I •

�
•

<

-

-Ir

o Aititud: 968 metres.
o AI nord oest del massls dels Ports.
o Comarca: Terra Alta.
o Capacitat: 20 places.
o Activitats: Ascensions, Travesses, BIT,

Senderisme, Espeleologia.



Corrent amb el teu gos:
Text de Joan M. Vives i Teixidó

Fotografies de Marta Rosàs i Segarra

Què és el canicross?

El canicross és una modalitat esportiva a

mig camí entre les curses de muntanya i

els esports de trineus amb gossos; es

tracta, doncs, de córrer lligat amb el gos.

D'on va sorgir el canicross?

Si parlem d'esports que es practiquin
amb un gos, a moltes persones els

passa pel cap les curses amb trineus.

Aquest tipus de curses s'han conegut
mitjançant la Pirena, una cursa que ja
podem considerar com a tradicional de
cada hivern al Pirineu. La imatge d'un tir
de gossos nòrdics (huskies) estirant un

trineu pel mig d'un entorn nevat és la
més habitual. El múixing, que és el nom

d'aquesta activitat, és l'origen d'altres

esports amb gossos. En la mateixa
cursa ja és habitual veure algun practi
cant d'skij6ring. En aquesta activitat, el
múixer va amb esquís estirat per un a

dos gossos. Una altra variant és la pulca
escandinava, una mena de trineu que,
tradicionalment, es feia servir per al

transport.

Quan no hi ha neu, els múixers s'entrenen
amb una mena de carretons amb rodes

que reprodueixen les característiques dels

trineus, però també podem fer bikej6ring,
és a dir, anar amb la BTT estirada per un

gos. Finalment, tenim I' especialitat més

fàcil, pel que fa a material (i que és la que
ens ocupa), el canicross.

El múixing va aparèixer, a Catalunya, als

anys 90 del segle passat i qui ha divulgat
més l'activitat del canicross ha estat

l'Associació Espanyola de Múixers ..

En altres països d'Europa, també es

practica el canicross; a França, per
exemple ja hi ha una federació específi
ca, la FLSC (Fédération d'Sports et

Loisirs Canins). A Catalunya no hi ha una

federació específica i els corredors
vénen d'àmbits tan diferents com el rnúí

xing, l'atletisme, les curses de muntanya
i I'agility.
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Campionat d'Espanya de canicross 2007

Què necessitem per

practicar el canicross?

Material

El material per practicar canicross és molt
senzill i està compost d'un arnès de tir

per al gos, una línia de tir que uneix el

gos i el corredor i d'un cinturó per al
corredor.

L'arnès de tir és lleugerament diferent
dels arnesos que s'utilitzen per al passeig
i permet al gos que pugui córrer sense

cap molèstia a les potes ni a l'estèrnum.
Tot i així, en les curses, s'admeten arne

sos que no siguin específics de tir, però
que tinguin una zona encoixinada per tal
d'evitar el fregament.

La línia de tir ha de ser, com a màxim, de
2 metres de llarg i ha de tenir un sistema
amortidor per tal de reduir les estrebades
tant per al corredor com per al gas.

Cinturó del corredor i línia de tir



el canicross
El corredor va lligat a la línia de tir mitjan
çant un cinturó. Ha de ser un cinturó

ample per protegir la ronyonada i que
permeti unir-lo a la línia de tir mitjançant
un mosquetó. També es poden admetre

els arnesos d'escalada.

També hem de tenir present que el can i

cross és una activitat d'hivern i normal

ment ja portarem guants; per a les èpo
ques de tardor o primavera, quan la

temperatura és més agradable, uns

guants de l'estil dels de ciclisme poden
anar bé en cas de caiguda.

Eigos
En principi qualsevol gos serveix per fer

canicross. És ben clar que els gossos
molt petits no són adequats perquè no

estiraran, però això no vol dir que no hi

puguin participar. Tampoc els gossos
molt grans, a l'estil dels mastins pIri
nencs o similars no tenen molta habilitat

ni tampoc molta capacitat per córrer. Els

gossos que són mes aviat petits com els

beagles, també poden tenir problemes
en baixades amb pedres.

De tota manera, en una cursa ens

podem trobar de tot, tant pel que fa a

races com a mides. El predomini és de
les races mitjanes i grans (perdiguer,
gos llop, brac) i, en general, no hi ha

gaire gossos nòrdics.

Per poder competir en canicross, el gos,
ha de tenir, com a mínim, un any. Ha

d'estar vacunat (amb la cartilla de vacu

naci6 al dia) i ha de tenir el xip.

On podem fer canicross?

Els gossos són "tot terreny", és a dir, el
seu indret d'hàbitat és la natura i, per
tant, aquest és l'indret on podem anar.

No els podem fer anar gaire per asfalt o

per sòls formigonats, perquè poden aca

bar amb les plantes de les potes enceta

des, i més si fa sol. De tota manera, els

gossos tampoc van còmodes per tarte

res o indrets molt pedregosos, ni tampoc

reaccionen molt bé en pendents molt

redreçats i constants.

És a dir, fora de les curses, el gos pot venir

amb nosaltres en els nostres entrena

ments. Tampoc cal dur-lo lligat; perquè així

el gos va al seu aire. Normalment, el gos,
canvia força la seva actitud quan està dins

d'una cursa; com a mínim, al principi, tots

surten decidits i estirant.

Cal tenir en compte la temperatura. Als

gossos no els agrada córrer amb calor i,
per això, si la temperatura és de més de

20°, el millor que podem fer és deixar-lo
a casa o anar a caminar.

Una mica de tècnica

El primer que hem de tenir en compte per

poder fer canicross és l'educació del gos.
Els gossos de múixing tenen un cert aire
de salvatgia, perquè, normalment, estan

poc socialitzats. Un gos que tinguem a

casa estarà molt més socialitzat i això ja
permet un altre tracte.

Educar el gos per fer que t'estiri és una

tasca llarga. Si tenim un gos i volem

anar a córrer amb ell ens trobarem que

farem de tot menys córrer. En veure que
nosaltres correm, el gos, normalment es

posa a saltar, a creuar-se en el nostre

camí i segurament farem ben poca cosa.

El millor que podem fer és acostumar el

gos a sortir amb nosaltres a la muntan

ya. Hauríem de portar-lo lligat amb l'ar

nès de manera que s'hi anés acostu

mant (això no vol dir que en alguns
moments el podem deixar deslligat i que
corri al seu aire). És important que en

cridar-lo per tal de lligar-lo, vingui sense

problemes. Un cop hem anat a caminar

amb el gos podem començar a córrer.

Les primeres vegades segurament serà

difícil, tal i com he comentat, però és

una qüestió de temps que el gos enten

gui què ha de fer. Es bo que quan s'aca

bi l'activitat és premiï d'alguna manera el

seu treball ja sigui amb menjar o amb

carícies. De mica en mica, el gos apren
drà en veure l'arnès que anirem a practi
car una activitat amb la qual ell també

està content.

Una part deis participants en el canicross de Prades 2007
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Un sistema que he vist que és força pràc
tic és sortir a córrer amb altres persones.
Si aquestes persones van uns metres

endavant, la tendència del gos serà la de

perseguir-les i, poc a poc, anirà aprenent
a estirar. També convé animar al gos amb

paraules que l'estimulin. Cada gos tindrà
els seus propis estímuls. A mi em va bé
animar el gos amb paraules com "corre" a

"va" que ell identifica clarament. També es

pot estimular el gos intentant avançar-lo;
d'aquesta manera, per la tendència que
he indicat abans, es posarà a estirar. De
tota manera crec que el gos ha d'estar
content amb l'activitat que fa i quan esti

guem entrenant no cal forçar-lo.

En les sortides de les curses s'ha de tenir
el gos força controlat i amb la línia de tir
recollida per tal d'evitar els problemes d'a

gressions a embolics de línies de tir. Un

cop s'ha fet la sortida es pot deixar la línia
de tir per tal que el gos estiri. En les puja
des també es pot recollir el tir, perquè el

gos no estirarà gaire; en canvi, en les bai
xades és millor deixar-lo llarg i, a més por
tar una línia de tir llarga per tal de poder
veure els obstacles i tenir temps per a

reaccionar.

La lliga catalana de
canicross

Les sortides en massa són espectaculars

Els nervis dels moments previs a la sortida obliguen a tenir controlats als gossos

Arribada dell Canicross de Badalona (2009)
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La lliga catalana de canicross va sorgir
com a iniciativa de la Federació Catalana
d'Esports d'Hivern. Aquesta primera lliga
constava de curses organitzades, bàsica
ment, des de l'Associació Espanyola de
Múixers, tot i que ja hi havia alguna altra
cursa organitzada fora d'aquesta lliga.

En la temporada 2007-08 es va fer un

conveni de col-Iaboració entre la
Federació Catalana d'Esports d'Hivern, la
Unió Catalana d'Esports d'Agility, la
Federació Catalana d'Atletisme i la
Federació d'Entitats Excursionistes de

Catalunya. A partir d'aquest conveni es va

organitzar una Comissió Delegada amb
membres de les federacions esmentades

que s'ocupa del reglament i del funciona
ment de la lliga.

Característiques de
les curses

Les curses tenen una distància entre 5 i
15 quilòmetres. La veritat és que per als
qui venim de les curses de muntanya, tro
bem que la distància és una mica curta.
Fer un desplaçament de 200 quilòmetres
per anar a córrer una cursa de 5 quilòme
tres és, més aviat una cosa que fa man

dra. Hi ha curses pensades per a partici
pants de múixing, en les quals hi ha un

predomini absolut de les pistes i poc des
nivell i d'altres en les quals hi ha continus
canvis de desnivell i de terreny (senders,
corriols i pistes).



En la sortida, els animals estan molt exci

tats. Els que són experts tenen ganes de
sortir i no paren de bordar i, en canvi, els

que són novells o són espantadissos, més

aviat volen marxar cap a una altra banda.

Les sortides en massa són espectaculars,
però tenen algunes complicacions, la més
evident de les quals és l'embolic de línies
de tir o l'agressió d'algun gos a un altre.

També hi ha sortides per grups. En aquest
tipus de sortida, els gossos estan més

calmats, però I' única referència per als

corredors són els companys de sortida.

Finalment una altra modalitat és la sortida

individual; ve a ser una mena de cursa

contrarellotge on un mateix s'ha de mar

car el ritme sense tenir de referència els
altres participants.

Una vegada en cursa, el gos sempre ha
d'anar al davant o, com a màxim, el corre

dor ha d'anar al seu nivell, sense passar
lo ni estirar-lo. Només es pot estirar el gos
en els moments de distracció o quan hi ha
canvis de direcció. Per tant, ens hem d'a

daptar a la velocitat i ritme del nostre gos.
Una característica de les curses de caní
cross és el fet que qualsevol tipus de mal

tracte als animals està totalment prohibit.

No us penseu pas que en les curses de
canicross la velocitat sigui baixa, al con

trari. Els primers classificats acostumen a

fer la cursa a un ritme de 3 minuts i mig
per quilòmetre.

El canicross és una activitat hivernal; en

el reglament es fixa que la temperatura
màxima recomanada a la qual poden
córrer els gossos és de 20° C. Les curses

comencen al mes d'octubre i s'acaben al
mes d'abril.

La Ili�a catalana 2008-2009

La lliga d'aquesta temporada ha constat de
7 curses de les quals una va ser organitza
da per una entitat de la Federació Catalana

d'Atletisme, una altra va ser organitzada per
un club d'agi/ity, dues curses van ser orga
nitzades per entitats de la FEEC i la resta

per la Federació Catalana d'Esports
d'Hivern.

Aquestes curses van fer visitar als partici
pants els paisatges de les muntanyes de

Prades, la serralada de Marina, Sant

Llorenç del Munt, les Terres de l'Ebre i les

Gavarres. La participació mitjana (de fede

rats) és de 38 equips; per tant podem dir

que estem en una fase inicial, tot i que s'ha
de tenir en compte que tampoc arribarà a

massificar-se; de tota manera, encara recor

dem la cursa de Sant Llorenç Savall de la

temporada 2007-08 en la qual van participar
103 equips.

En resum, practicar el canicross és a l'abast

de tothom que tingui un gos i li agradi córrer.
L'ambient en les curses és molt agradable i
hi ha organitzacions que tracten molt bé els
corredors i els acompanyants.

Per estar informat sobre aquesta competició podeu consultar-he a:

- http://www.feec.cat
- http://www.fceh.cat
- http://www.canicross.es
- http://www.fslc-canicross.net

En la plana web canicross.es trobareu informació general i un fòrum en el qual hi ha

preguntes i comentaris sobre aquesta activitat. La plana de la FSLC és molt completa i

dóna una idea de l'interès d'aquesta activitat a França.

El gos amb l'arnès unit a la línia de tir

Arribada dell Canicross de Badalona (2009)
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SORTIDA DE

RECERCA DEL ROMÀNIC
Réquiem per Sant Pere de Viella (Pla de l'Estany)
Text i fotografies de Eliseu Peidró i Rami =: = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =

Fem una sortida per seguir el treball que
estem duent a terme a la zona del Pla de

l'Estany. Fem els preparatius de la ruta;
els mapes la documentació i el més

important, la màquina fotogràfica.

Ens dirigim a les comarques del Pla de

l'Estany i el Gironès, que temps enrere

només era una comarca, el Gironès, ja
que la comarca del Pla de l'Estany no

estava encara documentada com a tal.
Però, bé, la qüestió és que nosaltres ens

disposem a anar per feina.

Sortírem de bon matí ens situàrem en

un curiós topònim, un lloc anomenat la

República, on des d'aquí començaríem
les aventures del dia. Buscàvem les res

tes d'una ermita anomenada Sant Martí
de Boscos o La Boscosa, com la citen ara

en els mapes comarcals. La cosa no va

ser fàcil, ningú no sabia el lloc exacte

d'aquest topònim, fins que vam trobar un

senyor del país, que ens va dir que ell,
feia molts anys, havia estat en un turó
molt boscós, amb masies antigues pels
voltants i que hi havia hagut una ermita.

Les notes que dúiem deien que hi havia
unes runes, la paret N, amb una finestra i

l'arrencada de la volta i un tros d'absis.
Bé a l'arribada, però a l'espai de les
masies hi havia una gran tanca que dona
va tota la volta al turó. Vam fer unes

quantes temptatives per mirar d'esbrinar

algun vestigi, però va ser impossible
acostar-se al lloc, perquè una densa

vegetació no ens deixava veure res.

Tan sols s'endevinaven les cases,

començàvem bé. Ho deixàrem per un

altre dia. Seguírem camí, i ens traslladà
rem cap al municipi de Fontcoberta, d'on
també dúiem les corresponents notes.

L'ermita anomenada Sant Bartomeu de
Torres (l'església de Sant Bartomeu,
dedicada a pallissa, és d'una nau. Absis
amb fris i finestra. Antic priorat benedictí.
Avui masia). Així ho vam llegir amb diver
ses anotacions i vàrem pensar que l'ermi
ta era sencera i al costat de la casa, tot
molt bé.

Sorpresa en arribar al lloc, ja que ens tro

bàrem amb una finca fantàstica i molt ben

arreglada i amb un jardí molt ben cuidat i

una tanca que rodejava tota la casa que
deuria valer molts duros, i ens vàrem

quedar sense poder veure bé l'església.

28 excursionisme
"-t:¡

Ermita convertida en masia de Sant Bartomeu de Torres

Sols vèiem per entremig de les plantes
que estava molt ben restaurada i al
davant hi havien fet una porxada nova.

En resum, un magnífic treball de recupe
ració, però no sabem si el podrem visitar

algun dia, tan sols unes fotografies de

lluny per fer el conjunt.

La cosa no pintava bé aquest dia de

recerca, però nosaltres tot encoratjats
vam seguir camí. Passàrem pobles molt

bonics, que ja havíem anat trepitjant en

altres excursions, i en un encreuament

veièrem un indicador que duia a Sant
Mer. Ja en teníem notícies a les nostres

llistes, però vàrem voler indagar pel nos

tre compte, i la vam visitar.

Aquí ens vàrem quedar meravellats de tot

el conjunt, tan ben cuidat, i el gran espai
que hi havia al seu voltant (ens varen dir

que s'hi feia un aplec molt important, ja
que el dia del sant es veneren les seves

relíquies, i arriben a aplegar-se fins a

4.000 persones.) Hi vàrem fer les fotogra
fies i pel nom i la direcció de la nau del

santuari, creiem que antigament devia
ser romànica i un lloc de molta devoció.

Bé ara vindria una altra sorpresa. L'altra
nota que dúiem o més ben dit diverses
notes sobre una antiga parròquia del llo

garret de Viella, que pertany a l'altre llo

garret Olives, que ara tot pertany al muni

cipi de Vilademuls, i comarca del Pla de

l'Estany, i es tractava de l'església de
Sant Pere de Viella però estava en ruïnes
d'una nau. Només en resta un tros de

l'absis" el mur N; amb fris al nivell de la
taulada, la meitat del mur S, i part de la
volta de canó W, on hi ha la porta amb
doble arquivolta, finestra d'una esqueixa
da i el campanar no és I' original.

A més havíem vist fotografies de tots

aquests detalls en els llibres publicats del



excurs ionisme 29



rornaruc. Però, ara ve la sorpresa, arri
bats al llogarret, ens trobàrem amb la

moguda que hi ha amb el famós tren que
ens durà més ràpid perquè així puguem
viure més accelerats, destrossant els

boscos, els camins i tot el que troben per
davant, i amb la corresponent flota de

màquines pesants. Bé, un vertader caos

per aquests llocs per on passa la famosa
via ràpida" INRI".

Nosaltres allà semblàvem d'una altra

galàxia .La gent no ens entenia i el que
ens entenia no en sabia res. El lloc de
Viella era una gran casa senyorial, on ara

estan fent obres, i les cases velles que hi

havia han desaparegut. Queda un rectan

gle gran de parets però dins on eren les

cases és tot buit, transformat en un tan

cat per jugar, ja que hi ha uns pals fent de

porteria.

Però, qui juga si tot és un desert? Es veia
la gran casa i una de molt nova a l'entra
da del llogarret, però, no hi havia ningú, i

vàrem estar voltant per tot arreu i les
famoses ruïnes no sortien per enlloc i no

ens podien dir res perquè ja no hi queda
va ningú. Decidim tornar al veïnat més a

prop de Les Olives i preguntar. Les

Olives, abans llogarret molt bonic i tran

quil, ara no poden dormir, perquè es tre

balla les 24 hores del dia i hauran d'espe
rar que passi aquest regiment d'Afila, que
per allà on passa no torna a créixer l'her
ba. Fem una volta pel llogarret, i una sen

yora ens diu que ella no sap res de l'er
mita que busquem, però el seu marit
coneix molt bé el terreny, perquè és del

país. No hi és, però ens dóna una nota

amb el telèfon.

Truquem i li explico tot el que vàrem
veure en el llogarret de Viella, obres per-

Conjunt arquitectònic de Sant Mer

Una de les ermites en bon estat de la zona
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tot arreu i molta runa escampada prop
dels camps, com si haguessin aplanat el

terreny i desbrossat tot l'entorn. Acabada
una mica l'explicació, em diu que l'esglé
sia ha "

desaparegut ", que d'un dia a l'al
tre va quedar tot el veïnat arrasat.

La compra d'aquests terrenys per perso
nes estrangeres, que desgraciadament
està passant molt, és el problema que hi
ha ara. Per tant, les propietats estan pas
sant a mans de gent de fora, arribats aquí
i quan compren la propietat fan el que
volen, perquè per això són els amos, i

així està passant ja fa molt temps. Grans
masies pairals mig enderrocades i amb
bona part de terreny estan en mans de

gent de fora, hi ha poc control en aquest
sentit l. a més,en els llocs una mica
aïllats fan el que volen d'allò que ells

compren, hi ha molts casos d'aquests.

La qüestió és que aquestes persones ho
han arrasat tot i a ells no se'ls veu el pèl
per enlloc. Tot són veritables especula-

. cians de fer moure diners i que s'aprofi
ten de terres de les quals ningú no es

preocupa ja que els amos anteriors que
tenien aquestes terres eren de llegats



llunyans, i les últimes generacions no saben què fer-ne i se les

venen. I d'aquí ve el que està passant molt a les comarques de

l'Ait Empordà, el Gironès i El Pla de l'Estany i s'endinsen fins on

poden, els diners són els diners i amb ells arriben tan lluny com

es vol. Així que ens hem quedat sense una mica menys d'histò

ria, i no és perquè sigui un lloc conegut. És pel fet que això

passa amb moltes coses més importants. Bé, nosaltres després
de sentir el que ens havia explicat per telèfon, vàrem dir:

rèquiem per Sant Pere de Viella. Tot serà ja un record, un tros

d'història que se'ns escapa i així, detall a detall, i hem d'aguan
tar aquest segle que hem encetat tan dolent: Bé, ja s'ho troba

ran els que vinguin al darrere, però és una pena com s'està

girant el món.

Vam seguir per acabar visitant el poble de Vilafreser, amb la

seva església dedicada a Sant Sadurní i el veïnat de Perles amb

una edificació romànica encara sencera, però sense culte. Camí

cap a dinar i en acabar de fer les postres vam fer les últimes

reflexions. Més tard, al poble de Sant Gregori, quan havíem sor

tit a estirar les cames després de dinar, ens van obsequiar la

vista amb unes carbasses gegants, que seria l'última visió de la

nostra excursió.

Carabasses de Sant Gregori

Vista per darrere d'un dels conjunts arquitectònics
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IlMI muntanya

Cha ries Packer a quan la botànica ens pot fer passar pel fil d'una navalla

U n dia de l'any 1861, a potser de 1862,
John Bail, el primer president de l'Alpine
Club britànic, explicà a l'amic Charles Packe

el seu intent de pujar un dels cims més des

coneguts dels Pirineus: el Balaitous (3.144
m). El relat de Ball impressionà tant Packe

que l'estiu de 1862 va fer un intent fallit de

pujar-hi. Tanmateix, el setembre de 1864 hi

tornà, amb el guia d'Arrens Jean Pierre

Gaspard. Després d'una setmana de temp
tatives, el 15 de setembre assolien el cim

per la cresta de Packe-Russell, una variant

de la via coneguda com la Gran Diagonal.
Dalt del cim, però, comprovaren amb sor

presa, que no havien estat els primers, ja
que hi trobaren les restes d'una torre geo
dèsica, així com algunes piquetes de tendes

de campanya. L'historiador Henri Beraldi

resolgué 40 anys després l'enigma, al trobar

l'informe de la campanya cartogràfica pire
naica dels anys 1825-1827, on s'explica que
el 1826 els oficials geodèsics Peytier i

Hossard van fer el cim. Charles Packe

,

Anec collverd
Espècie: Anasplatyrhynchos
Família: AnàtIds

L'ànec collverd, conegut en castellà
com a ánade real, és un ocell aquàtic que
podem veure tot l'any en zones humides
tals com aiguamolls, estanys, rius, rieres i

grans basses. Fins i tot el podrem trobar
en petits llacs de parcs urbans. És l'arrel
de moltes races domèstiques, entre d'al

tres: l'ànec de Rauen, d'origen francès i

l'ànec d'Aylesbury obtingut a la Gran

Bretanya.

Es troba a tot l'hemisferi nord, i cria a tot

arreu, preferentment als països nòrdics.
És un resident molt comú a casa nostra,
on hiverna, amb una població del vol
tant de 16.000-20.000 parelles, mentre

que la població europea ronda les

3.300.000-5.100.000 parelles.

Aquest ànec, que sol fer 58 cm de llar

gària i uns 95 cm amb les ales obertes,
presenta un marcat dimorfisme sexual.
El mascle és molt vistós, de color gris
amb el cap verd fosc lluent, un collaret

blanc, el bec groguenc, el pit marró, el
ventre grisós i la cua blanca. La femella
és molt discreta, tot el seu cos és de
color marró clar i llistat i el bec taronja.
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(1826 Prestwold, Leicestershire -1896

Stretton Hall, Leicestershire) fou un explora
dor de l'edat d'or del Pirineisme. Gran amic

del mític Henry Russell, era advocat de for

mació i botànic d'afició. A partir de 1857

explorà algunes zones poc conegudes del

vessant espanyol dels Pirineus. Realitzà

nombrases ascensions, entre les que desta

quen, a part del Balaitous, la tercera al

Posets (3.375 m), i les primeres a la Munia

(3.133 m), el Bessiberri Sud (3.030 m) i el

Ballibierna. El pas de cavall que separa les

tuques de Culebres (3.061 m) i Ballibierna

(3.067 m), i que descriu com el fil d'una

navalla, el va passar atret per la presència,
a l'altra banda, d'uns curiosos exemplars de

paramà alpí (papaver alpinum). Publicà els

llibres The spirit of travel i A Guide to the

Pyrenees, i un mapa escala 1 :80.000 de la

zona de la Maladeta. L'històric refugi Packe

al coll de Rabiet (Néouvielle), el boulevard
Packe a la cresta Russell-Packe al

Balaitous ens el recorden.
Manel Canales

Tots dos tenen la taca alar a mirall,
amagat sota l'ala, d'un vistós color
blau. El plomatge estival del mascle,
fora de l'època d'aparellament, és sem

blant al de la femella. El color verdós
del coll es torna marronós i es reconeix
el mascle només pel color groc del
bec.

Són omnívors i mengen plantes aquàti
ques i també granotes i insectes. Nia
entre les herbes dels marges aquàtics
prop de l'aigua i revesteix el niu de plo
missol. La femella pon entre 7 i 16 ous

de color verdós i els incuba durant unes

4 setmanes. Els aneguets comencen a

volar a les 7 setmanes.

Lluís Catasús



L'Aneto, conquesta estrangera

L'Aneto, el gran cim dels Pirineus, no

podia tenir una història menys important
que els seus 3.404 metres d'altura.

Conegut pels pastors i caçadors de la
zona com a Malheta o Malahita, aquest
va romandre molts anys amagat a la vista
dels francesos, autèntics pioners en l'ex

ploració dels Pirineus. La seva situació

aïllada al sud de la divisòria d'aigües el
feia invisible des de qualsevol població
francesa per tant inexistent als ulls dels
nostres veïns els quals seguien conside

rant el Monte Perdido el més alt de la
cadena.

Fou el prestigiós cartògraf Reboul qui
apostà definitivament per la supremacia
de l'Aneto, retractant-se de les paraules
que havia pronunciat temps abans a

favor del Monte Perdido. Ell mateix Ii

donà el nom d'un poblet de l'Alta

Ribagorça, Aneto, el qual aviat agafaria la

forma francesa Nethou amb múltiples
variants. Un dels primers en veure l'Aneto

fou Louis Ramond de Carbonnières en el
transcurs d'una excursió que el portaria
fins al Portilló de Benasc l'any 1787. La

perspectiva del cim de la Maladeta, just al

front, feren dubtar a més d'un que l'Aneto
fos realment el punt culminant de la

serralada fins que el 27 de setembre de

1817, Frederic Parrot assolí el cim de la
Maladeta acompanyat del guia Barrau de

Bagneres de Luchon. En aquell moment

s'adonaren que a l'est l'Aneto era més alt

que tot el que l'envoltava.

Poc després, l'inesperat accident de

Barrau, gran coneixedor de la zona, en

ser engolit per una esquerda de la glace
ra de la Maladeta durant un descens,
embolcallà la muntanya en una aura de
misteri i maledicció que allunyà els habi

tants de la comarca fins que divuit anys
més tard aparegué un rus de nom impro
nunciable que de primeres aconseguiria
el cim de l'Aneto, el trofeu més preuat.

Platon de Tchihatcheft era un jove oficial

de I'exèr�it rus que arribà de vacances a

Luchon el juny de 1842 amb la intenció
d'ascendir l'Aneto. Davant la negativa
dels nadius a acompanyar-lo a tan ago
sarada aventura es traslladà unes setma

nes a Luz on realitzà diverses ascensions

acompanyat del guia local Pierre Sarrio.

Temptat aquest també per l'Aneto, uniren

esforços i es traslladaren de nou a

Luchon on es trobaren amb un jove botà
nic normand, Albert de Franquevielle, que
preparava la mateixa ascensió. Un cop
equipats, el 18 de juliol sortia de Luchon

Emunitanya

l'expedició integrada per sis membres:

els senyors Tchihatcheft i Franquevielle,
els guies Pierre Sarrio i Jean Sors, i els

caçadors Bernard Arrazu i Pierre

Redonnet.

Remuntaren la vall de l'Hospice de France

creuant el Portilló de Benasc i descendiren

al Pla d'Estanys anant a dormir al lloc

conegut com la Renclusa de la Maladeta.

Després d'una nit tempestuosa el dia 19

començà ennuvolat. Davant la por de guies
i caçadors a enfilar-se per les perilloses
glaceres de la cara nord, el grup decidí
anar fins a la cabana de Vallhibierna per
atacar a l'endemà el vessant sud ascendint

la vall de Coronas. El dia 20 a les 4 de la
matinada iniciaren la marxa de manera que
a les 8 del matí ja eren al coll de Coronas

enmig d'un ambient gèlid i sinistre. La boira

cobria els cims i després d'intentar conti

nuar la ruta per la cresta sense sort, decidi

ren resignats ascendir per l'acusat pendent
final de la temuda glacera. Amb menys
dificultats de les previstes arribaren al cim,
o això creien ... , quan una sobtada milloria

del temps posà al descobert una afilada

aresta envoltada d'abismes insondables: el
Pas de Mahoma. Els guies posaren els

seus coneixements al servei de la resta i

amb l'ajuda de cordes portaren a tot el

grup, ara sí, al cim de l'Aneto.

El temps no era bo i aconsellava sortir d'a

lià al més aviat possible. Prengueren unes

quantes mesures baromètriques, aixeca

ren una piràmide de pedres i deixaren una

botella amb les seves targetes a dins com

a testimoni de la seva visita. Acte seguit
començaren el llarg descens per la matei

xa ruta per la qual havien pujat, fins a dor

mir aquella mateixa nit de nou a la
Renclusa. A l'endemà arribarien a Luchon

com autèntics herois.

Un estranger havia hagut de venir de la

llunyana Rússia per superar les pors
locals i conquerir l'Aneto seixanta- vuit

anys més tard de la primera ascensió a un

tresmil dels Pirineus, per una ruta més fàcil

del que hom esperava, però molt llarga.
Pocs dies més tard, Tchihatcheft i

Franquevielle deixaven Luchon novament

per cercar una ruta més directa. El rus, en

solitari des de la Renclusa, aconseguiria
assolir el cim per segona vegada recorrent

la glacera de la cara nord i establint l'actual

via normal a l'Aneto.
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especialment en les 257-258 : empènyer a enriquir-se escollint
fer tot això que rebutgeu. AI cap i a la fi, les sigles GAME {l'
autor de la guia) volen dir Grup d' Alta Muntanya, amb tots els
valors que hom li suposa relacionats i a despit de la creixent
infecció per tanta ferralla.

1./ .J
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Carta en resposta als articles Activa't 349 i 350

En el número 349 heu publicat un article sobre una escalada a

la paret de Les Terres Maudites (Tête de Bossetan) en el quai
els seus autors llencen per terra de forma reiterativa la seva font

d'informació, la guia 150 Escaladas Clásicas en los Alpes. Si
l'escrit només fos una opinió encara que molt negativa, no hi
hauria res a dir; però en diferents punts remarquen constant
ment "informació errònia", el que ofèn i no és cert com ara us

penso demostrar.

Aquesta guia forma part d'una col-lecció que li ha donat suport
la FEDME, l'autor de la qual és el GAME i que en dos dels seus

volums vaig tenir l'honor de ser escollit per a la seva confecció.
Així doncs, per a mantenir el bon nom d'aquestes publicacions
del GAME i també per defensar el rigor de la meva feina, crec

tenir dret a sol-licltar la publicació d'aquesta rèplica, com a rec

tificació del que es va publicar. A banda de corregir les indica
cions erronies que es donen en aquest article per intentar fer la
via Morzinoise.

Amb la meva dona Montse vam escalar la via Morzinoise l'any
1986. Única informació el volum Prealpes du Nord (1983) de la
col-lecció Les 100 plus belles courses de la Ed. Denoël .

Autors, els potents escaladors i guies francesos dels anys seix
anta, Claude Jager i Jacques Martin (Nord del Granier, entre

altres.). Acompanyo una fotocopia de la pàg.93,cursa núm. 36.

El primer que vam fer és llegir amb atenció les dades per trobar
el punt de sortida i el d'atac. Vam emprar el nostre temps en

cercar (amb un mapa de l'època, escala 1:100.000) quin era el
punt indicat per Jager i Martin, a 15 minuts de I'atac. És el que
explícitament (croquis i text) queda indicat en la nostra guia:
final de la carretereta, davant la paret, cota 1.550 m. S'estalvien
200 metres de desnivell i un quart d'hora de marxa. Qui no faci
cas d'aquestes indicacions, que no digui que Jager, Martin i un

servidor estem equivocats! Acompanyo una reproducció de
l'actual mapa IGN TOP-25 full 3530 ET on queda clar. Es veu

el Trencall en la cruïlla a 1.340, abans del vostre refugi que en

la nostra guia no s'esmenta per a res.

Jager-Martin marquen el punt d'atac a la dreta d'una gran placa
llisa vorejada per un díedre redreçat (només un curt passatge
de IVa). Així ho vam fer, confirmar i escriure en la nostra guia.
Dir-vos també que posteriorment aquesta via es va publicar en

la pàg. 100 de la guia Topo d'escalade du Chablais

L.Desuzinge-W.Saïd (1990) i també com la escalada núm . .48
de la guia Escalades Faciles de T.Margueritat (Ed. Oros, 1998)
Ambdues tornen a coincidir: 1r llarg, 1110 amb pas de IVa. Som
quatre els que coincidim Per tant, no he "obviat una primera
tirada en IV+ V_". Us adjunto una foto de la Montse en aquest
primer llarg on es veu una única assegurança en el pas de IVa.
No sé per on es van enfilar.

Per a la resta de la via, en les guies Jager-Martin i Margueritat
es pot comprovar que la informació per a fer-la, és tan senzill
("minsa" dieu) com la nostra, una línia del seu traçat damunt un

dibuix de la paret. Sí. És el que tan sols necessita un alpinista
modest per a una senzilla via AD sup. Altra cosa és, no atrevir
se i escollir fer com aquesta majoria de què parleu: no pensar,
fer desaparèixer el neguit de la incertesa i deixant de banda la

responsabilitat de prendre decisions seguir un rengle de

segures i properes xapes amb fermes argolles (Això no es

"minimitzar el compromís", és anul-Iar-lo ). I, ves per on, aquí
rau" I' objectiu de la publicació" , la pregunta que us feu "en veu

alta" . La resposta ja la teniu en les pàgines 51, 78 , 86 , 229 i
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Finalment quedo astorat en llegir el vostre descens i, sobretot,
en veure el croquis que heu fet, després de parlar d'errades
d'altres, envieu al personal a fer aquest disbarat de volta pel
refugi Tornay? 3 hores! En les quatre guies us diem el mateix:
Arribats fàcilment a la carena herbada, un sender la recorre al
W. (és el sender que baixa del Pas de la Latte) fins al Col de
la Golèse d'on per un còmode camí (avui GR-5) es torna a l'a

parcament. Màxim una hora i mitja. Comproveu-lo en el mapa
esmentat.

I encara hi ha més
A punt de trametre aquesta rèplica, m'arriba ara el número 350
i on, amb la ressenya de la via dels Trous al P. Bargy, assisteixo

estupefacte a la continuació d'una creuada contra meu.

He escalat aquesta paret set vegades, tres per la via dels Trous
i amb companys d' un nivell tan modest com el meu. Mai hem
fet cap moviment més enllà d' algun brevíssim AO-IV+.

Socis de la UEC: Via dels Trous; senzilla i bonica via en un quadre
meravellós. Màxim obligat IV+ en algun aïllat pas dels dos primers
llargs. I això és tot, com es diu en la nostra guia, en la qual també
comprovareu la seva real i feble inclinació en la pàg.126.

De sobte, des del Bargy aquests dos senyors ens obliguen a

anar a Dolomites (?!) per assistir a un suposat conclave de
guies del CAl en el qual s'han debatut les meves intranscen
dents ressenyes (si us plau!). Mitja columna de l'article empra
da en aquesta divagació em fa ensumar una mena de justifi
cació d'algun que altre fracàs. El que passa a Dolomites és que
no s'han deixat muntar vies paral-lèles equipades amb
parabolts; això és el que passa.

Hem escalat el 80% de les vies de Dolomites ressenyades en

aquesta guia i us he de dir que la seva graduació és la que des
de sempre hem seguit, la mateixa que li van donar els seus

prestigiosos oberturistes, la majoria abans dels anys 40

(Preuss, Fhermann, Armani, Dibona, Wiessner, Franceschini,
Castiglioni, Rudatis, Vinatzer, Fedele, ... ). No sé qui es pot parar
a discutir, ni avui ni mai, el criteri d' aquests grans escaladors.
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A punt de trametre aquesta rèplica, m'arriba ara el número

350 i on, amb la ressenya de la via dels Traus al P. Bargy,
assisteixo estupefacte a la continuació d'una creuada con

tra meu.

He escalat aquesta paret set vegades, tres per la via dels
Trous i amb companys d' un nivell tan modest com el meu.

Mai hem fet cap moviment més enllà d' algun brevíssim

AO-IV+.

Socis de la UEC: Via dels Traus; senzilla i bonica via en un

quadre meravellós. Màxim obligat IV+ en algun aïllat pas
dels dos primers llargs. I això és tot, com es diu en la nos

tra guia, en la qual també comprovareu la seva real i feble

inclinació en la pàg.126.
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Pobles de la cerdanya
(Primera part)

A la revista Excursionisme número 348, corresponent al mes de

gener i febrer de 2009, preguntàvem als lectors de la revista Per

què hi ha tants topònims monosiuébtcs a la Cerdanya? i, més

concretament, ens qüestionàvem per quin motiu hi ha tants noms

de poble formats per una única sll-laba com, per exemple, All, Alp,
Bor, Das, etc.

En aquest article i en els propers no donarem cap resposta a

aquesta qüestió sinó que ens aproximarem al significat d'alguns
noms de poble de la Cerdanya per treure'n algunes conclusions.

En les etimologies dels topònims, és a dir en l'origen dels signifi
cats dels noms de poble, no hi ha una única resposta i els filòlegs
experts en aquesta matèria fan múltiples suposicions. Per aquest
motiu, nosaltres sense pretendre ser exhaustius, només apunta
rem alguns dels significats dels noms dels pobles, en primer lloc,
de la Baixa Cerdanya (administrativament dins l'Estat espanyol) i,
en segon lloc, dels pobles dins l'Alta Cerdanya (administrativa
ment dins l'Estat francès).

All: Poble del municipi d'Isòvol, situat a la banda de la solana de la

Cerdanya i a la vora nord del riu Segre. Té un nom d'arrel basca que
podria significar un lloc de recollida d'aigües que, aparentment, la

geografia deilloc sembla confirmar-ho. El nom en una hipòtesi més

simple podria venir d'all, a sigui del nom de la planta.

Alp: Aquest poble, capital del municipi del mateix nom situat a la

banda obaga de la comarca, té un nom que porta als experts a

diferents suposicions. En una primera hipòtesi podria derivar

d'(>ALBHO), paraula que en llatí i en grec vol dir blanc. O també

podria derivar d' (>ALBHI) que és ordi. En una darrera suposició
el nom Alp podria significar lloc amb pastures d'alta muntanya a

muntanyes enlairades, nom que estaria emparentat amb el nom

De sobte, des del Bargy aquests dos senyors ens oblig
uen a anar a Dolomites (?!) per assistir a un suposat con

clave de guies del CAl en el qual s'han debatut les meves

intranscendents ressenyes (si us plau i). Mitja columna de

l'article emprada en aquesta divagació em fa ensumar una

mena de justificació d'algun que altre fracàs. El que passa
a Dolomites és que no s'han deixat muntar vies paral·leles
equipades amb parabolts; això és el que passa.

Hem escalat el 80% de les vies de Dolomites ressenyades en

aquesta guia i us he de dir que la seva graduació és la que des

de sempre hem seguit, la mateixa que li van donar els seus

prestigiosos oberturistes, la majoria abans dels anys 40

(Preuss, Fhermann, Armani, Dibona, Wiessner, Franceschini,
Castiglioni, Rudatis, Vinatzer, Fedele, ... ). No sé qui es pot parar
a discutir, ni avui ni mai, el criteri d' aquests grans escaladors.

per Concepcié Amau

de la serralada dels Alps. Aquesta darrera suposició és força
plausible si tenim en consideració que Alp està situat al peu de la

muntanya de la Tosa i el Puigllançada, dues muntanyes amb pas
tures enlairades amb una llarga tradició ramadera.

Bor: Poble del municipi de Bellver de Cerdanya situat al peu del

Moixeró. El topònim de Bor podria derivar al mot d'arrel bascoi

de (>IBO), equivalent a les paraules riu a ribera i, també, deri

vat de (>BORA), lloc amb un barranc encinglerat, aquesta
darrera hipòtesi lligada al fet que a Bor hi conflueixen diferents

torrents profunds, un d'ells conegut perquè hi ha la famosa cova

de la Fou de Bar.

amb la col-laboració del Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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Castellers de la Vila de Gràcia

Assaigs:
dimarts i divendres de 20 a 23

CI Trilla 18
Metro L3 Fontana
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[j¡ Pic dels Agols i
Pic dels Pessons

Andorra

•• Circuit sencer factible en unes 8 a 10 h. Proposem dormir a

Agols quedant 1 h 45 min pel primer dia i unes 7 h. pel segon. Podem
dormir a tres refugis diferents.

1ïlS1�i.?l-IDIAcumulat +1- 1.250 m

1:III¡:¡:'¡¡¡;'.1:111 Cap dificultat tècnica, costa en canvi trobar l'inici del camí als Agols.
�nmlfS.1I Unes bones botes.
• - • Refugi lliure dels Agols 2.230 m 6 places sense matalassos

•• • descripció feta per període sense neu de Juny a octubre

• ••• • Andorra Esc. 1 :40.000. Ed. Alpina.
"'l.ô.!.!l!l.:sí A la sortida d'Encamp trobem a mà dreta la carretera que puja

als Cortals d'Encamp. Guanya molt ràpidament altura fins arribar a una

bifurcació cap a l'estany d'Engolasters. Nosaltres hem de trencar a

l'esquerra fer una primera gran llaçada que porta a les bordes de
Castellar. Llavors venen dues llaçades seguides i just després hem de
deixar el vehicle. Atenció el mapa, no indica aquest cami, sinó un que
arrenca de la carretera a Engolasters

œ Pic de Malpàs
En travessia per les arestes E i W

Vall de Benasc

•• Si es fa en un dia és una jornada molt completa cal afegir 6 a 7 hores
a les 4hores que trigarem a recórrer les dues arestes. Total efectiu 10-11 h.

(!¡d!lS-1J) +1- 1 .300 m

1:IIl¡¡':¡:'¡1l;.I:III pel que fa a l'escalada en si és BD lIJO obligat
lIllimlllmll caldran grampons per l'aproximació i la baixada i per l'escalada, a

rnés de corda, casc i arnés serà útil un joc de friends i bagues per assegurar.

Immmll:mI!milmDI. L'aresta E, L Haurillon i Rouyer el 1911, l'aresta W els
germana Cadioer el 1905

.. • Juny- Octubre

�!Sm!!miiml Valle de Benasque. Sèrie Alpina 3.000. Esc. 1.30.000. Ed.
Alpina.

�:rllil;¡;-:ti sortim del final de la carretera A-139 que des de Graus, entra a la vall
de Benasc. Superat el poble no l'abandonem fins que s'acaba sobre
l'Hospital de Benasc a 1.800 rn.
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[:i Roc Negre i
Roe de MadresI

i I
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El Conflent

•• Volta factible en unes 5 hores, si dormim al refugi de Nohedes,
seran 2 h pel primer dia i de 3 h a 3h 30 min pel segon

g¡{!œD�-1I + 580 m. pel primer dia i + 150 ml-730 m el segon

EJiiIm8!1m.1lI Camins aptes per tothom

......,"""''''.,.., refugi de Nohedes a 2.310 m propietat del CAF de Perpinyà.
Obert permanentment, 8 places tot i que només 4 amb matalassos,
taula i llar de foc. Situat dalt d'una carena.

•• • Descripció feta sense neu entre juny i octubre

• •• • • Cerdagne-Capcir Esc. 1 :50.000. Rando Éditions núrn. 8, o

bé ful núm. 2249 ET Font-Romeu-Capcir.esc. 1.25.000 IGN Top 25

Hem d'anar a la carretera N116, entre Mont Lluís i Prada de
Conflent i arribar al poble d'Oleta. Pot ser més ràpid anar per la
Jonquera que per Puigcerdà. Un cop a Oleta, trenquen amunt cap al
poble Evol i després d'aquest poble seguim vall amunt per una pista
apta per turismes fins al coll de Portos a 1.736 m on deixem el vehicle.



Paisatges de gran bellesa i recorregut per tres

grans valls andorranes, caminada molt reco

manable AI revolt superior hi ha una casa, en

surt una pista que ha desdibuixat el camí a

1.760 m. Pel prat seguim un corriol que porta a

la pista fent drecera, després seguim la pista en

un gir cap a l'Est i trobem un rètol de fusta que
indica Refugi dels Agols 1 h 20 min. El camí ja
no té pèrdua i discorre entre pins i nerets. El

refugi on dormim té aigua a la vora i cal dur

màrfega i sac ja que no hi ha matalassos. De
bon matí seguim vall amunt entre prades encar

ant el cordal de cims que uneix la Tossa de
Braibal i el Pic dels Agols. En una pleta a 2.450
m trobem cavalls pasturant i distingim l'embut

que ens deixarà pujar sense dificultat al coll dels
Agols i en pocs minuts al pic del mateix nom de
2.648 m 1 h 15 min. Dominem al sud la vall del
riu Madriu, espai declarat Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO, tancada al sud pel
llarg cordal que va del Sirvent a la tossa Plana
de Lles. Als nostres peus tenim l'amagat estany
Blau. Baixem del coll cap al SE a passar per
una coma amb estanyols on destaca el gran
estany Forcat i seguim baixant fins al fons de la
vall prop de l'estany Rodó. Allí reprenem la

pujada passant primer pel refugi de l'Ilia, a

2.480 m allargat i amb dos cossos on trobem
pescadors. Tot seguit vóregem el gran estany
de l'illa i seguint les marques del GR7

guanyem, no sense un bon esforç, la Portella de
Pessans a 2.779 m. Per una àmplia llamada

guanyem sense dificultat el Pic dels
Pessans de 2.884 m. Dominem al N el Circ
de Pessans, l'estació d'esquí de Grau
Roig i la llarga carena que cap el N enl-

laça amb l'altiu Pic d'Ensagents, on fa
cap un camí que en marcades ziga
zagues guanya la Collada de
Pessans. Seguim aquesta carena,
perdent mica a mica altura i a l'al
tura de la Collada, a 2.775 m,
emprenem la baixada evident cap a

IW en direcció als estanys i al refugi
d'Ensagents. No hi ha un camí ben
marcat però si algunes fites que en cas

de boira seran ben útils. Passem per un

parell de llacs en un entorn de singular
bellesa i fem cap al refugi d'Ensagents
2.425 m més gran i espaiós que els dos
anteriors. Situat a la vora del riu en una

mena d'aiguamoll. D'aquí en avall el camí

ja és evident, segueix el riu i val a dir que és
preciós. Fem finalment cap a la carretera dels
Cortals d'Encamp just a sobre el revolt on tenim
el vehicle.

Pasqual Garriga i Martí
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La vall de Remuñe només presenta camins
clars a la seva part baixa, al tram de bosc.
Després l'anirem remuntant seguint el llit del
riu a trams força encaixonat i fites. En 1 h 45
arribem a I'lbonet de Remuñe a 2.200 m i
en 2h 15 min fem cap al fons de la vall a

l'Aiguamotx de Remuñe a 2.370 m. aquí la
vall trenca en dues direccions, cap al W
aniríem al Portal de Remuñe per on tornarem.
Nosaltres trenquem cap al NW per fort pen
dent primer sobre tartera i després sobre
herba seguint les aigües que baixen de l'es

tany de Malpàs. Trobem l'estant a 2.730 m

enclotat i segons l'època mig gelat a 2.730 m.

Cal que hi baixem i des d'allí en un clar flan
queig cap a l'E hem d'encarar el pic de Bam i

guanya la coma que s'obre entre ell i el
Malpàs. Anem guanyant altura i trepitjarem
una llarga congesta de neu arrapada a la
base de l'aresta que uneix els dos pics. El

Malpàs és una ferma muralla amb rutes
d'escalada directa i l'aresta que anem a

seguir és esmolada i sostinguda sense grans
gendarmes a bretxes, molt homogènia.
Arribats a la base del Coll de Bam a 2.882 m,
sota el pic de Bam comença l'escalada pròpi
ament dita. Sortim del coll en direcció W pel

Del Coll de Portos prenem la pista a mà esquer
ra que pel vessant de la vall segueix cap a IW.
No valia pena prendre un caminet que s'endinsa
al bosc a mà dreta paral·lel a la pista ja que ens

portaria cap el Gorg Estelat i és per on baixarem
l'endemà. La pista s'acaba a una cabana oberta
amb un tancat per bestiar. De la cabana arrenca

un evident camí que seguint el curs de les
aigües ens porta, en 25 min, al fantàstic Gorg
Negre a 2.082 m, envoltat de pins i nerets, lloc
preciós per acampar. Sobre aquest estany veiem
retallat sobre la carena el refugi. Hem de con

tornejar el Gorg Negre per la seva dreta i anar

per clarianes a cercar eiliom que, guanyant ràpi
dament altura, ens acaba conduint al refugi.
Quin lloc més estrany i desprotegit per aixecar-hi
un edifici! per cert, força lleig. A uns centenars de
metres hi trobem la font de la Perdiu marcada
amb un rètol, que potser justifica l'emplaçament

.

de l'edifici. El capvespre, des d'aquesta balcona
da sobre el Gorg Negre i el Conflent, és dels que
fan afecció. De bon matí encarem els suaus

relleus dels Rocs Negre i de Madres. Pujada per
corriols sense dificultat per terreny ara ja sense

arbres mentre deixem al fons a la nostra dreta el
Gorg Estelat per on baixarem. AI Roc Negre, 40

min, 2.559 m, sorprèn la magnitud de la fita que
marca el cim. D'aquest cim al Roc de Madres hi
ha un quilòmetre de distància que es fa sense

dificultat però que ens obliga a perdre altura per
un corriol penjat al vessant nord del cordal que
uneix els dos cims. El corriol ens aboca a la part
més alta de la vall de la Castellana. De cim a

cim triguem ben bé 30 min. Sorprèn al Roc de
Madres 2.469 m el fet que al cim mateix hi hagi
un orri que deu servir d'aixopluc als pastors.
Des d'aquí es domina tota la plana del
Capcir. Retornem al Roc Negre i
anem desfent camí fins que dis
tingim un corriolet que es decanta
cap al Gorg Estelat i el seguim avall.
Perdent ràpidament altura passem
primer pel petit però bonic Gorg
Blau penjat a una balconada.
Baixant de la balconada el camí es

fa perdedor, entre els neret, i costa
acabar d'arribar al Gorg Estelat de
Nohedes. L'esforç queda compen
sat per la singular bellesa d'aquest
gran estany, de contorn gairebé rec

tangular. A la sortida del llac trobem
un caminet i fites que tiren vall avall.

fil de l'aresta. Aviat apareix la primera dificul
tat, una placa inclinada difícil 1110. Tot seguit
un gendarme que hem d'escalar a flanquejar
pel vessant francès (N), també força exposat.
L'aresta segueix per roca de molta qualitat
fins una bretxa abans del cim on s'acaben les
dificultats ja que s'eixampla i esdevé una

tartera. Del Coll de Bam al Pic de Malpàs de
3.109 m són unes 2h. Resta per davant tota
l'aresta W fins la Tossa de Remuñe,
lleugerament més senzilla però igual de
llarga. Sortim per una providencial canal
cap al vessant N per tal d'evitar un tram
vertical de l'aresta. Després ens hi posem
i amb un llarg pas de cavall anem pro
gressant. Aresta és esmolada estètica i
els estimballs cap als dos cantons eviten r
que ens relaxem. Trobem algu� clau on

_.._ -c :. (3006m)

assegurar-nos, progressem indistinta- perd,gU� �
c.,�

ment pels dos vessants. AI cap d'una (3=m) \ \ _....

•••"......

�hora remuntem el Pic de Navarro de

�
� �-..

3.043 m, després d'una baixada, un nou I
pas de cavall sobre un gran bloc suspès

�

vallLl�pi una darrera grimpada forta fins al pic de ) A
Rabadà a 3.045 m aquí acaben les dificul- I '\.
tats reals. Prosseguirem l'aresta fins a un "'"
tercer tres mil secundari la Tossa de (8'""0")

-�-------------------------------------------------------------------------

Remuñe de 3.041 m. D'allí encarem al sud

l'àmplia aresta que va a passar per sota el
cim de la Forca de Remuñe i acabem a la
callada del Portal de Remuñe a 2.831 m des
d'on encarem la baixada a l'E cap a la vall i el
cotxe.

Pasqual Garriga i Martí

Poc abans d'arribar a una cabana on fa cap una

pista (que ens portaria al coll de Portos) tren

quem a la dreta per un camí evident i planer que
encarant el S ens porta de nou a la pista i al coll
de Portas.

Pasqual Garriga i Martí

(
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er Marc Janeras i Casanova

A peu per les comarques de Tarragona
Rafael López-Monné
Col. de Ferradura, 12

Ed. Arola, abril 2009

230x140 mm; 172 pàg. color

Amb aquest ja són 5 els volums de 25 passejades i excursions que ens ofereix

Rafael López-Monné a les comarques tarragonines amb la seva alquímia
particular i suggerent de geògraf i fotògraf que transmet el paisatge i el territori.

Sempre que presentem novetats d'aquesta col-Iecció no ens podem estar de lloar

que possiblement siguin les guies millor editades del mercat català. En aquest cas,

el capítol temàtic introductori se centra en els molins hidràulics i, de nou, els

itineraris proposats s'escampen per tota la província entre els massissos

muntanyosos principals i altres indrets menys comuns de visita excursionista.

Prat de Comte
Ernest Costa Savoia

Col. a espaiet, 2

Ed. Arola, gener 2009

210x120 mm; 108 pàg. color

Aquesta collecció, que arrenca amb una edició també acurada com la seva

germana gran que l'acompanya en aquesta ressenya, en el seu nom defineix la

seva filosofia: a espaiet, que significa anar d'un lloc a un altre a poc a poc,
lentament. El conegut divulgador de paisatge dedicava el primer volum a Mas de

Barberans i aquest segon a Prat de Comte. Se'n preparen dos més als faldars del

massís del Port. En aquesta guia de viatge ben particular, l'autor va enfilant peces
de la cultura, de la gent, de la terra que configuren una visió reposada del

paisatge, tant del poble com dels seus voltants.

Conèixer i estimar
els ocells

Joaquim Maluquer Sostres

Col. Singular
Ed. Pòrtic, novembre 2008

240x165 mm; 229 pàg. color

Les revistes escoltes a Catalunya,
1913 - 2007

Jordi Ballester Claveguera
Ed. Diomira,juny 2008
240x165 mm; 286 pàg. color
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ncursiornsrn
per "SPOTY"

Aquest refugi pirinenc situat a la vora d'un embassament és
molt conegut l, per tant, em nego a donar-vos cap mena de

pista addicional.

De totes maneres, contestar aquestes preguntes us pot ajudar
a trobar el seu nom, i no cal dir que la majoria de les respostes
les podreu trobar dins de la revista.

1. aquest cartògraf va ser el primer que va establir l'altura de l'Aneto

2. famosa carrera de trineus amb gossos nòrdics que travessa els Pirineus

1 .••••••
2.•••--.

3.•••••••••
4.••••••••••••

5.••••••
6.•••••••

7.•••••••••
8.•••••••

3. en aquest indret es troba la colònia més gran de lleons marins

de la costa africana

4. el que queda de l'església de Sant Pere de Viella

pertany a aquesta comarca

5. de nom Frederic fou el primer en assolí el cim de la

Maladeta el 1817

6. esport d'hivern consistent en el tir de trineus amb gossos nòrdics

7. modalitat esportiva que consisteix en córrer lligat amb el gos

8. Windhoek és la capital d'aquest país africà

Solucions del Concursionisme 350:
1. GPS 2. Durandall 3. Saint Saud 4. Nordic Walking 5. UEC 6. Etxo 7. Lord 8. Capcir 9. Roland 10. Ravenissa.

PARAULA AMAGADA: PUIGCERCOS

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

juliol, el nom del lloc de la fotografia a la nova adreça electrònica del
concurs: concursionisme@excursionisme.cat indicant el vostre
nom i telèfon de contacte, Només serà vàlid un correu electrònic

per participant. Entre les respostes correctes se sortejarà un 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. 350)
correspon al refugi de Puigcercós de la UEC d'Horta, situat a

Les Llosses (Ripollès). El guanyador del concurs és na

Cristina Cabrera Suàrez, enhorabona. A la pàgina web de la
revista www.excursionisme.cat podeu consultar les respos
tes a les preguntes del número anterior.
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ALEU%
INDÚSTRIA
GRÀFICA

La tradició és més que experiència,
és la determinació de fer el treball amb excel·lència.

A Aleu hem invertit en la més avançada tecnologia
per a aconseguir la màxima qualitat en tots els serveis.

Des de l'any 1928 busquem la perfecció.

Zamora 45-47, 1 er 1 a I 08005 - Barcelona Tel.: 93 300 10 07

www.timgad.com
casellas@timgad.com

HIpòlit Lázaro, 34 (metro Joonich)
Telèfon 932191416

08025 Barcelona
lIuchesports@eresmas.com

Fax: 93 485 48 87

Tractament tèrmic de la fusta

>Embalatges i palets
-Certificació NIMF-15

-Solució KD:
Extracció ecològica
de la humitat per a una

més gran lleugeresa

>fustes a I'engrós
>Assecatge de tot tipus

de materials

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

It)
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LL
�
-

z

g;'(ufició�
Tecnologia
QUALITAT

Ctra. de Sentmenat, Km 4 I Carrer de la Mola, 7-9 I Apartat de correus 2 I 08213 Polinyà (Barcelona) I Tel.: 93 713 0265 I Fax: 93 713 3404

'i

aleu@aleusa.es www.aleusa.es

TIMGAD INFORMA
L'entrada en vigor de la
normativa NIMF-15 des de 1'1
de juny obliga a tots els

exportadors a tractar els seus

embalatges i palets de fusta de
manera específica.

Tractem i certifiquem d'acord

amb aquesta normativa i et

lliurem el material entre 6 i 24
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Diputació de Lleida
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Patronat de TUrisme

www.lleidatur.cat


