
Els camins dels

l�lílln_¿ l

üaubenhom,
la gran ferrada suïssa

Matí de Nadal,
itinerari

....



DE CATALUNYA
E S Q U í

UNiÓ EXCURSIONISTA
AGRUPACiÓ ESPORTIVA D'ALPINISME

CREU DE SANT Jo RDl 1 983

Gran Via de les Corts Catalanes, 576 1 r 2a 08011 Barcelona Tel. 93 454 32 47 - 93 323 11 93
www.uec.cat • e-mail: secretaria@uec.cat

Membre de la Federació d'Ateneus de Catalunya, Federació Catalana de Càmping i Caravàning,
Consell Nacional de Joventut de Catalunya, Federació Catalana d'Entitats Corals i entitat fundadora

de la Unió de l'Esport per a tothom de Catalunya.

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

Telèfon 93 454 58 55

08011 Barcelona

www.uecbarcelona.org
secretaria@uecbarcelona.org

SANTS
Jocs Florals, 51-53

Telèfon 93 332 54 94 _ Fax 93 331 10 12

08014 Barcelona.

www.uecsants.org
uecsants@uecsants.org

OLESA
Vall d'Aran, 2 _ Ap. Correus 177

Telèfon 93 778 29 52

08640 Olesa
uec@olesam.com

HORTA
Pintor Mir, 16 Tenda 1

Telèfon/Fax 93 358 3740

08031 Barcelona
www.uechorta.net

secretaria @ uechorta. net

MATARÓ

Nou,29
Telèfon 93 796 14 30

08301 Mataró
www. uecmataro.org
uecmataro@telefonica.net

GRÀCIA

Encarnació, 131-133
08025 Barcelona
Telèfon 93 285 34 54

www.uecgracia.cat
secretaria@uecgracia.cat

BAGÀ

Raval,18
08695 Bagà
Cunill.joan@gmail.com
www.uecbaga.org

TORTOSA

Argentina, 8

Telèfon 977 44 32 71

43500 Tortosa

www.uectortosa.org
info@uectortosa.org

EL PRAT DE LLOBREGAT

Avinguda del Canal, 176 baixos
08820 El Prat de Llobregat
www.uecprat.com
secreteria@uecprat.com

VALL DEL TENES
Barcelona, 25

Telèfon 93 841 64 50

08186 Lliçà d'Amunt
uecvalltenes@terra.es

Refugis:

LA MOLINA _ (Xalet i refugi)
Marçal i laura Tel. 646744669 - 972145107
www.xaletuec.cominlo@xaletuec.com

REBOST _ Bagà
Anna i Jordi - Tel. 608736714·615874761

www.relugirebost.cat inlo@relugirebost.cat

CARO "PEPITO ANGUERA" _ Alfara de

Carles, els Ports
Mari i Mario - Tel. mòbil 617 80 8816 - 977 267 128

LES CLOTES _ Horta de Sant Joan, el Port
Lliure

MAS DEL TRONC _ Serra de Rubió

Guillem Claveria - Tel. 686 541 983

CINQUANTENARI _ Baborte _ Vall ferrera
Lliure

MATARÓ _ Vall de Gerber _ Lliure

GARRAF _ Caseta de bany
UEC de Sants - Tel. 933 325 494

GRÀCIA _ Vall d'Airoto _ Lliure

Terrenys d'acampada:
CARO _ Alfara de Carles, els Ports

Rocòdroms:
UEC DE SANTS, HORTA, MATARÓ, BAGÀ,
TORTOSA I VAll DEL TENESEntitats membres de la Federació

d'Entitats Excursionistes de Catalunya

COM COL·LABORAR AMB EXCURSIONISME

Les persones que vulguin col-laborar amb els seus treballs o

opinions a la revista Excursionisme cal que es posin en contacte
amb el Consell de Redacció per proposar prèviament el tema, les
dates de lliurament i de publicació, l'extensió i el material gràfic
d'acompanyament del seu article.

Un cop definits aquests termes, cal tenir presents els següents
aspectes formals: els escrits cal que siguin en català; s'han

d'ajustar a l'espai acordat prèviament amb el Consell de Redacció

Correu postal:
Consell de redacció de la revista Excursionisme
Gran Via de les Corts Catalanes, 576, 1-2

08011 Barcelona

(mai sobrepassaran els 12.000 caràcters, espais inclosos) i poden
ser retallats i adaptats a criteri dels responsables de la revista;
s'han de lliurar amb suport informàtic i, en cas de no ser possible,
mecanografiats; els articles aniran encapçalats pel títol i firmats

pels seus autors; s'hauran d'adjuntar entre 4 i 12 fotografies
numerades (preferiblement en diapositiva) i amb els corresponents
peus de fotografia; si les imatges són digitals, cal que tinguin una

resolució mínima de 300 dpi a mida real; la resta de material gràfic
(croquis, mapes, etc.) caldrà que també vagi enumerat i identificat.

Correu electrònic:
excursionisrnejrectâyahoo.es



.-

..

('J

E
:::J
CI)

núm.359
Novembre-Desembre 2010

Editat per: Unió Excursionista de

Catalunya

Direcció: Joan M. Vives

Subdirecció: Francesc Brugalada i Lluís
Catasús

Consell de Redacció: Concepció Arnau,
Ramon Boter de Palau, Manel Canales,
Pasqual Garriga, Marc Janeras, Jordi
Martorell, Ramon Pascual, Bernat Ros i
Eduard Soler.

Redactora: Jordina Tarré

Col·laboradors: Andreu Amela, Paloma
Escalada, Carles Gel, Josep M. Montaner,
Ramon Pascual i Eliseu Peidro.

Disseny: Eisa Camí J�Y Mno.s

Reproducció digital: Tren estudi gràfic

Producció: Graficas Campás

Fotografia portada:
Paloma Escalada
Ocult entre el bose, un petit llac d'aigües ver

des i cristaJ.lines, amb l'Annapuma II de fons

� Assessorament lingüíStic: Centre
de Normalització LlngOrstica de Barcelona

Delegació de l'EiX8lTlple

excursionisme
és membre de:

,•• ""',m,o

r.1' DE CULTURA
ceeccc« GENEAAl.
DELU6I\O.

1"81C���CAf

D'aquesta revista se n'han editat 4.000 exemplars

Preu exemplar:

4 16
Les Cinque Terre, 5 pobles
per al senderisme
sostenible a Itàlia
J. Tarré i J. M. Montaner

Els camins dels Annapurnes
p. Escalada

24

10 Daubenhorn,
la gran ferrada suïssa
A. Amela

El blanc infinit: la travessa

de Grenlàndia amb esquís,
forçant els propis límits
C.Gel Matí de Nadal, itinerari

romànic
E. Peidro

28

14
25è aniversari de la primera
ascensió catalana a

l'Everest. Crònica de
l'ascensió a Sant Jeroni
R. Pascual

editorial 3/ SMS muntanya 32
retalls de muntanya 33 / notícies i activitats 34

llengua i muntanya 35 / ressenyes 37/ concursionisme 40



www.pakocrestas.com

portal de muntanya i aventura.llibres, viatges, material, audiovisuals



De l'Everest a l'excursionisme sostenible

exc.rrsiomsme U(·,¡fiJl

Ja hem paït la celebració del 25è aniversari de la Primera Expedició Catalana a l'Everest,
tots sabem la importància d'aquesta ascensió, ara però volem fer una reflexió més enllà de
la celebració.

Creiem que cal iniciar un canvi d'orientació de l'excursionisme. Volem posar sobre la taula

que hi ha aspectes del nostre esport que ja han caducat: les primeres nacionals ja s'han

assolit, els grans problemes alpinístics ja s'han resolt, què queda aleshores per a les

properes generacions? Considerem que és aquí on rau el canvi: es tracta de preservar el
mediambient. Això, no vol dir que hem de renunciar a les muntanyes sinó que amb la

pràctica d'aquest esport les hem de mantenir en el seu estat natural.

És llunyà aquell juny de 1989 en què un grup de pioners varen fundar, a la seu de la

FEEC, el Mountain Wilderness de Catalunya. Avui aprofitant el reforçament moral que
representa que un alpinista català, Jordi Quera, sigui des del passat mes de maig el

president de Mountain Wilderness Internacional creiem que ha arribat el moment d'aquest
canvi global en la mentalitat col-lectiva de tot el món excursionista català i que els ideals

que defensaven aquells pioners es facin realitat.

No volem que el nostre territori es converteixi en un gran parc d'aventura. Ha de ser un

medi natural amb espai per a l'aventura, això ha de ser vàlid pels camins en la carena, en

les parets d'escalada i els engorjats. No és tasca fàcil, hi ha itineraris que malauradament
estan tan fresats que caminar per ells ja no serà mai més una aventura.

Tenim molta feina a fer. No ens referim a I'Himàlaia ni als Alps, sinó al nostre Pirineu, a

Montserrat i al Montseny. Ha arribat l'hora de la renúncia per mantenir l'essència de
l'excursionisme. Ja no es tracta de no llençar una deixalla a la muntanya, es tracta de

recollir-la, treure senyalització, eliminar camins asfaltats i pistes. Hem de fer una

remodelació profunda dels nostres costums a la muntanya, fins i tot hauríem de renunciar
a instal-lacions mecàniques, remuntadors i urbanitzacions per tornar a disposar d'espais
verges. Si no ho fem nosaltres ho hauran de fer les properes generacions.

La UEC vol emprendre la tasca difícil però no impossible de tornar a la natura el que li

pertany, els refugis han de tornar a ser punts aïllats on s'hi arribi a peu. Tindrem molts
entrebancs, però tenim força exemples en altres països que ens animen. Alguna vegada
haruem de denunciar projectes i realitats, demanem des d' aquí que l'administració prengui
partit en aquesta creuada. Les entitats UEC ho considerem absolutament necessari per al
futur del nostre esport. L'escola de muntanya que ha estat l'excursionisme a Catalunya
s'ha de desenvolupar, ara, a partir de la tesi de l'excursionisme sostenible.

Pere Sauret, president de la UEe

Del cim a la plana per acabar el 2010
En aquest número d'Excursionisme que teniu entre mans us proposem enfilar-vos al cim
de l'Annapurna, un trec de 16 dies amb celebració de l'any nou inclosa, per després
passar per Itàlia i visitar un indret poc conegut com és el Parc de les Cinque Terre. Es
tracta d'una barreja curiosa de turisme, excursions, i antropologia italiana.

També us oferim una ruta romànic per fer pels volts del Nadal i, com que ens trobem a

l'entrada de l'hivern, teniu nou article d'en Carles Gel, una ruta blanca per Grenlàndia. Si
ho voleu, podeu passar abans per Suïssa de la mà de l'Andreu Amela qui ha fet el

Daubenhorn, la gran ferrada suïssa.

Desitjar-vos unes bones festes de Nadal i una bona entrada d'any amb el calendari 2011.

excursionisrne 3



Les Cin ue Terre

A la costa est d'Itàlia, just al punt de con

tacte de la península itàlica amb el conti

nent, i abans d'arribar a Gènova, hi ha un

pam de terra costanera on el temps sem

bla que s'hagi aturat. Es tracta del Parc
Nacional de les Cinque Terre, format per
cinc pobles arran de costa. De Nord a

Sud, trobem Monterosso al Mare, segura
ment el més gran, ja que és més pla i les
construccions han estat de sempre més
fàcils. AI seu costat hi trobem Vernazza,
seguit de Corniglia, el més alt de tots,
Manarola i el darrer, Riomaggiore. Les
vistes marítimes d'aquests municipis, la

seva bellesa paisatgística, de terra treba
llada en terrasses ocupades pels ceps
que se succeeixen fins al cel, i el caràcter
de la seva gent, rude però autèntica, el

fan un lloc imprescindible per visitar i pel
senderisme de tots nivells.

Sender que voreja la carena amb vistes a Vernazza

així successivament fins a arribar al

darrer, Monterrosso al Mare. Seguint cap
al Nord, i fora del perímetre del parc, ens

trobem el municipi de Levanto, que pot
ser la porta d'entrada Nord del parc, per a

qui vulgui arribar via Gènova, per exem

ple, amb vaixell.

ble a Corniglia on el poble és un desnivell

constant, i també podem visitar els
museus i centres etnològics. Tots els sen

ders estan ben senyalitzats i vigilats. A l'i

nici de cada un d'ells hi ha un vigilant que

inspecciona la teva carta o et demana que
adquireixis un tiquet per passejar per la
zona. Hi ha dos tipus de senders: els de la

costa, que s'han de fer segur, i els que
van cap a l'interior, més de dues dotzenes
de rutes d'una hora, de gran intensitat pels
desnivells, o de més llargues i pausades.

Per visitar les Cinque Terre i els seus

pobles només ens calen, com a mínim,
cinc dies; ara bé, el viatge es farà curt i

per això recomanem una estada d'una

setmana. Malgrat que es pugui trobar

allotjament fora del perímetre del Parc
Nacional de les Cinque Terre, allotjament
normal i de tot tipus i preu, on poder dei
xar el cotxe, insistim a seguir la filosofia

d'aquest pam de terra i viatjar-hi directa
ment amb avió i usar el tren. Des de
Pizza es pot agafar la línia que et porta a

La Spezia, municipi porta d'entrada pel
Sud al parc. De La Spezia a Riomaggiore
hi ha 9 minuts de trajecte. Un cop arribats
al primer deis pobles de les Cinque Terre

per anar al següent són 5 minuts de tren i

Un cop arribats a qualsevol dels cinc

pobles, i al costat mateix de l'estació de
tren, ens trobarem amb el punt d'informa

ció; ens caldrà la Cinque Terre Card. N'hi
ha des d'un fins a set dies. Per un mòdic

preu podem accedir a tots els senders, a

l'ús del tren per a viatges il-lirnltats, podem
agafar els autobusos elèctrics que hi ha

als interiors dels pobles, molt recomana-

Nosaltres vam optar per fer la nostra

incursió a les Cinque Terre acompan

yats, figurativament parlant, per en

Mauro Mariotti, que és professor de

4 excursiorusrne
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L qu r , I m I ç r uristi nove a a Itàlia i p c

conegut fora. El seu aïllament geogràfIc pel fet de tractar-s d'un tram de costa molt

agresta i de difícil accès, ha permès convertir-lo en un parc natural on els cotxes estan

prohibits; només hi circulen un parell d'autobusos elèctrics, i el tren de la costa. El seu

paisatge s'ha omplert d'excursionistes d'arreu d'Europa, això sí, no hi ha masses de

gent, ja que els allotjaments són les cases dels seus habitants i és impossible cons

trulr-hi res més. A les Cinque Terre només s'hi pot caminar.

5 pobles per al senderisme sostenible a Itàlia

Text i fotografies de Jordina Tarré i Josep M. Montaner

-

Cornigglia, poble penjat damunt del mar

excursionisme 5



botànica de les Universitats de Gènova
i Milà i un dels impulsors d'argumentar,
als anys 80, la necessitat de protegir la

zona de la Ligura de les Cinque Terre.

Aquesta documentació que va servir, al
mateix temps, perquè la Unesco decla
rés el 1997, les Cinque Terre com a

zona de protecció natural. Mariotti expli
ca en el seu llibre la geologia i la botàni
ca de la zona que, i aquí està la gràcia,
van lligades a l'activitat humana que
s'hi ha desenvolupat al llarg dels anys.
Es tracta d'un paisatge transformat per
la mà de l'home però en la mesura justa
per subsistir. Només s'ha construït el
necessari per viure, s'ha cultivat el just
per vendre i s'ha pintat tot, les cases és

clar, amb la pintura sobrera dels vai
xells, el que afegeix a aquests pobles
del nord d'Itàlia, una amplitud cromàtica
pintoresca i atractiva.

El caràcter rude de la gent de les

Cinque Terre, estranyament una gràcia
afegida al viatge, s'explica fàcilment per
les seves activitats. La del mar, la

pesca, que s'havia de carregar a l'es

patlla de mules o persones fins als

pobles, i pels cultius d'alguns productes
concrets, que requerien molta fortalesa
física a causa dels emplaçaments. Un

exemple del gran aïllament que s'havia

patit en aquesta zona de la Ligura és

que als pobles de les Cinque Terre no

es va fer servir la moneda com a mitjà
d'intercanvi fins ben entrat el segle XX.
L'aïllament per mar, d'una banda, i per
una geologia agresta de l'altra, els obli

gava a espavilar-se com podien. La

vinya i el seu cultiu en terrasses, així
com la salsa pesto i el cultiu de l'olivera
han estat, durant anys, els principals
mitjans de subsistència. La manera

d'accedir a les terrasses de cultiu era

mitjançant escales de roca esculpides

Sender tallat a la roca

6 excurs ionisrne

Penya-segat de les Cinque Terre amb alguns banyistes

directament al costat de la plantació. La
manera de transportar les collites, a

l'esquena de les "mamas", sí, les
dones, que carregaven els productes
en cistelles damunt dels seus caps. En
els museus etnològics que hi ha en els

pobles de les Cinque Terres es pot
comprovar gràcies a la fotografies d'a

questes heroïnes italianes.

Per on caminar?
Les rutes recomanades en les oficines
d'informació de les Cinque Terre, així
com les del llibre de Mariotti, passen
forçosament per la costa, en paral-lel a

les vies del tren que van arran de costa,
però a més alçada. Podríem dir que és

gairebé obligatori fer-ne alguna per
copsar la identitat del paisatge i imagi
nar-nos, 50 anys enrere, per aquests
mateixos camins, cada dia, per anar a



treballar a la vinya o a collir olives. Les
cames dels italians d'aquesta zona de
la Liguria son gairebé perfectes.

En aquests senders es pot dibuixar la

costa, en quatre trams, el que separa
cada un dels pobles, o per als més ago
sarats, en un sol tram. No ho recoma

nem, sincerament és molt dur. Els
camins que comuniquen els cinc pobles
entre ells són escales de pedra, en la

majoria dels trams, d'una amplada d'un
metre de mitjana, això vol dir que hi ha

trams força estrets. Els camins estan

perfectament senyalitzats, a banda que
en els senders de la costa és impossi
ble perdre's.

Creuar les Cinque Terre
A les Cinque Terre s'hi poden fer moltes
excursions. Diríem que la gran travessa
és la que ens porta de Portovenere a

Punta Mesco i Levanto. És a dir, va de

punta a punta de les Cinque Terre,
sobrepassant els límits del Parc
Nacional. Una travessa de gairebé 34

kilòmetres que, de Sud a Nord, comen

ça a nivell del mar, la mateixa altitud a

la qual acaba, la mateixa altitud amb la

qual s'acaba, però que s'arriba a la cota
780 metres amb diferents pujades i bai
xades. En total, 2.977 metres de desni
vell (1.487 ascendents i 1.490 descen

dents). Gairebé 14 hores de caminada.
La seva dificultat és mínima tret d'algu
na interrupció en el camí, tal i com ens

avisa la guia de Mauro Mariotti, ja que
es veu travessada per les vies del tren
en algun punt. Val a dir, que aquesta
gran travessa es pot dividir en 11 parts
o itineraris que, si els fem de manera

dosificada, les nostres cames ens ho

agrairan. Són 11 itineraris que van per
l'interior, lluny de la costa.

Panoràmica des del sender que passa per la costa

Façanes de les coloristes cases de Cornigglia

Camí enmig de les oliveres

El primer tram és el que ens porta de
Portovenere a Campiglia, són gairebé 5

quilòmetres de grimpada, sortim de la
costa, pràcticament, i hem d'agafar alça
da, la dificultat és mitja i ens hi estarem
dues hores llargues. El segon tram ens

durà de la Campiglia al Colle de

Telegrafo, és una horeta de trajecte,
també amb desnivells, més suaus, i per
l'interior dels bosquets airejats per la brisa
del mar, que ens permetran recuperar la

força perduda en el primer tram. Des d'a
lià anem fins a la Croce, tercer tram, per
a tots els itineraris només cal seguir les

marques clarament indicades i la nume

ració, que si volem, porta el mapa de la

Cinque Terre Card. Aproximadament, els
trams estan organitzats per hores. Per fer
cada un d'ells necessitarem una horeta
de mitjana. De la Croce anirem fins al
Monte Galera, quart tram, un deis punts
màxims d'altitud de tota la travessa, a 705

metres. Des de dalt es té una bona pers
pectiva de Manarola. A tocar de Monte
Galera hi ha Monte Marvede, que de fet,
és el següent punt en el trajecte i el cin

què tram petit o tram d'itinerari gran.
Després de tanta pujada i baixada s'a

graeix un tram gairebé pla, com el kilòme
tre i poquet que podem fer tranquil-lament
de Monte Marvede a Cigoletta a través
d'un bosc de pins; sisè tram, es tracta
d'un tram de camí força frondós per això
no anirem a gran velocitat, ens podria sal
tar un ull amb tantes branques. Cigoletta
ens queda a mig camí entre Cornigglia i

Vernazza. Des d'aquest punt situat a 611

metres podem passar per Monte

Malpertuso a 815 metres i tot seguit
començar un descens còmode fins a

Foce Drignana; setè tram, el Monte

Malpertuso és el límit del parc a l'est. El
vuitè tram de camí ens mena de Foce

Drignana cap al Santuario di Soviore, es

excursionisme 7
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Vinyes en terrasses damunt de Vernazza

tracta d'un tram molt fàcil i que ens dóna
la possibilitat de gaudir d'esplèndides
panoràmiques. Hem de dir que en qualse
vol moment que es vulgui abandonar la

gran travessa, dividida en 11 trams, es pot
fer agafant qualsevol de les vies secundà
ries que ens trobarem, sempre a mà

esquerra, o tenint com a referència el mar,

que ens duran cap a alguna de les 5

poblacions de les Cinque Terre en un

màxim de dues hores de camí. El

Santuario di Soviore és un punt recoma

nat per als amants dels monuments i les
construccions religioses, precisament des

d'aquest punt, inici del novè tram, es pot
prendre un autobús fins a Monterosso al
Mare, si és que les cames ja no us aguan
ten. Per als titans que facin la gran traves

sa d'una sola tirada, el desè tram, va de

Colla di Gritta a Punta Mesco, també és
senzill de fer però hi ha alguna grimpada
important, per exemple, la de Monte
Rossini a 465 metres. Són encara no qua
tre kilòmetres pels quals Mauro Mariotti
calcula una hora i trenta minuts, dependrà
de la nostra forma física però els que ja
estan avesats a les pujades sostingudes
difícilment superaran aquests límits hora
ris. Arribem al darrer itinerari, l'onzè tram.
El punt de sortida és Punta Mesco, no té

pèrdua tots els trams van enganxats, i va

fins a Levanto, allímit de les Cinque Terre,
i un cop passat ja Monterosso al Mare, el

cinquè o primer, depèn de com es miri,
dels pobles que formen el cor d'aquests
paratges. El darrer tram és més llarg, gai
rebé 5 kilòmetres, però són en un des
cens suau i sostingut que ens portarà a

primera línia del mar.

8 excursíonisme

La ruta de la costa
Acabem de fer la gran travessa que fa el

perímetre del Parc Nacional de les

Cinque Terre. Es tracta d'un recorregut
llarg i dur perquè requereix "molta cama",
i és recomanable fer-ho en tres o quatre
etapes, només els més forts ho poden fer
d'una tirada. Ara bé, si no ens volem can

sar tant, i volem aprofitar part del dia per
visitar els pobles de les Cinque Terre i,
perquè no, banyar-nos al mar, tenim la

ruta petita, quatre etapes que voregen la

costa, i que uneixen els cinc pobles del
cor de les Cinque Terres. El recorregut és
d'11 quilòmetres que es poden fer en

unes 5 hores i amb un desnivell acumulat
de gairebé 1.000 metres. Podem fer-lo de
Nord a Sud o a la inversa. Us l'explicarem

precisament des del Sud, Riomaggiore, i

fins a Monterosso al Mare. El primer tram
és el que uneix Riomaggiore i Manarola
és el tram més fàcil que ens pot donar

ànims, ja que és gairebé pla, i transcorre

per una galeria, a trams, i un camí, cone

gut com a Via dell'Amore. En els trams de

galeria excavada en la roca hi ha cade

nats i noms de parelles esculpits arreu.

Per aquest tram només necessitareu 30

minuts, de fet menys, però segur que
fareu moltes fotos del mar i badareu una

estona llarga en algun punt. El següent
tram, de Manarola a Cornigglia és d'una

hora, i ja comença a picar els quadríceps.
Comencem a pujar a Cornigglia que és el

poble que està més elevat, gairebé penjat
damunt de la carena. El següent tram,
des de Cornigglia a Vernazza és una altra
hora. Refeu les forces a Cornigglia amb
un bon esmorzar de formatge i vi perquè
haureu suat força i us queda un bon tram
de pujades i baixades. Durant tot el tra

jecte es pugen i es baixen escales de

pedra i es rodegen les diferents terrasses
de vinyes. Arribats a Vernazza i fins al cin

què poble, Monterosso al Mare, només
ens quedaran dues horetes per fer tot el

recorregut. AI llarg del camí, coincidirem

amb antigues vies del tren, ja que durant

la seva construcció en el primer terç del

segle XX es van haver de desdoblar

alguns trams per permetre la construcció
i alguns d'ells han estat restaurats i ara

formen part deis senders del parc.

Aquestes dues travesses són les bàsi

ques de les Cinque Terre, a partir deis
mateixos camins hi ha múltiples combina
tòries que permeten que cadascú es dis

senyi la seva pròpia ruta en diagonal,
anant endavant i endarrere, o en des
cens. Algunes d'aquestes vies es poden
fer amb BTf i fins i tot, a cavall. En els
diversos punts d'informació que hi ha als

pobles hi trobareu tota la informació
necessària per a activitats alternatives,
com per exemple, el busseig. El parc
inclou algunes milles marítimes que
també són àrea marina protegida.

Carena amb Riomaggiore a dalt de tot



Vinyes verdes vora el mar

Colors vius arreu

Com apunt final només ressenyar la

riquesa cromàtica de les Cinque
Terres. Les cases, com ja hem comen

tat, estan pintades de colors vius, amb
la pintura que sobrava de les barques
dels mariners. A més, probablement us

trobareu amb un pintor argentí, total
ment italianitzat, Silvia Benedetto, que
fa anys que viu en aquests paratges
amb total comunió amb els regidors,
que li han permès pintar diversos
murals amb escenes de la vida quoti
diana de les Cinque Terres. Tant és

així, que els rostres dels personatges
que retrata, són vilatans reals de qual
sevol dels cinc pobles de les Cinque
Terres.

Per a més informació

Cinque Terre de Mauro Mariotti,
edizioni servizi editoriali 2008

www.parconazionale5terre.it

Centres d'informació:

Riomaggiore tel. 0187 920633

Manarola tel. 0187760511

Corniglia tel 0187 812523

Vernazza tel. 0187812533

Monterosso tel. 0187 802053

Perfil d'un tram de costa de les Cinque Terre
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Text i fotografies de Carles Gel

EL BLANC INFINIT
Grenlàndia és l'illa més gran del món, un veritable i
immens continent de gel situat a I'Àrtida. El seu temut

Inlandsis o Casquet Polar és un dels llocs més impressio
nants, solitaris i salvatges del món, un indret perfecte on

fer realitat els somnis d'aventura.

El nostre somni va ser el de poder creuar Grenlàndia amb
esquís i trineus, sense cap tipus d'assistència exterior, és a

dir, completament incomunicats de la resta del món.

Durant quatre setmanes vam ser, segurament, les dues

persones més lliures i a la vegada, a',llades, del món. El
resultat: un somni fet realitat i la Primera Gran Travessa
Polar Catalana de la història.

Aquesta és la nostra experiència!

10 excursiorusrne
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TRAVESSES POLARS:
FORCANT ELS PROPIS
LíMITS
Grenlàndia és la gran illa de gel, un

paradís salvatge i inhòspit que, després
de l'Antàrtida, concentra l'extensió de

glaç més gran i important de la Terra.

Situada a I'Àrtida, la Costa Nord es troba
a només uns 800 quilòmetres en línia
recta amb el Pol Nord Geogràfic. El seu

Casquet Polar, més conegut com a

Inlandsis, és un dels indrets més temuts
i severs de la Terra. Igualment, és també
un dels terrenys menys coneguts i explo
rats per l'home.

Quan miro enrere i recordo totes i cadascu
na de les 26 jornades viscudes damunt de
l'Inlandsis de Grenlàndia, no puc evitar
emocionar-me i que un somriure de nostàl

gia inundi de plaer la meva cara. És el que
tenen les grans aventures!

És cert, ja fa una mica més de vuit anys que
vam travessar l'illa més gran del món.

Després d'aquella experiència en vam bus-
car moltes més i vam fer realitat d'altres som

nis ... però per tot el que va representar en la
meva vida, Grenlàndia sempre serà especial.

Durant els mesos de maig i juny del 2002,
amb en José Mijares, guia i aventurer

espanyol resident a l'extrem nord de

Noruega, vam travessar Grenlàndia d'Oest
a Est, seguint un itinerari una mica més
amunt de la línia del Cercle Polar Àrtic, un

�J..

impressionant viatge de gairebé 700 quilò
metres de recorregut amb esquís per unir

totes dues costes.

Mai més no podré oblidar aquells jorns
plens de goig i també de responsabilitat,
que ens van servir per donar sentit a tota

una vida. Realment és impossible! La

bellesa gairebé insultant del Casquet Polar

Grenlandès, els llargs dies sense nits, l'es

quiada inacabable damunt de la superfície
blanca, les etapes maratonianes, l'horitzó
infinit on el blau del cel s'agermanava amb
el blanc del glaç, la duresa i les privacions
que vam tenir durant setmanes i a les

quals ens vam acostumar, aquell paisatge
polar de pel·lícula ... tot allò, tot, em va ser

vir per créixer, per madurar, em va marcar

per sempre més i encara ho porto molt
arrelat en el meu cor, segurament fins al
final dels meus dies.

No va ser a Grenlàndia on em vaig enamo

rar de I'Àrtida, sinó a Alaska, territori que
abans de Grenlàndia havia visitat en tres
ocasions. Allà, als peus del Denali vaig
conéixer els trineus i les grans glaceres,
també el fred esfereïdor. A Grenlàndia vaig
descobrir les travesses polars i vaig
començar a estimar-les i a desitjar-les.

El meu esperit aventurer i inquiet (terrible
ment inquiet) i la sort, em van portar fins
als grans gels de l'illa més gran del nostre

planeta.

Sempre he tingut molta curiositat i he sen

tit una gran atracció per l'exploració, per tot



la travessa de Grenlàndia amb esquís,

forfant els I!r0l!is límits

més amats del món

allò que ens és desconegut i a la vegada
incert, perillós, arriscat. Explorador polar,
potser era això el que desitjava ser ... quin
ofici tan meravellós i exclusiu!

Grenlàndia em va seduir, em va enganxar
i em va atrapar... també les travesses

polars i aquell blanc infinit que tocava l'ex

trem més complicat i decisiu: l'estreta línia

que separa la vida de la mort. Tots dos
érem conscients del que ens jugàvem,
que era molt: la pròpia vida, l'existència,
tornar a no tornar a veure els éssers més
estimats ... Ens ho vam jugar a una carta,
i una vegada més, sortírem victoriosos.
Però Grenlàndia va ser diferent a tot, ja
que va néixer un amor i una passió tan

gran, que fa temps que sé que durarà tota
la vida que encara em queda per viure.
Els territoris de Septentrió desborden una

bellesa singular, és una terra màgica! El

gel i la neu eternes dominen els paisatges
infinits de somni. Les llums i els colors
són irreals i semblen trets d'un altre món

que no és el nostre. El paisatge i les

poques persones que viuen en aquests
indrets extrems de poesia, conviuen en

total harmonia i comunió.

Els grans deserts de neu i de gel són part
de mi i de la meva vida.

UNA IDEA QUE NEIX
DAMUNT DEL GLAÇ
Vaig conèixer en José Mijares a Alaska,
durant una expedició al Delani el maig del
2001. El meu futur company de viatge
tenia una estranya virtut: et cau bé a et
cau malament, així de senzill i humà. I a

diferència dels meus tres companys, a mi
em va caure molt bé, perquè a més de

bona química compartíem molts punts de
vista alpinístics i d'exploració. Va néixer
una gran amistat i una tarda de molt de
fred a 4.200 metres d'altitud, recordo que
es va apropar al nostre campament i des

prés d'una conversa molt entretinguda i

interessant, em va confessar el seu

somni més bonic: creuar Grenlàndia amb

esquís. En José em va convidar a unir
me al seu projecte que ja tenia data: la

primavera del 2002.

La idea em va agradar, però recordo que enca

ra vaig trigar diversos mesos a decidir-me.

excurs ionisme 11
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La vida del meu nou amic estava comple
tament dedicada a l'aventura. Vivia a

pocs quilòmetres del Cap Nord, on era

propietari d'un bar de gel (sí, sí!) i d'una

botiga de records típics. Havia treballat
moltíssim de guia i havia realitzat alguna
que altra travessa polar. A més, havia

escalat moltíssimes muntanyes reparti
des per tot el món, un centenar de les

quals a Amèrica. Sense cap mena de
dubte un bon element, un aventurer total
un purista que portava les seves aventu
res fins a les últimes conseqüències, i

això a mi em va encantar.

Ens vam posar a treballar i un parell de

mesos abans de l'inici de l'expedició ho
teníem tot preparat.

EL VIATGE MÉS
FASCINANT
Un matí assolellat de principis del mes de

maig vam viatjar cap a Grenlàndia, on

vam arribar al dia següent. Ens trobàvem
a la costa occidental. L'11 de maig, és a

dir dos dies després d'haver sortit de

Catalunya, vam començar la travessa.

Rere nostre deixàvem un parell de mesos

molt intensos, en els quals havíem entre
nat gairebé sense descans. Les escala
des hivernals als Pirineus em van endurir
i em van donar la fortalesa física adient

per a la travessa de Grenlàndia. El meu

company tampoc havia parat i durant el
mes de març havia creuat la Lapònia
sueca en solitari.

Em trobava molt fort, però contínuament

pensava com reaccionaria el meu cap al
bell mig d'aquell desert blanc infinit, i com

tot (o gairebé tot) té una resposta, el pri
mer dia de travessa vaig sortir de dubtes
i el segon encara més.

'

Recordo que el més dur de Grenlàndia ens

ho vam trobar just dues hores abans de

començar la travessa, i això no era cap
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altra cosa que l'aspecte psicològic. Més

que la por, era una angoixa que ens paralit
zava tot el cos. Recordo aquella gran pla
núria blanca que teníem just al nostre
davant. Les llengües de les glaceres arriba
ven fins al verd dels prats. Nosaltres ens hi
acostàvem poquet a poquet, amb el vehicle
4x4 del Nils, un amic guia grenlandès,
encarregat de portar-nos fins al punt on

començaríem la travessa.

Aquesta angoixa que ens esquinçava
interiorment l'havia conegut en alguna
altra ocasió, per exemple al Manaslu,
també en una aresta gelada del

Chimborazo, durant la meva travessa

solitària hivernal de l'Aconcagua i també
a la cara nord de l'Everest sense oxigen ...

però aquesta vegada era més forta que
mai. La nostra fortalesa mental ens va

portar a vèncer aquesta angoixa i les nos

tres pors, i a primera hora de la tarda ens

endinsàrem en l'Inlandsis. No ho sabíem

però acabàvem de fer un pas definitiu per
a l'èxit de l'empresa.

Els primers set dies van transcórrer amb
total normalitat, i poc a poc la nostra ment
és va anar acostumant al blanc infinit, i el
cos als gairebé 100 kg que pesava cada
trineu. Érem autosuficients; la nostra filo
sofia era clara, i comparant-la amb l'alpi
nisme vindria a ser el mateix que pujar un

cim de vuit mil metres en estil alpí i sense

oxigen. Ens sentíem orgullosos d'haver
escollit aquest camí.

Cada jornada intentàvem recórrer uns 25

quilòmetres en línia recta. El temps era

meravellós, no feia molt de fred i la neu

és trobava en unes condicions excepcio
nals. Lliscar el trineu per sobre d'aquella
planúria glaçada era un autèntic plaer.

Ens vam acabar d'adaptar a la severitat i

la solitud de l'Inlandsis, i va arribar el dia
en què vam arribar a formar-ne part. El

meu company i jo ens sentíem molt com

penetrats. Érem molt feliços!

No obstant això, des del primer moment

havíem activat tots els mecanismes de

supervivència, ja que sabíem perfectament
que ens trobàvem al bell mig d'un dels
indrets més perillosos i temuts de la Terra.

AI."arg de tota la travessa mai no vaig
deixar de recordar i de tenir present la
cara de preocupació del Nils en veure'ns

partir. Ell ha nascut a Grenlàndia, molt a

prop de l'Inlandsis, però mai ha posat els

peus gaire endins del Casquet Polar. Li té
massa respecte i ara entenia el perquè.
De vegades m'imaginava com hauria de
ser de bèstia una tempesta en aquell lloc

completament planer, que té més de
2.500 quilòmetres de llargària i uns 1.300

quilòmetres d'amplada. Només de pen
sar-ho sentia pànic!

El dia 19 de maig vam arribar al Dye", una

base dels Estats Units situada a 2.000
metres d'altitud, al bell mig del no res.

Aquest dia i el segon de la travessa van ser

els ún�cs que vam tenir contacte amb algú,
perque resulta que la base estava habitada

per una parella d'americans. La resta de

jornades foren de soledat absoluta.

Vam passar la nit amb els americans. La

temperatura va baixar fins als -23°C. Fou una

de les nits més fredes de tota l'expedició.

L'endemà, 20 de maig, prosseguírem la nos

tra particular travessa vers la costa est. El

temps continuava sent força bo, però van

començar a aparèixer els primers núvols.
Encara no sabíem el que ens venia a sobre.
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El dia 25 de maig ens sorprèn una impres
sionant tempesta de neu i vent que durarà

gairebé tres dies. Recordo aquestes jorna
des com les més dures, difícils i compro
meses de tota la travessa. També els dies

més difícils de la meva vida. Ens vàrem

refugiar dins de la nostra tenda i només
sortíem en contades ocasions. És cert!

Vam sobreviure gràcies al nostre instint ani

mal. Pura supervivència per tornar a la

vida, tornar a viure!

Després de la tempesta va tornar la calma,
però va ser una calma disfressada amb la

pell d'un xai, ja que els núvols seguien allí,
amenaçadors.

El temps passava inexorablement. El mes

de maig va donar pas al juny. D'aquesta
manera començàvem la quarta setmana
de travessa, la definitiva. La compenetració
amb el meu company era total i l'amistat
havia augmentat moltíssim. Des d'un bon
inici tots dos havíem acceptat aquell com

promís com a nostre, i ens unia moltíssim.

El cansament acumulat era considerable i

començàrem a veure els primers miratges i

al-ucinacions. persones que ens seguei
xen, trineus amb gossos, ocells, campa
ments .... segons els metges tot va ser pro
ducte d'una hidratació insuficient i del llarg
quilometratge.

De mica en mica ens vam anar acostant a

la costa est. Havíem recorregut 500 quilò
metres en línia recta, però encara ens en

quedàvem prop de 200 per arribar al fiord

d'isortoq. El desgast era important i vam

arribar a ingerir 7.000 calories per persona
i dia! ... i encara teníem gana.

Després de travessar la Vall de la Tristor

(aquesta depressió es diu així) començà-

rem la llarga i suau davallada fins a la

costa, convertint les tres darreres jorna
des en una inacabable marató de 112

quilòmetres.

El 4 de juny ens sorprèn una nova tem

pesta, que ens acompanyarà fins al
darrer moment. Era tan violenta com la

del mes de maig. No obstant això, les

aigües de l'Atlàntic Nord es troben a

només 42 quilòmetres en línia recta, i per
això no li donàrem gaire importància.
Volíem acabar tan sí com no!

Aquell dia vam acabar l'etapa molt tard.

Dormírem poques hores, i el dia 5 de juny
ens vam llevar a les dues de la matinada.
La tempesta segueix bramant i des de l'i

nici, la progressió es fa dura i perillosa. El

GPS serà fonamental per poder arribar al

mar. Trobàrem les primeres esquerdes i
una neu molt dolenta que s'enganxava
als esquís. L'etapa es va convertir en un

patiment infinit, una gran duresa. Ens
vam encordar per superar les escletxes i

finalment ho aconseguírem. Fa molt de
vent, hi ha una boira molt espessa i

comença a ploure. Què més podíem
demanar?

Les esquerdes donen pas als torrents d'ai

gua, un veritable perill mortal! L'Inlandsis
ens tenia atrapats i sabíem que no ens dei
xaria sortir fàcilment. Està clar que havíem

d'imposar la nostra experiència alpina en

les muntanyes d'arreu, i la nostra condició
de guies; només així sobreviuríem. La
cosa era clara!

Vam perdre altura i s'aixecaren les boi

res. Veièrem les primeres muntanyes de
la costa est i vam plorar d'emoció. Ja

queda menys! Continuava plovent. El 5
de juny s'acaba i entrem al dia 6 ... i nosal
tres seguíem caminant, lluitant per viure.
Estic a punt d'ofegar-me en un d'aquests
torrents d'aigua. Un tomb important per
poder superar-los ens porta ailloc equivo
cat, tot i que encara no ho sabem. Rere
nostre deixem tots aquests perills i també

bona part de les nostres pors, i davallem

esquiant per una vall estreta i magnífica.
Després de 20 hores sense parar de
caminar assolírem l'indret on acaba el

Casquet Polar, on s'acabaven una bona

part dels nostres somnis i en comença
ven uns altres. Ens trobem molt a prop de
les aigües de l'Atlàntic Nord. Havíem tra
vessat Grenlàndia! Ho havíem aconse

guit, però estàvem perduts i sense moltes

possibilitats de sortir d'aquell lloc. A més,
molt a prop hi havia óssos blancs.

Si no és amb l'ajut d'un helicòpter és

impossible sortir d'aquí. A les vuit del matí
connectàrem la radiobalisa via satèl-lit i

activàrem el senyal d'alerta, ja que està
vem completament perduts. Unes quantes
hores més tard un helicòpter de rescat ens

va treure d'aquell indret solitari i inhòspit.
Ara sí, que estàvem salvats de veritat!

L'Inlandsis ens ha ensenyat les dents

però hem pogut sobreviure. L'Inlandsis

també ens ha donat molta felicitat i hem

aconseguit fer realitat el nostre somni.

Igualment, hem vençut bona part de les

nostres pors, però sempre en quedarà
alguna, la que ens portarà a cercar nous

somnis.

Què seria la vida sense aquests somnis i

aquests desitjos?

Agraïments: Diputació de Girona, Eduard
Juanola (QEPR), ajuntaments de Vilassar
de Mar i de Ribes de Freser, Grifone,
Bollé, Gallina Blanca, Calçats Bestard,
Alpesport Andorra, Viper Ramón
Larramendi, Editorial Piolet, Racer, Kohla.

Més informació
• El Blanc Infinit, Carles Gel,
Editorial Piolet, 2002.
• Las Luces del Gran Norte, Caries

Gel, Editorial Davinci, 2009.

Una tarda meravellosa durant la segona part de la travessa
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Text Ramon Pascual

Fotografies de Ramon Pascual i Francesc Brugalada

Amb motiu del 25è aniversari de la prime
ra ascensió catalana a l'Everest (8.848
m) el cap de setmana del 28 i 29 d'agost
de 2010 es va dur a terme la iniciativa
"Fes el teu Everest!", una proposta orga
nitzada pels membres de l'Expedició
Catalana de 1985, per Televisió de

Catalunya i per la Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya i les seves

entitats.

La UEC de Gràcia, conjuntament amb el
Centre d'Activitats de Muntanya Base,
varen participar d'aquesta proposta fent
se càrrec de l'organització de la pujada
al cim de sant Jeroni (1.236 m), el punt
més alt de Montserrat. El dissabte 28

d'agost, a les 10 del matí, tres companys
d'aquestes dues entitats deixàrem pun
tualment instal-lada al cim la balisa d'au

tomarcatge per a aquells que volgueren,
amb el seu testimoni, retre homenatge a

aquella expedició. El mateix dissabte,
dos membres d'aquella expedició, en

Xavier Pérez Gil i en Jordi Canals, grapa-

Arribant a Sant Jeroni

ren les seves butlletes de validació a Sant

Jeroni, després d'escalar l'emblemàtic
Cavall Bernat.

El matí següent, 35 persones d'arreu de

Catalunya, grans i petits, pujàrem xino

xano des del Monestir de Montserrat, per
les Escales deis Pobres, el Pas deis
Francesos, el Pla dels Ocells i l'ermita de
Sant Jeroni fins al cim, on les butlletes
foradades i una extensa sessió fotogràfi
ca amenitzaren el descans dels "expedi
cionaris". L'excursió continuà per la serra

de l'Alzina de les Paparres, el pla de les
Taràntules i l'ermita de Sant Miquel, arri

bant, pel popular càmping de Montserrat,
novament al bullici del monestir.

Acompanyaren la comitiva els presidents
de la UEC Agrupació i de la UEC de

Gràcia, en Pere Sauret i en Joan

Sanjaume, respectivament, i el veguer de

la Divisió Territorial del Barcelonès de la

FEEC, en Ramon Tornero. El temps fou

magnífic, i no haguérem de patir la calor
de dies abans.



Text i fotografies de Paloma Escalada

Els cAmins dels

AnnRpurnes

Els xortens budistes ens fan companyia al llarg del camí
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Un conductor de ncksnewsesoer« clients a un carrer de Kathmandú



Girona i Barcelona. Alguns ens coneixíem,
d'altres no, però ara tenim en comú un bon

grapat de records que de ben segur bro
llen a la memòria en qualsevol moment
de la nostra recuperada petita rutina dià
ria. El Carlos, l'Eduard, la Neus, I'lmma, el

Michel, la Pilar i jo mateixa, ens trobem a

l'aeroport de Madrid i des d'allà, via Doha,
a Kathmandu, unes quantes hores de

viatge després.

Un cop arribem a la capital i ens fiquem al

mig d'aquell embolic, em venen a la
memòria unes paraules de l'Alexandra
David Neel, viatgera en una època, en la

qual, viatjar era una aventura, i més per
una dona, referint-se a la ciutat H

••• un

escàndol insolent de motors i corne

tes ... ", paraules escrites l'hivern del
1913. No sé què pensaria si arribés avui

dia, i hagués d'esquivar un trànsit boig
de cotxes, motos i rickshaws en un

ambient tan intensament contaminat que
fa que una bona part de la gent vagi amb

mascareta pels carrers. Costa de creure

que, a poc més d'unes quantes hores de
carretera puguem trobar-nos amb els

primers indicis, les primeres imatges
d'un indret mític, somiat per milers d'a

mants de la muntanya i la natura d'arreu.

Comettea el tresc
.

AI dia següent, després d'aprofitar l'àm

plia oferta de material de muntanya que
podem trobar a Kathmandu per fer les

darreres compres, anem cap a Besisahar,
La gorja del Kali Gandaki és la més profunda del món. Els vents en aquesta zona son fortissims.

Aquesta cabra no s'avorreix pas!

El dia del Navarsha, l'Any Nou nepali, la gent surt als carrers a celebrar-ho
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punt d'inici del tresc. El trajecte no és més
d'uns 150 quilòmetres però ens passem 6
hores a la' carretera. Dormim allà i al matí

següent comencem a caminar amb mol
tes ganes, interrogants i il-lusió. Ja des
dels primers passos veiem, allà -al fons,el
pic del Lhamjung. Anem acompanyats del
Tashi i el Namguel, els dos guies, i el

Dasonam, el Pemangima i el Sange, el
tres xerpes que seran amb nosaltres
durant les properes dues setmanes.

Encara que ens havíem documentat sobre
la climatologia que trobaríem, ens sorprèn
el paisatge amb què ens trobem durant
les primeres etapes del tresc. Ja que se

surt des dels 800 metres, els primers dies
de caminada transcorren en una zona de
clima tropical, així que els petits poblets
pels quals anem passant estan rodejats de

camps de blat de moro i d'arròs, en ban
cals d'un verd intens. Hi podem trobar frui
tes tropicals com el plàtan o el mango; la
terra és fèrtil i es cultiven tot tipus d'horta
lisses a prop de les cases. Això garanteix
la frescor deis ingredients del plat estrella
del país, els dhalbat, una espècie de plat
combinat amb base d'arròs bullit, acom

panyat de verdures i llenties.



Des de la primera etapa la ruta corre per
la vall que traça el riu Marshyangdi, que
creuem en diverses ocasions utilitzant
uns ponts penjants construïts majoritària
ment amb ferro. Passem per pobles com

Khudi, on les cases, unes fetes de fusta i
tova i les altres amb parets de fulla de
bananer trenades, es disposen en fila als

marges del camí. Els veïns seuen als por
xos de les cases distrets amb I' anar i tor
nar de caminants, gallines i cabres.

Aquesta etapa acaba a Bahundanda, on

casualment aquell dia estan de celebració
d'un ritual hindú familiar que ha atret a

gent dels pobles dels voltants.

Aquestes primeres etapes no presenten
grans desnivells, excepte pujades pun
tuals d'una certa intensitat. Som testimo
nis fins la tercera jornada, de les feines de
construcció d'una pista que es convertirà

en, el futur en una carretera asfaltada
oberta al trànsit, que unirà Besisahar amb

Manang, poble al qual s'arriba a I' octava

jornada. Sovint sentim explosions ... són
els cartutxos de dinamita emprats per
seccionar les immenses masses de roca

del cingle que s'enfila vers el riu. Els tre

balladors, sense cap tipus de protecció,

fan palanca amb barres de ferro per bellu

gar els trossos de pedra fins que cauen al
fons de la vall. És recomanable visitar l'in

dret abans que el trànsit arribi a apropiar
se de la Reserva Natural. La segona jor
nada acaba a Chamche, i en lloc d'arribar
fins al poble, en Tashi té el bon criteri de

desviar-nos una mica del camí i portar
nos fins a un petit hotel des d'on es veu, i

se sent, una cascada que cau just
davant. És una tarda de descans, de

xerrar, d'estirar el cos i relaxar la ment, en

un entorn d'aquells que deixen un record
de pau, d'aire fresc.

Matinem, i després d'un desdejuni a base
de pa tibetà i te negre, iniciem la marxa

cap a Dharapan, amb un sol de justícia
des de bon matí. No deixem de creuar

nos amb llargues caravanes de mules

que carreguen les coses més diverses,
des dels subministraments bàsics per als

pobles de la zona, fins als materials de
construcció utilitzats a les obres de la
carretera. Aquest país és per recorre'l
caminant, com fa la gent de les muntan

yes; alguns d'ells carreguen amb una

corda que aguanten amb el cap, fardells
descomunals de palla, o gàbies gegants
amb gallines. Tot es fa a peu, és el mitjà
de transport i comunicació de les valls per
antonomàsia, imagino que íntimament lli

gat a la cultura i tradicions.

Passem per Taal, i arribem a Dharapani i

pel camí, comencem a notar el canvi

pausat, lent, en el paisatge; deixem
endarrere els camps de blat de moro i

comencen a aparèixer els boscos de p.
L'aire és una mica més fresc i sentim
com estem, poc a poc, acostant-nos a la

zona d'alta muntanya. Apareixen també
els primer signes de la cultura budista,
com els molinets d'oració a les portes
dels pobles, els xòrtens de pedra amb el

"Om Mani Padme Hum" gravat. .. però
no és fins la quarta jornada que, en una

volta del camí, ens trobem amb el

Lamjung de nou i, allà lluny, el Manaslú.

El Lamjung es veu perfectament nítid,
radiant, blanc, com retallat sobre el fons
blau del cel; el vent vent bufa amb força
i s'emporta la neu del cim com una

nebulosa de sucre glacé. Preciós.
Comencem a veure rododendres i uns

arbres que no identifiquem, però que
són imponents, grandiosos, amb la copa
plana. Un cop a Chame, la civilització,
Trobem diverses botigues on comprar
fruits secs i aprofitem que hi ha connexió
a internet per enviar algun missatge
tranqull-Iitzador, a velocitat de mula.

AnnRpurnR II i IV,

primer contacte

La cinquena jornada ens captiva. És el nos

tre primer encontre amb els Annapurna II i

IV El dia és solejat i calorós altre cop, i

aprofitem la parada del migdia per fer-nos
una dutxa amb un tub de mànega al pati
de darrere del restaurant on ens han fet
uns plats de pasta en forma de "vuitmil";

Les vistes des de Gyaru son de les més espectaculars del trec.
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evitem així passar fred a la tarda quan el

sol és baix. De fons, l'Annapurna II,
blanc sobre blau intens. Quina importàn
cia tè que l'aigua sigui freda? Ès la dutxa
més espectucular que mai hem fet. A la

tarda, caminem per un viarany penjat del

vessant de la muntanya, amb el riu al

fons. Quan arribem a Lower Pisang, final

d'etapa, ens alegrem d'haver-nos dutxat
al migdia: rentem la roba amb aigua
freda i les mans queden congelades;
estem cada cop més a prop del punt
més alt del tresc.

La següent jornada prenem una derivació
del camí que el fa més llarg, amb un pen
dent inicial bastant gran, però que val la

pena pel paisatge que hi trobem, les vis

tes, l'entorn ... A 40 minuts de Lower

Pisang, ocult entre els pins, trobem un llac

d'aigües verdes i cristal-lines que pot pas
sar desapercebut si no es pren atenció.
Ofereix una de les vistes més curioses,
l'Annapurna II reflectit a les seves aigües,
multiplicat per dos! Més endavant, i des

prés d'una pujada trencacames, arribem a

Ghyaru, un petit poblet a 3.670 metres,
des d'on les vistes són, simplement,
espectaculars. Just davant nostre, una

barrera de muntanyes formada per
l'Annapurna II, elIV, elill i el Gangapurna.
Parada obligatòria i foto imprescindible,
amb les banderes d'oració budistes one

jant i un fons incomparable.

L'entorn a partir d'aquí es va fent cada

cop més àrid, terrós. Els pobles es

veuen a la llunyania com a part del pai
satge, amb les seves cases fetes amb

fang, fusta, pedra i banyes de brau per
apuntalar les travesses. Arribem a

Manang, punt de parada necessària per
aclimatar-nos abans de seguir pujant. Es

recomana com a mínim passar aquí
dues nits i un dia amb una ascensió
curta d'anada i tornada. En aquest poble
trobem pa, pastes, petites botigues de
material de muntanya i fins i tot una sala
on es projecten pel-Houles amb temàtica

muntanyenca. Una associació es dedica
a informar sobre el mal d'altura, quins
són els símptomes i què s'ha de fer quan
apareix. Ens donem la nostra primera
dutxa d'aigua calenta i la rebem com

manà caigut del cel. AI menjador de l'ho

tel, un pòster amb la imatge de Ghandi i

una frase seva: "Tu has de ser el canvi

que vols veure en el món". Prenc nota.

Per aclimatar-nos al dia següent pugem
pel vessant de la muntanya fins a un

mirador des d'on contemplem la glacera
del Gangapurna, amb les seves llengües
de gel i un llac glaçat al fons, al qual no

podem evitar baixar per posar-hi els

peus ... de les aigües del mediterrani a

les aigües de la glacera. Veiem una

manada de blue sheep, les cabres bla

ves que anava buscant en Peter
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Mathiessen. Després d'aquesta jornada
de preparació prenem el camí fins a Yak
Karka en una curta caminada d'uns 400
metres de desnivell. Una segona jorna
da suau, en la qual es nota ja la manca

d'oxigen en forma d'uns lleus mals de

cap, ens porta a Thorong Phedi seguint
el curs del riu Thurung Khola. Deixem

endarrere les vistes dels grans pics que
ens han estat acompanyant els darrers

dies, i, la veritat, fa malenconia, és com

un adéu!

vestir-se amb tota la roba d'abric que es

tingui, i a cruspir-se el pa tibetà del matí

amb tota la mel que es pugui. A les 3

sortim amb el frontal i un fred que pela.
Ens queden 1.000 metres de desnivell

que farem en unes 5 hores. Després,
1 .800 metres de baixada. És fosc com la

gola d'un llop. A mesura que pugem,

començo a sentir els primers símptomes
del mal d'alçada. L'aire no entra encara

que m'esforci i la sensació de fatiga és
cada cop més gran. Qui s'ha emportat
l'oxigen? A mig camí, parada a un refugi
per prendre te calent, i comprovem que
el camel bag de la Neus té granissat en

comptes d'aigua.

El temut ThorOtt6 la

Thorong Phedi no és més que un con

junt de naus amb habitacions per dormir

la nit abans de creuar el famós i temut

pas de muntanya. En aquest punt, ni
dutxa ni res, ens fiquem al sac de plo
mes vers les 8 del vespre i a les 2 de la
matinada toc de corneta, peus al terra, a

Després d'uns darrers 200 metres que
van ser els més llargs de la meva vida,
arribem als 5.416 m. Emoció total, abra

çades, llàgrimes d'alegria, fotos davant

la placa commemorativa i una il-Iusió

Eillac del glaciar del Gangapuma, prop de Manag



molt gran per haver arribat tots i haver
arribat bé. AI voltant, un paisatge lunar,
ni un brot de verd, ni un ocell. Després
de menjar unes pastes de xocolata, ini

ciem la baixada pel costat oest, amb les

muntanyes del Tibet al fans. Un cap a

Mukhtinath, final d'una dura etapa, ens

regalem una dutxa calenta un plat
gegant de dhalbat i anem a visitar un

dels llocs de peregrinació més imper
tants del Nepal, Chimg Ghyatsa. Aquí, hi
arriben fidels budistes i hinduistes, i es

converteix en un exemple de la convi
vència i, també, la barreja entre aques
tes dues religions en aquest petit país. A

fora, als jardins, alguns santons es dei
xen veure amb les seves túniques taron

ges a vermelles, a l'espera d'una petita
contribució que els permeti seguir amb
la seva vida contemplativa. Visitem el
Mebar Lhakang Gompa a Temple del
Foc, on es troba contínuament encesa

Els 7.525 m de l'Annapurna IV brillen sota el sol

Amb cistells com els que fa aquest home es transporten tot tipus de productes
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una flama alimentada per una font de

gas natural que es troba just a sota l'al
tar. Bé, sortim sense esperar una puja
da directa als cels.

La següent etapa ens depara un camí

pedregós, àrid, que transcorre peillit , que
en època de monsó, és una gran via d'ai

gua. El vent és fortíssim en aquesta zona ja
que es propulsa a traves d'una gorja de 34
km d'amplada entre pics de 7.000 metres.
Passem per la ciutat de Jomsom, que dóna
nom a un altre dels possibles trescs de la

zona, més curt. Aquí ja n'hi arriba el trànsit
i no hi ha ni un petit aeroport amb vols fins

a Kathmandu. AI final de l'etapa arribem a

una zona en la qual el verd torna a aparèi
xer al paisatge, amb camps de pomers, de
blat encara madur, flors violetes, són els

voltants d'un dels pobles més estèticament

atractius de tot el recorregut, Marpha. Ja a

la regió de Mustang, les cases són de maó

pintades de blanc, amb les portes i fines
tres de color vi negre, i als terrats plans
típics de l'arquitectura d'aquesta zona, s'a

pila en un ordre geomètric la llenya que ali

menta els focs de les cuines.

AI dia següent ens retrobem amb els
boscos de pins i comencem, una altra

vegada, a alternar trams entre el bosc
amb trams per pista amb trànsit. Ens

passa un autobús trampejant per esqui-

Home a la riba del Bagmati

"'"
(Alçada en metres)
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Perfil del trec dels Annapumes
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camina! Passem per una zona realment

preciosa, amb un paisatge al qual torna a

aparèixer el bambú al bosc, i on els camins
entre els pobles corren per sota de fulles
d'un verd intens. El terra està cobert de lia

ses de pedra per facilitar la marxa. AI final
de l'etapa pugem un desnivell de 1.000

metres per arribar fins a Ghorepani, on

passarem nit per pujar de bon matí uns

altres 400 metres fins al mirador de Paon

Hill, atalaia privilegiada per admirar els pics
de l'Anapurna I, el Dhaulaghiri i el

Machhapuchhre.

veiem. Allà també hi és, en aquest mateix

moment, l'Edurne Pasaban i pensem en

ella i en com déu sentir-se, dins la tenda,
sota la tempesta. Als dos dies arribava al

cim aconseguint el seu 13è vuitrnil.

var els sots, ple de gent, amb passat
gers asseguts al sostre, un dels que va a

primera fila, dorm plàcidament. Ens hem

passat dies i dies sense veure un sol vehi
cle de motor; se'ns ha acabat aquest petit
somni! Arribem a Tatopani, final d'etapa, un

petit i agradable poble amb un riu que
refresca l'ambient. Han habilitat unes pisci
nes de 10 per 10 metres aprofitant les

aigües termals que brollen del terra. Els

turistes hi fiquem els nostres cossos bal

dats a l'aigua a 50° C, amb la cervesa

Everest a la mà.

AI dia següent, el darrer del tresc, d'aques
ta aventura fantàstica, descendim un fort,
fortíssim pendent en una etapa que castiga
les nostres cames baixant uns 4.000

esglaons de pedra. Ens endinsem en una

zona molt més humida, seguint el Khali

Ghandaki, i agraïm quan el camí s'oculta

sota el bosc que ens protegeix d'un sol

implacable. Arribar a Birethanti, després de

tants dies compartint, tants dies descobrint

i gaudint, té un doble regust, el de la llàsti

ma de posar el punt i final, i el de l'alegria
d'haver gravat a les nostres vides, pas rere

pas, records amb gust de muntanya, amb

gust de natura, de cultura i de bona com

panyia. Hem gaudit d'aquest tresc!

Feliç anM 2067! La nit a Ghorepani sopem al menjador de

l'hotel, al davant d'unes grans finestres des

d'on es veuen les enormes muntanyes allà
fora. Cau una tempesta fortíssima, els llam

pecs tallen el cel en vertical i la manta d'ai

gua només ens deixa veure les siluetes

dels pics com una imatge fantasmagòrica.
Allà dalt hi ha l'Annapurna I, però no el

Des de Tatopani, després d'un sorprenent
desdejuni de pa tibetà i te negre, comen

cem la nostra jornada amb el regust de les
celebracions, ja que és el Navarsha, l'Any
Nou nepalí. Avui és 14 d'abril de l'any
2067... com passa el temps mentre es

Fitxa tècnica del tresc dels Anna"urnes
- guants
- gorra tèrmica
- gorra per protegir-nos del sol
- protecció solar 50 i llapis labial amb protecció 50
- impermeable i funda protecció motxilla
- sac de dormir de ploma i sac de cotó
- bastons
- fulard a tovallola (el fulard també el podem fer servir per als dies
de fort vent a zones càlides, per protegir el cap de la sorra)
- banyador

Com arribar-hi

Vam triar Qatar Airlines, que fa escala a Doha, i des d'allà es vola
a Katmandú. Paciència a Doha, perquè sembla que els retards
en les sortides cap al Nepal són freqüents.

Data del viatge
Del 29 de març fins al 21 d'abril de 2010. Dies de tresc: 16, del
31 de març al15 d'abril.

Quilòmetres recorreguts
Des de Besisahar fins a Birethanti, 290 km. Allotjament

Aillarg de tot el tresc ens trobarem amb lodges, petits hotels amb
habitacions dobles a triples, on es pot dormir per unes 100 a 200

rúpies (uns 2) la nit, sempre i quan sopem al mateix establi

ment, si no el preu puja a unes 1.000 rúpies, (10) de mitjana.

Mapes
Podrem trobar mapes dels trescs a qualsevol de les nombroses
llibreries del barri de Thamel a Katmandú. Molt pràctic el mapa
de butxaca Around Annapurna, escala 1 :155.000, de Nepal Map
Publishers, Ltd. Visat

Es fa en arribar a l'aeroport i costa 60 dòlars USA.
Guies

Trekking in the Nepal Himalaya, de Lonely Planet. Conté infor
mació de tots els trescs que es poden fer al Nepal, inclòs el dels

Annapurnes.
Les "Safe Drinking Water Stations" (SOWS)

Amb l'objectiu d'aconseguir un equilibri entre la protecció de l'en
torn i el desenvolupament socioeconòmic, el govern del Nepal ha

propulsat el que es coneix com el Projecte de Conservació de l'À
rea de l'Annapurna, ACAP en les seves sigles en anglès.

Aquest projecte es tradueix en accions de sensibilització per pro
moure actituds de respecte per l'entorn i la cultura locals, i en

accions directes orientades a reduir l'impacte en forma de

pol·lució que pot tenir l'afluència dels més de 36.000 caminants
anuals censats l'any 2005.

Una d'aquestes accions és la creació d'una xarxa d'estacions

d'aigua potable tractada a alguns punts del recorregut. Aquestes
estacions són gestionades per les comunitats rurals, així que també
funcionen com a dinamitzadores de l'economia. Alimentades amb

energia solar, filtren i tracten amb ozó l'aigua que després es ven als
caminants amb preus que poden variar una mica depenent de la

zona, però que sempre resulten més assequibles que els de l'ai

gua envasada.

Es proporciona així també aigua tractada als autòctons, i s'acon

segueix reduir la quantitat de residus plàstics en forma d'ampolla
d'aigua que, en un entorn com aquest, poden resultar un impac
te difícil de gestionar.

Bibliografia relacionada

Matthiessen, Peter. El Leopardo de las nieves. Madrid, Siruela,
1993

David-Néel, Alexandra. En el corazón del Himalaya: por los
caminos de Katmandú. Palma de Mallorca: Olañeta, cap. 2002

Material

Recomanable triar molt bé el material, sense oblidar-nos de la
diversitat de climes amb els quals ens trobarem:

- samarretes de màniga curta (un parell)
- pantalons curts a millor, llargs desmuntables
- xancletes
- botes de muntanya
- mitjons lleugers de cotó
- mitjons gruixuts d'hivern
- samarreta tèrmica
- polar fi
- polar gruixut
- pantalons d'interior tèrmic
- plumífer
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DAUBENHOAN
Leukerbad o Loèche-Ies-Bains, si ho preferiu en francès, és una població del Wallis o Valais suís, coneguda com a

centre termal ja que aprofita una sèrie de brolladors d'aigua calenta provinent del riu Dala, que travessa la vall. Les

gorges del riu situades a menys de 30 minuts del centre de la vila són petites però espectaculars i poden ser l'ob

jectiu d'una bona passejada, sempre que les condicions meteorològiques no siguin favorables per fer activitats de

muntanya de més entitat, sense menystenir altres alternatives, com uns bons massatges a qualsevol dels centres

termals existents.

En aquest cas no us vull parlar de mas

satges relaxants ni de tractaments de

bellesa (per a mi ja és massa tard), sinó
de la paret que presideix tot aquest
entorn, la paret del Daubenhorn.

Amb 2.941 metres, el cim del Daubenhorn

vigila el poble situat molt més avall a 1 .411

metres, i dic vigila perquè els 1.530

metres que els separen són tan verticals

que des de qualsevol de les seves cotes,
inclòs el cim, es pot veure la totalitat de la

població i l'anar i venir dels seus habitants

i visitants.

Muntanyenc de tota la vida i afeccionat

recent a les vies ferrades, he recorregut
totes les de casa nostra i he fet incursions
a les Dolomites: Brenta, Marmolada,
Tofane, Lavaredo, etc. Durant aquest últim

any vaig tenir notícies que en aquesta
contrada s'havia construït, no fa gaire, una

via que recorre la immensitat de la paret
del Daubenhorn que, d'altra banda, recer-
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da les esmentades Dolomites. És la via
ferrada més llarga de Suïssa, i potser
també la més exigent. En el catàleg 2006

de material tècnic d'escalada i aventura
d'una coneguda marca francesa hi era

esmentada i vaig pensar, vista la resta
d'activitats relacionades, que aquesta en

deuria ser una d'especial. I ho és, sense

cap mena de dubte!

Com es pot no fer cas a un reclam d'a

questes característiques? Tal com som els

que ens agrada l'aventura, així que acon

seguim un repte que ens havíem propo
sat, ja estem pensant en el següent. Així

és d'inquieta la nostra naturalesa.

De fet, la ferrada Gemmi-Daubenhorn, ja
que així s'anomena, es divideix en dos
trams: el primer, és de graduació mitjana
alta i assequible, si tenim experiència i una

falta absoluta de vertigen; el segon, de gra
duació molt alta, és llarg, exigent i dur, apte
només per als més experimentats.

No tothom pot fer-ho tot. Hem de ser

conscients que cadascú te un límit, físic
a mental, i no hem de frustrar-nos si no

som capaços de fer-la a ens supera.
Personalment, per molt que m'entreni i

m'hi escarrassi no correré els 100
metres en 9.8 segons.

Les vies ferrades i camins equipats no

són activitats exemptes de rise, Alguns
reportatges emesos per televisió en pro
grames d'aventura i algunes revistes del
sector, es cansen de dir que són recorre

guts que es poden fer amb total segure
tat, fins i tot algunes hi mostren nens

com a reclam. No hi estic d'acord. Com
a activitats d'altura que són, estàs sot
mès a les regles del medi, i la dificultat
és sempre subjectiva. Per descomptat
que hi ha nivells, però cap, absolutament

cap, mancat de risc. No vull pensar què
podria passar si una caiguda, que en

una via d'escalada esportiva seria anec

dòtica (fins i tot divertida), succeís en



 



una ferrada. Esglaons, clavilles i ele

ments rnetàl-Iics per tot arreu, et poden
destrossar literalment. No vull espantar ni

fer desistir a ningú, ans al contrari, només
vull fer palès que en aquestes activitats

s'ha de ser conscient i molt prudent.

He vist caure a l'inici de la via de les
Baumes Corcades a Centelles, un noi

que estava completament bloquejat pel
pànic, i al que el seu suposat guia o per
sona més experimentada que l'acompan
yava l'encoratjava a superar-se en lloc

d'ajudar-lo a baixar. Afortunadament, no

van haver-hi conseqüències greus, però
crec que no és una bona pràctica.

Ja ho sé! Si volem superar-nos hem de

patir, però dins d'uns límits i sempre per
voluntat i satisfacció pròpies, no pas pel
que puguin dir.

Faig aquests comentaris perquè els dos
trams de la via del Daubenhorn, no són
una via ferrada ni de bon tros fàcil: és

dura, llarga i exigent, i s'hi ha d'anar amb
bona disposició tan física com mental.

Estem parlant d'un recorregut que entre

aproximació, ascensió de la via i retorn

ens portarà un mínim de 8 hores. No cal
dir que la pressió psicològica del gran buit
als nostres peus i la constant exposició,
també són factors a tenir en compte.

No hem de menystenir aquest recorre

gut perquè sigui una via ferrada. Als
escaladors puristes potser els semblarà

Arribant a Hammer

Apropant-nos a l'escala final

Inici del tram més dur
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una fotesa, però una paret vertical de
1.500 metres no deixa indiferent a ningú.

La via està equipada, sí, però no com

les de casa nostra. Només hi ha el just i

necessari en els llocs on manquen pre
ses naturals, o s'han de superar des

ploms o díedres. Ens trobarem ajudes
en forma d'estaques rnetàl-Hques i

escales, en un recorregut generalment
"en lliure" i dotat de cable de seguretat.
En tot moment haurem de buscar pre
ses naturals, abundants per als peus

però no tant per a les mans. Caldrà que

busquem l'adherència de les botes i

evitar la tracció del cable de vida: els
nostres braços ens ho agrairan a mesu

ra que passin les hores.

No és gens inhabitual l'aparició de l'he

licòpter de rescat per treure alguna
persona presa pel pànic al mig de la

paret, i és que no hi ha vies d'escapa
ment. Si ens hi posem l'haurem d'aca

bar per dalt.

El recorregut de 1.000 m de desnivell i

2.000 m de cable instal-tat, s'inicia a

l'estació superior del telefèric del

Gemmipass a 2.350 m. Es recomana



agafar-lo, tot i que si volem, també

podem arribar-hi a peu, seguint un camí

preciós que supera el desnivell serpen
tejant fins a peu de via. Si decidim

seguir aquest camí cal que tinguem en

compte que aquesta aproximació supo
sa entre una i dues hores extres. Més
val conservar les forces.

Des de l'estació, en uns 20 minuts de
descens cap a Leukerbad seguint les

indicacions, arribem a Untere Schmitte
on la ferrada ens dóna la benvinguda.
Allí, en un prat verd, ens podem equi
par. Feu-ho aquí, no trobareu cap lloc
més endavant per fer-ho amb certa

comoditat.

Trams equipats amb cable i alguna
clavilla ens condueixen tot flanquejant
la gran paret, alternant trams de cami

nar amb trams verticals fins a un collet

anomenat Zum Larch. A aquestes
alçades ja anem prenent consciència
de la verticalitat de la via, però encara

no de l'espectacular inici de la segona
part, que no veurem fins que no super
em els trams d'escales verticals que
porten al final de la Daubenhorn I,
algunes d'elles equipades amb plata-

formes on poder descansar. Arribem a

Obere Gemsfreiheit després de passar
pel costat d'una bandera suïssa

metàl-Iica de dimensions considera

bles, visible des de qualsevol lloc del

poble. Portem 1 h 30m des de Untere
Schmitte i trobem el primer llibre de

registre.

Aquest és el moment clau: decidir si
continuar la segona part o bé fer el des

cens per Mielas, que en una hora i mitja
ens retornarà al poble. No ho dubteu; si
el que veieu us supera, esteu cansats o

sobretot, si el temps no és prou bo, bai
xeu cap al poble. Una retirada a temps
sempre és una victòria. Si no es dóna

cap d'aquestes circumstàncies, enda

vant, en gaudireu.

Pel que fa a nosaltres, la primera part
de la via la vam haver de fer dues vega
des. El primer dia el temps era insegur
i en arribar a Untere Schmitte es va

posar a ploure. Decidírem descendir, al

contrari que l'endemà que el dia es va

aixecar magnífic i vàrem poder fer la via

completa.

Per arribar a l'inici de la segona part
vam seguir, de moment, el camí de

retorn cap a Mielas fins a arribar a

Abzweigung, on una pintada groga
sobre la roca amb el nom del cim ens

indica la continuació de la via.

Ens vam trobar amb un inici inclinat
cada cop més vertical, i que amb l'ajuda
de dues escales ens porta fins al die
dre, la part més dura de l'itinerari.

Superat aquest tram ens acostàrem a

Hòhle, una cova enmig de la paret per
on discorre una torrentera d'aigua que
després de dies de pluja pot ser molt
freda i humida. De fet en els dies de
mal temps posteriors a la nostra ascen

sió, podíem veure amb els prismàtics,
la gran crescuda d'aigua del rierol que
travessa la cova.

Contràriament al que ens esperàvem
aquest tram va ser un regal. Vam trobar
la cova pràcticament eixuta. En aquest
estat el tram esdevé poc difícil, bonic,
fresc i diferent. No així la sortida de la

cova on trobàrem el segon tram més
dur de la via, escales i passos atlètics,
alguns d'ells extraplomats, quan les for

ces ja van minvant.

Un cop superat aquest tram, la dificultat
baixa una mica, i com a recompensa
ens trobem amb la part més aèria i

espectacular de la via, amb un "pati"
més que considerable. Aquest tram és

conegut amb el nom de Hammer i fina
litza a la Biwakplatz, on aquí sí, ens

podrem treure la motxilla i menjar algu
na cosa, ja que des de l'inici de la sego
na part no havíem trobat cap lloc on

poder parar i descansar una mica.

Un cop a la Biwakplatz, es pot dir que
les grans dificultats ja s'han acabat.
Ens queda una aresta poc difícil, aèria i
molt distreta que ens durà després de

passar un collet i un flanqueig, a l'inici
de l'última escala que ens mena a un

altre collet i al final de la via. Poques
coses es poden dir de l'escala! S'ha de
veure ... Portem 3h 30m des d'Obere
Gemsfreiheit i trobem el segon llibre de

registre. Només ens queda caminar 5
minuts i arribar a tocar la creu de fusta
del cim.

Des d'aquí el descens no presenta cap
complicació per una glacera sense esquer
des que en 1 h 30m ens retornarà a l'es
tació superior del telefèric on havíem

començat l'itinerari unes hores abans.

Per acabar, dir-vos que recomano

aquesta via ferrada, però que cal ser

prudents i conscients d'on ens estem

posant. No és apta per a principiants o

esperits sensibles. El material que hem

de portar és l'habitual en aquests
casos, però tampoc està de més dur a

la motxilla un cordino, un aparell per
assegurar, bagues i un parell de cintes

per si algun tram se'ns complica més
del compte. També ens anirà bé un

impermeable i un frontal per la cova, tot
i que a nosaltres no ens va fer falta ni
l'un ni l'altre. Penseu que no podrem
reposar aigua ni aturar-nos a qualsevol
lloc per menjar, així que més val portar
barretes energètiques i aigua suficient
en un hidratador de motxilla. Gaudiu-la!

Hëhle, la cova
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TÍ DE NADAL

Les ruïnes de Sant Marc de Porquerisses

Com altres matins de Nadal, el
meu fill gran em portà a fer un

volt per anar a fotografiar romà
nic. L'any passat, després de

molts dies de pluja, el matí de
Nadal es va llevar amb un sol
radiant. Vaig sortir de casa molt

il-lusionat perquè el meu fill em

portava a visitar un indret que
m'havia amoïnat durant temps.
Havia estat fins i tot en perill per
les obres d'una autovia propera.
Hauríem perdut una vall força
interessant però per sort encara

en podem gaudir.
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Tot va passar prop de la carretera de
la Panadella a Igualada. Unes obres

en un petit cementiri als afores d'un
veïnat anomenat Porquerisses. Les
obres, com sempre, remouen grans
quantitats de terra i no se sabia què
fer amb el cementiri, però amb el
moviment de terres s'hi va trobar uns

fonaments d'una ermita romànica, i es

va decidir fer alguna cosa per salvar el
lloc. Coneixia l'incident gràcies a una

nota de la troballa, però encara no

havia pogut anar a comprovar que és
el que s'hi havia trobat. El meu pro
blema, o no, és no tenir cotxe propi,
però sí molts bons amics. Així que
mentre anava passant per la carretera

(ara autovia) veia el cementiri, però no

el que hi havien trobat, així que tot era

un misteri. A part de la primera refe
rència manuscrita, no havia arribat

cap més nota del lloc, i no sabia si
havien tornat a tapar les troballes.

Així comença la nostra matinal. Com
he dit, un dia esplendorós. Agafem
l'autovia i anem direcció a Igualada i

passant pel costat de la muntanya de
Montserrat, que aquest matí lluïa més

que mai, ens vàrem dirigir al nostre

primer objectiu. Vàrem sortir de l'auto
via abans del veïnat de Santa Maria
del Camí i havíem de buscar el pas
que ens dugués al cementiri. Tot i que
des de la carretera antiga no es veu

prou bé, no va ser gaire difícil trobar el
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túnel que ens hi duria. Ens trobaríem
amb una magnífica sorpresa, sobretot

per un matí tan tranquil -no hi havia
trànsit ni a l'autovia ni a la carretera

antiga- tot era en meravellosa pau i

tranquil-Iitat.

Em vaig trobar un magnífic treball de

recuperació digne de ser visitat tot i

que era molt senzill. Tota la planta de

l'església i la rectoria estaven ben

arreglades i netes de bardisses, l'ab
sis ben marcat amb unes quantes fila
des de pedres d'alçada i el gruix de
les parets, tot molt ben restaurat i
situat a tocar de les parets del cemen

tiri formant una esplanada per poder
aparcar-hi bé.

Una altra visió de les ruïnes de Sant Marc

Text i fotografies d' Eliseu Peidro i Rami,
Arxiu Romànic UEC de Sants

Va ser una gran sorpresa, pel fet inte

ressant d'haver recuperat una mica

més d'història del nostre país, una

ermita que formava part d'una via

important a l'època medieval ja que
era pas al coll de la Panadella, i dins
de la vall hi trobàrem un altre lloc

important. Bé, la situació era molt

bona, sobre l'autovia a prop del bosc

que tanca la part nord, i per la part est

es veu Montserrat. En fi, un emplaça
ment que semblava mentida que esti

gués tan a prop d'una via per on no

paren de passar multitud de cotxes i

camions de gran tonatge i que en

aquells moments era un oasi de pau.
Ho vàrem fotografiar tot i vàrem deixar
eilloc.

L'advocació deilloc podria ser Sant Marc

tot i que en algunes notes havia desapa
regut. Vam baixar per la carretera anti

ga, fins al veïnat de Santa Maria del

Camí. Situat dins la vall és un lloc

curiós on hi ha dues esglésies: una

romànica i l'altra posterior. La romànica

és senzilla d'una nau, absis amb una

finestra circular com si fos un petit rose

tó. La porta al nord, poc freqüent, i un

escut afegit posteriorment. Estava tan

cada, era Nadal, i no hi havia ningú
enlloc, només els gossos que no van

parar de bordar mentre fèiem les foto

grafies. Temps enrere no haguéssim
pogut fer fotos tan tranquils des del mig
de la carretera, impossible pel trànsit

que hi havia; el matí seguia radiant.
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Vàrem seguir el camí. Feia molts anys
que havia estat al poble de Rubió; lla
vors estava fent el treball de recerca

del romànic a la comarca de l'Anoia.

L'església i tots els seus voltants estaven

en obres amb pedres pertot arreu, però
ens vàrem trobar amb un poble bella
ment restaurat. Té una impressionant
església encastellada dedicada a Santa
Maria. La porta de l'església és magnífi
ca i, pels voltants hi ha una interessant

pica que serveix de jardinera. També hi

ha les ruïnes d'un castell. Tot el poble
era una sorpresa. Quan el vaig veure

per primer cop estava gairebé tot en ruï

nes; en canvi, ara, podia gaudir d'una

magnífica recuperació.

Vàrem deixar Rubió i vàrem empendre
el retorn cap a casa en aquest magní
fic matí, tan ben aprofitat; tornàrem a

passar a prop de la muntanya de
Montserrat, que seguia lluint amb tota

la seva esplendor i ens saludava de

tornada. Anàvem a trobar la resta de

la família per celebrar el Nadal.

La portalada de Sant Maria de Rubió

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

BTT, Engorjats, Natura, Escalada, Espeleologia.
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(tel. 608736714/615874761 www.refugirebost.cat)
• Altitud: 1.670 metres.
• Vessant S. de la Tossa d'Alp
• Comarca: Berguedà.
• Capacitat: 60 places.
• Activitats: Ascensions, Passejades,

Travesses, BTT, Escalada, Senderisme

(tel. 686 541 983 i 661 248 344 )
• Altitud: 730 metres.
• Vessant nord de la Serra de Rubió.
• Comarca: Anoia.
• Capacitat: 45 places.
• Activitats: Travesses, Passejades, BTT, Excursions,

Senderisme .

......._................ (Xalet i refugi)
(tel. 646744 669/972 145 107)
• Altitud: 1.505 metres.
• La Molina, al Barri del Sitjar.
• Comarca: Cerdanya.
• Capacitat: 65 places.
• Activitats: Muntanya, Esquí, Esquí de muntanya,

Passejades, Espeleologia.

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

Senderisme, Espeleologia.

• Altitud: 2.200 metres.
• Pirineu català, massis de Marimanya,

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

Esquí de muntanya, Travesses.

• Altitud: 2.340 metres .

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

Esquí de Muntanya.

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

Esquí de Muntanya.

(tel. 933 325 494)
• Altitud: a nivell del mar.
• Massís del Garraf.
• Comarca: Garraf.

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

L.n..I.::;u.:�';jJ (tel. 680 178940)
• Altitud: 820 metres.
• Riba dreta de la riera de Merlès,

entre I'Hostalet i el Cobert decPuigcerc6s.
• Comarca: Entre el Ripollès I el Berguedà.
• Capacitat: 26 places (calefacció, selVels

i menjar casolà).
• ActiVItatS: Senderisme, travesses, Bn; pesca.
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IBI muntanya

Horace-Bénédict de Saussure
a com fer el Mont Blanc pujant les escales de casa

L' any 1760 el prestigiós naturalista
Albrecht van Haller suggerí al jove Horace

Bénédict de Saussure que anés a

Chamonix a herboritzar pels voltants de la

muntanya del Brévent. De Saussure hi anà,
contemplà el Mont Blanc (que solia veure

des de casa seva) i quedà tan fascinat que

prometé donar una recompensa a qui tro

bés una via d'ascensió. Tanmateix, hagué
de passar més d'un quart de segle perquè
algú hi pugés: el 8 d'agost de 1786 ho feren

Michel Gabriel Paccard i Jacques Balmat.

El 3 d'agost de 1787 de Saussure i el seu

ajuda de cambra Têtu, junt amb un nom

brós grup de camàlics i guies (un d'ells el

mateix Balmat, que ja havia cobrat la

recompensa), assoliren el cim. Pel testimo

ni del biòleg Charles Bonnet, ancle de de

Saussure, se sap que aquest s'entrenà
durant tot l'any pujant les escales de casa

seva vuit a nou vegades al dia. L'expedició
romangué 4 hores i mitja dalt del cim,
temps en el qual de Saussure realitzà

Marmota alpina
Espècie: Marmota marmota
Família: Sciuridae

La marmota alpina és el mamífer rosega
dor més gran d'Europa. Mesura entre 49 i

58 centímetres de llarg, als quals cal afegir
entre 13 i 19 centímetres de cua. Els mas

cles fan entre 3 i 8 kg mentre que les
femelles no solen passar dels 4,5 Kg.

És un animal adaptat al fred, d'aspecte
rabassut amb el cos i el cap arrodonits

experiments com: bullir aigua, determinar el

grau d'humitat, quantificar el blau del cel i

mesurar l'altura (que estimà en 4.775 m,

uns 30 metres menys que el valor real).
Horace-Bénédict de Saussure (Conches,
prop de Ginebra, 1740-1799) fou un natura

lista suís de l'època de la ll-lustració i pro
fessor de l'Acadèmia de Ginebra, que féu

importants aportacions en els camps de la

Botànica, la Geologia, la Meteorologia i

l'Electricitat. Entre 1779 i 1796 publicà els

quatre volums dels cèlebres Voyages dans
les Alpes que és a la vegada un recull d'ex
cursions i d'observacions científiques.
Inventà un gran nombre d'instruments cien

tífics, entre els quals destaca l'higròmetre
de cabell. Va recórrer moltes de les valls

alpines, i se'l considera l'inspirador dels

tours del Mont Blanc i del Monte Rosa.
L'estada de 17 dies a l'estiu de 1788 al col
du Géant (3.365 m), on realitzà una gran
varietat d'experiments, reflecteix la seva

visió de l'Alpinisme com una activitat amb

amb orelles petites, amb la cua molt pelu
da i amb unes potes curtes i fortes proveï
des d'ungles preparades per a l'excavació.
El pelatge és molt dens, de color marró

grisenc, més fosc pel dors que pel ventre,
mentre que la part superior del cap és més
fosca i la punta de la cua és de color

negre.

Habita en prats d'alta muntanya, per sobre
dels 1.000 m d'altitud. És d'hàbits diürns i

molt amant del sol. Els seus amagatalls
preferits són les tarteres de blocs i les

grans acumulacions de pedra. Rares

vegades s'allunyen del seu cau, de mane-
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finalitat científica, en què la muntanya és el

gran laboratori de la natura. El monument a

Chamonix, el gènere "Saussurea" amb més
de 300 espècies de plantes i l'agregat
mineral "Saussurita" ens recorden a qui,
per molts, fou el pare de l'Alpinisme.

Mane/ Cana/es

ra que al més petit senyal de perill emeten
una mena de xiulet estrident per avisar les
seves companyes i es posen ràpidament a

recer. Solen formar colònies de desenes

d'exemplars que tenen els seus caus a la
mateixa zona.

I

Amb la finalitat d'acumular reserves per
a l'hivern, les marmotes devoren grans
quantitats d'herbes i desenvolupen una

gruixuda capa de greix subcutani.
Hivernen en els seus caus, que poden
arribar a tenir diversos metres de pro
funditat, durant l'època més freda des de

mitjan d'octubre fins al maig. Durant l'es
tat d'hivernació la temperatura corporal
es redueix entre 4,6 i 7,6°C, la respiració
passa a una freqüència de dues a tres

vegades per minut i les pulsacions a deu

per minut.

Actualment es troba distribuïda pels Monts
Tatras, els Alps i els Pirineus. Les suposa
des propietats medicinals del seu greix van

provocar la cacera exhaustiva de les mar

motes durant el segle XIX i la va dur gairebé
a la seva extinció. El 1869 es va prohibir la

caça de marmotes en els Tatra i durant el

segle XX es van dur a terme diverses repo
blacions. AI Pirineu català van arribar cap als

anys setanta, procedents del Pirineu fran
cès, on el 1948 es van realitzar les primeres
introduccions de marmotes procedents dels

Alps. Actualment són una espècie en total

expansió pels Pirineus.
Lluís Catasús Cols



E Hnqjnt.arh�:p.a

Jungfrau la núvia de l'Oberland

L'Oberland bernès integrat al cantó de
Berna és l'única regió suïssa capaç de fer
ombra alpinísticament parlant al seu veí, el
Valais. Ja que, si bé el Valais conté les alti

tuds més elevades de Suïssa amb el Mont
Rosa i el Cerví, l'Oberland posseeix les valls
més profundes d'on sobresurten cims tant o

més importants com són l'Eiger, el Mónch o

la Jungfrau. Zermatt, per exemple, se situa

en altitud 600 metres per sobre del seu

homòleg Grindelwald. Això fa que tot i que
les altituds absolutes màximes es registren
al Valais, les relatives ho fan a l'Oberland
amb els més de 2.000 metres de la vertigi
nosa cara nord de la Jungfrau.

Geogràficament els Alps bernesos s'este

nen des del coll de Pillon, a l'oest, fins al

pas de Grimsel, a l'est, i s'encaixonen entre
les profundes valls glacials dels rius Aare, al

nord, i Rhône, al sud. Administrativament,
però, marquen la frontera natural entre el
cantó de Berna al nord, i el cantó del
Valais al sud, essent l'Oberland exclusi

vament bernès.

La denominació d'Alps bernesos és perquè
són les muntanyes més elevades que es

divisen des del bell mig de la capital Suïssa.
No obstant això, els cims més importants es

troben al Valais o just a la divisòria d'aigües,
essent el Schreckhorn (4.078 m) i el
Lauteraarhorn (4.042 m) els únics situats

íntegrament en territori bernès. El cim més
elevat del massís és el Finsteraarhorn

(4.273 m).

D'entre tots, però, un cim destaca per la
seva bellesa i grandiositat: la Jungfrau
(4.158 m), ben custodiada pels seus dos

guardians de pedra i gel, el Mónch (4.099
m) i l'Eiger (3.970 m), que amb les seves

tres imponents cares nord formen un dels

paisatges més inquietants dels Alps i de tot

Europa. La Jungfrau, el tercer del massís en

altura, deu el seu nom al fet que quan la
seva paret blanca i brillant es veu des de la

llunyania recorda el vel d'una núvia. La seva

cara sud, però, no és menys espectacular,
ja que el cim tanca per l'oest l'imponent circ

glacial des d'on arrenca el Grosser

Aletschgletscher, la glacera més extensa

dels Alps, que una mica més avall s'alimen
tarà d'altres glaceres que conflueixen a

Konkordiaplatz.

Seguint els costums de l'època, la Jungfrau
fou escalada per primera vegada el 3 d'a

gost de 1811 amb finalitats científiques. Els

protagonistes d'aquesta primera ascensió,
'el topògraf Johann Rudolf Meyer i el seu fill

Hieronymus Meyer, acompanyats d'un

parell de caçadors del Valais, Aloys Volker i

Joseph Bortes, pretenien estudiar les ares

tes del massís i l'evolució de les glaceres de
cara a editar una cartografia precisa de la
zona. Sense l'ajuda dels remuntadors

mecànics actuals que permeten afrontar
l'ascensió en un dia, sempre i quan l'aclima
tació sigui l'adient, els primers excursionis
tes trigaren tres dies sencers a trepitjar el
cim de la Jungfrau, progressant pel vessant

sud-oest, més assequible però no absent de
perills a l'hora de travessar les extenses

superfícies gelades de la cara sud.
Acampats al Grosser Aletschfirn ascendiren
l'aresta sud-oest passant pel Louwihorn i el
Rottalhorn fins al Rottalsattel des d'on segui
rien la via normal actual fins al cim. Segons
un escrit del moment l'últim tram l'hagueren
de fer asseguts a cavall d'una finíssima
aresta de gel arrossegant-se fins al cim de
només dotze peus de diàmetre. La polèmica
va estar encesa en veure que aquesta des

cripció no coincidia amb la de posteriors
muntanyencs. Tot plegat feu que un any
més tard, Gottlieb Meyer, fill de Johann
Rudolf Meyer, repetís l'ascensió obrint la

que avui en dia es considera la ruta normal.

Aquesta vegada, per evitar suspicàcies,
plantà una bandera al cim visible des deillo

garret d'Stechelberg.

Des del 1912, un ferrocarril cremallera enlla

ça en tres hores i seguint diversos trams

l'estació d'Interlaken Ost amb l'estació del

Jungfraujoch, que situada a 3.454 metres és
l'estació de tren més alta d'Europa. Aquesta
obra faraònica fou acabada després de

setze anys de penosos treballs a la muntan

ya. Especialment costosa fou l'excavació
del túnel que travessa durant gairebé l'últi
ma hora de trajecte tota la paret nord de

l'Eiger, fins a arribar a l'estació superior ubi
cada a l'interior de la muntanya. Des d'aquí
un ascensor condueix a alpinistes i turistes
d'arreu del món fins a la superfície.

Arribats al Jungfraujoch, des d'aquest punt
n'hi ha prou amb quatre hores per assolir el
cim de la Jungfrau amb bones condicions

meterorològiques, però, cal no subestimar

aquesta muntanya aparentment tan asse

quible. El ràpid ascens i els canvis sobtats
de temps en altura poden jugar una mala

passada als més agosarats.
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Activitats dels dies 2 i 3 d'octubre

La UEC a la 9a Fira del Llibre de Muntanya

Els passats 2 i 3 d'octubre tingué lloc la novena edició de la Fira
de Llibre de Muntanya que aquest any es va celebrar a Tavertet.
Com cada any la UEC fou present a la fira amb un stand propi.
Com és habitual s'hi va fer la presentació del nou calendari
Excursionisme 2011, que tingué una molt bona acceptació entre

el nombrós públic assistent.

Aquesta fira té un públic consolidat que puntualment torna cada

any a la recerca de les novetats editorials, de llibres antics, de

conferències, taules rodones a de poder conèixer en persona
alguns dels autors que presenten novetats editorials. Aquest
any a banda de la cursa d'orientació puntuable per la Copa
Catalana de l'especialitat i del concert de les Violines l'acte que
congregà més gent fou sens dubte la projecció dissabte a la

tarda de l'audiovisual "Del 8b als 8000 metres" a càrrec de

l'alpinista Ferran Latorre càmera habitual de l'equip d'AI filo de
to imposible de TVE.

Caminada Sants Montserrat

El primer cap de setmana d'octubre també va celebrar-se la

primera edició de la Caminada Sants Montserrat organitzada
per la UEC de Sants. Segons ens informen els organitzadors

tingué un molt bon èxit de participació i resta a l'espera de con

solidar-se en properes edicions. Enhorabona i endavant!

Inaugurada l'ampliació del refugi de Vallferrera

Per últim aquell mateix cap de setmana concretament el diss
abte 2 d'octubre, segons informa la FEEC, es va celebrar
l'acte d'inauguració de les obres d'ampliació del refugi de
Valferrera amb la presencia d'en Dani Planas, president de la
Federació. Recordem que el refugi de Vallferrera situat a 1.940

m. és el més antic dels pertanyents a la FEEC i que fou inau

gurat el 1935. Les seves 21 places de tota la vida eren clara-

ment insuficients per l'elevat nombre de visitants que rebia
cada any amb la intenció de pujar el sostre de Catalunya, la
Pica d'Estats a qualsevol dels molts cims de l'alta Vall Ferrera.
Ara ha passat a oferir 66 confortables places més dutxes i uns

nous sanitaris d'acord amb l'estricta regulació mediambiental

vigent al Parc Natural de l'Ait Pirineu.

Pasqual Garriga

L'escaladora basca Edurne Pasaban, primera dona dels 14 vuitmils

L'escaladora Edurne Pasaban és ja la primera dona en acon

seguir els 14 cims més alts del planeta. El seu reconeixement

no ha estat fàcil, de fet, fins fa poques setmanes la cosa esta
va entre ella i la coreana Ho Eun-Sun. Ha estat finalment la
Federació de Muntanya Surcoreana qui ha desempatat la

pugna entre les dues dones, ja que ha descartat que Eun-Sun

hagués aconseguit el cim del Kangchenjunga (8.586 m) al

Nepal.
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Així doncs Pasaban es corona com la dona que ha pujat més
cims del món però en vol més. I és que l'escaladora basca va

dir en una conferència a finals de setembre a Madrid que en

vol més i vol celebrar la seva gesta fent l'Everest (8.848 m)
sense oxigen. Edurne Pasaban té 37 anys i és llicenciada en

enginyeria industrial, va començar a escalar al club del seu

poble a Tolosa.

Jardina Tarré



Itinerari marató i mitja marató parc de collserola

El dia 3 d'octubre, i organitzat per la UEC d'Horta, es va cel
ebrar el XVI Itinerari Marató i el XIII Itinerari Mitja Marató
Parc de Collserola. La sortida i arribada està situada al
Velòdrom d'Horta. Els recorreguts són comuns al principi i

ascendeixen cap a la font de la Marquesa per davallar cap a

Can Cerdà i Can Borrell. Una mica més avall els recorreguts
es bifurquen de manera que la Mitja Marató fa una volta per
fer cap a Sant Medir i d'allà, ascendir cap a Vista Rica on es

pot dir que comença la baixada cap al portell de Valldaura i

el Velòdrom. El recorregut de la Marató passa per la vora del

Pi d'en Xandri i va a buscar gairebé el cim del turó del
Fumet. Segueix cap als turons de can Pasqual des d'on

baixa cap al Baixador de Vallvidrera i puja fins al coll de la

Vinassa, on el participants baixen cap a Sant Medir per
seguir, des d'aquí, el mateix recorregut de la Mitja Marató.

Enguany hi ha hagut 774 participants, dels quals 143 han

optat per fer l'Itinerari Marató i la resta s'han decidit per la

Mitja Marató. En aquesta edició s'ha superat el nombre de

participants d'anys anteriors i es constata, cada vegada
més, la tendència a fer el recorregut corrent, tot i que ini

cialment aquests recorreguts s'havien plantejat com a cam

inades. La prova d'això és que molts participants pertanyen
a clubs o entitats d'atletisme. Cal destacar que la Mitja
Marató ha format part del calendari de proves de la

Federación Española de Deportes para Ciegos. Aquesta
edició no era puntuable per al campionat estatal i hi han par
ticipat 15 equips de Catalunya. Aquests equips estan for-

mats per un invident total, un deficient visual i el guia. Cal
reconèixer a aquests participants el mèrit de fer 21 quilòme
tres per muntanya.

Les proves es van desenvolupar en un dia que es va carac

teritzar per la presència de boirines, al vessant del Vallès i

de força núvols, la qual cosa va fer que l'ambient fos

xafogós. No obstant això, el guanyador de la Mitja Marató,
Mohamed Agouzal (Can Mercader) va fer un temps de
1.33.14. En categoria femenina es va imposar Susana

López amb un temps de 1.48.45. En la Marató, Ricard Verge
(Adidas Domingo Catalan) va ser el guanyador amb un

temps de 3.27.09 i Bàrbara Sagi (Stlkaful) va ser la primera
participant femenina amb 4.31.31.

Cal remarcar la tasca feta per l'organització atès que en

aquesta edició va tenir molta feina desemboscant i netejant
els camins que havien quedat tapats com a conseqüència
de la caiguda d'arbres provocada per les ventades de
l'hivern d'enguany. S'ha d'agrair a I' organització les hores
de treball dedicades a aquestes feines i a la senyalització (i
també als controls repartits pel recorregut) per tal de fer que
els participants puguin gaudir, ja sigui corrent o caminant,
d'uns indrets ben interessants de la serra de Collserola.

Joan M. Vives
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Diccionaris cl' esport
El Centre de Terminologia Catalana, TERMCAT ha elaborat el
nou Diccionari general de l'esport, amb la col-laboració de la
Unió de Federacions Esportives de Catalunya i de diverses
federacions balears i valencianes i amb el suport dels governs
català, andorrà i balear.

Aquest diccionari conté onze mil termes corresponents a més
de vuitanta esports diferents. Cada article terminològic inclou a

més de la denominació catalana, els equivalents en castellà,
francès i anglès, definició, àmbit temàtic al qual pertany i notes

explicatives. Com a complement, s'ofereix també un índex

temàtic, índexs d'equivalents, fotografies i un annex de lesions

esportives.

Ja més específic, també s'ha elaborat el Diccionari de la neu

.juntarnent amb Enciclopèdia Catalana i el Servei de Política

per Concepció Arnau

Lingüística del Ministeri de Turisme Cultura del Govern
d'Andorra.

Inclou 2.300 termes en català, castellà, francès i anglès propis
dels diferents esports practicats a la neu, la medicina esportiva,
els salvaments, les infraestructures i els equipaments a més de

conceptes relatius a la nivologia i a la geomorfologia.

Aquests diccionaris els trobareu també en línia a l'adreça:

www.termcat.cat

amb la couetoœcio del Centre de

Normalització Lingüística de Barcelona

Delegació de l'Eixample
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Castellers de
la Vila de Gràcia

Assaigs: dimorts i divendres de 19,30h a 23h

CI Trillo 18 Metro L3 Fontana
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� El Castellot
L'Alt Penedès

�m�-!III210m
• • l'orientació no és evident, a manca d'un mapa en

condicions. No trobem aigua en tota la volta. Atenció a la grimpada
del Pas del Clau.

• I I • • no hi ha cartografia excursionista cobrint aquesta zona.

: I I I • • A peu per l'Ait Penedès de Joan Raventós Hill. Col·lecció
Azimut núm. 61. Ed. Cossetània.

Cf.lI!l!lSISI situant-nos a Vilafranca del Penedès prendrem la carretera

B-212 fins a La Múnia. Travessem aquest poble i prenem el primer
trencall cap a la dreta cap a la BV-2176, Castellví de la Marca. Passat

aquest poble travessem una riera i ens aturem just abans de passar el

pont d'entrada al nucli de Les Cases Noves de la Riera. En total són
uns onze quilòmetres des de Vilafranca.

� Pic de Salòria i
Bony de Trescul

L'Ait Urgell / Pallars Sobirà

�[lmmt. 2h a 2h 30 per la primera pujada 5h pel circuit.

Cl!:œ.0950 m.

cl!llm!l!1l!lS1·¡J proposem pujar per un vessant herbós i no gaire fressat

amm-11m·!) bon calçat i pals per caminar.

I I • descripció feta sense neu de juny a novembre.

• I I • • Alt Pirineu. Esc. 1 :50.000 Ed. Alpina o si el trobeu, Sant
Joan (je l'Erm. Esc. 1 :40.000 . Ed Alpina.

ct.l1!l!lêI3! des d' Andorra, sortint de Sant Julià de Lòria cap amunt
trobem a mà esquerra el trencall que va al santuari de Canòlic i a la
població pallaresa d'Os de Civís. En aquest meravellós poble no ens

aturem sinó que seguim, ara per una bona pista apta per a turismes,
cap amunt, mirant el mapa ja que hi ha trencalls, fins al coll de
Conflent a 2.154 m. Del coll acabem de baixar fins a les bordes de
Conflent (1 h de cotxe des d'Os de Civís).

ti] Pedra deis Tres
Bisbats
Ripollès

C@tmli�1It 800 m

• • itinerari una mica llarg, amb una petita dificultat arribant al
coll de Pal. Perdedor si hi hagués boira.

•
-

• raquetes, pals i com sempre que anem a la neu pala ARVA i
sonda.

I I • segons la quantitat de neu de desembre a març.
C(!milt;Mlè1nœ Taga Esc. 1 :25.000 Ed. Alpina.

I I • • Raquetas por el Pirineo Oriental de Caries Gel. Ed.
Desnivel.

LI£\!!I!l� el punt de partida és el mateix que per anar al Taga. De Ribes
de Freser anem a Pardines per la GIV-5262. Travessem Pardines i
sortim direcció l'església de Santa Magdalena. La pujada pel cantó
obac a l'església pot presentar algun tram gelat, precaució!
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Ens trobem a l'est sota la vertical del cim del
Castellot distingible per la doble feixa de cin

gles que mostra cap aquest vessant.
Comencem el camí remuntant una àmplia
pista cap al nord que bifurca ben aviat.
Prenem el trencall de més a l'esquerra que
travessa el llit de la riera del Marmellar. Uns
metres més endavant un indicador assenyala
la pista que puja al cim en 2,3 km, que aban
donem per seguir a l'esquerra un ample camí
fressat amb aires d'antiga pista que encara el
cim. Una mica més endavant fa un marcat gir
a l'esquerra i a l'altura d'un gran pi abatut per
les ventades del 2009 esdevé un corriol que
guanya altura dintre del bosc. Després torna
a eixamplar-se fins a semblar de nou una

pista en direcció est. En una bifurcació més
planera trenquem clarament a la dreta deixant
a l'esquerra un ample camí que revolta el cim
fins al nucli de Sant Sadurní per on baixarem.
Ara progressem cap a l'oest fins que una fita
marca la sortida a l'esquerra d'un corriol
redreçat que dintre un espès bosc de pi ens

va decantant cap a la nostra esquerra i ens

deixa en deu minuts al peu del Pas del Clau.
Es tracta d'un pas de grimpada sobre dos

matolls, que esgarinxen de valent, tot seguint
un corriol evident fins a una pista que ens

acosta al nucli de l'església romànica de Sant
Sadurní digna de ser visitada. D'aquí ja sobre
asfalt retornem a la carretera per on hem pas
sat amb el cotxe i en 15 minuts retrobem el
vehicle.

ressalts consecutius de roca equipats amb un

parell de cadenes. El de dalt, a més, té l'ajut
d'una pica de ferro i d'un pi. Un cop sobre
aquest pas seguim pel costerut corriol amunt
fins a la base mateixa del cim on trobem la
cova del Castellot, una àmplia balma
arrodonida oberta al vessant nord-est del cin

gle. D'aquí al cim són escassos de 8 a 10
minuts més per un corriol evident entre pinets
i matolls. AI cim (de 50 min a 1 h) trobem les
restes del castell de Castellvell que data del (

.

segle X del temps de reconquesta que \ .
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marcat per dues fites que ens durien

_ li
en 15 minuts al peu del pas del Clau. '\_ ........ rBaixarem, però, pel vessant sud-est A·. � )11
despullat d'arbres per un incendi i ple de r�

Sant Sadumí

Pasqual Garriga i Martí
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El Salòria és un cim al qual un cop a la vida
cal anar-hi i pujar-lo, perquè sí; perquè és
allà. Es un gran cim aïllat solitari en una

regió força remota. Antigament. a les bordes
de Conflent hi havia hagut un refugi cosa

que el feia més accessible i conegut. D'ençà
de l'incendi del refugi l'any 1990 aquest racó
del Pirineu sembla haver caigut en l'oblit. Les
Bordes del Conflent a 1.840 m formen un

nucli de sis grans bordes en molt bon estat
de conservació i ús construïdes al voltant
d'una senzilla església. Un centenar de
metres pista avall, prop d'on la pista travessa
el riu, hi ha un segon grup de cinc bordes i
les ruïnes del que havia estat el refugi lliure
de Salòria. Es troben a la capçalera de la vall
pallaresa de Santa Magdalena però per
motius històrics sempre han format part de
l'Ait Urgell. Avui en dia pertanyen al municipi
de Valls de Valira. La pujada clàssica al
Salòria es fa sortint del Coll de Conflent amb
menys desnivell .. Proposem pujar per un

altre cantó, sortint des de les bordes i remu

ntant al nord el Barranc de Finestres man

tenint-nos a tocar de l'aigua. Trobem, poc
després de començar la pujada, la boca
d'una mina de calcopirita, mineral del qual es

treia coure fins als anys cinquanta del segle
XX. Després només resta una sostinguda
pujada en terreny herbós de prop de 900
metres de desnivell. El torrent ens encara al
coll de Finestres de 2.542 m al qual no

arribem sinó que anirem decantant cap al
nord-est fins al cim mateix del Pic de Salòria.
AI fons ens queden els boscos de la vall i

cap a l'oest els relleus suaus i herbats dels
pics del Covil i de Màniga. Arribats al cim
suau i planer (2h30 min) gaudi
rem d'una superba vista cap al
nord amb la Vall Ferrera als nos

tres peus i tota la línia de cims
que va del Mont Roig fins a la
Pica d'Estats. Baixarem per pen
dents d'herba seguint una marca

da espatlla amb traços d'una
senda en direcció sud-est cap al
coll de Conflent. Mentre ho fem
ens anirem fixant en l'allargassat
perfil suau del Bony de Trescul i

i(observarem una clara diagonal
pedregosa cap a l'esquerra que és
per on ens hi enfilarem. Baixem al
coll en 1h15 min a th 30 min. La
pujada al Bony de Trescul en 35 o

40 minuts és opcional però ens donarà una

visió més completa de les bordes de Conflent
i del mateix Salòria i de la capçalera del riu
Gireni on hi ha les bordes dels Prats.
D'aquest cim tornem al coll i en dos quilòme
tres pista avall tornem a les bordes de
Conflent.

Pasqual Garriga i Martí
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Sortim de l'aparcament en direcció est passant
pel davant de la fantàstica església romànica
de Santa Magdalena i per la masia de Can
Roca. Passat aquest mas trencaríem al sud si
anéssim al Taga però nosaltres continuem més
a l'est seguint la pista que remuntarem amb fort
pendent pel Serrat Negre i tot pujant cap al
Collet de Puillangort a 1.525 m ( d'1 h a 1 h 15

min). Des d'aquí, veiem ja l'àmplia depressió
del Clot de les Torres que s'obre al nord del
Puig Sestela i més enllà l'arrodonit cim del Pla
de les Pasteres o Pedra dels Tres Bisbats, el
nostre objectiu.

Pasqual Garriga i Martí
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1. De nom Pedra marquès de Villaviciosa va ser l'impulsor del Parc Nacional de la

Montaña de Covadonga, primer parc nacional d'Espanya.
2. De nom Gustav, eminent geòleg i alpinista alemany que va dur a terme, 1'1 d'octubre

de 1906, la primera ascensió en solitari (i segona absoluta) al Naranjo de Buines.

3. Gorja impressionant que acompanya el riu des de Caín a Poncebos,.es coneix

també com "La Garganta Divina".

4. El "Pieu" també conegut com a Naranjo de Buines.

5. Nom del Massís Oriental de los Picos.
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En aquesta ocasió no es tracta d'encerlar
el nom de la fotografia sinó de completar
els mots encreuats tots ells relacionats
amb els Picos de Europa.

6 Gregario Pérez. El 5 d'agost de 1904

aquest guia juntament amb Pedra Pidal van

ser els primers a escalar el Picu Urrirellu.

7. Aquest telefèric, situat a la vall de

Liébana, salva un desnivell de 750 metres, i

arriba fins a 1 .850 metres d'altitud.

8. Nom del Massís Occidental de los Picos.

9. De nom Guillem, eminent geòleg i

topògraf alemany, que en la seva obra

Descripción geológica de la provincia de

Oviedo editat el 1858 menciona per

primera vegada al Picu Urriellu amb el

nom de Naranjo de Buines.

10. Amb 2.596 metres és el pic més alt del

Massís Occidental deis Picos de Europa.
11. Aquest riu neix a Fuente Dé.

12. Aquesta ''torre'' de 2.648 metres és el

punt culminant deis Picos de Europa.
13. Pirineista francès Aymar d'Arlot

comte de ...

14.Nom amb què es coneixen les petites
depressions d'origen càrstic que són molt

freqüents al massís dels Picos de Europa.
15. Aquest poble no té comunicació per

carretera però sí un funicular.

Solucions del Concursionisme 359:

1.Baga 2.Jardine 3.Cordino 4.Pitonissa 5.Maixard 6.Arnes 7.Prusik 8.Herzog 9.Parabolt 10Vuit 11.Jumar 12.Gat 13.Comici 14.Magnèsia
15.Mosquetó

Per participar en el concurs només heu d'enviar, abans del 30
de novembre, les solucions de com a mínim 12 mots
encreuats a l'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 50 euros. En el proper número de
la revista sortiran publicades les solucions i el nom del guanya
dor. El guanyador del Concursionisme 358 dedicat al món de
l'escalada és DIEGO CARDOZO MACHADO, enhorabona! A la
pàgina web de la revista www.excursionisme.cat podreu con

sultar les respostes a les preguntes del número anterior.
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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
www.timgad.com
casellas@timgad.com

-

z

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

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: 93713 3404

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCALADA
EXCURSIONISME
ESQuí

Hipòlit lázaro, 34 (metro Joanich)
Telèfon 93 219 14 16

08025 Barcelona
lIuchesports@eresmas.com Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ



 


