
 



•

UNIO EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
AGRUPACiÓ ESPORTIVA Creu de Sant Jordi 1983

Gran Via de les Corts Catalanes, 5761 r 2a 08011 Barcelona Tel. 93 454 32 47 - 9332311 93

www.uec.catle-mail: secretaria@uec.cat

Membre de: Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya,
Federació d!l\teneus 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

08011 Barcelona
Telèfon 93 454 58 55

www.uecbarcelona.org
secretaria@uecbarcelona.org

Sants
Jocs Florals, 51-53

08014 Barcelona

Telèfon 93 332 54 94

Fax 93 331 10 12

www.uecsants.org
uecsants@uecsants.org

Olesa
Vall d!l\ran, 2 -Ap. Correus 177

08640 Olesa
Telèfon 93 778 29 52

uec@uecolesam.org

Horta
Pintor Mir, 16 Tenda 1

08031 Barcelona
Telèfon/Fax 93 358 37 40

www.uechorta.net
secretaria@ uechorta.net

Mataró
Nou,29
08301 Mataró
Telèfon 93796 1430

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
www.uecbaga.org
Cunill.joan@gmail.com

Tortosa
Argentina, 8

43500 Tortosa
Telèfon 977 44 32 71

www.uectortosa.org
info@uectortosa.org

El Prat de Llobregat
Avinguda del Canal, 176 baixos

08820 El Prat de Llobregat
www.uecprat.com
secrete ria @ uecprat.com

Vall del Tenes
Barcelona, 25
08186 Lliçà d!l\munt

Telèfon 93 841 64 50
uecvalltenes@terra.es

Refugis
La Molina - (Xalet i refugi)
Marçal i Laura
Tel. 646 744 669 - 972 145 107
www.xaletuec.com-info@xaletuec.com

Rebost - Bagà
Anna i Jordi
Tel. 608 736 714 - 615 874761

www.refugirebost.cat - info@refugirebost.cat
Caro "Pepito Anguera" - Alfara de Caries
FORA DE SERVEI

Les Clotes - Horta de Sant Joan
Lliure

Mas del Tronc - Serra de Rubió
Guillem Claveria - Tel. 686 541 983
www.wm3.com/masdeltronc/

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

Puigcercós
Tel. 680 178940

Terrenys d'acampada:
Caro - Alfara de Caries

Rocòdroms:
UEC de Sants, Horta, Mataró, Bagà,
Tortosa i Vall del Tenes



4

30 anys de la
modernització de Núri.a
i de l'esquí alpí català

per C. Udina i Cobo

16

Travessia circular entre

el Pallars i I'Arieia, molt
més que la Pica d'Estats

per V. Badenas i Moragas

8

Ruta del Rin en bicicleta
Per X. Saleta

18

Travessa al Parc
Nacional dels Pirineus

per P. Garriga i Martí

3 EDITORIAL 30 DESCOBERTA BOSCOS EN.oINS

32 SMS MUNTANYA 33 RETALLS DE MUNTANYA

NOTíCIES I AG"{IVIT IS .35 LLENGUA I MUNTANYA

a7#RESSENY�S -39 NÔVETATS EDlfORIALS -

.-

4 €ONCURSIONISME

Núm. 369 / Juliol - Agost 2012

12

Somnis, llegendes i
estels als Pirineus,
cinc records!

per C. Gel

26

Més enllà de la canal
per A. Trens

29

Arxiu Gavín
Monesti r de les
Avellanes

per E. Peidró i Ramí

Edita: Unió Excursionista de Catalunya
Direcció: Joan M. Vives

Subdirecció: Francesc Brugolada i lluís Catasús

Consell de Redacció: Concepció Arnau, Monel Canales,
Pasqual Garriga, Jordi Martorell, Ramon Pascual, Israel

Perni, Bernat Ros i Eduard Soler.

Redactora: Jordina Torré

CoHaboradors: Víctor Badenas i Morogas ,
Pascual

Garriga i Martí, Carles Gel, Joan Guasch i Murtra, Eliseu
Peidró i Ramí, Xavier Saleta, Assumpta Trens i Carles Udina

Fotografia Portada: Pasqual Garriga i Martí,
Cascada a la pujada al refugi de Baysellance

Disseny: Elsa Comí J�Y KnoWS

Reproducció digital: Tren estudi gráfic
Producció: Gráficas Compás

Dipòsit legal: B -14822-1975

fI¡= a-
---

Amb el suport de:

mm Generalitat
!:!IJ!j de Catalunya

Excursionisme és membre de:

Assessorament lingüístic:

� Centre de Normalització Lingüística

� de Barcelona Delegació de l'Eixample

Pàgina web: www.excursionisme.cat

Manteniment de la pàgina web: Moite Sostre

Prohibida la reproduccio total a parcial dels textos i fotografies
publicodes a la revisto sense /'expresso autorització dels autors.

Els articles publicots a excursionisme refledeixen només /'opinió dels

autors, no forçosament la de la UEe

D'aquesta revisto se n'han editat 4.000 exemplars

Preu exemplar: 3 euros
í')
" ...,.J Paper procedent de

fonts responsables

!:'.� FSC- C1 08556

MIXT



Itineraris pels
Cingles del Ben!
des de Riells del Fai

Itineraris en 8rT per la
serralada del Corredor

_i els voltants de Mataró



editorial

Dos exemples per al món excursionista

A l'hora de fer aquest escrit encara no sé el resultat de dos projectes que els dos pre
sidents de la UEC de Tortosa i de la UEC d'Horta s'han proposat de dur a terme. Avui

lector d'aquest editorial ja en saps el resultat, em refereixo als projectes d'organitzar
un Campionat Nacional d'Escalada a Tortosa i la d'assolir el cim del món respecti
vament. En Manola Navarro i en Jesús Morales són dos exemples a seguir per les

entitats excursionistes.

Efectivament ja portem un parell d'editorials resseguint les dificultats que ens envol

ten, també hem esmentat les oportunitats que la pràctica de l'esport excursionista

ofereix a la crisi econòmica actual. Ara és el moment de deixar les lamentacions i

llançar-nos al projecte de rejovenir l'excursionisme de les nostres entitats i, perme
teu-me dir-ho, del nostre país.

Amb l'arribada de les vacances, aprofitem per engrescar el nostre entorn a la pràctica
de l'excursionisme, conèixer el territori, confeccionar objectius i assolir-los. Mireu, hi
ha molta gent que solament viu enlluernada pels colors de la roba fashion i de la
il-lusió d'allò que és irreal; nosaltres sabem transformar la il-lusió en realitat suant la

samarreta, amb l'esforç d'aconseguir la plenitud de l'objectiu assolit.

És senzill, és l'actitud d'alçar-te i caminar; ho fem cada cop que ens calcem les botes.

Únicament falta que ho diguem als del nostre entorn i apropem als coneguts i amics

a les nostres entitats. Les entitats han d'estar obertes a les noves formes de fer excur

sionisme. Si abans dèiem que per estimar Catalunya cal portar la canalla d'excursió,
avui per fer-nos estimar portem els amics a la muntanya. Sigueu generosos amb la
vostra actitud i en sereu recompensats amb escreix.

Pere Sauret
President de la UEC Agrupació Esportiva

Estiu colent

Teniu a les vostres mans el número de la revista Excursionisme corresponent a

l'estiu, que es preveu calent, i no pas pel que fa al món de l'excursionisme sinó per
l'economia. Ara bé, nosaltres us volem oferir una válvula d'escapament perquè us

pugueu alliberar de la tensió i de la prima de rise amb un article sobre llegendes dels
Pirineus que ens porta, en Carles Gel.

També podreu tenir els peus a terra i gaudir del camí iniciàtic a la muntanya del nos

tre articulista estrella, en Pasqual Garriga. També us oferim un conte de l'Assumpta
Trens, com sempre ambientat en l'entorn que més ens agrada, la muntanya.

En aquest número estival comptem amb un article que de segur obrirà debat, a si
més no, no us deixarà indiferents, un reportatge, una anàlisi, dels projectes, a vega
des fallits, que s'han dut a terme a Núria, elaborat per algú que en parlarà de primera
mà, en Carles Udina. També us oferim una travessa PE?l Pallars i la Pica d'Estats, així
com una ressenya de l'Arxiu Gavin i una nova secció. Us proposem que descobriu els
nostres boscos per dins amb en Josep A.Uroz. Com sempre, gaudiu-ne!
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de la modernització de Núria
i de l'esquí alpí català
Text i fotografies de Carles Udina i Cabo

Els motius de la modernització

Ja fa 30 anys d'un projecte que va can

viar un destí preocupant de Núria. Qui
se'n recorda avui, que llavors s'estava
construint una carretera al Santuari?
En aquell moment ni tan sols era cone

gut que, a més, els serveis tècnics de
la Generalitat proposaven la supressió
del cremallera. Encara no existia el mo

viment que s'anomenaria ecologista, ni
els ecologistes, però els sectors més
sensibilitzats de la població estaven pre
ocupats perquè no se sabia com aturar
la carretera, sobretot per la confiança
cega dipositada en les noves institucions

autonòmiques.

En aquell mateix moment la Generalitat
també havia optat pel túnel del Cadí, i
no el de Toses, per accedir a la Cerda

nya. -Han passat 30 anys i el túnel de
Toses segueix sent una promesa pen
dent del govern central, o més ben dit,
una burla-. Això deixava definitivament
el Ripollès com a cul de sac, on s'afegia
la fallida d'indústries a tota la comarca,
amb l'augment de l'atur i amb un futur
tan negre com un túnel. Per compensar
tots aquests negatius impactes es van

començar a dur a terme polítiques de

promoció i reconversió d'aquesta realitat.



Així a finals del 1980 se'm va demanar

que redactés un estimulant avantprojec
te de reconversió de la vall de Núria amb
en Ferran Espiell i un equip interdiscipli
nari que vaig formar per a l'ocasió, amb
una dotzena de reconeguts experts: P.
Santanach, X. Font, MT Sebastià, J.M.
"Pitu" Figueres (mort el 2011), E. Figue
res, R.M. Àlvarez, M. Oller, J.M. Sala, I.

Udina, i R. Muns. El 1982 vam concloure
un projecte definitiu.

El projecte, però, havia de resoldre la pri
oritat de la carretera. Per entendre-ho cal

parlar de IAndreu Claret, mort el 2005,
conegut per la seva triomfal neteja de la

històrica nevada de Barcelona el Nadal

del 1962. Neteja que va ser possible - "in

extremis" - per una gestió dins la cúspide
del govern franquista de Santiago Udina,
un familiar meu molt, molt proper. En

aquella època, IAndreu Claret no podia
entrar a l'Estat perquè era un exiliat, que
sobrevivia a Andorra netejant les seves

carreteres, mantenint expedit el llavors

vital port d'Envalira, tasca meritòria per
la qual se'l coneixia amb el sobrenom
de I"'home de les neus': Amb la transició

política i la democràcia - resoltes les pro
hibicions i persecucions dels exiliats po
lítics - IAndreu va poder tornar a casa i al
seu partit, Esquerra, i com agraïment als
molts favors que se li devien, a algú no se

li va acudir res millor que deixar-li cons

truir aquesta carretera a Núria perquè
així, una vegada acabada, no li faltés mai
més la feina de treure la neu, neu que de
ben segur s'acumularia per les nevades i,
sobretot, per les ventades.

És clar que en aquells dies no tothom

pensava així, però per a nosaltres va ser

prioritari i inqüestionable -tot i que no ho
manifestéssim per raons estratègiques
òbvies- que calia aturar la carretera i

garantir el funcionament i modernització
del cremallera, en tant que la reconver

sió era secundària. Hauria estat una in

coherència fer qualsevol cosa en base a

un greu i irreversible error infraestructu

ral, com valoràvem nosaltres la carrete

ra. Amb la perspectiva de 30 anys conti
nuo pensant que el cremallera és un eix
vertebrador. Fins i tot, anys després es

va convertir en l'argument principal deis·

polítics per a impedir el tancament de la
línia Vic-Puigcerdà.

La reconversió

t'elx central de la reconversió era revi
far la que havia estat la primera esta
ció d'esquí de l'Estat. Em refereixo a la
zona arrecerada de la Coma de l'Embut
al Puigmal què, per alçada (de 2.300 a

2.900 m) i per la disponibilitat d'aigua per
a produir neu artificial, permetia garantir
més de sis mesos d'esquí, d'octubre a

juny, durant tot el curs escolar.

Vaig tenir la sort de parlar-ne amb el

director general de l'esport de l'època,
en J.L.Vilaseca, a qui coneixia de col

laborar en temes de pedagogia i d'au
tonomia esportiva com la projectada
Escola Catalana de l'Esport, iniciativa
abandonada amb el 23-F. En Ferran i jo
mateix vam plantejar Núria com l'estació

d'esquí pública que permetés aprendre
a esquiar a qualsevol, com una assig
natura més, aprofitant la proximitat amb
Barcelona. Ens basàvem amb el que
havia fet abans a França, de Gaulle.
Sense desmerèixer les actuals accions

per a assolir seleccions nacionals ca

talanes, de què ens servirà tenir-les si

abans no tenim una quantitat suficient

·d'esportistes per poder seleccionar els
de qualitat? Una estació emblemàtica

on s'esquiés durant tot el curs escolar,
garantiria alhora un flux turístic econòmi
cament impactant a la comarca.

La neu artificial

El tema de la neu artificial era espinós
per desconegut. Es creia que com ne

vava poc, també era impossible fabri

car-ne. El projecte de Núria va suposar
assumir per primera vegada la utilització

d'aquesta tecnologia a Catalunya, i per
extensió a Espanya i Andorra, de la mà
de la Generalitat, que es va avançar a la

iniciativa privada.

La demanda de la demanda

Si es tractava de fer una estació d'esquí,
era lògic començar fent un estudi de la

demanda, és a dir, consultar els esquia
dors. Fou sorprenent adonar-nos que tot

i existir mitja dotzena d'estacions d'esquí
alpí, mai s'havia fet un estudi similar. Els

esquiadors que entrevistàvem a les es

tacions existents ens felicitaven perquè
mai els havien preguntat què els sem

blava res, i volien saber quina estació

projectàvem per anar-hi quan s'acabés.
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Per posar un sol exemple, es va desco
brir que el que més odiaven els esqui
adors eren els serveis de sanejament
personal (WC, lavabos). A partir d'aquell
estudi, tots els explotadors d'estacions

d'esquí van començar a millorar qüesti
ons tan simples com la higiènica.

Amb fets com aquest, o com el de la neu

artificial, es pot començar a entendre les
raons de la permanent crisi del sector de
la neu, deguda, segons el nostre parer, a

la manca de professionalitat empresarial
i a la manca de planificació de IAdminis
tració pública, i no a raons econòmiques,
climàtiques o turístiques estrictes.

Núria és també un dels llocs on podria
haver-hi una atractiva anella de patinat
ge sobre gel natural; temps enrere ja va

haver-hi una pista de hoquei darrera el
Santuari, però aquesta vella aspiració
hivernal haurà de seguir esperant potser
per sempre, pel canvi climàtic.

La complexitat d'un sistema

Un sotsequip de biòlegs va estudiar els
documents tècnics del reverdiment de

pistes d'esquí alpí, que havia recopilat
personalment en el meus freqüents des

plaçaments als Alps, Universitat de Gre
noble i programa MAB d'Unesco a Suïs

sa, per a adaptar-los als Pirineus. Això
fou l'inici d'aquesta tècnica a Catalunya,

.

avui totalment normalitzada.

La localització de determinades es

pècies botàniques característiques de

zones ventades, junt amb l'observació
directa durantdos ,hiv.erns i les històri

ques totoqrafies del ,CEC des de comen

çament de segle, va permetre analitzar
els efectes delvent icom condicionava
la zona. Amb això i amb l'estudi de les
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tècniques de protecció ja emergents a

Escandinàvia i als Alps, amb en Ferran
vam dissenyar la xarxa de pistes i les

proteccions necessàries.

Una altra proposta va ser l'optimització
de l'aprofitament hidroelèctric i la regu
lació hidràulica. Val a dir que segons els
nostres estudis els petits embassaments

augmenten notablement l'atractiu turís
tic. Ara bé, els estudis no van ser tinguts
en compte; es va considerar que eren

qüestions sense interès. Poc després
van succeir les dramàtiques inundaci
ons dels Pirineus, el 6 i 7 de novembre
de 1982. Cert és que no es va poder fer
res. Potser amb un bon estudi es podri
en amortir les inundacions. El treball,
però sí que va suscitar interès en altres

investigadors i van aparèixer dos tre

balls, infraestructurals de final de car

rera (X. Tauler i X. Campillo).

Tot i que la planificació va servir per a

algunes coses importants ja esmenta

des, moltes altres van perdre's trista
ment com la indústria de la neu artificial
i la hidroregulació. La principal pèrdua,
però, va ser que el projecte principal, el
de l'estació d'esquí' que n'era el nucli
motor, fins .avui s'ha quedat al 20 %. I

subsidiàriament, també es va perdre el

projecte de l'esquí escolar.

Potsef-perquè la Coma de l'Embut no es

veu-des del Santuari i cal pujar una mica,
'els projectats remuntadors del Puigmal,
on hi ha la neu, es van oblidar. El tele

cabina que hauria permès l'accés a là
coma de l'Embut, es va instal-lar en el
lloc de l'històric funicular a la "Residen
cia de Educación y Descanso': Un funi
cular de fàcil reparació i modernització
que es va enderrocar, substituint-lo pel
costós telecabina que hauria d'haver
anat cap a la Coma de l'Embut -només

requeria uns 60 milions de pessetes se

gons l'avantprojecte de l'arquitecte I Udi
na -, En un telecabina el cost principal és
el de les estacions d'inici i final, perquè
com és fàcil d'entendre, els cables que
les uneixen són molt més barats. Fer un

telecabina mig pla, per guanyar només
150 metres de desnivell, és un luxe ab
surd. I a Núria, als voltants del Santua
ri, la neu durava menys de 4 mesos en

comparació als més de sis mesos de la
coma de l'Embut. S'afegien les possibili
tats d'innivació artificial, amb dolls d'ai

gua que a la coma de l'Embut arribaven
fins als 2.500 m! i amb una temperatura
de només 3 QC en ple agost.

D'altra banda -i a més de la interessant
connexió a l'estació d'esquí del Puigmal
ceretana- en un futur era molt fàcil i
econòmic l'equipament de la coma de la
Font Alba. Una coma amb lOOO metres
de desnivell! i una espectacular perspec
tiva que arriba fins a Montserrat i en els
dies clars de l'hivern a la Mediterrània.

Aquest equipament oferia a la vegada
duplicar l'àrea esquiable i la possibili
tat d'un segon accés a la zona com la
carretera des de Queralbs de, que es

va aturar a la Font Alba, i a la qual es

donava alguna utilitat. I, a més, una via
alternativa d'evacuació de Núria, en cas

d'emergència del cremallera. La conne

xió entre les dues comes, la de l'Embut i
la Font Alba no és el Puigmal, sinó el coll
de l'Embut, 200 metres més baix i molt
més arrecerat.

La connexió amb l'estació d'esquí alpí
del "Puigmal 2600': al municipi d'Er a la

Cerdanya francesa, va ser impedida en

bona part pel SEATM, l'organisme inter

disciplinari planificador de les estacions

d'esquí de l'Estat veí francès. Dins unes

actuacions molt positives a tot el territori
francès (Alps, Pirineus), la seva inter
venció en aquesta zona és una nefasta

excepció al meu parer, per la irresponsa
bilitat del tècnic assignat, que argumen
tava que el seu nom (Puig-mal): "c'est
un somment tres dangereux" (és un cim
molt perillòs) ... També va dissenyar un

accés a les pistes, a l'esquena del poble
d'Er, deixant-lo fora de l'impacte econò
mic, quelcom que els veïns encara no li

han perdonat. Aquest ajuntament fran
cès veia la connexió amb Núria com una

esperança de racionalització de les se

ves instal-lacions, i una qüestió d'opor
tunitat política: poc desprès la mateixa
Unió Europea dotava d'ingents recursos

al programa "Interreg" (Inter-regions), el

qual hauria pogut acollir de ple aques
ta connexió francoespanyola. A primers
dels anys 90, alguns ajuntaments de la

Cerdanya i el Capcir buscaven deses

peradament municipis de l'altra banda
de la frontera per a establir actuacions
subvencionables per aquest generós
programa europeu.



Una proposta no inclosa al document
final, perquè als responsables polítics
els va semblar massa agosarada, fou
la d'accedir al cim del Puigmal - des de
coll de l'Embut - amb un remuntador curt
i soterrat (650 m de longitud, 200 m de

desnivell), únic i comú a les dues comes,

per a garantir l'accés al Puigmal fins i tot

amb mal temps, així com la circumval
lació Queralbs - Fontalba - Embut -

Núria - cremallera.

De dues estacions aïllades, una caòtica

(Puigmal 2600) i una altra massa petita
per a tenir atractiu (Núria), avui tindríem
un gran domini esquiable amb neu asse

gurada i a una hora i mitja de Barcelona,
en cotxe i en tren.

Com que el cremallera era el més cos

tós, amb una petita inversió de més, al

Puigmal, se'n trauria molta més rendibi
litat. La rendibilitat no és funció, només,
de limitar el volum de la inversió. En les

solucions a problemes de sistemes com

plexos, no es poden fer modificacions

des d'una perspectiva parcial sense ar

riscar l'èxit del conjunt.

El territori i l'estudi global
d'impactes

En el cas de Núria, el cremallera i el

tren permetia repartir l'impacte socio
econòmic per gairebé tots els pobles
de la vall de Ribes i de la comarca del

Ripollès, evitant el model urbanístic

especulatiu que llavors ja havia estat

abandonat pel seu creador, l'Estat fran
cès. Aquest ja va ser el criteri d'entrada

que tothom tenia clar. No es tractava

d'especular sinó de desenvolupar.

Tot i això, un cop acabat el projecte,
aquest també va servir per a introduir

l'Estudi global d'impactes a Catalunya, i
també a l'Estat espanyol. Fou l'any 1982,
a través del Departament de Política Ter
ritorial i Obres Públiques. Aquest estudi

és una eina de planificació participativa
promoguda per la UNESCO (Programa
MAB) que ja disposava de referents als

Alps suïssos i austríacs. A través de la
modelització i simulació informàtica, es

pot obtenir informació per a anticipar els

possibles impactes positius i negatius
amb el quals poder reconduir la realitza
ció de la planificació mitjançant la partiel
pació de la població i de científics experts.
Vam poder fer un extens document, com

un manual, explicant aquesta metodolo

gia perquè, en base a ella, s'avaluessin

posteriors actuacions territorials. Lestudi

global d'impactes suposa una dinàmica
de comportament, interdisciplinària, in

tegradora i participativa, imprescindible
per a no malmetre absurdament el terri
tori. Cal dir que aquest treball va originar

";'¡,. .
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els actuals "Estudi d'impacte" a estudis
de "Mesures conectores" però que s'han
anat diluint en uns limitats i ambigus es

tudis d'efectes puntuals. Des de fa anys
la Unió Europea té un equivalent a l'es
tudi global d'impactes, és "IAnàlisi ambi
ental estratègica" (directiva 42 de l'any
2001)" que aquí es disminueixen amb
els ja esmentats "Estudis d'impacte a de
mesures correctores"

Sovint el problema està en com fem
les coses, i no en el què fem. Un estudi

d'impacte correcte ha de tractar totes

les possibles solucions mínimament

viables, per a valorar la més convenient
a la comunitat. Els actuals estudis

d'impacte de les obres públiques sempre
parteixen d'una solució imposada a

conveniència d'una minoria, que no

acostuma a ser la millor solució ni la
més econòmica, però que els estudis
adornen amb petites millores.

És un eufemisme justificar les agressions
a la natura i al territori amb les neces

sitats de desenvolupament econòmic.
t'horne pot disposar, segons s'afirma,
d'una facultat com és la intel·ligència,
que li permeti resoldre problemes com

aquest, trobant les concurrències i les
solucions polivalents per a un desenvo

lupament no agressiu.

El territori és, en definitiva, el capital
principal que no es pot seguir descapi
talitzant perquè a la llarga portaria a la
fallida global del sistema. Es diu que la
vida no té preu, però tard a d'hora tots
ens morim i per això també es diu que
ningú és imprescindible. Però el territori
dóna vida a les vides, i només n'hi ha
un. És, doncs, del tot imprescindible i

irreemplaçable. Per què ens enganyem
amb arguments equívocs i el seguim
malmetent irreversiblement?
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A Suïssa totes les rutes de bicicle
tes estan ben senyalitzades com un

mitjà de transport completament in

tegrat; tan sols cal seguir el número
de la ruta escollida sobre fons blau
si es tracta de cicloturisme o el nú
mero sobre fons taronja si es tracta

d'un itinerari de BTT. De vegades un

sent una mica de ràbia i enveja quan
es troba amb totes aquestes facilitats

per poder-se moure amb tranquil·litat
i respecte per tot un país en bicicleta.
Nosaltres estem a anys llum de des

envolupar aquesta filosofia envers

el món de la bicicleta. Precisament
fa uns quants mesos amb uns amics
ens vàrem proposar la idea de tra
vessar Suïssa des dels Alps seguint
el naixement del riu fins a la frontera
amb Alemanya tot fent un gran arc i

passant per Àustria i Liechtenstein;
volíem fer la Ruta del Rin. El projec
te es va anar consolidant de mica en

mica (Rhein - Route); a més, la infor
mació que ens oferia lnternet sobre
la travessa era molt clara i precisa i,
per tant, només calia posar-hi ganes i

anar cap allà per les vacances d'estiu.

En concret aquesta ruta està pensada
per ter-la en 9 etapes, i cadascú la pot
adaptar a la seva manera amb més o

menys quilòmetres i dies. Nosaltres
vàrem optar per la de 9 etapes.

La ruta va en un principi per un ter

reny totalment alpí i una mica duret,
passant per valls alpines i frondosos
boscos acompanyats per un riu brau
i grisós que a mida que baixa cap als

camps i poblets es torna més calmat.

Aquest riu desemboca en el gran llac

de Konstanz on forma el delta d'aigua
dolça més gran d'Europa, on les se

ves aigües no s'hi volen quedar i en

surten amb més grandària i força. El

Rin va fent frontera en quasi tot el
seu recorregut, uns cops passarem
per ciutats i paisatges d'un país i al

cap de poca estona passarem per un

altre; fins i tot ens podem trobar amb

la sorprenent imatge d'una duana

entremig d'un camp de blat. El Rin

és font de riquesa tant per l'energia
hidràulica com per l'aprofitament
de l'aigua que permet regar tots els

camps que l'envolten.

La ruta pas a pas

Camí a Andermatt

Per arribar a Andermatt, lloc de sortida

de la ruta, haurem de travessar tot Suïs
sa de punta a punta, però el problema
no és aquest, el problema és que hem
de passar pel llarg túnel tràgicament fa
mós de Sant Gotthard (pas de connexió
entre Suïssa i Itàlia) on varen perdre la
vida moltes persones per l'explosió d'un
camió dins del túnel. Actualment la cir

culació de vehicles hi està restringida
i controlada per un semàfor, cosa que
comporta molta estona de cua. Tot això
s'accentua si és cap de setmana o va

cances d'agost, cosa que haurem de
tenir present. La sortida cap al poble la
trobem dins mateix del túnel, amb. una

carretera vertiginosa al costat del carrilet.

Andermatt és un poble situat en una

gran vall alpina, envoltat de muntanyes.'
Per anar a buscar el càmping haurem

de travessar el seu carrer principal i el
trobarem situat al costat del telefèric. El

cotxe el podrem deixar durant els dies de
la ruta en aquest càmping tot pagant 5 €

per dia o bé com vàrem fer nosaltres es

pot deixar a la sortida del poble al costat

d'una petita capella, en direcció el Obe

ralpass, en un aparcament reduït però
lliure de pagament; cal dir que és l'únic
lloc sense pagar de tot el municipi.

Un cop situats podrem anar veient la

pujada que ens espera l'endemà; això

sí quan el sol s'amagui, haurem d'anar
fent la ceba i posar-nos capes de roba

perquè, encara que sigui estiu, fa un fred

que pela.

Andermacr-Disenris (32 km)
dificultat mitjana per /a pujada a/ coll

Comencem el dia pujant per carretera

uns 12 quilòmetres fins al coll de Obe

ralpass. Els últims quilòmetres són força
planers i transcorren pel costat del riu i

d'un petit llac, amb les mirades encuri
osides de la gent que ens saluda men

tre passa pel costat dins del carrilet. El

coll és una munió de gent; la vista és

fenomenal, cims nevats, glaceres ... Ens

abriguem i comencem la baixada que
acabarà a la vila monàstica de Disentis,
tot passant pel complex alpí de Sed rum.

Una baixada apoteòsica fins al càmping
on ens esperen els amics que vénen de
Mataró. La nit serà divertida ja que és
la festa nacional i tot són petards i focs

d'artifici, tot i que estem en ple bosc.

Disenris-Chur (72 km)
dificultat mitjana, amb alguna forta puja
da i baixada de 23 quilòmetres de pista
sense asfaltar

Cal anar en compte amb els estris d'ar

rossegament com portaequipatges o ca

bines per a nens, perquè hi trobem tros

.sos de força pedregam.



Petits pobles al nostre pas

Comencem el matí amb la pujada del

càmping al poble. Avui entrarem en el
territori dels Grisons i ho farem per una

pista que ens sorprèn per les seves pu
jades i baixades. En una de les baixades

s'escapa la roda del carro que porta un

company i l'hem d'anar a buscar marge
avall. Veritablement el paisatge d'aquest
territori de parla romanx és preciós. Un

cop passat el poble de Llanz, cap al

migdia, ens espera un port fins a la vila
de Versam amb la seva espectacular i
bonica font; a partir d'aquí tindrem una

baixada molt forta que ens encaminarà a

situar-nos sobre la gorga de Voderrhein

a la qual els suïssos anomenen el "gran
canyó': La carretereta passa per uns llocs
amb vistes impressionants sobre aquest
engorjat. Sembla que la tònica de la jor
nada és manté fins a Chur amb una po
tent pujada final fins al poble de Tamins.
Un cop superat l'obstacle i ja en pla per
entre els camps arribarem un pèl esgo
tats pel trenca-cames i la calor, que per
cert, va ser l'únic dia que en va fer, al

càmping de la ciutat del nord dels Alps.

Chur-Buchs (52 km)
fàcil, quasi tot per pista asfaltada

Seguim per terres grisones i el dia sem

bla que ja es vol complicar. La sortida
de la ciutat no és gaire agradable per
què passa per dins de polígons indus

trials, però la cosa de mica en mica es

va arreglant, la vall és va obrint i passem
per entremig de grans camps de cultiu,
pomes, peres, vinyes ... amb el Rin a la
nostra esquerra. La ruta ens fa passar
per bonics castells i poblets tots molt
ben endreçats i polits. Un cop arribem al

poble de Jennis tenim els llamps i trons
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a tocar i com per art d'encanteri trobem
una cabana de fusta per aixoplugar-nos
just a temps de no mullar-nos ja que im

mediatament cau un diluvi acompanyat
de calamarsa; per tant, és hora de treu

re el fogonet i fer un te calent. Sembla
casualitat però som en el territori de la
Heidi i tot ens fa pensar que som a la

cabana del seu avi.

Un cop passada la tempesta seguim la
ruta per entre vinyes fins a retrobar el riu

que travessem per anar a buscar una

pista ciclable: tot una recta de més de 15

quilòmetres en la qual, a mig camí, hi ha
un pont de fusta que ens comunica amb

Liechtenstein i la seva capital Vaduz que
està situada al costat del riu. Haurem de
recular i passar el pont per seguir la ruta

cap al càmping de la bonica ciutat de

Buchs.

Buchs- St.Margrethen (52 km)
molt fàcil i per pistes cic/ab/es

Ja ens queda poc per arribar al llac de
Bondensse o Konstanz. Letapa d'avui
és molt relaxant, passa per entre grans
extensions de camps de cultiu i diferents
canals i ens recorda una mica alguna
part del Canal du Midi francès, tot i que
el riu amb prou feines el veurem en tot

el dia. Cal parar molta atenció al bonic

poble de Alstatten.

Sr.Marzretherr-Utrwil (52 km)
molt fàcil i per pistes ciclab/es

AI sortir del càmping trobem un rètol que
ens indica que som a Àustria, els senyals
canvien i passen a ser austríacs. Som en

el delta d'aigua dolça més gran d'Europa

i la pista el va vorejant. Per anar cap a

Gaissau cal seguir les indicacions que
ens porten a Rorschach per la ruta aus

tríaca ja que la suïssa passa per l'interi

or del delta. Un cop a Gaissau i al costat

de la frontera alemanya trobem, de nou,

les indicacions suïsses.

A partir d'ara, la ruta va constantment

pel costat del gran llac que sembla un

mar; passarem per diferents poblets de

costa i avui potser és el dia que trobem

més gent fent ruta en bici. Quaisevoilloc
és ideal per deixar la bici una estona

fer-hi una banyadeta.

Uttwil - Schaffhausen (70 km)
fàcil, trossos de pista asfaltada i sense

asfaltar

La nit ha estat de llamps i trons, a més al
bar hi ha hagut molta gresca i no sabem

si és que encara dura la festa nacional

o què passa? Per acabar-ho d'arreglar
una munió d'ànecs ens ha donat un bon

despertar.

Encara ens queden uns quants quilò
metres vorejant el llac. La primera ciutat

important és Kreuzlingen que es troba

al costat mateix de Konstanz; aquí tor

nem a passar la frontera alemanya. AI

mig del llac podem anar veient l'illa de
Reichenau. De mica en mica la cosa es

va complicant i anem trobant un seguit
de pujades i baixades, en una d'elles al
carro que portem se li peta una roda i
l'altra està a punt de petar-se també; fem

una reparació d'urgència fins al proper

poble d'Stein on, per sort, hi trobem un

mecànic que dins de la seva desgavella
da botiga hi troba unes rodes noves. El

poble d'Stein està situat en el punt on

el llac dóna pas de nou al riu; caldrà
travessar el pont i ens trobarem en un

dels pobles més bonics de la ruta, amb

les cases decorades amb frescos i els
bonics carrers. Sortim del poble pel mar

ge dret del riu i a partir d'ara se'ns pre
senta un dels trams més preciosos del

recorregut. Boscos frondosos i bonics

pobles a la riba esquerra del riu. La pista
ara entra a la regió alemanya de Baden

Württemberg i ens n'adonem en passar
la tanca que fa de duana per entremig
de camps de blat. Un cop anem arri

bant a Schaffhausen ens adonem que el

càmping es troba a l'altra riba del riu i

per tant haurem d'arribar fins al centre

del poble i travessar el riu per un pont i

recular fins a trobar el càmping.

Schaffhausen-Zurzach (54 km)
fàcil, per pista i carretes secundàries ci
clab/es

De nou tota la nit ha estat plovent i el dia

es desperta igual, però la predicció del

temps que han fet per la televisió diu que
farà bo a partir del migdia, per la qual



cosa aprofitem per veure la ciutat, que
bé s'ho val. Quan veiem que la cosa va

millorant, fem via en direcció a les cas

cades que fa el riu a l'anomenat Rhein
fall, lloc de primer ordre turístic i per això
haurem de deixar les bicicletes a l'apar
cament i baixar-hi a peu. Seguim la ruta

passant per petits poblets enlairats del
riu que no es veu. En el poble de Haach
ens espera un petit port i seguidament
una forta baixada per retrobar-nos amb
un petit embarcador, on els turistes hi

van a fer la visita en vaixell. Aquest és
un bon lloc per fer-hi una paradeta per
menjar. A partir d'ara qui pren el protago
nisme és el fort vent que ens ve de cara i

que ens fa difícil la pedalada. Valia pena
fer. una parada a la grandiosa central
elèctrica de Schweizer Grosskraftwerk

que, si volem, la podem creuar en bici

cleta fins a l'altre cantó.

Zurzach-Móhlin (52 km)
molt fàcil, per pista i carreteres secun

dàries cic/ab/es

Que estrany!, de nou la pluja ens va

acompanyant com és habitual a les nits
i avui també al començament de la pe
dalada, però en la direcció cap on hem
d'anar divisem la claror del sol. És sense

cap mena de dubte, I' etapa més planera
de tot el recorregut, però el vent fort que
ens ve de cara que fa que sigui una de

les més dures. Per sort, abans d'arribar
a Mbhlin, final d'etapa, ens trobem una

zona de bosc al costat del riu que ens

priva de l'aire i, a més, potser és la part
més bonica d'aquest dia tan ventós.

Móhlin-Basel (30 km)
fàcil, per pista i carreteres secundàries

cic/ab/es

Per fi sortim amb sol, encara que por
tem les tendes xopes. Agafem la direc
ció de Rheinfelden des d'on entrem a

la Via Augusta, lloc de reminiscències
romanes. El poble dAugst té un gran
amfiteatre on actualment s'hi fan dife
rents actes culturals. De mica en mica,
ens anem acostant a la ciutat de Basel,
però encara ens queda una petita joia,
el bonic poble de Muttenz, amb la seva

torre d'entrada amb un niu de cigonyes
al capdamunt.

Lentrada a Basella fem per un gran parc
i, seguint el carril-bici, ens endinsem al

centre, zona en què cal anar amb molt

de compte amb les bicicletes ja que et

surten tramvies de tot arreu. Val la pena
fer un tomb pel centre històric i si hi

aneu, busqueu l'estació dels trens suïs
sos perquè nosaltres vàrem fer moltes

voltes per poder-la trobar.

Aquí ens acomiadem dels amics que
han sortit de Disentis ja que les línies de
tren són diferents. Ens queda eÎ temps

Territori dels Grisons

Un corriol qualsevol

just per fer un ràpid entrepà a l'estació
i desmuntar les alforges per poder pujar
al tren.

,""";
A Basel tenim dues estacions de tren;
nosaltres haurem d'anar a buscar la Su
ïssa regionals. El nostre destí és Ander

matt, però haurem de baixar a Gbsche
nen per agafar el carrilet que puja a

Andermatt i caldrà estar molt atents

perquè ningú no t'explica que cal baixar

del tren per agafar el carrilet. No caldrà

comprar bitllet de nou perquè serveix el

mateix. El viatge és d'unes 3h 30 min en

total comptant el transbord. Preu bitllet i

bici: 81.8 CHF

111"";41114;
Per arribar a Andermatt en cotxe: Genève,
Lausanne, Bern, Luzern, G6schenem

Època ideal: estiu
Distancia: 466 Km

Dificultat: fàcil en general

LE
• Càmping Gottard (Andermatt): sense

lloc d'aixopluc per cuinar i menjar. Als

quatre vents i sense ombres. Supermer
cat al poble.

• Càmping Fontanivas (Disentis): sense

lloc d'aixopluc per cuinar i menjar. Llac

per banyar-se. Cal sortir de la ruta. Al

gunes ombres. Supermercat al poble. 2

quilòmetres de pujada.

• Càmping Chur (Chur): sense lloc

d'aixopluc per cuinar i menjar. No cal sor

tir de la ruta. Zona d'arbres. Petit super
mercat ailloc; el de la ciutat és més lluny.

• Càmping Werdenberg (Buchs): totes les
comoditats per cuinar i aixoplugar-se. Cal
sortir un pocs metres de la ruta. Sense
ombres. Supermercat al poble a menys
d'1 quilòmetre.

• Càmping Strandbad und Campingplatz _

(Sta.Margrethen): lloc amb un llac pre
ciós, així com una gran piscina. Per men

jar podem fer servir unes taules sota unes

carpes. A peu de ruta. Sense ombres.

Àrea de supermercats a 2 quilòmetres.

• Càmping und Strandbad Amriswil (Utt
wil): taules per menjar sense aixopluc,
al costat del llac i a peu de ruta. Sense
ombres. Supermercat al poble a 1 quilò
metre.

• Càmping Langwiessen (Schaffhausen):
amb cobert amb taules; ens podem ban

yar al riu. Fora de ruta. Zona arbrada. El

supermercat és a la ciutat a uns 3 qui
lòmetres.

• Càmping Abrechnung (Zurach): una tau

la sense aixopluc. Zona amb arbres. Su

permercat al poble a 1 quilòmetre.

• Càmping Bachtalen (M6hlin): zona con

dicionada per menjar i cuinar i piscines a

prop. Sense sortir de ruta. Sense ombres.

Supermercat al poble a 2 quilòmetres.

TIPUS DE COBERTA: mixta

WEBS D'INTERÈS: www.veloland.ch ,

www.sbb.ch

GUIA: La Suisse a Vélo
Editor SuisseMobile



Somnis,
llegendes i estels

als Pirineus,
cinc records!

Text i fotografies de Carles Gel

"AI Pau Escalé, allà on siguis"
Hi ha muntanyes i racons que, per alguna estranya raó, ens deixen una

forta petjada en les nostres vides. Si la petjada és profunda serà per a la
resta de la nostra existència, la portarem amb nosaltres per sempre més!

Records de muntanyes, de cims que un dia es van creuar en la nostra tra

jectòria i que encara són aquí, al cervell que sempre en guardarà un record

inoblidable. Moments de goig inesborrables!
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Damunt d'una cresta del pic de Vallhiberna



L'aresta nord/nord-oest del pic dels Colells

La possibilitat d'obrir una nova via direc
ta pel vessant nord-oest del Montmalús
s'esvaeix per moments! Ja fa un grapat
d'anys (prop de 24) que amb el Víctor
Marín ens enfilàrem per un dret corre

dor que batejàrem com a Occitània. Ara,
amb el Jordi Ferré, company de tantes

muntanyes i amic de tota la vida, ens

hi tornem a enfilar per la mateixa cara,
obrint una altra via. Quan ens traiem les

raquetes, però, ens adonem que amb

aquesta neu no anem enlloc, i menys si
el propòsit és obrir una ruta passant pri
mer pel cim del Montmalús. Les darre
res nevades han estat abundoses, dei
xant-hi més de mig metre de neu nova.

A tots dos ens agraden els camins nous

i desconeguts.

A la nostra esquerra, un corredor ample
i fàcil puja en paral-lel a l'aresta nord!
nord-oest del pic dels Colells, un altre il

lustre desconegut de la geografia andor-

t'embassament de Llauset

rana. És millor improvisar que renunciar!
Remuntem els pendents de neu nova

durant uns vint minuts i després ens de
cantem cap a l'esquerra, remuntant un

dret esperó rocallós pels pendents ne

vats de la dreta. Escalem amb fermesa
els 50º!55º de neu tova que ens porten
fins a l'aresta del pic dels Colells. Estem
damunt d'un terreny nou, decidits a veu

re què hi ha més enllà d'aquesta fronte
ra. Les primeres passes damunt l'aresta
em permeten descobrir que la neu està

força acceptable. El terreny és estret i té
molts passos damunt d'un granit molt

compacte, que ens fa anar més lents
del que voldríem. El temps s'espatlla per
moments i aviat tornarà a nevar!

A la nostra esquerra el buit és impres
sionant i les cornises ens mantenen en

alerta. No ens podem despistar ni un

moment. Certament és molt complicat
catalogar la dificultat d'una ruta com

aquesta, on l'exposició és molt gran i la
dificultat normal.

,

Sortida de la cara nord del pic de la Dona
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Finalment, tenim com a sostre un cel

gris cada vegada més fosc i arribo al
cim del pic dels Colells, que té la sort

de passar completament desaper
cebut, sempre a l'ombra del seu veí
Montmalús. En Jordi arriba amb pun
tualitat. Una encaixada de mans i tots
dos estem d'acord que l'ascensió ha

estat immensament bella i enriquido
ra, quina sort! Comença a nevar, però
el descens fins a Grau Roig només
ens ocupa cinquanta minuts i escaig.
Un nou rècord acaba de néixer.

La caro nord del pie de la Dona

Aquest vessant és una delícia! Un
microclima especial el manté sempre
en condicions més a menys òptimes.
Aquest és un indret màgic que m'es
timo moltíssim. Fa sis anys que el
descobrírem, i hivern rere hivern, mai
hem faltat a la cita amb la muntanya.
Aquí no hi trobareu escalades d'una

gran dificultat tècnica ni un desnivell

important, ni tampoc trams verticals.
A més, totes les vies acaben dalt d'un

contrafort que no és un cim. Ben al

contrari, hi trobareu molta solitud,
pendents forts però assequibles i llocs

que no tenen ni nom.

Hi ha pocs indrets de la regió d'UII
deter que m'estimi tant com aquest,
on cada hivern cerco petites històries
d'hivern. Una desena d'itineraris ens

han vist trescar i enamorar-nos una

mica més d'aquesta regió del Con

flent, relativament allunyada d'allò que
entenem per civilització.

Les muntanyes m'atrauen des de petit,
em sedueixen, m'enamoren, i jo m'hi

sento atrapat. Però també m'hi sento bé

per la neu, per les estretes canaletes

glaçades, pel fred i les ombres fosques,
pel vent del nord, el cel blau i també pels
companys, mentre els piolets i els gram
pons penetren en la neu dura. D'aquí en

queda el record i aquest neix en el ma

teix moment en què acaba l'escalada.
Tot sovint resta en el nostre cervell per
sempre més. Desig, passió, agraïment.
Com aquella estrella que cada nit busco
en els meus somnis, aquell amor perdut
però mai oblidat; aquella noia que per
amor s'endinsa en la vida de l'alpinista
extrem i solitari per no sortir-ne mai més.

La nord del pic de l'Infern

La paret nord d'aquesta muntanya sem

pre m'ha fascinat. És relativament petita,
però molt elegant i les seves línies són
sinuoses i. profundament humanes. AI

pic de l'Infern la roca d'estiu és magní
fica, un granit compacte i esplèndid que
ens farà gaudir de les plaques inclina

des. Però és quan arriba l'hivern, que el

gel i la neu tapen els díedres i les canals
convertint aquesta paret nord en un ob

jectiu molt interessant.

Recordo, fa molts anys, les llargues
aproximacions en solitari i amb esquís
des de Núria per tal de poder escalar la
cara nord. També recordo amb nostàlgia
el meu encadenament de les tres ares

tes principals i finalment la cara nord en

solitari, un matí foll que vaig omplir en

menys de tres hores d'intensa activitat,

tenint com a únic testimoni la meva ten

da plantada una mica més avall del coll

de Carançà.

La darrera vegada que vaig pujar per la
cara nord va ser amb el Jordi un mes de

maig de fa alguns anys. Era a finals de

maig, el vessant estava nevat i les con

dicions eren òptimes. Vam fer l'aproxi
mació des d'Ulldeter, molt més còmoda
i ràpida que des de Núria. Un corredor
bastant directe ens va portar fins al cim

d'aquesta muntanya, després de recór
rer un passadís de color blanc blindat

per un esplèndid cel de color blau.

Pic de Vallhiberna des de Llauset
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La paret nord del pic de l'Infern



ln paret nord de lc Torre Cordier

Una aproximació de gairebé tres hores
des del cotxe ens porta fins als peus de
la paret nord de la Torre Cordier, un dels
nombrosos tres mils que hi ha a les Ma
ladetes.

Els seus 190 metres d'alçada completa
ment verticals ens fan un cert respecte.
Fa molt poques dates, que dos catalans
han obert la primera ruta d'aquest ves

sant rocós. Ens trobem a primers de
setembre i encara fa força calor. Hem
deixat els grampons i el piolet al cotxe,

perquè la davallada per la ruta normal
està completament seca. Una primera
tirada molt assequible ens porta fins a

una àmplia plataforma, tot just al princi
pi de les dificultats principals: 70 metres
d'altura completament verticals!

En Sergi escala amb soltura i entúsias
me aquest llarg de gairebé 60 metres,
escalant plaques i díedres verticals da
munt d'un granit de gran qualitat, on els
friends i els tascons ens permeten asse

gurar sense problemes. Malgrat la verti
calitat les preses són bones i la dificultat
no passa del cinquè grau.

En Sergi munta una reunió força bona.

Em toca a mi i m'allunyo de la plataforma
poc a poc. Larribada a la reunió em sem

bla el tram més difícil, ja que desploma
un xic. Mentre l'asseguro, el meu com

pany supera els deu a dotze metres ver

ticals que li falten i després el perdo de

vista, allunyant-se per una aresta-esperó
on la r.oca ja no és tan bona.

Carena del pic de l'Infern

El darrer llarg em permet gaudir d'una

roca novament excel-lent, escalant

aquest tram vertical que, ràpidament,
em porta a la plataforma immensa que
forma aquest cim. Certament estic dalt

d'una torre!

Als pocs minuts veig aparèixer el en

Sergi, amb un somriure d'orella a orella,
està content!

Mentre davallem cap a la Renclusa ens

fixem en la gelera de la Maladeta, que
agonitza després d'un estiu extremada
ment calorós i llarg, molt llarg.

El Vallhiberna i lo Ribagorça

La Ribagorça és una terra plena de

llegendes, de bruixes que cada nit es

passegen pels colls de Fades i d'Espi
na. Els boscosimmensos i aparentment
impenetrables ens fan pensar en altres
indrets més remots i llunyans, mentre

l'ombra gegantina i allargada del Turbó
domina aquestes contrades. Els pobles
són petits i la natura és la senyora que
domina aquests territoris amb exclusivi
tat. Més al nord passa el mateix amb el

pic de Vallhiberna, la muntanya que do
mina les valls i terres ribagorçanes.

Aquesta muntanya de color blanquinós
té tres pics de tres mil metres, i diverses
crestes i esperons de variada dificul
tat i bellesa, convergeixen en qualsevol
d'aquests pics rocallosos. Aïllat comple
tament, el Vallhiberna presenta totes les

característiques d'un cim espectacular i

compacte. Està envoltat de llacs precio
sos i bucòlics, i del massís de la Malade

ta que vigila i estima el Vallhiberna com

la mare al seu fill. S'hi respira una gran
pau, una tranquillitat mesurada en I'al-·

çària del cim principal. Una estranya for

ça m'empeny cap a aquella muntanya, .

reconvertida en princesa, que m'ha vist

enfilar-me per les seves arestes amb de
licadesa i decisió. Me l'estimo tant ...

excursionisme 15
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Si assegurem al lector que la nostra

premissa en planificar una excursió és
la descoberta, parlar de la Pica d'Estats
en una ressenya muntanyenca que vol
ser una mica original resulta gairebé un

acudit. Qui no ha anat mai al cim més
alt de Catalunya! Però precisament per
això la Pica d'Estats pot ser prou al
licient per atraure cap a les travesses

pels Pirineus a tots aquells qui normal
ment fixen la mirada exclusivament en

el cim i s'obliden sovint del recorregut
en sí mateix. Sí, parlem de la Pica, però
només com a excusa per a bastir una

travessia intensa de cap de setmana

que cerca la varietat del paisatge i, so

bretot, procurar no tornar sobre les nos

tres passes durant el trajecte.

Amb aquesta idea ens plantem a mitja
tarda d'un divendres de juliol a la presa
de Montalto després de transitar per la

pista que des de Tavascan hi mena en

uns set quilòmetres poc amables per als

amortidors del cotxe. La proposta és fer

cap al refugi de Baborte per la coma de
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Sellente, el dissabte passar al vessant

francès per arribar al refugi de Pinet, i

tornar diumenge per la vall de IArtiga res

seguint l'itinerari de la Porta del Cel. I la
Pica es troba al bell mig del recorregut!

Les boires s'arrapen a les muntanyes
mentre marxem cap al pla de Boavi i pre
nem el camí de Broate i Sellente, anem

entre un bosc de somni ple d'avets cen

tenaris. Just després de creuar el torrent

de Sellente, deixem el camí de Broate

(pal indicador) i seguim l'evident camí

que puja per la coma de Sellente. Ni

una ànima, tret d'un grup d'isards que
ens contemplen des del pendent. Des

prés d'unes tres hores i escaig, quan la
claror del dia ja s'esmuny, passem pel
coll de Sellente, i arribem al refugi de

Baborte amb la posta de sol. El circ de

Baborte sempre m'ha semblat un lloc

superb en aquest moment del dia, sen

timent que només ens espatllen les dei
xalles que alguns han deixat al refugi i

el fet que qui hi va passar la darrera nit

no va netejar ni la taula ni el terra!

La Pica d'Estats des de l'estany de Sotllo



De Baborte a Pinet
De bon matí alguns núvols ens indiquen
que el dia no serà òptim. Ens posem en

marxa remuntant cap al coll de Baborte i

ja xafem neu tot i haver superat la meitat
del mes de juliol. Des del coll contem

plem davant nostre, al nord, el circ de

Sotllo esquitxat de petits estanys. Baj
xem cap al llac tie Sotllo on enxampem
la munió de gent que puja cap a la Pica
d'Estats des de la Vallferrera. Hem pas
sat de la solitud absoluta a la corrua de

gent habitual en els itineraris als cims de
més renom dels Pirineus.

AI port de Sotllo i amb la mirada cap al
nord, la gran quantitat neu acumulada
encara i el cel tapat ens suggereixen la
idea que som al mes d'abril i no pas a

la segona meitat del juliol. Els grampons
resulten gairebé imprescindibles per
a resseguir amb seguretat la diagonal
clàssica de l'itinerari de pujada cap a la

Pica i no haver de baixar al fons de la
cometa d'Estats. De fet, hi ha cua per
passar per la part més dreturera de la

congesta i arribar al llom des del qual ja
pugem fàcilment vers al coll de Riufred i
la Pica. Fotos de rigor i avall altra vega
da, que el dia no permet gaudir del pai
satge. Si hem pujat a la Pica és perquè
gairebé ens ve de pas. Volem baixar cap
al refugi de Pinet i l'endemà completar
la travessia. Així doncs, al coll de la Co
meta (2.905 m) tirem cap al nord en un

descens molt pedregós i més aviat lleig
(el dia gris no ajuda). Passem per l'es

tany de Montcalm i a la seva sortida d'ai

gües ens orientem en ferma baixada cap
a l'estany d'Estats del vessant nord de la

Pica, sense arribar-hi, ja que anem vore

jant el barranc de Barz (trobem les con

gestes de neu força dures malgrat que
són les quatre de la tarda) fins a arribar
al refugi de l'estany Pinet, el qual, per
culpa de la boira, només veiem quan el

tenim a dues passes.

De Pinet a Boavi
El dia s'ha llevat clar i el sol llueix, cosa

que agraïm. Sortim del refugi i anem a

travessar el barranc de Barz. Per arribar
a la llera cal desgrimpar uns quants me

tres de roca molt verticals amb l'ajut d'un
cable instal-lat per a facilitar una mica
l'itinerari de la Porta del Cel, el qual se

guirem durant gairebé tota aquesta llarga
jornada. En aquest tram, la Porta del Cel

aporta un recorregut que fins fa uns anys
no existia com a tal, no és gaire fressat
i està poc marcat, però permet anar de
Pinet al port de IArtiga sense haver de

baixar fins al final de la llarguíssima vall

homònima.

Passat el barranc de Barz, anem flanque
jant la serra que va des del pic de Sotllo

cap al nord fins al pic de Montestaure du
rant una hora ben bona, sobre vestigis

de corriols, alguna estaca de senyalit
zació, torrenteres i grans trams d'herbei,
cap a una punta anomenada Picou de
l'Estela, molt dreta pel seu vessant est,
però no hi hem d'arribar, sinó que quan
ens trobem amb una vaileta penjada, ori

entada al nord-est, la qual ens portaria
directament sota aquest cim, ens de
cantem clarament cap a l'oest fins que
visualment ens trobem davant d'un coll
evident sota de la Pointe Recós (2.447
m). Aquest tram pot ser perdedor si hi
ha boira, cosa gens estranya en aquesta
zona, i si és el cas, hem d'assegurar-nos
que ens orientem correctament. La puja
da a aquest collet és més dura del que
sembla i es va redreçant paulatinament,
de manera que els pals són una bona

ajuda.

En arribar a dalt, parem per contemplar
l'entorn solitari on ens trobem i per repo
sar una mica les nostres cames d'excur
sionistes veterans.

Continuem, en un flanqueig planer i per
un tram de sender ben visible, cap a un

altre petit collet des del qual descendim

per un xaragall vers la sortida d'aigües
de l'estany de Montestaure (2.271 m),
d'un verd fosc magnífic i d'una solitud
meravellosa. Baixem encara uns 200

metres més, fins al fons de la vall de IAr

tiga, a uns 2.100 m.

La pujada al port de IArtiga, que està
marcada amb senyals de GR, es fa pe
nosa, especialment perquè cal anar de

bloc en bloc. Som enmig d'una tartera

i cal vigilar on posem els peus. A més,
descobrim ja gairebé dalt de tot que el

port de IArtiga ha d' estar situat més al
nord i que nosaltres estem a punt d'arri
bar a una bretxa que el mapa marca una

mica al sud del Port. Cal dir, però, que
des de baix era l'únic pas visible i clar, ja
que un estrep ens tapava l'autèntic port
de IArtiga. Evidentment, fa una estoneta

que no trobem senyals! Decidim no bai
xar i avancem sota la cresta i per terreny
aspre fins a arribar finalment al port de

IArtiga, a 2.476 m. Ara veiem que també
hauríem pogut passar per la bretxa a la

qual ens dirigíem.

Des del port de IArtiga cap a l'oest s'obre

un panorama extraordinari dominat pel
pic de Certascan, i el descens ens per
met extasiar-nos davant dels estanys de
Guiló i Senó i la carena granítica que
tanca aquests circs lacustres i fa de fron

tera amb França. Un cop a l'estany Ro

medo de Baix podríem retornar directa
ment a Boavi, però tot i que fa set hores

que caminem encara no en tenim prou.
Així doncs fem cap a l'estany Romedo
de Dalt, un dels més bells dels Pirineus,
i pugem cap al collet (2.221 m) que ens

permet superar la serra de Llurri. Localit
zem amb la vista el refugi de Certascan,
però nosaltres hem d'anar a buscar el

cotxe i prenem el camí de Llurri cap al
Pla de Boavi i la presa de Montalto, on

donem per acabat aquest itinerari circu
lar bellíssim, que ens ha dut al punt més
elevat de Catalunya, però que sobretot

ens ha permès transitar per alguns pa
ratges poc trepitjats i sentir que és pos
sible la descoberta a l'ombra de la Pica

d'Estats. Això sí, no paga la pena calcu
lar ni desnivells ni hores de marxa ...

Pas amb cable després del refugi de Pinet
excursionisme 1 7
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Travessaal
Parc Nacional dels Pirineus
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vint-i-cinc anys
d'una travessa iniciàtica

Text i fotografies de Pasqual Garriga i Martí



Aquest article és una mirada nos

tàlgica a una dura travessa que en

deu dies va portar l'autor a recórrer
en solitari el camí que va des de la
vall de Benasc fins el pic de Midi
d'Ossau. Un viatge íntim i iniciàtic
de descoberta d'uns nous horitzons

per alguns dels paisatges més bells
i mítics de tota la serralada pirinen
ca: Gavarnie, Vignemale, Balaitús o

Midí d'Ossau.

Als anys vuitanta, dins el meu cap ado

lescent, els Pirineus eren per a mi allò

que em quedava més a l'abast: Pirineu

català, Andorra i encara la vall de Be
nasc com a espai límit i escenari de mí

tiques ascensions. Més enllà només hi

havia Ordesa i -el seu Mont Perdut. Per
això quan amb setze anys caigué a les
meves mans el numero 731 de la revista

Muntanya on els autors descrivien una

travessa que començava la Mont Perdut

i acabava al Midi d'Ossau em vaig sentir

profundament trasbalsat: hi havia grans
muntanyes més enllà del Mont Perdut!.
A més, parlaven meravelles d'uns llocs
anomenats Gavarnie, Vignemale, Ou
lettes de Gaube, Balaitús o del pic de

Midi d'Ossau. Havia nascut dins meu

una necessitat d'anar-hi i veure-ho amb

els meus ulls. És clar que jove, sense un

duro i sense cotxe no ho tenia fàcil.

Vaig haver d'esperar encara tres anys,
fins l'estiu de 1987, per atrapar el meu

gran somni de joventut. Acabava de

complir vint anys i després de passar
l'estiu treballant a la recepció d'un càm

ping de la costa disposava de quinze
dies abans de començar el curs univer
sitari. Els meus companys habituals ja
havien anat als Pirineus durant l'estiu,
així que no vaig trobar amb qui anar.

Amb quatre duros a la butxaca, els ma

pes imprescindibles i la meva dèria entre

cella i cella res no em va poder aturar.

La meva travessa havia de començar a

la vall de Pineta però, en un temps en

que no existia internet, tot el que jo sabia

era com arribar a Benasc amb transport
públic i com em podia plantar des d'allí a

Bielsa en dos o tres dies de marxa afegi
da, un mal menor i inevitable.

La meva limitació econòmica m'obligaria
a fer ús dels refugis només per dormir,
per tant havia de portar, fogonet i molt

de menjar a sobre. Havia previst poder
comprar alguna cosa a Bielsa i a Ga

varnie, però després ja no hi havia cap
més possibilitat. A més, vaig pensar que
al menys m'estalviaria algun refugi dor

mint en tenda així que vaig carregar una

tenda de 4 Kg, lleugera per l'època. Com

sigui, un cop embotit tot el material dins

la meva flamant motxilla Alpina grisa i

vermella, tant clàssica d'aquella època,
vaig constatar que pesava vint-i-quatre
kilos, però, que caram, això només seria

el primer dia.



ia etapa
Erist - Aigüeta de la Vall
+ 1.380 m. 5h

La combinació de transport públic que
coneixia consistia en anar amb tren

fins a Monsó, allí agafar un autobús a

Barbastre i finalment un altre bus que
anava fins a Benasc. Fent-t'ho així ar

ribo a quarts de tres de la tarda a Erist.
Havent recorregut la vall d'Estós amb
anterioritat he decidit arribar a la vall de
Plan passant pel coll de Millars. Sota un

sol de justícia carregat com un ruc però
amb determinació i il-lusió emprenc un

llarg camí solitari que canviarà per sem

pre més la meva visió dels Pirineus.

Aigüeta de la Vall és una gran vall soli
tària. Tot i donar accés als pics d'Erist
i de la Forqueta de més de 3000 me

tres, ningú no hi ha construït cap refugi i

això l'ha preservat. El camí surt d'Erist a

1.118 m, puja amb força pel marge dret
de la vall d'Erist cap el nord fins a trobar
el trencall de IAigüeta de la Vall orienta

da a l'oest. La vall és verda i boscada.

A diferència d'Estós és bastant tancada.
A la cota 1.800 un pontet em fa canvi
ar de vessant; poc més amunt l'única ..

cabana de la vall apareix temptadora.
Val a dir que vaig suant la gota, però
tinc ganes d'aprofitar al màxim la llum

d'aquest primer dia. Als dos mil metres

la vall s'eixampla a la bonica pleta de la
Vall i apareixen molt amunt els cims que
limiten amb l'alta vall de Sahún. AI final

d'aquest gran pla el terreny és redreça
cap a totes bandes. Encaro cap el nord

port de Millars conscient que, amb el
sol ja desaparegut de la vall, em queda
poca estona de llum. Una darrera hora
en forta pujada em deixa, al fer-se de

nit, a 2.500 m a la riba de I' estany de

Bagüeña on planto la tenda. No he vist

ningú en tota la etapa. Intueixo que l'en
demà serà igual. Quan un tria la solitud
com a companya de viatge el millor que
pot fer és anar-s'hi acostumant.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

za etapa
Ibó de Bagüeña -

Campament de la Virgen
Blanca - Bielsa

+525 m/-1.480 m. 6h

Del llac on he fet nit només hi ha tres
cents trenta metres de pujada fins pas
sar el coll de Millars, la resta és cara

avall. El problema és que, tot i anar allí
mit de la meva capacitat de càrrega, els

ulls i el pensament se me'n van cap els
Pics d'Erist o de Bagüéñola, tres cotes

de tres mil metres dominant l'alta vall

on em trobo. Remunto la vall tot deba
tent-me internament sobre què fer amb
els cims. Passo pels estanyols de les
Bassetes de Bagüeña i arribo finalment
a l'estany Alt de Bagüeña a 2.640 m. Un

20 excursionisme

369

Estany de Bagüeña sota els tres pics d'Eriste

cop allí opto per pujar el cim més proper
al coll, el pic d'Erist nord o de Beraldi de
3.025 rn, Ho faig sobre terreny pedregós
de grans blocs de granit. Quan arribo a

l'altura del coll, sota la vertical del cim,
abandono la meva pesada motxilla i

me'n vaig a fer el cim carregat només
amb la càmera fotogràfica. A mesura

que guanyo alçada apareix ben proper
l'imposant conjunt estratificat del pic de

les Espadas que s'allarga fins el Posets.
El cim no l'acabo d'assaborir, em domi
na la sensació de saber que estic sol,
que no puc cometre cap error en la bai
xada. És una barreja de por i respecte,
conscient que estic cometent una petita
imprudència, sensació que fins aquell
moment no havia experimentat. Saber
calcular el risc a cada moment serà un

dels aprenentatges d'aquesta llarga tra
vessa en solitari.

Un cop recuperada la motxilla assolei
xo el coll de Millars a la cota 2.831. A

l'altre costa hi ha el gran ivó de Millars

que ja he observat des del cim. Tnt i no

haver-hi camí la baixada és evident i

apareixen algunes fites. t'Ivó és a 2.350

m i té una petita presa on trobo un camí
ben traçat que s'endinsa a la vall de la
Ribereta. El més bonic d'aquesta vall
és un engorjament que hi ha sota uns

escarpats vermellosos al peu de les

Espadas. El barranc de la Ribereta con

flueix a la cota 1.700 amb el riu dAñes
Cruces sota les Granges de Viadós. A

la part alta de les granges hi ha el re

fugi de Viadós on no he estat mai. El

cas és que sorprenentment no hi ha cap
pont. El riu dAñes Cruces porta molta

aigua i malgrat la meva experiència no

trobo un punt dèbil per on travessar-lo.

Maleïnt la meva mala sort segueixo el

riu corrent avall durant estona i estona
fins que acabo arribant als denominats
Plans. Finalment puc travessar el riu

prop del punt on s'afegeix el Cinqueta
de la Pez. Allà hi ha el campament de la

Virgen Blanca on a pie estiu s'lnstal-len

grups de colònies o d'escoltes. Ara no hi

ha cap grup i mentre decideixo si planto
la tenda o si reculo per l'altre vessant

el quilòmetre i mig que em separa de
Viadós sento un cotxe que baixa. És un

francès i jo el francès el parlo bé. t'ho

me em pregunta cap on vaig. Li explico
que intento arribar al refugi i que l'en
demà vull passar el Paso de los Caba
llos per arribar a Bielsa. - Jo torno cap a

França, si vols t'hi puc deixar a Bielsa
em diu. Dubto què fer. Però, que caram,

jo estic aquí circumstancialment,perquè
només he sabut arribar a Benasc amb
el transport públic. El que realment vull
és arribar a Pineta per endinsar-me al
Parc Nacional dels Pirineus. Pujo al
cotxe i al cap d'una hora estic a Bielsa
instal·lant-me un una fonda ben acolli
dora i econòmica. Arribaré al meu destí
un dia abans del previst.



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::

3a etapa
Pineta - Refugi d'Espouguettes
+1.560 m/-83S m. ioh

Començo l'etapa a la sortida de Bielsa

fent dit a la carretera que va cap a la

Vall de Pineta. En poca estona em por
ten fins la capçalera de la vall a 1.300

m on hi ha un parador nacional. Aques
ta vall acaba de forma vertical formant

l'espectacular circ de Pineta, on neix el
riu Cinca, dintre del Parc Nacional d'Or
desa i Mont Perdut. No sé del cert on

faré nit però la idea és arribar al refugi
lliure de la bretxa de Tucarroya, propie
tat de CAF, mil quatre-cents metres més
amunt d'on començo a caminar. El circ

fa dues graonades de roca on les aigües
del Cinca formen una successió d'im

pressionants cascades. El camí és ben

traçat però trencador. En total trigo prop
de quatre hores en assolir l'anomenat

Balcó de Pineta, el replà al capdamunt
del circ. Una gran creu de ferro marca

l'arribada a un paisatge diferent, qua
si lunar. Tot és roca i gel. A l'esquerra
tinc la impressionant cara nord del Mont

Perdut amb les seves geleres suspeses
entre cel i terra que li confereixen un

aire d'inexpugnable. A la dreta apareix
una estratificada carena de roca grisa

Creu del Balcó de Pineta amb la cara nord del Mont Perdut

que va guanyant altura fins culminar al
fons en els pics d;A.stazú. Aquesta care

na té un punt dèbil: la bretxa de Tucarro

ya. Allí els francesos hi bastiren, al se

gle XIX, un petit refugi on feien nit camí
del Mont Perdut. Encarant aquest refugi
faig cap al llac gran Glaçat de Marboré.
A mig setembre encara hi ha una gelera
que mor a les seves aigües de color tur

quesa i trossos de glaç suren a la seva

superfície. Vorejo el llac i per una dreta
canal faig cap al refugi. Es petit però te

llar de foc, taula, bancs i una vista privi
legiada cap el Mont Perdut i el llac Gla

çat. Començo a instal-lar-rne quan arri

ben dos francesos que tornen dels pics
d;A.stazú. -Us quedeu?- pregunto. -No

anem a Gavarnie que demà treballem-.
No m'ho puc creure són quarts de set

de la tarda. -Si m'espereu us segueixo
Encarem així la baixada per la canal de

Tucarroya cap el circ d'Estaubé. Entro

per fi al Parc Nacional dels Pirineus.

Aquesta encaixonada canal encarada
al nord conserva una gran congesta de

neu. Són tres-cents metres de baixada
no exempta de perills. A la seva base
una acumulació de blocs de pedra dóna

pas a un corriol que cap a l'oest recor

re la capçalera del circ d'Estaubé a una

altura de 2.200 m. Desaparegut el pe
rill els francesos m'indiquen el coll de

I'Hourquette d;A.lans que hauré de pas
sar i s'allunyen a pas viu. A la pujada a

aquest coll de 2.430 m el corriol enllaça
amb el sender de l'alta ruta pirinenca
(HRP). Assoleixo el coll i s'obre davant

meu un paisatge grandiós, amb el mas

sís del Vignemale al fons i les parets del
Taillon i els Gabietous com a intuïció del

que serà el circ de Gavarnie. La llum del
dia va desapareixent mentre baixo tan

ràpid com puc al refugi d'Espouguettes.
La nit m'acaba atrapant prop del refu

gi així que començo a cridar per si em

sent algú. Segueixo baixant i un frontal
ve a trobar-me: és la guarda del refugi
que m'ha sentit. Estic rebentat i mort,
però molt feliç.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

4a etapa
Espouguettes - Gavarnie

-650 m. 3h 30 min

Després de l'etapa anterior el meu cos

demana un treva. Malgrat el sol que
entra per la finestra de l'habitació no

m'aixeco fins les deu del matí. El refu

gi és troba a 2.027 m penjat en una

balconada que ofereix unes vistes es

pectaculars cap el circ de Gavarnie on

distingeixo clarament la Bretxa de Ro
land. Més a prop, sobre el refugi hi ha
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La gran cascada de Gavarnie

els pics bessons d:A.stazú separats del
corredor nevat de Swan. Començo a

baixar amb la intenció d'anar primer a

veure el circ. Passat el replà i la cabana
de la Pailla, deixo el camí de baixada al

poble i prenc el traçat de I'HRP. El camí
discorre primer per dintre el bonic bosc
d:A.rribama i després esdevé vertiginós,
tallat a pic entre dos cingles. Molt avall

distingeixo algun grup de turistes que
dalt de cavalls s'atansen a la base del

circ.A mida que m'hi acosto prenc cons

ciència de la grandesa i de la bellesa

d'aquest circ. Tot ell és envoltat d'una
corona de cims que sobrepassen els
tres mil metres. Estic embadalit i entenc

perquè pels francesos allò és el melic
dels "seus" Pirineus. Arribo a la base
del circ on hi ha I'Hotelierie du Cirque,

que en realitat ja només ofereix servei
de restauració als visitants. El més des
tacable d'aquest circ és la verticalitat

de les seves parets de més de mil cinc
cents metres d'altura, si ho comptem
des dels cims i l'espectacular i cabalo
sa cascada que hi cau que té el mèrit
de ser la més alta d'Europa. Més amunt

de I'Hotellerie m'atanso a la base de la

cascada a tocar les parets. El camí que
va al poble pel fons de la vall és am

ple i pensat pels turistes que es deixen
entabanar per fer el trajecte a lloms de
cavall. A Gavarnie m'Instal-le en el càm

ping que hi ha al poble mateix i passo la
tarda visitant la tomba del gran pirineis
ta Jean Arlaud al cementriri i la Maison
du Parc, un dels centres d'interpretació
del Parc Nacional dels Pirineus.
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5a etapa
Gavarnie - refugi de

Baysellance
+ 820 m. 3h 30 min a 4h

A Gavarnie hi conflueixen les valls

d'Especières, que comunica amb l'es

panyola de Bujaruelo i la llarga i am

plia vall d'Ossue que, parat-tela a la

frontera,porta les aigües del massís del

Vignemale. Els primers vuit quilòmetres
d'aquesta vall són de pista apta per cot
xes així que faig dit i aconsegueixo que
em portin a la petita presa d'Ossue a

1.834 m. Resten per endavant més de

vuit-cents metres de pujada fins el refu

gi de Baysellance. AI darrere la presa hi

ha el gran pla d'Oulettes d'Ossue on em

sorprenen els constants xiscles d'unes
bestioles espantades que fins aquell
moment només havia vist en postals: les
marmotes. On acaba aquest pla la vall

s'estreny sota el vessant rocallós del pic
de Tapou i s'hi forma una bonica casca

da. t'estretor de la vall fa que al seu fons
s'hi acumulin congestes de neu durant
tot l'any. El camí puja amb força tot fent

giragonses. A la cota 2.400 trobem les
anomenades Grottes de Bellevue tres
coves fetes picar a mà pel comte Henry
Russell al peu de la seva estimada mun
tanya. Quan dic seva és en sentit literal.

Aquest aristòcrata britànic va comprar
una concessió de 99 anys del mas

sís del Vignemale per sobre de la cota
2.300! Passades dels coves deixo a l'es

querra la impressionant llengua de glaç
que es desprèn de la gelera d'Ossue i

segueixo cap el refugi. Hi arribo al cap
d'unes tres hores i mitja de suors. El de

Baysellance és el refugi guardat més alt
dels Pirineus. Penjat a 2.651 m es troba
encerclat pel Petit Vignemale de 3.032
m i pels cims de la Sède i de Labas,
propers als 3000 m. Per demà deixo
l'ascensió al cim més alt del massís, la

Pique Longue. La gelera em fa respecte
i sol no hi hauria d'anar. Per sort al refu

gi ens ajuntem un petit grup format per
una noia escocesa, dos holandesos, un

belga i jo, amb la intenció de fer el cim.
Acabo la jornada tard, molt tard, en una

inoblidable vetllada fent parella amb el

guarda del refugi tot jugant al Trivial Pur
suit amb dos amics seus que han vingut
de visita.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6a etapa
Pique Longue de Vignemale -

Oulettes de Gaube
+ 1.285 tal- 1. 795 m. çh

El Vignemale és el cim més alt dels Pi
rineus francesos. És també .el cim més
alt de la travessa així que el dia promet
emocions fortes. Abans que surti el sol
iniciem l'ascensió desfent un bon tros
del camí del dia anterior. Baixem dos-



cents metres fins situar-nos a la base
de la gelera d'Ossue. Aquesta gelera és
l'única a tot el Pirineu que respon a la

clàssica morfologia allargada en forma
de llengua. El seu front és molt dret,
trencat i de neu dura com el gel. S'evi
ta remuntant a l'esquerra l'arrodonida
cresta de Montferrat fins que aquesta
s'ajunta amb la gelera cap a la cotá
2.800. Allí ens posem els grampons i
ens endinsem al cor d'aquesta gelera
passant encara a tocar d'alguna profun
da però evident esquerda. Vuit cims de
tres mil metres encerclen la seva part
alta: el Petit Vignemale, la Punta Chau

senque, el Piton Carré, la Pique Lon

gue, el Clot de la Haunt, el Cerbillona,
el pic Central i el Montferrat. Encarem al
costat dret de la gelera (nord) la base
de la Pique Longue i amb una grimpada
de prop de cent cinquanta metres sobre

terreny descompost, que demana pre
caució, assolim el vèrtex geodèsic del

també anomenat Gran Vignemale de
3.298 m. Just sota el cim hem passat a

tocar de la Grotte du Paradís picada a

mà per tal que Henry Russell, pogués
bivaquejar a tocar del seu estimat cim.
És un cim de contrastos: mentre que
el vessant nord del massís és un tallat
vertical.de mil dos-cents metres cap a

la vall de Gaube, on distingeixo el refugi
on faré nit, el vessant sud és dominat

per la neu que erosiona el rocam dels
cims. Seguim carenejant cap a l'oest i

després d'una delicada grimpada asso

lim el cim del Clot de la Haunt de 3.289

m. Distingim ara tot el vessant aragonès
del massís ocupat per la profunda vall
d;A.ra. Seguim per la carena fent la vol
ta a la gelera i passem a tocar de dues

grutes més de les que feu picar el com

te Russell. Arribem a la gelera al coll de

Cerbillona però abans d'iniciar el retorn
al refugi pugem encara un darrer cim el

pic de Cerbillona de 3.247 m que do
mina al sud el corredor Moskowa, via

original de conquesta del massís. Des
fem el camí de la gelera i a mitja tarda
tornem a ser al refugi de Baysellance.

Esgotat però molt feliç pel repte assolit
encaro el coll de I'Hourquette d'Ossue
de 2.734 m. Deixo per una altra ocasió
l'ascensió del proper Petit Vignemale i

començo a baixar per la capçalera de

vall de Gaube. Aquesta vall és una de

les més turístiques dels Pirineus fran

cesos. El bonic i gran llac de Gaube a

l'entrada de la vall és fàcilment accessi
ble per un telecabina i amb el Vignema
le com a rerefons forma un tàndem de

postal similar al nostre antany de Sant
Maurici i els Encantats. Mentre baixo del
cailla mirada se'n va cap a l'espectacu
lar cara nord del massís. La baixada és
forta però es fa ràpid i per bon camí. Ar

ribo al refugi de les Oulettes de Gaube
a l'hora en que els francesos sopen. Jo

menjaré del que porto així que aprofito

l'estona per gaudir, sol i embadalit, del

panorama excepcional del la cara nord
del Vignemale. És una immensa paret
de roca a la base de la qual s'arrapen
les geleres d'Oulettes de Gaube i del
Petit Vignemale. Entre la Pique Longue
i el Pitan Carré hi discorre la canal de
neu més llarga de tot Europa, el cèlebre
Couloir de Gaube de prop de vuit-cents
metres de llargada. Em començo a pre
guntar si mai el pujaré. Passats els anys
he tornat a aquest lloc i encara avui puc
afirmar que és per a mi el racó més cor

prenedor i bonic dels Pirineus.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

7a etapa
Oulettes de Gaube - Wallon

+550 mi - 830 m. 5h

Pel fet de trobar relativament poca gent
als refugis tinc l'ocasió de parlar amb els

guardes i compartir experiències. Val a

dir que els refugis on he anat dormint es

tan molt bé, el tracte és molt agradable
i els estic trobant el gust. Després de la

dura etapa anterior agraeixo una etapa
de transició. Seguint el traçat de 1;A.lta
Ruta Pirinenca pujo al coll de Mulets a

de los Mulos de 2.591 m. Entro per una

estona a territori aragonès, a la capçale
ra de la vall d;A.ra a de Bujaruelo. Sobre

terreny pedregós i, perdent poca altura,
encaro el coll d;A.ratille de 2.528 m i torno
a entrar a França. Sota mateix del coll hi

ha el llac del coll d;A.ratilie i més avall a

2.247 m passo a tocar del gran llac d;A.ra

tille on trobo gent fent acampada. És un

llac envoltat per una corona de cims

d'entre 2.800 m i 2900 m, segurament
poc visitats pel sol fet de trobar-se a

l'ombra de cèlebres tresmils. Sota el llac
el camí baixa decidit per la base rocallo
sa del Puey Laou fins al fons de la vall
i va a acabar al Pla de la Gale. Aquest
gran pla penjat a 1.860 m, es forma per
la confluència de quatre grans valls i és
la capçalera de la vall de Marcadau, que

algues avall porta al Pont d'Espagne,
punt de partida de moltes excursions.

Aquí faré nit a l'històric refugi de Wallon.
Es tracta d'un antic hotel de muntanya,
és gran i disposa d'habitacions en pas
sadissos. Té un edifici annex que fa de

refugi lliure a l'hivern amb un gran dormi
tori i cuina lliure on m'installo. En aquest
privilegiat racó del Pirineu s'hi respira el

pes de la història.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

8a etapa
Refugi Wallon - Gran Faixa -

Respomuso - Arremoulit
+ 1.535m/- 1.095m. wh

Començo l'etapa seguint una vegada
més la HRP. El camí guanya ràpidament
altura sobre el Pla de la Gale i, en arri

bar a un petit llac, a 2.300 m, distingei
xo al fons de l'alta coma on em trobo el

Coll de la Faixa, sota el cim de la Gran
Faixa, Grande Fache pels francesas. El

cim és un tres mil, queda proper però
sembla molt dret i escarpat. En arribar
al coll a 2.664 m trobo una parella que
en baixa i amb les seves explicacions
em fan sortir de dubtes. Encaro sol la

llarga grimpada per l'aresta nord de la

muntanya ben fitada i arribo abans del

que em pensava al cim de la Gran Faixa
de 3.005 m. Ben propers destaquen al
sud els tresmils de la vall de Pantico
sa: els Infiernos i els pics d;A.rgualas. A

l'oest veig tot el circ de Piedrafita amb
el gran ivó de Respomuso sota els pics
de les Frondellas i el Balaitús. Més enllà
encara diviso el meu darrer objectiu: el
Midi d'Ossau. De tornada al coll entro
de nou a terres aragoneses, passo pels
llacs de la Faixa i seguint l'encaixonat
barranc de Campo Plano arribo a l'ivó
de mateix nom, sota un sol de justícia.
Poc més enllà llueix la teulada del vell

refugi Peñalara a tocar de l'ivó de las

Ranas, on tinc previst acabar el dia. No
hi ha ningú. És un refugi lliure i això es

Refugi d'QuleUes de Gaube, amb la impressionant cara nord del Vignemale al fons
..
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nota: fa llàstima el seu estat brut i aban
donat. Venint dels refugis guardats i

nets del vessant francès sento vergonya
i indignació. En això que arriba un grup
de sis nois, parlen català. Un d'ells, en

Julio, em reconeix, és un company de

primer curs d'enginyeria, el curs passat
ja no hem anat junts en fer especialitats
diferents. Resulta que són tots de Tor
tosa. Avui han intentat pujar el Balaitús

per la seva via normal, anomenada de
la Bretxa Latour, però la gran obertura
de la rimaia entre un corredor de neu

i la paret els ha barrat el pas. Els pre
gunto si ho tronaran a provar i em diuen

que no. Estan decebuts i els animo a

pujar l'endemà al cim de la Gran Faixa.

Donades les circumstàncies renuncio,
entristit, a pujar el Balaitús. Opto per
allunyar-me d'aquest lloc i anar a dor
mir al refugi dArremoulit. Mentre vorejo
l'ivó de Respomuso trobo un gran edi

fici de recent construcció tancat, que
sembla ser, en un futur no molt llunyà,
serà un refugi digne per aquest circ de

Piedrafita envoltat de tresmils. Val a dir

que l'entorn d'aquest ivó convertit en un

embassament està força degradat per
restes de les obres, amb barracots en

runats i ferralla arreu. El camí planeja
pel vessant dret de la vall dAguas Lim

pias i finalment encara al nord el bar

ranc dArriel. Quin canvi! La vall és neta
els estanys es succeeixen i el llac dAr
riel Alto, de capriciosa forma, resulta ser

un regal per la vista. Les seves aigüès
reflecteixen la piràmide perfecta del Pic
de Palas. Es fa tard i m'afanyo a remun

tar els des-cents cinquanta metres de

pedregar ben fitat que constitueixen
l'accés al coll del Palas de 2.517 m. El

coll no és més que una estreta depres
sió en el llarg cordal que uneix els pics
de Palas amb el dArriel. Mirant enrere

tenim tot l'imponent vessant occidental
del Balaitús amb l'altra via normal co

neguda com la Gran Diagonal. Davant
tinc el petit circ dArremoulit on a la vora

d'un gran llac ja puc distingir el que ha
de ser el refugi. De nou mentre els pocs
clients presents sopen arribo al refugi
dArremoulit, a 2.305 m. La seva situació
a tocar de la presa del llac és privilegi
ada i tota la vall és encisadora. L'edifici
és ben petit, d'una sola planta, i ofereix
28 places en un únic dormitori. AI seu

costat hi ha plantada una gran tenda de

lona blau marí que n'amplia la capacitat
fins a les 44 places a l'estiu.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

getapa
Arremoulit - Pombie

+640 m. I -915 m. 4h 30 min

Arremoulit és un circ penjat a la capça
lera de la gran vall dArtouste. Tres-cents
metres més avall del refugi, a 1.997 m

hi ha el grandiós llac dArtouste accessi

ble a l'estiu per un trenet turístic al qual
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s'hi arriba per un funicular des de la vall
d'Ossau. Jo he de baixar a la vall d'Os
sau passant pel coll i la vall dArrious.
Per arribar-hi cal fer una llarga volta pel
llac dArtouste a bé es pot fer drecera

per l'anomenat pas d'Orteig. Es tracta
d'un tram de camí que ressegueix les
lleixes naturals del vessant nord del

pic del dArrious. El pas queda suspès
sobre el buit, és certament vertiginós,
però està assegurat per un cable d'acer

ancorat a la roca. M'ho haig de pensar
dues vegades abans de creuar-lo. Un

cop a l'altre costat el camí baixa ràpid
al llac dArrious, amagat i allargat, en el

qual es reflecteix l'agulla del pic dArri
ous. Tot seguit arribo al coll i inicio la

llarga baixada de la vall dArrious que
és encarada cap el proper pic de Midi
d'Ossau. Observo nombrosos isards

pels drets vessant de la vall. A la seva

part baixa m'endinso en una fageda
cosa que em recorda que cada cap
sóc més a prop de IAtlàntic. Als 1.400

m, a l'altura de la cabana de Soques,
travesso la carretera que baixa del coll
del Portalet. Hi ha un petit bar i per uns

instants sembla que he retornat a la

civilització. No vull que aquesta traves
sa encisadora s'acabi. Em queden al

menys vint-i-quatre hores més i en vull

gaudir. Enfilo tan ràpidament com puc
la vall de Pombie sota l'ombra del Gran

Pic d'Ossau i arribo al refugi a l'hora de
dinar. El refugi està situat a la vora d'un

petit llac a 2.032 m. Des d'allí es divisa
la base de la canal que separa els dos
cims d'aquesta muntanya. El Gran Pic i
el Petit Pic també visible des del refugi.
Aquest cim és en realitat un antic volcà

extingit i els seus drets vessant són una.
vertadera escala d'escalada, referent de

l'alpinisme francès. És dissabte i mentre

cau la tarda va arribant tota mena d'ex
cursionistes amb un mateix objectiu:
pujar demà el Gran Pic. Mentre sopo
converso amb un matrimoni navarrès i

quedem per fer junts l'ascensió.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

10 etapa
Ascensió al pic du Midi
d'Ossau
+ 950 mi - 1.275 m. 7h

!.Alfredo, que és com s'anomena el na

varrès i la seva dóna proposen sortir
ben d'hora per tal d'evitar haver d'espe
rar als trams més delicats de l'ascensió i

evitar així el perill de caiguda de pedres.
A trenc d'alba emprenem el camí que
voreja la base del pic en direcció al coll
de Sauzon. Aquest coll de 2.127 m es

troba sobre l'aresta nord-est del pic. Des

del coll remuntem aquesta aresta fins a

topar amb la paret del cim que a primer

Refugi de Wallon a la vall de Marcadau

Conjunt de les Frondelles i el Balaitús del coll del Palas



cop d'ull sembla inexpugnable. Sorprèn
al més de setembre trobar al peu de la

paret una bona congesta de neu. S' ini

cia aquí una delicada grimpada per un

seguit de tres xemeneies força dretes i

separades entre sí que superen la part
més vertical de l'ascensió. La primera
és la més senzilla i inclinada, la sego
na xemeneia, més dreta, està protegida
amb quatre barres de ferro que donen

confiança i encara la tercera en té dues

més. Superat aquest tram l'ascensió se

gueix per corriols drets però ben fitats

fins a un coll marcat amb una creu de

ferro, a la cota 2.657 m que marca una

clara inflexió en el terreny. Aquesta creu

acaba en forma de fletxa i assenyala, en

cas de boira, el camí de baixada del cim.
Del coll al cim el terreny esdevé un gran
pedregar sense dificultat. Arribem al cim

de 2.884 m en poc menys de tres hores

d'ascensió. Assoleixo així el darrer gran
repte que m'havia plantejat en comen

çar a caminar a Erist nou dies enrere.

El Midi d'Ossau és, gràcies al seu aï

llament una talaia de primer ordre. Sota
el cim, al nord, apareix la gran presa de

Bious-Artiques, a l'oest el refugi df\yous
i els seus llacs, a l'est el Balaitús tanca

l'horitzó i al sud el coll del Portalet em

recorda que ara toca tornar a casa. De

tronada a Pombie ens creuem a les xe

meneies amb la munió de gent que en

fila el cim. Del refugi cal remuntar cap al

sud el coll de Soum de Pombie de 2.129

m i d'allí baixar al gran estacionament a

peu de carretera sota el coll del Portalet.
Els meus amics navarresos m'acosten

a Sallent de Gállego on casualment tro

bo la colla de Tortosa a punt d'agafar
els cotxes cap a casa i marxo amb ells.

Aquell diumenge al vespre acabo es

gotat i feliç el meu llarg viatge dalt d'un

tren que surt de Tortosa camí de casa.

La meva visió dels Pirineus ha canviat

radicalment, s'ha eixamplat, s'ha enri

quit. La meva experiència en solitari,
en profunda comunió amb aquelles
muntanyes acabava de segellar un

amor que passats vint-i-cinc anys no

ha fet més que créixer i enfortir-se.

Refugi de Pombie al peu del Midí d'Ossau

Refugi i llac d'Arremoulit

Logotip Parc Nacional

Cartografia recomanada:

Pel vessant espanyol, de

l'Editorial Alpina: Posets

Perdiguera i Bachimala a

Esc. 1 ;25.000 i Ordesa a

Esc 1: 40.000

Pel vessant francès els

• mapes de I'IGN sèrie
• blava TOP 25: fulls 1748

OT Gavarnie. Luz-Si- Sau

veur, 16470T Vignemale.
Ossau. Arrens. Cauterets

i 15470T Ossau. Vallée
• d'Aspe

•

Web del Parc Nacional amb •

informació sobre tots els

refugis: http://www.parc
pyrenees.com/decouverte/

• ou-dormir-/refuges.html.
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MES ENLLA DE LA CANAL I
Text i fotografies d'Assumpta Trens

La finestra oberta deixava penetrar el
vent engrescat a jugar amb els vells fi

nestrons que, dignament, resistien el
seu embat; plovia amb força i m'havia
desdit de trobar-me amb aquell amic

enyorat que arribava aquella tarda
a la ciutat. Ens trobaríem l'endemà;
un passeig per la platja i aquell petit
restaurant, arran d'onades, mereixien

esperar un nou jorn. A contracor te

nia la tarda lliure però em sentia bé
a casa amb l'enrenou d'aquell xàfec
i vaig anar cap a la prestatgeria dels
llibres cercant una edició antiga de

muntanya; volia llegir, somiar i recor

dar cims assolits i d'altres que mai

trepitjaria ... però això no importava;
molts, abans i després, ho han fet i
ho faran perpetuant un afany de des
coberta i un goig per les alçades amb
un lligam que no es desfarà mai. Vaig
acaronar aquell llibre que m'havien

regalat feia molts anys; jo comença-
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va a sortir d'excursió sense saber,
encara, l'atracció que l'alta muntanya
acabaria exercint en mi. El vaig obrir

per rellegir unes pàgines, que, temps
enllà, m'havien impactat; em duien al
vessant nord de la serra del Cadí i
a les seves canals; entre elles la del

Cristall, la més fàcil, diuen, i que,
normalment s'utilitza per baixar. Em
va cridar l'atenció l'esvelta canal de

l'Ordiguer; al seu peu una inscripció
ens recordava la dissort d'un mun

tanyenc abatut per una allau mentre

impartia un curs a un grup de nois i
noies. Em vaig sentir atreta per aque
lles escletxes de diferents amplades i

graus de dificultat.

Va haver de passar temps, doncs, per
fer la primera canal i, precisament,
fou la del Cristall on ens adreçàrem
un grup d'amics de muntanya, una

matinada del mes de febrer, sortint

del refugi que hi havia al petit llo

garret de Gréixer; portàvem l'equip
escaient, però el millor era el goig
que, també, dúiem posat... les ganes
de riure i passar-ho bé i la sensació
d'una experiència diferent. Encetem
la caminada vers al Prat de Cadí al

poblet d'Estana i, aviat, ens calcem
els grampons; anem en filera, el fred
és ben viu i, quan caminem en silen

ci, podem gaudir d'aquella pau que
només la muntanya ens pot oferir a

l'hivern. Res té pressa però res atura

la seva llei, ferma i aliena a l'absurda
llei dels homes. Un cop al bell mig de
Prat de Cadí, ens colpeix el seu encís

i encara resta una estona per arribar
al peu de la canal.

Ja hi som! Els companys més ente

sos ens confirmen el bon estat de la
neu i acabem d'equipar-nos: les cor

des, els piolets, el casc ... amb el seu



inconfusible soroll, ens embolcallen
fent més segura l'ascensió que ara

iniciem. Pas a pas trenquem la pu
resa d'una neu que sembla esperar
nos per lluir-se nua i blanca conver

tint l'escalada pel bell corredor en

un acte, gairebé, solemne. Arribem
al capdamunt i ens aturem per ob
servar la cornisa que s'ha cimat fent
en el transcurs de les fortes nevades

caigudes a l'inici de l'estació; piolets
i corda es fan encara més neces

saris i, arribats al coll, ens abracem

feliços. Compartim nous, galetes i

xocolata negra, ens hidratem men

tre fem petar la xerrada, alegres
com canalla d'excursió ja pren cos

la propera sortida plegats i, al cap
d'una bona estona decidim el retorn

pel mateix lloc; volem aturar-nos a la

font del Cristall que trobarem tapada
i gelada, però, el racó és, certament;
encisador. Descendim àgils i riallers;

les belles canals de la cara nord del
Cadí s'afegeixen, amb el seu encís,
als nostres humils somnis de mun

tanya. AI poc temps, l'Ordiguer i la

Sabat, amb diferents graus de difi

cultat, coronen, un final d'hivern de
noves coneixences que ens faran

esperar la nova estació nevada amb
més goig que mai.

Tanco el llibre i me l'acosto al pit; les
darreres ascensions a aquestes vies

ja són properes en el temps. �hivern

passat, amb el meu company, vàrem
decidir retrobar-nos amb els drets

vessants, escletxes a la muntanya
per tornar a obrir, escletxes a la vida

per tancar. Vàrem escollir una zona al
darrere el coll de Mantet, al vessant

francès, de fàcil i ràpid accés, però
molt solitari; conduïts pels escrits
d'un conegut muntanyenc i guia cata

là, les anàvem fent una mica nostres

dissabte rere dissabte. El paratge és
bellíssim i, malgrat la relativa proxi
mitat d'unes concorregudes pistes
d'esquí, gaudeix d'una gran pau i un

atractiu aïllament. La seva llargària
modesta no els resta encís i el grau
d'inclinació ens convida a alçar les

mans i sentir el tacte d'un núvol juga
ner entestat a fugir cel enllà.

Aquest hivern té pressa a donar pas
a la vida que esclatarà arreu. La seva

benevolència aboca damunt la terra

flocs suaus com cotó, estova la neu

dura i fa créixer els rierols. Petites

flors agraïdes alcen llur testa al sol i
nosaltres ajornem els somnis de glaç
cercant noves vies per les properes
gelades; instintivament els nostres

ulls ressegueixen els talls ombrívols i
drets que, endinsats fins a la carena,

ens remunten fins a la llum que sor

geix més enllà de la canal.
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Refug i CARO "Pepito Anguera"
Alfara de Caries

FORA DE SERVEI

Refugi de REBOST
Bagà
608736714/615874761 www.refugirebost.cat
· Altitud: 1.670 metres
· Vessant sud de la Tosa d'Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BIT, escalada, senderisme

Refugi MAS DEL TRONC

686541 983 guillemclaveria@gmail.com
www.wm3.com/masdeltronc/
· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia

· Capacitat: 30 places
· Activitats: travesses, passejades, BIT, excursions, senderisme

lA MOLINA
(Xalet i refugi)
646 744 669/972 145 107 www.xaletuec.com
· Altitud: 1.505 metres
· La Molina, al Barri del Sitjar
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espe

leologia

Refugi lES CLOTES
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 968 metres
· AI nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, BIT, senderisme, espeleologia

Refugi CINQUANTENARI
Estany de Baborte (lliure)
· Altitud: 2.340 metres
· Pirineu, Vallferrera

· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi MATARÓ
Vall de Gerber (lliure)
· Altitud: 2.460 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi GRÀCIA
Estany d'Airoto (lliure)
· Altitud: 2.200 metres
· Pirineu, massís de Marimanya, al sud de

l'estany d'Airoto
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 12 places
· Activitats: muntanya, escalada, esquí de muntonya, travesses

Caseta del GARRAF
(Obert només la temporada d'estiu)
933329454
· Altitud: a nivell del mar

· Massís del Garraf
· Comorca: Garraf
· Capacitat: 14 places

Refuqi de PUIGCERCÓS
680 1 78 940 www.refugi.contacontes.cat
· Altitud: 820 metres

· Riba dreta de la riera de Merlès, entre I'Hostalet
i el Cobert de Puigcercós

· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BIT, pesca

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •••••••••••••••• •• ••••••••••

Butlleta de subscri
. ,

CIO

Se subscriu a la revista Excursionisme (sis números l'any)
per l'import de 15 euros anual

Nom Cognoms______________________ __
__

DNI Adreça postal. _

Població___________________________ Comarca Codi postal. _

Tel. Fax Correu electrònic
_

Oadesbancàries DDDD DDDD DD DDDDDDDDDD

Signatura Oata.
_



ARXIUGAVÍN
MONESTIR DE LES AVELLANES
Text i fotografies d'Eliseu Peidró i Ramí

En Josep Maria Gavín (Barcelona,
1930) és el creador de l'arxiu del qúal
parlem, un col-leccionista infatiga
ble des de fa molts anys. l'any 1966
va entrar com a soci a la UEC, Unió
Excursionista de Catalunya, Agru
pació Esportiva, per la seva afició
a l'excursionisme i a l'arquitectura
religiosa. Aquestes aficions el van

portar a realitzar l'inventari fotogràfic
de totes les esglésies de Catalunya,
Andorra, Franja de Ponent i la Ca

talunya Nord. En paral-lel, també
va anar recopilant i arxivant articles
de premsa, monografies i revistes
locals de qualsevol poble de Cata

lunya. Així com postals, estampes,
nadales i goigs recopilades arreu del
món. A partir d'aquestes aficions es
va anar desenvolupant tot el que és
avui l'Arxiu Gavín.

�Arxiu Gavín i el seu fundador han
rebut diversos reconeixements, entre

els quals cal destacar la Creu de Sant
Jordi que li fou atorgada l'any 1984,
així com la consideració, per part de
la UNESCO, de ser un dels arxius

particulars més importants d'Europa.
També ha rebut quatre rècords Gui

ness diferents, un deis quals per ha
ver realitzat l'únic inventari d'edificis

religiosos d'un país. �Arxiu Gavín

disposa de molts reconeixements

pels seus mèrits en la recerca.

El trasllat de l'arxiu al seu emplaça
ment actual es produeix pels volts de

l'any 2005 quan en Josep Maria Ga

vín contacta amb els Germans Maris
tes de Catalunya, i aquests accedei
xen a donar continuïtat a l'arxiu en les

dependències del Monestir de Santa
Maria de Bellpuig de les Avellanes,
situat a la comarca de la Noguera.

Finalment, el 4 d'octubre del 2008

s'inaugura l'Arxiu Gavín, en la seva

ubicació definitiva al monestir de

les Avellanes. Des de la seva crea

ció no s'havia mogut de Valldoreix

i sempre amb ell, un dels principals
col-laboradors, Josep Sansalvador,
que passa a ser l'arxiver de I'Arxiu Ga

vín de les Avellanes. Sobre les seves

espatlles quaranta-vuit col-lecclons
i diversos temes de cultura i història.

En l'actualitat, l'Arxiu Gavín rep do
nacions de particulars i empreses
de les principals col-leccions que
fa. Si teniu revistes locals, postals,
goigs, estampes, monografies i vo

leu col-laborar a engrandir encara

més l'Arxiu Gavín, el seu arxiver,
Josep Sansalvador us ho passarà a

recollir al vostre domicili.
Claustre del monestir de les Avellanes

Història del monestir

A mitjans segle XII, uns canon

ges regulars premonstratesos,
fundats per Sant Norbert a Pre

montré, a França, es traslladen

cap aquestes terres de la Nogue
ra, després d'haver col-laborat
amb els creuats alemanys en la
lluita contra els sarraïns.

Sota la protecció dels comtes

d'Urgell, l'any 1166 els conce

deix poder fer el monestir en

aquest terreny. Serà l'any 1195,
quan s'instal-len a Bellpuig de

les Avellanes, on visqueren 650

anys, fins al 1835, en que foren

expulsats per la llei de desamor
tització. Els béns i el monestir,
subhastats, canviaren d'un pro
pietari a un altre fins a l'arribada
dels Maristes.

El Monestir de les Avellanes,
casa pairal dels Maristes de Ca

talunya, deixà de ser seminari el

1994 i avui és una hostatgeria
oberta a tothom. A l'entrada de
la casa hi trobem la següent ins

cripció: "Les Avellanes. Casa de

portes obertes ".

La part d'hostatgeria monàsti
ca disposa de restaurant i al
tres serveis, com centre de

reunions, casa d'espiritualitat,
biblioteca i arxius. També es

poden gaudir d'unes merave

lloses passejades pels voltants
del monestir i fer magnífiques
excursions per la comarca de la

Noguera, al Montsec, per exem

ple. En definitiva, lloc de pau,
serenor i tranqulí-litat.
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Descoberta boscos endins

M'atreviria a dir que, a molts de vo

saltres, el cim no us deixa veure el
bosc. A mi, durant molts anys, tam

poc. El bosc representava, sovint,
l'estadi previ al refugi, al peu de via,
al mantell de neu on calçar-se els

esquís. En el millor dels casos, un

element més del paisatge, que tra-

vessava amb la ment posada en el

que vindria després. Allà pel que ha
via fet tants quiilàmetres. No recordo
com va canviar la meva consideració

cap al bosc i la natura en general.
Potser algú m'ho va saber expli
car i, atenent al principi pel qual un

s'estima el que coneix, ara pujo els

Les pinedes de pi blanc

cims gaudint l'aproximació d'una
altra manera.

Us convido a seguir aquesta nove

secció on us faré cinc cèntims del

que podeu trobar endinsant-vos en

els diferents boscos presents a Ca

talunya. M'acompanyeu?

Representen l'ambient forestal més ca

racterístic de Catalunya i de tota la re

gió mediterrània. Un bosc menystingut,
en les darreres dècades, pel seu escàs
rendiment fuster o, fins i tot, pel seu baix
valor paisatgístic. Ambdues considera

cions són actualment objecte de debat.

Aquest és un bosc dominat pel pi blanc

(Pinus halepensis). Una espècie arbòria
amb aspecte sovint tortuós i d'altura

mitjana. La seva escorça és gris clar o

platejada, especialment en branques i

capçada. Les seves fulles, anomenades

acícules, d'un verd viu, apareixen per
parells i són primes com agulles. La cap-
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çada és poc densa, amb les branques
ben visibles i carregades de pinyes.

Tot i l'aspecte que el pi blanc ofereix

habitualment, si disposa de bones con

dicions ecològiques, pot superar els 20

m d'altura, 70 cm de diàmetre i tenir un

tronc ben recte i robust, arribant als 200

o, fins i tot, als 250 anys de vida.

Es tracta de l'espècie de pi més àmplia
ment repartida per la conca mediterrània
occidental. Per tant vivim al bell mig de
la seva àrea de distribució, la qual cosa

fa que aquestes formacions boscoses
no ens resultin gens exòtiques. En can-

vi, però, les facilitats per gaudir-ne són

màximes, per causa, precisament, de
la seva proximitat i accessibilitat. Segur
que tots les hem visitat durant les nos

tres excursions o fins i tot les hem tra

vessat desplaçant-nos en vehicle.

El seu nom científic el deu a Aleph, im

portant centre comercial de l'antiguitat,
situat a l'actual Síria. Recentment, però,
s'ha considerat que l'espècie de pi que
habita a l'altre extrem de la Mediterrània

és una espècie diferent (Pinus brufia).

Temps era temps, se'l va anomenar Pi

tys, arbre preferit de Rea, la mare de



Zeus. A més, fou tan important en la
construcció naval de l'antiga Grècia, que
el consagraren al déu Posidó.

Observant la seva àrea de distribu

ció, interpretem que no té unes grans
exigències hídriques. Efectivament, el
Pinus halepensis, pot viure conforta

blement amb només 400 mm d'aigua
anuals, fins i tot menys. En sols pobres
-fins i tot sorrencs o amb guix-, poc per
meables o poc profunds, i en vessants

amb molta insolació -és a dir, allà on

es troba l'hàbitat propi del pi blanc-, el
trobem acompanyat d'altres formacions

vegetals com màquies, garrigues, bro
lles i, en algun cas, margalló i ullastre,
si visitem els vessants marítims més
càlids. I'adaptabilitat a altres condicio

nants climàtics el porten a ser espècie
acompanyant d'altres espècies pròpies
d'ambients més freds i humits com són

la pinassa i el pi roig.

Del neolític ençà, el pi blanc ha trobat
a les nostres contrades les condicions

adequades per expandir-se. En primer
lloc es va veure afavorit per la crema

d'extenses àrees de bosc amb finalitats

agrícoles i ramaderes. Tot el terreny arti

gat no era, però, aprofitat per conreus o

pastures. El pi blanc és l'espècie d'arbre

pionera per excel-lència ja que produeix
gran quantitat de llavors, té la qualitat de

dispersar-les a molts metres i colonitza

els terrenys pobres o desprotegits on la
insolació és elevada. Com ja sabeu, el
foc afavoreix la disseminació i germina
ció de les llavors de pi blanc. Per tant, en

aquest terrenys el pi blanc va trobar una

oportunitat d'expansió.

Posteriorment, el Pinus halepensis, es

va veure afavorit per la indústria navi

liera. "Els boscos se situaven propers al
litoral i la qualitat de la fusta d'aquesta
espècie era prou adequada per a aquest
ús i, a més, la forma tortuosa de molts

troncs de pi blanc era especialment

preuada per extreure'n algunes peces
corbes a les drassanes. t'anàüsi de

restes de vaixells romans ha constatat

un important ús de la fusta de pi blanc.

Durant l'edat mitjana, i fins el segle XVI,
la construcció naval experimenta una

important revifada per tal de mantenir

la important flota de guerra i comercial

de la corona d'Aragó al Mediterrani, i es

torna a utilitzar de forma massiva la fus
ta de pi blanc. t'ús en construcció naval

es mantindrà fins a la segona meitat del

segle XX, principalment per a vaixells de

pesca (Beltrán Barba et al., 2011 )".

Però, a més, el pi blanc tenia altres uti
litats com la pega, amb la qual es cala
fataven els bucs i s'impermeabilitzaven
cordes, veles i l'interior de recipients
com àmfores, bótes i odres. Aquesta
pega s'exportava cap als ports de tot el
Mediterrani.

Després de l'abandó de l'activitat agro
ramadera i silvícola (producció de fusta,
llenya i carbó) al llarg del segle XX, i la
reiteració dels incendis forestals, el pi
blanc ha estat protagonista de la reco

lonització d'extenses àrees de sòl rústic.

Aquest bosc tan menystingut a la nos

tra cultura té un paper cabdal en la re

cuperació ecològica del que antigament
foren boscos, retornant-los, a la llarga,
la vegetació primigènia d'alzina i roure i

per Josep A. Uroz (www.naturepolitan.com

d'altres espècies associades. El pi blanc

aporta nutrients, estructura el sòl i retè

la humitat. Condicions que afavoreixen

aquesta recuperació.

Sovint podem observar les conseqüèn
cies d'aquest marcat caràcter transitori

del bosc de pi blanc cap a la vegetació
potencial. En molts boscos del nostre

país podem contemplar un estrat de pins
amb la capçada molt per sobre d'un estrat

inferior, dominat per peus joves d'alzina i

roure, que en unes dècades acabarà per

desplaçar el pi blanc (sempre que no es

produeixin incendis recurrents).

Si ens endinsem en un bosc de pi blanc

trobarem, amb tota seguretat, indicis

que hi viu el porc senglar. Amb les peü
lles i el musell busca l'aliment que li pro
porcionen cucs, bulbs o arrels, deixant el

terra remogut i uns clots característics.

Aquest bosc proporciona les condicions

ecològiques perquè hi puguin viure altres

mamífers, sempre difícils d'observar,
però dels quals podem trobar rastres

com ara petjades, excrements o caus.

Els més abundants solen ser esquirols,
musaranyes, rat penats, ratolins, conills,
guineus, genetes i toixons.

També és refugi de desenes d'ocells hi

vernants o migratoris. El pi blanc esdevé

molt rellevant per a les aus rapinyaires
com l'esparver o l'astor, ja que en ell

poden fabricar els seus nius. També per
fer caus, com és cas del pigot verd, o

aprofitant cavitats a la fusta, com fa el

gamarús. Ambdós fàcils d'identificar pel
seu cant.

Fins aquí el primer lliurament

d'aquesta nova secció. Espero ha
ver-vos revelat algun dels secrets

d'aquesta meravella natural que és
el bosc. Que tingueu unes bones ex

cursions boscanes!
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Alfred Tonnellé
el intor de la muntan a Manel Canales

A la segona edició de Souvenirs d'un Mon

tagnard el comte Henry Russell parla de la
seva primera ascensió al Mont Perdut, i de
la bona sort que tingué al coincidir amb un

jove afable, cordial, simpàtic i d'una sensi
bilitat extrema. Qui era aquell jove pensatiu
i pàl-Iid amb el que conversà llargament i

que no tornà a veure mai més? Louis Ni
colas Alfred Tonnellé (Tours 1831-1858) fou
un estudiós de la filosofia del llenguatge i
de l'art. Fill de Louis Tonnellé, primer direc
tor de l'escola de Farmàcia i Medicina de
Tours. Persona d'una vasta cultura: parlava
alemany i anglès, llegia els clàssics direc
tament de l'original i, a més, era un hàbil

pianista. Estudià al prestigiós Lycee Louis
Le Grand de Paris i fou deixeble del filòsof
i teòleg Auguste Gratry. En l'àmbit de la fi
losofia del llenguatge traduí de l'alemany
robra de Wilhelm van Humboldt De l'origine
des formes grammaticales et de leur in
fluence sur le développement des idées.
En el camp de l'art fou l'autor de les obres

Fragments sur l'Art et la Philosophie i Vo

yage artistique en Angleterre. Durant l'estiu
de 1858 visità els Pirineus, realitzant la pri
mera ascensió a la Forcanada a Malh des

Pois, la seqona al Cabrioules, pujant IAneto
i el Mont Perdut, i continuant fins la Medi

terrània, passant pel Sobrarbe, la R!bagor
ça, I' Aran, el Pallars, Andorra, la Cerdanya
i el Conflent. L.:octubre del mateix any morí

Violer Marí

d'una febre tifoide. A partir de les seves no

tes de viatge s'edità eillibre Trois mois dans
les Pyrénées et dans le Midi de la France
en 1858 (magníficament traduït al català per
Garsineu Edicions). Es tracta d'un excel-lent
llibre de viatges, i una obra mítica del piri
neisme, escrit per una persona erudita i

de gran sensibilitat. Des del punt de vista

alpinístic destaca la narració de l'ascensió
a la Forcanada, on explica amb tot luxe
de detalls la seva passió per la muntanya
que l'enamorà. Com a mostra, s'adjunta el

que va escriure la darrera vegada que la va

veure, dalt del port de Benasque (l'original
és en alemany): "Forcanada, la meva bella

promesa, per què brilles tan serena i tan ra

diant en la llum del matí, i corones d'un pur
i blavós vapor lleuger el teu front amable i

sever? Sembles més bella que mai. Estàs
reconciliada amb el teu raptor, i li somrius en

mirar-lo?" Anys més tard eillibre arribà a les
mans del bibliòfil Henri Beraldi, que el donà
a conèixer en els cercles pirineistes. Sens
dubte les cèlebres paraules del propi Beral

di, que també s'adjunten, es referien a Ton
nellé: "l'ideal del pirineista és pujar, escriure
i sentir. Si escriu sense pujar-hi, no pot fer
res. Si puja sense escriure, no deixa res. Si

puja i relata amb sequedat, no deixa més

que un document que pot tenir, certament,
un gran interès. I si, cosa rara, puja, escriu
i sent, si en una paraula és el pintor d'una

Família: Brassicaceae (abans anomenades Crucíferes)
Espècie: Asparagus acutifolius

Foto cedida pel Sr. Jacques Labarère de l'associació "Amis
du Livre Pyrénéen"

naturalesa especial, el pintor de la muntan

ya, i deixa un veritable Jlibre, és admirable':
Per cert, fou Beraldi, qui explicà a Russell

qui era aquell jove pensatiu i pàl-lid, amb el

que coincidí 50 anys abans. El coll dAlfred,
prop de la Forcanada i del Tuc de Molières,
ens el recorda.

Lluís Catasús

El violer marí és una herba psamòfila que
es fa a les platges arenoses del litoral me

diterrani. La vegetació psammòfila està
formada per plantes adaptades a créixer
sobre substrats sorrencs, com les platges a

els sistemes dunars.

Es tracta d'un hemicriptòfit biennal d'entre
15 i 60 centímetres d'alçària de color verd
cendrós. Presenta fulles molt dividides amb
el contorn una mica ondulat. Els hemicriptò
fits mantenen els seus meristemes arran de
terra en l'estació desfavorable, de manera

que aquest tipus de plantes herbàcies re

noven la part aèria cada any.

Floreix de maig a setembre. Les seves flors
són molt característiques i estan formades
per quatre pètals de color violeta rosat dis-
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posats en forma de creu. El seu fruit és una

síliqua de forma allargada i comprimida.
t'exemplar de la fotografia viu a la platja
dAltafulia prop del Castell de Tamarit.



-RETALLS DE rJ1.u.n.tan¡¡.a.

EL CREMALLERA DE NÚRIA
renovar-se o morir Eduard Soler

Per a tots els amants de la muntanya a

casa nostra, la Vall de Núria representa
el record de les primeres aproximacions i
ascensions al Pirineu i així segueix sent

per a les noves generacions. El fet de no

poder-hi arribar encara en cotxe i la seva

relativa bona comunicació en tren des de

Barcelona fa que Núria sigui el destí prefe
rit sobretot per als joves que s'inicien en les
diverses activitats muntanyenques. Tenir a

l'abast en transport públic i poder assolir
en un dia un cim important com el Puig
malo un qualsevol dels altres que formen
l'anomenada Olla de Núria, ho fa possible
l'existència del Cremallera de Núria, que
juntament amb el de Montserrat són els
únics remuntadors d'aquestes característi

ques que tenim a casa nostra.

El tren cremallera de Núria es posà en ser

vei per primera vegada el 22 de març de

1931 i la seva construcció fou a càrrec de
la companyia ferroviària catalana de capi
tal privat FMGP (Ferrocarrils de Muntanya
de Grans Pendents). La FMGP es constituí
el 31 de desembre de 1881 de la mà de
Romà Macaya, Josep Carbonell i Joaquim
Carrera, antic director d'obres de la línia
de ferrocarril de Barcelona a França per
Figueres i enginyer del primer ferrocarril

.

cremallera de l'Estat que uniria la població
de Monistrol amb el Santuari de Montserrat
i que fou inaugurat el 6 d'octubre de 1892.
A principis del segle XX, la creixent afluèn
cia de visites al Santuari de Núria com a

centre de peregrinació i d'activitats espor
tives i culturals en el marc de l'emergent
associacionisme català, feu pensar en la
necessitat de facilitar-ne l'accés, fins aquell
moment només possible a peu o a cavall
des de Queralbs després d'una llarga i dura
ascensió. Els projectes proposats anaven

des de la construcció d'un funicular fins a

la d'un telefèric passant per la tantes vega
des qüestionada carretera al santuari, però
cap d'ells fou finalment l'escollit. D'aquesta
manera la companyia FMGP, que des de
feia uns anys ja explotava el tren cremalle
ra de Montserrat, començà a interessar-se
durant el 1924 en la construcció d'un nou

cremallera aprofitant l'experiència assolida.
El projecte rebé el vist i plau del Govern
durant e11926, i el1927 s'otorgà la conces

sió del ferrocarril de Núria a la companyia
FMGP.

El 24 de maig de l'any seguent comen

cen les obres de construcció del nou tren

cremallera, fins que el 30 de desembre
de 1930 la línia ja està en condicions de
ser provada mitjançant una locomotora de

vapor portada expressament des de Mont
serrat per a' l'ocasió tot i tractar-se d'una

línia electrificada des del primer moment.

Després del període de proves pertinent,
la línia queda inaugurada el 22 de març de
1931.

No obstant, les primeres dècades de fun
cionament del nou tren cremallera no són
del tot exitoses. La complicada situació po
lítica i econòmica a casa nostra i a Europa
durant i després de la Guerra Civil i de la
II Guerra Mundial, fa que el servei sigui
intermitent i que la infraestructura no es

pugui mantenir de la forma més adequada.
La millora de la situació soci-econòmica al

nostre país durant els anys 60 i 70, torna

a acostar el públic a la muntanya i al san

tuari de Núria, posant-se en evidència el
deteriorament de la línia sofert durant tots

aquest anys. Les greus inundacions que
afecten el Pirineu durant el 1982 agreugen
encara més l'estat de la instal.lació. Davant
de la incapacitat per motius econòmics de

FMGP, de fer-se càrrec del manteniment de
la línia i renovació del material rodant que
ja ha quedat obsolet, durant aquest mateix

any la Generalitat de Catalunya intervé en

el consell d'administració de l'empresa
concessionària i es converteix en el princi
pal accionista de l'explotació.

El 2 de gener de 1984 el Cremallera de
Núria s'afegeix a la xarxa dels Ferrocar
rils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
i comença la renovació integral de la línia.
Es porta a terme un ambiciós projecte de
modernització que inclou la compra d'auto
motors nous que substitueixen les antigues
composicions de locomotores i cotxes per
als passatgers, la renovació de bona part
de les vies i la millora substancial de la
catenària. A fi de rendibilitzar la inversió

portada a terme, la modernització, però, no

acaba aquí i s'aprofita per millorar abasta

ment les instal.lacions del santuari, els ser

veis annexes i l'estació d'esquí, convertint
la Vall de Núria en el centre d'activitats de
lleure que avui coneixem. D'aquesta mane

ra no només es garanteix el futur del segon
tren cremallera de Catalunya, sinó també el
de tota la comarca.
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Acte d'homenatge a Mireia Miró-----------

Fotografies de Jordi Curtiella

El dilluns 4 de juny es va celebrar a

la sala d'actes de la seu del districte
de Gràcia, un acte d'homenatge a la
Mireia Miró.

Va obrir l'acte el regidor d'esports del
districte, Víctor Cullell, qui va explicar
la motivació de l'acte que era una con

seqüència d'una reunió "reivindicati
va" de fer constar que en una entitat

gracienca, la UEC, hi ha una esportis
ta reconeguda internacionalment pels
seus èxits en l'esquí de muntanya i
en les curses de muntanya. Per tant,
aquest acte volia ser un reconeixe
ment als èxits de la Mireia. El regidor
també va glosar la figura de la Mireia
vista des del seu bloc i va fer notar als
assistents una paraula que la Mireia
fa servir, que és la "resilència" és a dir,
la capacitat d'adaptar-se i de fer front
a les dificultats.

Seguidament va prendre la paraula la

regidora d'esports de I:t\juntament de

Barcelona, Maite Fandos. En el seu

parlament va fer constar que aquesta
celebració era un homenatge a una

dona gracienca i que era un acte que
I:t\juntament de Barcelona li devia. Va
destacar la capacitat de treball i de
sacrifici de la Mireia, i va reivindicar
la possibilitat que l'esquí de muntan

ya esdevingui un esport olímpic; si
fos així, Catalunya, tindria uns quants
participants destacats i, entre ells, la
Mireia Miró. La regidora també va tenir

unes paraules per a la UEC de Grà
cia per la seva actuació en favor de la

cultura i l'esport català i ho va agrair
al president de la UEC de Gràcia i a

la seva junta; també va felicitar-los pel
25è aniversari de la marxa Gràcia
Montserrat. Va acabar el seu parla
ment amb el desig de nous triomfs per
a la Mireia Miró.

A continuació Joan Sanjaume, presi
dent de la UEC de Gràcia va recordar
els inicis de la Mireia a l'entitat, als 6
o 7 anys i va explicar algunes anècdo
tes en les quals es veia que aquella
noieta que participava en les sortides
dels grups d'iniciació podria destacar

en el futur.

La regidora d'esports va lliurar a la Mi

reia Miró, com a record de l'acte, una

reproducció del campanar de Gràcia.
Llavors, la Mireia, va prendre la pa
raula agraint a la família, a l'entitat i
a I:t\juntament l'homenatge que se li

feia. Va comentar la seva implicació
amb la UEC de Gràcia, l'entitat on

es va formar i a la qual no vol renun

ciar. També va dir que la paraula "re
silència" que va comentar el regidor
d'esports del districte de Gràcia, la va

aprendre en una estada amb perso
nes problemàtiques, on calia adaptar-

se a les circumstàncies i a lluitar per
totes les coses. Va acabar dient que
no sap on arribarà, però que mai no li
mancarà l'esforç ni les ganes.

L.:acte va acabar amb un petit refrigeri
ofert per I:t\juntament.

Des de la revista Excursionisme vo

lem fer arribar a la Mireia el nostre

reconeixement per tota la seva trajec
tòria esportiva i encoratjar-la a seguir
endavant.

Joan M. Vives
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L'Arno ligner torna al setembre

El "bestseller" de l'escalada, Arno
ligner, torna a visitar-nos al setembre.

t'any passat alguns afortunats vàrem
tenir l'ocasió de compartir amb IArno

ligner les seves lliçons per millorar un

aspecte fonamental de l'escalada en

roca, l'entrenament mental.

AI setembre torna a visitar-nos; en

la seva gira Europea, visitarà ciutats

com Barcelona, Madrid, Florència,
Grenoble, Torí i Lisboa.

Tots aquells que vulguin apuntar-se
a una sessió d'entrenament amb ell
tindran I' oportunitat de fer-ho posant
se en contacte amb la UEC de Sants.
Les sessions seran el dia 8 de set

embre en grups reduïts (màxim 8 per
sones) que treballaran per parelles
practicant els exercicis de Guerreros

de la Roca i Lecciones Express (edi
cions Desnivel).

Gràcies a la gestió de la UEC a més
de la sessió amb IArno, el dia 9 es

farà una escalada lliure col-lectiva al
Gorro de Montserrat.

Israel Perni

•
Concepció Arnou

En aquesta edició us explicarem l'ús
d'uns mots, els quals moltes vegades
presenten dubtes: Alçada, alçària, al

titud, altura.

Alçada: és la dimensió vertical d'un cos,
especialment d'una persona. En aquest
sentit també es pot fer servir el mot

alçària.Ex.: la Maria fa 1.60 m d'alçada.

Alçària: és la dimensió vertical d'un

cos, tant si ens referim a persones com

a animals o coses.Ex.: la instal-lació
s'ha de fer en un edifici de considera
ble alçària.

Altitud: és la distància sobre el nivell
del mar. Ex.: el cim de IAneto fa 3.404
m d'altitud.

Altura: és la distància des de terra.
Ex.: a quina altura s'han de col-locar
els quadres?

amb la col-lcborcció del Centre de
Normalització lingüística de Barcelo
na Delegoció de l'Eixample
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Pic de I' Estanyó

Andorra

• Horari: 7 h per anar i tornar si ho fem en dues jornades; la

pujada al refugi de la vall del Riu es fa en 1 h 15 min.

• Desnivell: t080 m

• Dificultat: Cap dificultat tècnica, ara bé, la ruta és llarga i cal
tenir present el desnivell.

• Època: descripció feta per època estival, sense neu, de

juny a octubre

• Cartografia: Andorra (esc. 1 :40.000). Ed. Alpina.
• Accés: des de les Escaldes prenem la CG2 en direcció
al Pas de la Casa. Arribant al Tarter prenem, a l'esquerra,
la carretera que puja al poble de Ransol, el sobrepassem i

seguim cap al nucli d'Eis Plans. Estacionem al final de la ca

rretera, al punt més alt d'aquest nucli al costat de tres edificis

d'apartaments.

Gorges de Sant Jaume

Fenolleda

• Horari: de 2 h a 3 h per anar i tornar.

• Desnivell: 200 m

• Dificultat: Cap dificultat a destacar.

• Època: tot l'any
• Cartografia: Prades-Saint Paul de Fenouíllet Canigou, de
Rando Éditions Esc. 1: 50.000

• Accés: des de Perpinyà cal seguir la N117 en direcció Sant
Pau de Fenolleda i seguir onze quilòmetres més fins a Cau
diès de Fenolleda. A Caudiès prenem cap al sud la D9 durant
dos quilòmetres i estacionem la gran àrea de picnic sota

l'església de Nôtre Dame de Laval (Nostra Senyora de la Vall).

FE D'ERRADES: erròniament, en el núm. 368, no es va indicar que l'autor de les fitxes és Pere Gutiérrez i Serrés.
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t'Estanyó és la segona muntanya més
alta dAndorra. Es troba situada sobre la
carena divisòria de les dues grans valls

que formen el principat fet que la conver

teix en un excepcional mirador. Proposem
aquí la ruta normal pel vessant sud tot

seguint la solitària vall del Riu. Sortim
d'Eis Plans a 1.835 m d'altura. Allí mateix
trobem indicadors del refugi, els estanys
i el pic de l'Estanyó. El camí és ample,
evident i puja amb força fins la carena

de la Serreta que es desprèn del pic de
la Torradella. Curiosament el camí que

seguim no coincideix amb cap dels dos

marcats al mapa de IAlpina. Cap a la cota

2.000 superem la carena esmentada i ens

endinsem a la vall del Riu. Deixem una

gran borda a l'esquerra a la part baixa
d'uns prats. A la part alta trobem un nou

pal indicador. El camí comença a recórrer
el vessant de la vall com en una balco
nada i no arribem a veure el refugi fins

que pràcticament el tenim a tocar. A ple
estiu és fàcil trobar-hi algun pastor i força
vaques pasturant als plans del voltant. A
la tardor aquesta vall és solitària i val la

pena gaudir d'una nit en aquest silenciós
racó. Darrere el refugi el camí puja de nou

amb força per iniciar una gran diagonal
cap a l'oest que travessa la capçalera de

La comarca de la Fenolleda és allímit
de la Catalunya Nord i el departament de
lAude. De fet, és més occitana que ca

talana. És un gran terreny per tota mena

d'activitats: excursionisme, vies ferrades,
BTT al país Càtar o descens de barrancs

on sobresurt la Gorja de Galamús. La

gorja de Sant Jaume, menys coneguda,
és a ple estiu un racó fresc i feréstec. De

l'aparcament de N.O. de Laval seguirem
la carretera asfaltada durant uns tres

cents metres fins al punt on la carretera

travessa el riu en què nosaltres seguim
de dret per un caminet que s'enlaira sobre

el riu tot deixant-lo a l'esquerra (GR 36

Tour du Fenouillèdes). El camí tallat a pic
sobre la roca calcària segueix els revolts

del riu que progressivament s'estreny
i s'engorja. Un seguit de passeres ben

protegides amb baranes ens hi van en

dinsant. El brogit del riu sota les verticals

parets grises i la frescor que hi regna tot

l'any creen la màgia d'aquesta gorja. A
l'altura d'una bonica cascada (30 min)
travessem la darrera passera i sortim a

la carretera. Som al terme de Fenollet, un

petit municipi d'uns cent habitants que

agrupats en una sèrie de nuclis ocupen

aquest alta vall secreta i amagada com un

petit Shangri-Là pirinenc, al qual només
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la vall. Una tancada i redreçada coma

pedregosa ens porta fins a un primer llac
a la cota 2.500 m. Es troba sota el pic de
les Fonts que es reflecteix a les seves

aigües. Uns minuts més tard arribem a un

segon lIaquet igual de bonic que l'anterior.

Una nova graonada ens porta a la riba de

l'estany Gran de la vall del Riu a 2.534 m.

Es tracta d'un estany de grans dimen

sions, bonic i allargat, al peu mateix del
vessant sud del pic de l'Estanyó. Encarem

al nord-est la carena que uneix el nostre

objectiu amb el pic de la Cabaneta. Dei
xem a l'esquerra un llac gran i arrodonit

i, encara, poc més enllà en trobem un

últim, aquest ben petit a la
base mateix del coll.

Assolit aquest punt veiem a l'altre vessant

la vall de Sorteny dominada pel pic de
Serrera. Només resta seguir un corriol
evident que seguint la carena cap al
sud-oest s'enfila amb força fins al cim del

pic de l'Estanyó de 2.915 m. (4 h - 4 h 30

min). AI nord tenim la vall de l'Estanyó
que li dóna el nom. Més enllà veiem molt

clarament el pic de la Comapedrosa i la

Pica d'Estats. Podem baixar per on hem

vingut o si ho volem podem arribar-nos

fins al pic de la Cabaneta de 2.862 m

allargant així l'excursió una hora.

Pasqual Garriga i Martí

Hem de guanyar
per, tartera

primer i so-

bre herba al

final, el punt
més baix de
l'esmenta

da carena,
un fals coll

situat a

2.729 m.
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Borda de

Sorteny
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VALL DEL RIU

donava accés la gorja que acabem de
travessar. Avui en dia una carretera asfal
tada remunta l'altre vessant de la gorja.
Completem l'excursió seguint la carretera

que en un quilòmetre escàs ens duu fins
al bonic nucli de la Vilassa. Les cases

són ben arreglades i hi trobem l'ajun
tament de Fenollet. En canvi, no

hi ha cap bar o botiga. És dominat

des de dalt per dues fortificacions

que a l'edat mitjana protegien
el pas de la gorja i el conjunt
de la vall. Pujarem primer cap
al sud a la torre Sabarda, ben

senyalitzada (10 min). Aquesta
torre en ruïnes ens dóna una

bonica perspectiva del poble
amb la plana de la Fenolle
da al darrere i amb el Pech

Bugarrach, cim emblemàtic
del país Càtar, al fons. De
tornada al poble, remuntant

els seus tranquils carrerons

ens enfilem al que resta

del gran castell de Sant

Pere (Château de Saint Pi

erre) de pedra blanca que
ens dóna, al nord, una

bona visió dels boscos i

petits nuclis habitats de

Fenollet i de les gorges de Sant Jaume al

sud. Tornarem desfent el camí de pujada.

Pasqual Garriga i Martí
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I Pilar Prim
NARC!S OllER

ELS NOS7'HES AUTORS

bromera

-, editorials

Centenari de Pilar Prim

Aquest any en fa 100 que Pilar Prim, l'insigne noval-lo de Narcís Oller, va guanyar el prestigiós premi
Fastenrath de literatura. Aquest premi va ser instituït per l'hispanista alemany Johannes Fastenrath el
1909. Fins al 1939, per voluntat expressa del seu creador, s'atorgava tant a obres escrites en castellà
com en català. A partir d'aquesta data, amb la prohibició del català i l'abolició de totes les nostres
institucions i llibertats, va desaparèixer el guardó per a obres escrites en català.

Narcís Oller és el gran referent de la renaixença catalana en l'àmbit de la novel·la, a semblança del
que va fer Jacint Verdaguer amb la poesia i Àngel Guimerà amb el teatre. A Pilar Prim, Oller narra la
història d'una vídua encara jove que, enfrontada amb l'ambient ple de convencionalismes i perjudicis
que I'envolta, tracta d' estimar segons els seus íntims desigs.

Pilar Prim és una novello psicològica, plena de monòlegs interiors i de descripcions, tant d'estats d'ànim
com de paisatges. És en cquest darrer aspecte en el qual I'excursionista trobarà referències que no li
seran indiferents i que seran un al·licient afegit a la lectura de la novel·la. Especialment en el viatge en

landó des de Ripoll a Puigcerdà per la collada de Toses que es narra en el segon capítol de I'obra i en

I'excursió a Font-romeu del capítol cinquè.

Tant en l'una com en l'altra Narcís Oller descriu els paisatges, l'orografia i els poblaments amb meti
culositat i precisió magistrals que fan reconèixer a l'excursionista cadascun dels indrets citats. l'ofrou
pregon que s' obre a ponent de la llarga i monòtona pujada de la collada de Toses, els llogarrets misera
bles que es redossaven a recer del vent, els boscos pregons de la Molina, I'ampla vall de la Cerdanya,
I'arbreda del Segre. No cal ser un expert per descobrir una munió de llocs coneguts.

l'excursió al santuari i al pedró de Font-romeu és, fins i tot, més entranyable per la profusió de toponímia
ceretana original, feliçment recuperada: Odelló, Santa Llogaia, Dorres, la Tor, la Perxa, la Cabanassa,
Bolquera, lx, Er, Angostrina .... en són alguns exemples.

En resum, una excusa més per revisar un clàssic que ha estat llavor fructífera de I' extraordinari moment

de la novello catalana actual.

Eduard Martínez

Pont del Diable. Tarragona. Els Pallaresos

Xavier Martorell i Boada

Editorial Piolet. Barcelona, 2012

Escala: 1 :5.000

Aquest mapa presenta el sector comprès entre Tarragona i els Pallaresos, on hi ha un element històric
molt conegut que és el Pont del Diable, un aqüeducte romà que portava aigua a Tarraco. És un sector

on hi ha altures remarcables i on el bosc és predominant, entre cases i urbanitzacions. És un espai on

el tarragonins van a caminar; ve a ser una mena de parc urbà, però allà, trobem molts jaciments ar

queològics, i també una gran quantitat de marges i barraques·de pedra seca, obra del treball anònim
deis antics habitants de la zona.

Quan els pagesos conreaven la terra, tots els elements naturals tenien nom: un torrent, una cinglera,
un arbre característic, les coves, els forats, les pedres ... l'obondó i l'oblit també abasta la toponímia.
És molt enriquidor caminar pels indrets coneixent com es diuen les coses que anem veient. En aquest
mapa, obra de Xavier Martorell, es recuperen molts topònims; més que un mapa aquest és un treball,
molt interessant, de recuperació de la memòria toponímica d' aquest sector.

Joan M. Vives

excursionisme 39
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1. Cada un dels "mallos" té nom propi. Aquest és el que té el

desplom més gran de tots (un ressalt molt pronunciat que
sobresurt de la vertical de la paret rocosa) i és molt popular per
a practicar l'ala de pendent a el salt base.

2. La paraula "mallo" deriva d'aquesta paraula del llatí.

3. Els "mallos" estan formats per roca sedimentària de tipus
detrític formada per còdols arrodonits d'altres roques units per
un ciment.

4. Estan situats en aquesta província.
5. Antiguament aquest "mallo" era conegut com "o fusa" i en un

primer moment després de la seva primera ascensió el1953

per Manuel Bescós, Alberto Rabadá i Ángel López "Cintera" va

ser anomenat sense èxit (per sort!) amb el nom de Francisco
Franco.

6. De nom Jean, famós escalador francès considerat com un

dels pioners del pirineisme modern. EI1935 va realitzar la

primera escalada coneguda als Mallos de Riglos, assolint la

punta Buzón del Mallo Firé.

7. Aquesta dona, vídua de Pedro I rei dAragó i Pamplona, va

viure com a "reina" d'un conjunt de pobles (Agüero, Murillo,
Riglos, Marcuello, Eyerbe, Sangarrén i Callén) conegut
popularment com "El Reino de los Mallos':

8. De nom Ernest, famós escalador català fundador del Grup
Especial d'Escalada (GEDE) del Club Excursionista de Gràcia.

EI1942 va escalar la punta més alta del Mallo Firé, que va ser

batejada, després de la seva mort, amb el seu nom.

9. Uns altres "mallos" coneguts amb el nom del poble que és a

la vara.

10. En aquest temps geològic és quan varen aparèixer
els "mallos': És la primera època del Neogen, una de les
subdivisions del Cenozoic.

11. De nom Juli, considerat com un dels iniciadors de
l'excursionisme d'alta muntanya a Catalunya. Era també un gran
fotògraf i va publicar les primeres fotografies dels Mallos que van

contribuir a donar a conèixer aquest indret.

12. Els Mallos de Riglos, juntament amb els dAgüero i el barranc

de la Rabosera han estat declarats "punt d'interès geològic"
dAragó conegut amb aquestes sigles.
13. Els "mallos" es troben en aquesta regió.
14. Aquest "mallo" antigament era conegut com a Mallo de las

Diez, actualment rep el nom d'una de les cases de Riglos.
15. De nom Manuel, aquest escalador aragonès va morir el1953

d'accident d'escalada en el ràpel volat del Mallo Pisón pocs dies

després de conquerir el Puro.

Solucions del Concursionisme 368: 1 Siurana, 2 Abellera, 3 Bernat Boil, 4 Cinc, 5 Brugent, 6 Espluga, 7 Poblet, 8 Prades, 9

Carrasclet, 10 Abdelazia, 11 Arbolí, 12 Baltasana, 13 Guerxet, 14 La Riba, 15 Francolí.

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

de juliol, 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

40 excursionisme
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lot de llibres de muntanya valorat en 50 euros. En el proper
número de la revista sortirà publicat les solucions i el nom del

guanyador. El guanyador del concursionisme 368 dedicat a

les Muntanyes de Prades és Imma Muntadas, enhorabona.

A la pàgina web de la revista www.excursionisme.cat podreu
consultar les respostes a les preguntes dels números anteriors.



LLiBRERI!. O.ò
Horitzóns

Llibres de muntanya, natura i viatges.
Mapes, guies, cartografia digital.
GPS, rellotges Suunto, accessoris.
Literatura general, infantil i juvenil.

Et busquem aquellllibre que vols.
T'ajudem a planificar la teva sortida,
viatge o treking.

Organitzem cursos d'orientació, fotografia,
natura i més.

València, 149 - 08011 Barcelona
93451 3097

www.llibreriahoritzons.com
Ilibreriahoritzons@grnail.com

Condicions eSRecials Rer els socis de la U.E.e.

Tractament tèrmic de la fusta It)
....

I

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

exportadors a tractar els seus

embalatges i palets de fusta de
manera específica.

>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 z

Tractem i certifiquem d'acord
amb aquesta normativa i et

lliurem el material entre 6 i 24
-

www.timgad.com
casellas@timgad.com

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 02 65 I Fax: 93713 3404

El vostre especialista en:

ALTA MUNTANYA
ESCAlADA
EXCURSIONISME
ESQuíCH

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

08025 Barcelona
Iluchesports@eresmas.com Travessera de Gràcia

QUI CONEIX BÉ, ACONSELLA BÉ

www.pakocrestas.com

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



La UNiÓ EXCURSIONISTA DE

CATALUNYA, Agrupació
Esportiva te la particularitat d'estar

distribuït per Catalunya a través

d'Entitats autònomes i amb personalitat
pròpia dins del seu territori. Es així com

podem disposar de seccions purament
esportives juntament amb altres que combinen

la cultura i l'esport dins de l'àmbit natural.

El nostre referent és estar prop teu i donar-te el

que desitges.
Estem a: Barcelona (centre), Sants, Gràcia, Horta,

Mataró, Olesa, Tortosa, Prat de LI., Bagà i Vall del Tenes.

Escalada
Alta muntanya
Esquí de muntanya.

Lloguer de material
Cursos formatius
Tramitació de llicències

Senderisme, aplecs
Lmarxes.

CI. Encarnació, 131-133
08025 Barcelona
Tel.: 93285 34 54

• ••

Exposicions, concursos
i cursos relacionats
amb la fotografia. Iniciació a la muntanya

per a nens i nenes.


