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EDITORIAL

Í

sland, terra de gel, segons els víkings, l’illa del nord d’Europa discreta i a vegades
fins i tot oblidada és rica en contrastos, colors i altres petits detalls dels quals podem
aprendre.
País idíl·lic per a alguns, lloc d’aventures per a d’altres, territori paradisíac per a amants
de la natura, excursionistes, ciclistes o geòlegs per la seva varietat de paisatges: des
dels blancs deserts de gel, als negres deserts de lava, des dels freds llacs glacials a les
càlides fumaroles, des de les sorolloses i cabaloses cascades als silenciosos i pobres
prats de molsa protegits, que feina tenen a sobreviure per la duresa del clima i del sòl...
I la llista de sorprenents aspectes d’història natural podria continuar amb la varietat
d’aus que hi habiten; la gairebé absència d’arbres, tot i que, en èpoques passades, els
bedolls podien arribar a formar boscos; l’activitat geotèrmica amb la terra bullint acompanyada de la ferum dels sulfats; els rierols d’aigua calenta...
Socialment, podem parlar d’un país tranquil, poc poblat, sense exèrcit, que -igual que
Catalunya- presumeix d’haver tingut el primer parlament europeu cap al final del primer
mil·lenni; que just fa quatre dies, en finalitzar de la segona guerra mundial, es va independitzar de Dinamarca, moment en què va començar a créixer econòmicament. Es
tracta de gent que valora la pròpia cultura, el teatre i la música; en qualsevol petit poblet
hi ha un local adequat per a les representacions en les llargues nits d’hivern ...
Una última curiositat, un dels nostres convilatans, en Macià Riutort, és un estudiós de
la cultura i llengua islandeses que està treballant en el diccionari català-islandès.
De totes maneres, no tot són flors i violes a Islàndia. Sent com era un dels països amb
una renda per càpita més alta, va anar a parar igualment a les urpes de la crisi i es
va haver de declarar en situació de bancarrota. Islàndia va passar per protestes ciutadanes, dimissió del govern i eleccions anticipades. Després de la proposta del nou
govern perquè les famílies islandeses assumissin tot el deute financer, els illencs van
demanar un nou referèndum i es van negar a pagar el deute. Ara, uns pocs ciutadans
escollits entre uns candidats intenten redactar una nova constitució. En certa forma,
s’ha bandejat polítics i banquers.
Tot plegat enllaça amb les protestes dels “indignats”, moviment sorgit un temps abans
de les eleccions locals d’aquesta primavera, amb voluntat de queixa, que s’ha anat
estenent com una taca d’oli i que ha pres un cert ressò internacional. De ben segur
que entre tots els indignats hi ha múltiples objectius, però, com a denominador comú,
es busca l’eliminació dels privilegis dels polítics, un major control sobre la banca, la
millora de les condicions laborals o, simplement, la creació d’ocupació. De motius, no
en falten.
I com que res s’atura, el moviment avança per nous camins, mentre bona part dels
polítics sembla que han passat un estiu de corcoll, intentant “salvar” o evitar el rescat
econòmic d’Espanya. Han tingut temps de preparar la reforma de la “Constitución” i,
sobretot, posar-se d’acord en la seva aprovació. Ah! I ara que comença el curs escolar,
es tornen a posar sobre la taula per enèsima vegada les qüestions sobre el català i el
bilingüisme.
Mentrestant, nosaltres, amb el cos carregat d’energia i la força del sol estival, intentarem que no ens ensarronin més del compte, fent equilibris o mirant cap al nord desitjant
aprendre alguna lliçó.
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Programa d’excursions
octubre, novembre, desembre de 2011
Diumenge, 2
d’octubre

Serra de Vandellòs. Vandellòs – Camí dels Dedalts – Els
Dedalts – Castelló – Camí de Castelló – Vandellòs.

Matinal

Diumenge,16
d’octubre

Serra d’Ancosa. Sant Jaume de Valldecerves – Roure monumental – Ruïnes del monestir d’Ancosa – pintures rupestres.

Matinal

Diumenge, 30
d’octubre

Montseny. Coll de Bordoriol – Matagalls – Sant Marçal –
Les Agudes – Turó de l’Home – Ctra. Santa Fe.

Tot el dia

Diumenge, 13
de novembre

Muntanyes de Prades. Avencs de La Febró.

Matinal

Diumenge, 27
de novembre

Serra de Miramar - Les Guixeres. La Riba – Torre del Petrol – Coll Vell (via romana) – Vilaverd – La Riba.

Matinal

Diumenge, 11
de desembre

Montsant. La Morera – Comellar de la Cova de l’Ós - La
Llibreria – Pont Natural – Barranc del Vidalbar - La Morera.

Tot el dia

Les Agudes i la fageda del Montseny
NOTES D’ORGANITZACIÓ
- El punt de trobada és a l’aparcament de la Font Baixa, a l’hora indicada en la ressenya de la sortida que s’envia als socis per
correu electrònic.
- Una setmana abans de la sortida, s’enviarà via e-mail una ressenya de l’excursió.
- Edat mínima per a participar en l’activitat, 18 anys.
- Hi poden participar menors acompanyats dels pares.
- El participant declara que no pateix malaltia o limitació física que pugui comprometre la seva seguretat personal o la del grup.
- El Club Atlètic Espluguí declina qualsevol responsabilitat en cas d’accident.
- Per a participar en les sortides, cal ser soci del Club Atlètic Espluguí. Les persones no sòcies podran fer tres sortides per a
conèixer l’entitat, després s’hauran d’associar per a poder seguir participant-hi.
- Els participants no socis hauran de facilitar les dades personals a l’hora d’inscriure’s abans de la sortida.
- Els vocals de la sortida es reserven el dret d’admissió i limitaran a la seva discreció el nombre de participants.
- Cal seguir en tot moment les indicacions dels vocals.
ASSEGURANCES
- El participant declara estar en possessió d’una assegurança que doni cobertura a l’activitat específica que es desenvoluparà.
CONSENTIMENT INFORMAT DEL RISC PER A LA PRÀCTICA D’ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL
Les activitats poden resultar afectades per factors meteorològics, per l’ecosistema i per altres dificultats del medi on es desenvolupa l’activitat esportiva, motius que poden comportar riscos per a la garantia física i la salut de les persones practicants. Com són:
- Estar exposat a les variacions climàtiques del medi natural amb canvis de temperatura, pluja, neu, descàrregues elèctriques,
vent, etc.
- Els propis de realizar la marxa per terreny accidentat i desconegut.
- Caigudes amb lesions en extremitats o corporals amb lesions des de lleus a mortals.
EL PARTICIPANT RECONEIX HAVER LLEGIT EL CONTINGUT DEL TEXT I HAVER REBUT RESPOSTA COMPRENSIBLE
ALS DUBTES PLANTEJATS DE L’ACTIVITAT INFORMADA
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Ressenyes de les darreres sortides
9/10-7-2011

Per Esteve Sabaté

Pirineu aragonès
Pic de Robiñera (3.005 m)

Itinerari: Petramula - Riu Real - Coll de las Puertas
- Pic de Robiñera.
Recorregut: 8,7 km
Dificultat: mitjana
Desnivell: 1.170 m

E

l Pic de Robiñera (3.005 m) és considerat com un tresmil
fàcil del Pirineu. No presenta dificultats tècniques, però sí
un fort i sostingut desnivell. Situat a la capçalera de la Vall
de Chisagües, a tramuntana de la Vall de Pineta, aquest pic és
un mirador extraordinari sobre l’imponent entorn, del qual destaquen carenes i pics ben coneguts pels pirineistes, tant per la
seva dificultat com per la seva bellesa. És el cas del Pic de la Múnia (3.134 m), que s‘alça a tramuntana del Robiñera. Al NE s’alça
el Vignemale (3.298 m) amb la glacera d’Ossue, la més gran dels
Pirineus. A llevant es pot veure la cara nord del Mont Perdut, que
amb els seus 3.355 m d’altitud és el segon cim més alt dels Pirineus, etc. Per tot això, el Robiñera és un cim assequible que pot
servir d’iniciació al pirineisme i ser el primer tresmil a què poden
apuntar-se els ja iniciats en l’excursionisme. Certament, aquest
ha estat el motiu principal d’aquesta sortida.
El punt de trobada a què hem anat arribant tots els companys
de l’Espluga és el Pla de Petramula. S’hi accedeix per una pista
en bon estat des de Parzán, tot passant pel poblet de Chisagües.
Ens hem aplegat 18 excursionistes i hem muntat les tendes a
tocar dels cotxes tot formant un campament on soparem i passarem la nit. Durant la tarda, hem anat a visitar una cova propera i
hem vist les marmotes córrer i cridar pel nostre voltant.
Durant la nit plourà, però el dia es presentarà amb el cel ras.
Després d’esmorzar, preparem les motxilles i emprenem

l’ascensió a les 6:15. Sortim del Pla de Petramula pujant per un
sender (NW) que es troba a la corba de la pista d’accés al pla.
Entre prats, resseguim el Riu Real per un camí ben fitat i evident.
Passats uns tres quarts d’hora, el sender gira vers tramuntana
i ja es fa visible el Robiñera. Ens dirigim al Coll de las Puertas,
que destaca a l’esquerra del pic. Sense arribar al coll, seguim
vers llevant per un corriol entre roques. Girem cap al NE, primer
en diagonal i després fent llaçades, per a superar la llarga tartera
que porta a la canal que dóna accés a la cresta. Passats un parell
de collets, fem cap al cim del Robiñera. La vista sobre els llacs de
la Múnia i les valls i cims del rodal és extraordinària. El cim del
Mont Perdut, però, envoltat de bromes, es nega a mostrar-se.

Tornem al campament de Petramula pel mateix camí; els darrers
arribaran a les 13:10. Un cop recollides les tendes, ens dirigim
cap a un restaurant de Parzán, on, amb bon humor, dinarem tots
plegats i ens acomiadarem.
Ressenya: Antoni Ferrando
Fotos: Antoni Ferrando i Joan Iniesta
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Ressenyes de les darreres sortides
4-9-2011

Per Esteve Sabaté

Barrancs de l´Argentada
i Castellfollit

Després desfem camí i seguim pujant fins a trobar la pista de
l’Argentada, anem a l’esquerra uns dos-cents metres i enfilem a
la dreta per un corriol, ara senyalitzat, que ens porta fins al Coll
de la Mola, on fem un merescut descans. Ens posem en marxa
de nou per la pista que porta als Cogullons o a les Tres Creus i,
després d´uns cinc-cents metres, ens desviem a la dreta per un
tallafocs ja poc útil donada la catifa d’estepa negra de considerable alçada que l´envaeix.

Itinerari: Granja de Castellfollit - Barranc de
l´Argentada - Mines de Barita - Coll de la Mola Clot del Llop – Barranc de Castellfollit – Granja de
Castellfollit
Recorregut: 11,5 Km
Dificultat: baixa
Desnivell: 485 m

E

ns trobem un cop més a “El Gatim” una trentena de companys i ens dirigim a la Granja de Castellfollit, edifici fundat
durant la segona meitat del segle XII i que actualment la
comunitat cistercenca del Monestir de Poblet destina al descans
dels seus monjos. Aquest és el punt d’inici de l’excursió. Baixem
i travessem el Barranc de Castellfollit, que ens mostra com la
sequera comença a ser important, i ens endinsem en direcció
al Barranc de l’Argentada per un sender força evident amb un
pendent suau i una vegetació espessa.

Anem pujant i arribem a la Mola del Guerxet, punt més alt
de l’excursió, 1.100 m. Sortim a la pista de les Tres Creus i en
poc temps som al Clot del Llop. En aquest punt agafem la pista
de la dreta en direcció al Coll de la Caldereta i, ràpidament, ens
desviem per un sender que transcorre entre pins i té un fort pendent. Així que davallem ràpidament fins a fer cap a la pista de
Castellfollit. Des d’aquí, seguim baixant, ara més suaument, cosa
que s’agraeix. Passem el pont de pedra i, a uns dos-cents metres,
girem a la dreta travessant el barranc. Agafem un sender pel mig
del bosc i seguim baixant fins a la pista de l´Argentada .

Després d’un fort pendent, sortim en una clariana i, a l’esquerra,
dins la vegetació, podem veure algunes cases de l’antiga explotació minera anomenada l’Atrevida, de la qual es va extreure
mineral des del segle XIX fins a l’any 1990. Cal dir que hi ha
documentada una explotació minera de l’any 1430 anomenada
Cros Ric i es creu que podria coincidir amb el que després va
ser l’Atrevida. Continuem uns metres més i sortim al camí que
ve de la pista de l´Argentada; seguint a l´esquerra, anirem veient
profundes cavitats causades per l’extracció de barita. Preparem
les llanternes i hi entrem.

Només ens queda un passeig per la pista asfaltada fins al
cotxe. Per a acabar la matinal, ens dirigim a la Fonda Fonoll, on
acabem de fer-la petar i ens emplacem per a un altra ocasió.
Ressenya: Joan Poblet
Fotos: Antoni Sabate
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Ressenyes de les darreres sortides
18-9-2011.

Per Esteve Sabaté

Capçanes
Serra de Llaberia Priorat

Des del Portell de Llaberia, comencem a davallar en fort pendent fins al Barranc de Torló. Després de seguir-lo una estona pel
fons, arribem al lloc conegut com l’Olla del Gegant, on el barranc
s’encaixa amb un salt de més de 15 metres.
Desfem el camí i seguim uns metres més per la llera de la
riera; el sender remunta el barranc fins a arribar al Pla d’Horta,
on trobem una cruïlla de camins. Nosaltres prenem el que ens
ha de dur a Capçanes per la Fou tot seguint les marques del
GR-7. El sender baixa, primer, suaument fins a arribar als revolts
del Portell de Torló. El camí, a estones empedrat, ens demostra
la importància que antigament tenien aquestes rutes per a les
comunicacions de les poblacions dels voltants: Pratdip, Llaberia,
Capçanes, Tivissa, Vandellós...

Itinerari: Corral de Gavaldà – Portell de la Punta –
Olla del Gegant – Font de la Mata – Racó de la
Sendal – Corral de Gavaldà.
Recorregut: 12,5 km
Dificultat: mitjana - baixa
Desnivell: 580 m

Acabats els revolts, el camí descendeix d’una manera més
suau. Deixem a l’esquerra un sender que mena a Vandellós; nosaltres seguim en direcció a Capçanes. Ens acostem a la Font
de la Mata, on podem veure com l’aigua brolla entre les roques
a peu del cingle formant uns tolls d’aigua clara i neta.
Seguint les marques del PR-91, sortim del Barranc de la Fou
i topem amb una pista: la seguim fins a trobar un sender que,
a la nostra dreta, ens duu al Racó de la Sendal, una mena de
balma obaga i humida, on podem observar un grup d’estalactites
de formes ben curioses. A partir d’aquí, el paisatge s’eixampla i
comencem a trobar conreus d’oliveres i, sobretot, la vinya que,
amb el fruit ja madur, espera ser recollida.

L

a trobada per a l’excursió del dia d’avui comença una hora
abans del que és habitual en aquestes sortides matinals; tot
i que encara és fosc, a l’aparcament del costat de la Font
Baixa ens congreguem un bon nombre de companys. Després
de les salutacions habituals, prenem els cotxes per a dirigir-nos
cap a Capçanes, a la comarca del Priorat. A l’entrada del poble,
ens esperen dos companys més; en total, fem un grup de divuit.
Seguim amb els vehicles per una pista cimentada en direcció al
Corral de Gavaldà, on els deixem.
Comencem a caminar per la pista que mena al Coll Prim i
el Mas de Calàs. Un cop al coll, seguim la nostra ruta vers sol
ixent per un tallafocs que, en poca estona, es converteix en un
senderó força emboscat i costerut. Amb tranquil·litat i bon humor,
arribem al Portell de la Punta, en haver superat els gairebé 580
m de desnivell de l’excursió. Uns metres abans, a l’indret conegut
com el Pas del Forat de Llaberia, hem recuperat forces tot esmorzant arrecerats del vent de mestral que ha començat a bufar
amb certa intensitat. Des d’aquí, podem contemplar el paisatge
que tenim davant nostre: a primer terme, el poble de Capçanes;
darrere seu, el Pantà dels Guiamets; a mestral, el Montsant, i, a
Garbí, les serres de Tivissa, Cardó i els Ports.

D’aquesta manera, arribem de nou al Corral de Gavaldà, on tenim els cotxes. Els prenem i ens acostem a Capçanes, on alguns
companys aprofiten per a fer alguna compra a la cooperativa
del poble.
Ressenya: Amadeu Rodríguez
Fotos: Antoni Sabaté Esteve Sabaté, Amadeu Rodriguez
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Esports de muntanya
Per Esteve Sabaté
ASCENS A LA PUNTA ALTA
(3.013 m)
(Pirineu Català – Alta Ribagorça)

.

14 i 15 d’agost de 2011
ITINERARI: Caldes de Boí - Presa de Cavallers - Pleta de Riu Malo
- Llastres de la Morta - Refugi Ventosa i Calvell - Estanys de Colieto
- Estany de la Roca - Coll Arenós - Canal i cresta sud - Punta Alta Estanys de Comalesbienes - Barranc de Comalesbienes - Presa de
Cavallers
DESNIVELL: 1.700 m (pujada) – 1.290 m (baixada)
DIFICULTAT: mitjana
RECORREGUT: 17,1 km
Itinerari

Refugi Ventosa i Calvell (CEC)

L’Estany Negre i els Besiberris des del Refugi Ventosa i Calvell

T

eníem previst fer aquest itinerari des de la Presa de
Cavallers. Tanmateix, en arribar a Caldes de Boí, els
guardes ens diuen que no podem pujar amb els cotxes
perquè l’aparcament de la presa és ple. Així que ens caldrà
carregar les motxilles a l’esquena i enfilar el sender que hi
puja. La previsió meteorològica per a la zona indica tempestes a la tarda -i no s’equivocaran de gaire, ja que, si bé no
haurem d’aguantar cap gran temporal, una pluja moderada
ens acompanyarà des de la Presa de Cavallers fins al refugi
Ventosa i Calvell.
Sortim del Balneari de Caldes de Boí (1.470 m) a les 12:30
seguint el sender que, vers tramuntana, puja a la presa deixant
el riu a l’esquerra. L’itinerari fins al refugi i els Estanys de Colieto està senyalitzat amb estaques de fusta pintades de color
groc clavades a terra.
Fem cap a la presa (1.784 m) a les 13:40, on emprenem el
camí que voreja per la dreta l’Estany de Cavallers (N). En arribar a la Pleta de Riu Malo, ens aturem sota una roca que hi ha
al bell mig de la pleta per tal de dinar mínimament resguardats
de la fina pluja que cau. Seguim pujant (NE) fins al capdamunt
de les Llastres de la Morta, on girem vers llevant per a entrar
al fondal on hi ha l’Estany Negre. Per la banda de ponent, es
fa visible la carena dels Besiberris, on encara destaquen algunes congestes de neu. A la dreta dels Besiberris, s’alcen els
pics de la Punta Harlé, el Pa de Sucre i el Tumeneia.
Fem cap al refugi a les 16:50. És ple de gom a gom. Des de
la promoció del circuit anomenat Carros de Foc, diversos refugis de la zona han esdevingut més aviat punts de negoci que
no pas un recolzament logístic per als muntanyencs. Gairebé
no hi ha lloc per a seure ni on deixar les coses.
Sopem a les 19:00 i acabem de passar la jornada fent una
partida de mots encreuats. A la nit, el dormitori és excessivament ple. Hi fa calor i hi ha dificultats de moviment. Al menjador, també hi dorm gent en uns matalassos a terra.
A les 7 del matí, esmorzem entaulats al menjador. L’opinió
general és que aquest refugi està massificat i que la relació
qualitat/preu del servei és baixa.
Iniciem l’ascensió a la Punta Alta a les 7:35, seguint un
corriol marcat amb estaques pintades de groc que, des del
refugi, mena als Estanys de Colieto (E), els quals vorejarem

La Punta Harlé i el Pa de Sucre reflectits a l’Estany de Colieto
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Esports de muntanya
Pujada per la canal sud des del Coll Arenós

.

Dalt del cim de la Punta Alta

Esteve
deixant-los a la dreta. El dia és clar i ensPer
permet
gaudir Sabaté
del bellíssim espectacle del Parc Natural d’Aigüestortes. Passat el
segon llac, girem al sud seguint una traça que puja fortament.
A l’esquerra destaca el Pic de Contraix. A les 9:10 fem cap a
l’Estany de la Roca (2.400 m), on ens aturem una estona, ja
que es tracta d’un lloc agradable i té bones vistes.
Des de l’Estany de la Roca, la senda s’enfila (SW) fins a una
gran tartera de blocs de granit. Cal seguir les fites i superar
el gran pedregar -sovint ajudant-se amb les mans-, fins a assolir el Coll Arenós (2.750 m). Hi arribem a les 10:15. Seguim
cap al sud pujant per una canal dreta i descomposta que ens
conduirà fins a la mateixa cresta sud de la Punta Alta, que
remuntarem, amb alguna petita grimpada, fins al cim (3.013
m). Són les 11:20.
Dalt trobem dos excursionistes que han pujat pel Barranc de
Comalesbienes. Ens diuen que ja tremolen només de pensar
en la baixada per la pedrera…
La vista des de la Punta Alta és superba. Per tramuntana
destaca el Pic del Montardo i els llacs del vessant de migdia.
Vers ponent veiem els Besiberris, parcialment tapats pels núvols. Per llevant tenim el Parc Natural d’Aiguestortes, amb els
pics de Contraix, Colomers, etc. A migdia i als nostres peus,
tenim els Estanys de Comalesbienes, dominats pel Pic de la
Pala Alta del Serradé.
Iniciem el descens a les 12:00 seguint unes fites que baixen
als Estanys de Comalesbienes per una pedrera descomposta
i inestable. Deixem els llacs a l’esquerra i seguim les fites que,
en direcció a ponent, ens porten a una enorme pedrera per la
qual ens caldrà baixar seguint les fites que hi ha i fent equilibris entre els grans blocs de granit.
Per fi arribem al bosc, on els boletaires del grup no poden
estar-se de collir alguns bons exemplars de ceps que troben
a la vora del sender. Més avall, el corriol queda encaixonat
dins l’estret i costerut Barranc de Comalesbienes i baixa per
una tartera descomposta i relliscosa que s’eternitza, posant a
prova la paciència, els peus i els genolls de tothom. Arribem a
l’aparcament de la Presa de Cavallers a les 16:20.
El Joan baixa a buscar el cotxe a Caldes de Boí, mentre la
resta del grup l’esperem a l’aparcament. Així ens estalviarà
la baixada que ens queda, cosa que li agraïm. Ens pujarà a
buscar la Mercè i, un cop a baix, una mica de tertúlia, unes
cerveses i un aperitiu -on s’inclouran els ceps trobats tallats a
làmines, que serviran per recuperar-nos de la dura baixada.
Antoni Ferrando Roig

Baixada als Estanys de Comalesbienes

Fotos: Amadeu Rodriguez, Esteve Sabaté i Antoni Ferrando

Cresta dels Besiberris
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Esports de muntanya
GEMELOS BARDAMINA
.

Per Esteve Sabaté

A

principi de setembre, el Xop i
el Toni del SECAE ens vam unir als
Ilercavons Santo, Lluís
i Martí en el seu periple per la Vall d’Estós.
Vam dormir al Refugi
d’Estós –on, segons
el guarda, si ets de la
FEEC “no estás federado”; en canvi, si ets
francès, anglès o suís,
no tens cap problema;
es veu que, a Aragó, la
FEEC de tant en tant no
existeix- i de bona matinada vam sortir a ritme
trepidant cap al Puerto
de Chistau, tot despertant les pobres vaques
que encara jeien plàcidament mentre nosaltres enfilàvem l’aresta
nord del Posets. Des
d’allí, tinguérem una
esplèndida visió del que ens esperava durant la jornada: una pujada relativament ràpida fins al Posets,
un descens vertiginós cap al Collado de la Paúl i
l’horitzontal i -segons el mestre- “fácil y sin dificultad” Cresta de Bardamina.
Després de trepitjar els Pics Gemelos, arribava
l’espectacular Bretxa Carrivée. Un tallat corprenedor amb un ràpel curtet i una desgrimpada una mica
podrida, en la qual s’havia d’estar amatent a cada
pas. Ja amb el cor fora del puny, un seguit de terrasses i una cresta dreta portava a l’avantcim nord del
Posets. Una petita cresta fàcil i trepitjaríem el cim
del Posets. Ja portàvem cinc hores de caminada i el
millor encara havia d’arribar…
Esmorzaret de rigor i avall, cap al Collado de la
Paúl: temps previst, 30’. Temps real: 2h! Una sèrie
de corredors de roca descomposta i uns tallats que
feien basarda van fer que tardéssim molt de temps
a encertar el camí més accessible: un ràpel amb un
parell de parabolts que ens va dur fins al peu de la
glacera… Això sí, a cada pas, pedres avall.
Ja només quedava la Cresta de Bardamina, que
s’enlairava airosa i plena de gendarmes davant nostre… Una horeta amb un peu a cada vall, amb molts
passos aeris i atlètics que es passaven de manera
senzilla, però de cap manera còmoda. Un cop arribats al cim del Bardamina, una magnífica vista de
tota la cresta ens fa sentir orgullosos de la gesta.
S’havia fet una mica tard i les tres hores de descens
no ens les treia ningú.
En total, onze hores de caminada amb més de
2.000 m de desnivell positiu acumulat! Una bona
trescada per aquestes muntanyes que, a poc a poc,
ens van deixant gaudir.

El Xop i el Toni cap a casa, que hi falta gent, i els Ilercavons es quedaven a conquerir l’altra vall, la dels Gourgs
Blancs, que tants records els portava…
Una més!
Si algú la vol fer, tenim el track de gps! Ja el demanareu!

Toni Morlans
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Esports de muntanya
CURSES DE MUNTANYA

Per Esteve Sabaté

. LA KILIAN´S CLASSIC

L

a Kilian´s Classic va tenir lloc els dies 2 i 3 de
juliol de 2011 a Font Romeu ( França).
Dissabte al matí, es van fer diverses curses
d’1,5 Km per a menors de 10 anys, una cursa de 5
Km i 500 m de desnivell positiu i, a la tarda, la mateixa cursa de 5 km, però amb 500 m de desnivell
negatiu. Diumenge hi havia el plat fort; a les 8 del
matí, sortia la cursa de 45 km amb prop de 2.000
m de desnivell+ i amb Kilian Jornet al capdavant
juntament amb altres membres del Salomon Team.
A les 9, s’iniciava la cursa de 25 km i 1.100 m de
desnivell+ on participà l’autor d’aquesta cronica al
costat de corredors/es d´alt nivell com Mireia Miró i
Stefanie Jiménez i altres 300 participants. El resultat final va ser molt bo per al Marc Martí: una 57a
posició i un temps de 3h 13minuts.

TRANS LLENA

L

a Cursa Trans Llena s’organitza a la Pobla de
Cérvoles (Lleida) i enguany va tenir lloc el 20
d’agost a les 18.30h. És una cursa de 13 km
de muntanya, pràcticament tots fets per senders
molt macos. Va començar puntual i amb 36 graus
de temperatura; la calor va ser molt forta els primers 5 km, fins que els participants van entrar en
el bosc, on bufava una mica d´aire.
El guanyador fou Sergi Casas, amb 59 minuts.
El Marc Martí va fer un temps d’1h. i 28 minuts; el
Sergi Monlleó, 1h. i 31 minuts i el Jordi Vidal, 1h.
i 36 minuts.

TRAVESSA BORGES MONTBLANC

E

l dia 28 d´agost de 2011, a les 7 del
matí, ens posàvem en marxa tres membres del CAE -Josep M Pons, Joan Estivill i Marc Martí- per recórrer els 51,4 km que
hi ha entre les Borges Blanques i Montblanc,
una travessa que es troba dins els circuit de
marxes de resistència de Catalunya.
Es tracta d’un recorregut molt planer, on els
més rodadors tenen molts quilòmetres per
endavant. Es passa pel Vilosell, l´Albi - aquí
és on ens separàrem i cadascú va seguir el
ritme que li marcava el cos- a l´Ermita del
Torrents hi havia un bon avituallament sòlid,
amb entrepà de botifarra inclòs. Es continua
cap a Milmanda i Poblet, on s’arriba al km 40.
Llavors ens quedava el més dur, Les Masies,
el Coll de la Vena, l’Ermita de la Stma. Trinitat, el Sender de l´Aigüeta, l’Ermita de Sant
Joan i el descens fins a l´Església de Sant
Francesc de Montblanc.
Temps: Josep M Pons 5h 45m, Marc Martí
6h 32m, Joan Estivill 6h 43m

Marc Martí
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Atletisme
Per Esteve Sabaté

34a EDICIÓ DE LA CURSA DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

C

.

om cada any, la
cursa s’ha celebrat el dissabte
de la Festa Major que,
en aquesta edició, ha
estat el 30 de juliol.
Des de les nou del
matí, s’ha treballat de
valent per tenir-ho tot
a punt per tal de rebre
els nombrosos atletes
que cada any ens són
fidels.
El temps anuncia pluja
i això sempre pot ser un
destorb per a tothom,
per tant ens neguiteja.
A les quatre de la tarda, tot és a punt per a rebre els
primers corredors que passen a recollir el seu dorsal.
Enguany, com a novetat, es dóna la bossa d’obsequi
abans d’iniciar la cursa, cosa que molts agraeixen perquè, d’aquesta manera, tothom pot escollir la seva talla
amb més facilitat.
Ens apropem a les set de la tarda i es comencen a
tancar els últims carrers que quedaven oberts a fi de
deixar el circuit a punt per a la sortida. Enguany, hi ha
inscrits 947 atletes; ens tornem a apropar als mítics
mil participants. Els corredors, darrere de la cinta de
sortida, es troben ja ansiosos. Aquest juliol no ha estat
gaire calorós i això fa preveure bones marques, cosa
que pot afavorir rebaixar el rècord de la prova establert
pel kenià Samuel Kimayo l’any 1999 amb un temps de
46.05.
Es dóna el tret de sortida i surt l’allau de corredors
que ocupa tots el carrers propers del Casal tot fent el
tomb per la població abans de pujar Carretera de Poblet amunt.
Al km 2, encara dins del centre de l’Espluga, ja van
capdavanters els 5 corredors que seran els dominadors de la prova, dorsals: (1159) Mohamed Benbarka,
(507) Khalid El Aamri, (891) Omar Oughzif, (1040) Abdeslam El Ouahabi i (527) Adrià Vilà, atleta local i format al Club Atlètic Espluguí.

Aquest grup de corredors inicien la pujada
amb un bon ritme que
fa que es distanciïn ràpidament dels seus rivals. El pas pel Monestir
de Poblet és molt ràpid
i, encara que els espera
la banda de música que
amenitza l’esdeveniment,
de ben segur que gairebé els passa desapercebuda davant del repte
d’aconseguir rebaixar el
rècord de la prova.
Passat l’equador de la
prova, es distancien del
grupet inicial els dorsals (507) Khalid El Aamari, que
sembla portar la iniciativa, (1159) Mohamed Benbarka
i (891) Omar Oughzif.
En els últims quilòmetres, Omar Oughzif, de la Joventut Atlètica de Sabadell, inicia una espectacular remuntada i s’acaba imposant amb un temps de 47.10, seguit
de molt a prop -només els separen 5 segons- de Mohamed Benhmbarka, del CA Barcelonès. Tercer arriba
Khalid El Aamri, del Medelast Lleida, amb un temps de
47.57, el qual ha pagat l’esforç de portar el ritme de la
cursa. En una meritòria quarta posició, arriba el nostre
Adrià Vilà amb un temps de 49.50, tot superant en la
llarga recta d’arribada l’Abdeslam El Ouahabi, del CA
Canovelles, que, amb un temps de 50.16, aconsegueix
entrar en cinquena posició.
Pel que fa a la participació femenina, la Txell Calduch, del FC Barcelona, aconsegueix una clara victòria
amb un temps de 55.59; en segon lloc arriba l’atleta
de Valls Marta Galimany, de l’ISS Hospitalet, amb un
temps de 57.14 i, en tercera posició, la ucraïnesa Inna
Lebedieva amb un temps de 57.30. La guanyadora de
l’any passat, Hasna Bahom, s’ha hagut de conformar
amb una meritòria quarta posició.
Els 888 atletes arribats a la línia de meta, satisfets un
cop més d’acabar una cursa tan exigent, s’acomiaden
fins a l’any vinent.

Text: Joan Mateu
Fotos: Antoni Sabaté
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Retalls d’un diari de viatge
EL DESERT DEL CONXOS (Mèxic)

Per Esteve Sabaté

									

Ciutat de Chihuahua, 24 d’agost de 1999
es de la ciutat de Chihuahua es poden visitar els
deserts del nord de l’estat que fan de frontera amb
els EEUU. I, com que fins ara no hem estat mai en
cap desert, aprofitarem l’ocasió per gaudir del paisatge i
la natura del desolat entorn del Riu Conxos. A més, tindrem la possibilitat de visitar les Coves de Coyame, que
es troben a tocar d’aquest poble, i també l’indret de Tres
Castillos, escenari de la batalla en què el 14 d’octubre
de 1880 s’enfrontaren els apatxes del cap Victorio i les
forces mexicanes formades per voluntaris, militars i caçadors de cabelleres índies comandades pel coronel Joaquín
Terrazas.
A les 9 del matí, com havíem quedat, se’ns presenta a
l’hotel el guia de l’Agencia Rojo y Casavantes amb una
furgoneta. Es diu Martín i és un individu simpàtic. Ens comenta que la furgoneta que porta, tot i que és segura,
no és la millor que tenen, ja que la bona l’estan reparant.
De fet, tot i que el vehicle té bon aspecte, el motor fa un
soroll sospitós i no porta comptaquilòmetres. Avui anirem
amples, ja que la furgoneta -que és tota per a nosaltres
dos- és de nou places. El dia es presenta amb estones
de sol i núvols. Amb tot, no sembla que hagi de ploure
de forma imminent. I, així, enfilem la carretera que va a
Aldama i fins a Coyame, població que es troba prop de la
frontera amb Texas.
Mentre viatgem, conversem amb el Martín, que és fill de
Chihuahua. Té pels volts de 40 anys, és casat i té família.
Exerceix el seu ofici amb professionalitat i no s’està de dirnos que és guia titulat, ja que ha fet uns cursos de capacitació. De fet, parlant amb ell, es nota que és un individu
il·lustrat i amb interessos culturals. Ens confessa que mai
ningú no els havia demanat d’anar a Tres Castillos, però
que ell ja hi va ser, fa alguns anys, quan va fer el curs de
guia turístic. Té interès pels temes indígenes i ens parla de la seva relació amb els indis tarahumaras. Diu que
guanyar-se la seva confiança és difícil, però que, quan
por tes molt de temps esforçant-te amb un d’ells i

D

ja estàs a punt de desistir, un dia et somriu i aleshores ja
hi tens molt de guanyat... Coneix bé el tema de la guerra
contra els apatxes i diu que té llibres que tracten del tema.
Comenta que, quan era petit, la seva àvia encara cantava
La Canción de Victorio, tot i que aleshores ell no sabia qui
era aquest personatge. Segons ell, prop de San Pedro hi
ha un poblet on, a la darreria del segle XIX i principi del
XX, hi portaven els presoners apatxes, sobretot les dones
i nens que sobrevivien a les matances. Es creu que allí
portaren els supervivents de la batalla de Tres Castillos. El
Martín està entusiasmat i ens diu que té interès personal
a visitar la zona. Diu que passejarem pel desert i que vol
cercar puntes de fletxa. Això sí, vigilant de no ensopegar
amb cap víbora, que és com anomenen aquí les serps de
cascavell.
Arribem a Aldama i ens aturem a la plaça, que, amb la
seva glorieta envoltada d’arbres, és semblant a la majoria
de places de les poblacions de Chihuahua. Aldama és un
poble bonic. Al voltant hi ha molts camps de noguers equipats amb rec artificial. El Martín ens suggereix que, mentre ell va a esmorzar, anem a donar un tomb pel poble.
Ens dirigim vers l’edifici que destaca més: l’església, que
és d’estil colonial. A dins hi ha un Crist ajagut, d’aquells
que es mostren en els passos de Setmana Santa. Té una
gran cabellera autèntica que li dóna un aspecte macabre.
Mentre voltem per la plaça, el cel s’enfosqueix i cauen
quatre gotes.
En tornar el guia, reprenem la marxa. Ara ja ens endinsem en el Desert del Conchos, que s’estén, immens,
a banda i banda de la carretera. Aquest desert fronterer
ocupa part de Texas, New México i Arizona als EEUU,
i part de Chihuahua, Coahuila i Sonora dins l’Estat de
Mèxic. El nom de Conxos li ve d’una tribu d’indis, avui extingida, que poblava aquesta zona, la qual també va donar
nom al Riu Conxos, que, procedent de Sierra Madre, va a
parar al Rio Bravo, a la frontera amb Texas, tot travessant
aquest gran desert.
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Per Esteve Sabaté

El Martín ens diu que, en aquesta zona, hi ha molta ai- En definitiva, hem d’arribar al ranxo anomenat El Escondigua al subsòl i que d’aquí ve la prosperitat dels conreus do i, des d’allí, pujar als turons de Tres Castillos.
									
d’Aldama. En contra del que ens esperàvem, per causa Sortim del poble i agafem una pista de terra que s’endinsa
de les darreres pluges, el desert es veu força verd. Llar- en el desert. El lloc és preciós. Veiem plantes típiques de
gues carenes muntanyoses s’alcen al mig d’immenses la zona, com ara el mesquite, el fruit del qual era una
planures solitàries formant un paisatge bell dominat pel font d’aliment per als indis del desert, l’ocotillo, que forma
silenci.
unes llargues branques semblants al corall, alguns cactus
Camí de Coyame, se’ns posa al darrere un cotxe dels petits, com la choya. També hi ha zereques o ágaves, que
federales i ens indica que parem. Es tracta de la corrupta són com una mena de iuca. A Coyame, del nucli d’aquesta
policia federal mexicana, molt odiada per la gent pels abu- planta en fan un licor anomenat sotol que té molta anosos que cometen. Ahir vaig llegir en un diari de Chihuahua menada. També veurem fauna, com ara un petit esquirol
una notícia en la qual uns ranxers denunciaven les ac- que anomenen chichimoco, un cérvol o berrendo que ha
tuacions irregulars i la violència que imparteixen aquests passat corrent pel davant de la furgoneta i algunes aus raagents. Pel retrovisor veiem com el Martín parla amb el pinyaires. El Martín està entusiasmat amb tot el que anem
policia, que porta ulleres de sol i una pistola ben visible. trobant. Amb tot, quan veu que passa el temps i no trobem
Finalment, el guia torna i ens diu que la furgoneta, pels Tres Castillos, comença a posar-se nerviós i no para de
anys que té, legalment no pot fer el servei que fa i que per beure aigua. Torna a dir que, quan va fer el curs de guia,
això l’ha aturat. El Martín ha hagut de pagar la mordida, el van portar a Tres Castillos, lloc que recordava com a
que és com anomenen aquí el suborn que aquests indivi- molt més proper, però que ara veu que aquell lloc on el
dus demanen per deixar-te marxar. Diu que en un principi van portar no era l’autèntic. Comenta, una mica angoixat,
li havia demanat treinta salarios mínimos, però que han que mai en la seva vida s’havia endinsat tant en el desert.
negociat i, finalment, ha posat els diners pactats sobre del Nosaltres anem tranquils i li donem ànims. En un moment
seient del darrere del cotxe del federal.
donat, veiem un camió cisterna dalt d’una prominència del
Arribem a Coyame, un petit poble del desert, on la ma- terreny. Hi ha gent pel voltant i ens hi acostem per pregunjoria de la gent es dedica a la ramaderia i a l’agricultura. tar. Trobem una senyora i un mosso que porten aigua per
Amb tot, molts homes passen la frontera il·legalment i van a abeurar el bestiar. Són del ranxo El Bejarano. Ens diuen
a treballar als Estats Units. Les cases de Coyame són que encara falta molt per a arribar al ranxo El Escondido,
blanques i d’una sola planta. Ens aturem davant d’una però que anem pel bon camí.
botiga de la plaça, on el Martín va a comprar un parell
Seguim recorrent la gran planura desèrtica, alterada nod’ampolles d’aigua. Tot seguit, pregunta a uns homes que més per algunes depressions, sense arribar enlloc. El sol
hi ha davant de l’ajuntament el camí per a anar a Tres pica fort, però la temperatura és suportable. Anem trobant
Castillos. I aquí comencem a adonar-nos que el guia titu- ranxos abandonats i el Martín cada cop es veu més amoïlat que portem no domina la situació... Ha pres diverses nat. Finalment, trobem un ranxo habitat i ens hi dirigim
notes, però jo he sentit que un dels homes consulats ha per preguntar. Hi trobem dos vaquers d’allò més autèndeixat anar un sospitós: “Pero no lo vais a encontrar:..” tic treballant en la reparació d’una tanca de fusta. Porten
Ell està convençut que Tres Castillos es troba a uns 30 o barret de cow-boy i les botes empastifades de fems. Un
40 km de Coyame, mentre que nosaltres, que portem un d’ells, morè i grandàs, porta a la mà un grapat de claus
mapa i altres informacions, creiem que n’hi ha uns 80.
rovellats.

1886. Grup d’apatxes en un lloc de la frontera del desert entre els
EEUU i Mèxic. El de la dreta és Goyathlay (Gerónimo).

1999. El mateix desert, el mateix paisatge, la mateixa vegetació i
la mateixa frontera que els apatxes mai no van acceptar dins del
seu territori
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Santa Ana de Chinarras (1717)

Coves de Coyame

Al costat, assegut sobre la tanca de fusta, hi ha un
indi que ens mira amb l’actitud distant dels indígenes del
país. En preguntar si Tres Castillos queda lluny, el vaquer
grandàs respon: “El Escondido està a una hora a caballo...”, i que, a banda dels turons, allí no hi ha res més a
veure. Com que ens veu forasters, ens pregunta si som
“los de la película”, de la qual cosa deduïm que algú vol
filmar un documental o una pel·lícula sobre els fets de
Tres Castillos.
Com que anem justos de temps, li diem al Martín de
girar cua i tornar a Coyame per tal de poder veure les
coves. Ell respira alleugerit i iniciem el retorn. Abans, ens
aturem un moment sobre una prominència que domina el
ranxo i mirem en direcció a El Escondido. En la llunyania
es divisen tres turons que suposem són els Tres Castillos
on preteníem arribar. Em sap greu no haver-hi estat, ja
que era un dels llocs que tenia més interès a visitar a
Chiuhahua. Ara, però, veiem que qualsevol dia hi podrem
tornar nosaltres sols sense guia titulat. Aquesta curta estada al desert mexicà ha estat una experiència inoblidable. Mentre tornem, es posa a ploure. Comentem amb la
Marta que el govern de Chihuahua ens hauria de pagar
les vacances cada any si vol evitar sequeres. Portem la
pluja allà on anem. Fins i tot al desert...
I així arribem a les Coves de Coyame, que es troben
prop del poble en direcció a Aldama. Ens dirigim a la recepció, on hi ha una petita exposició i l’entrada a la cavitat. Tot és força nou, i per a visitar les coves cal pagar una
entrada gairebé simbòlica. L’atenció al públic és a càrrec
d’unes noies de Coyame. La que fa de guia recita de memòria i amb un to monocord la descripció dels llocs per
què passem. La cavitat és ampla i té un recorregut total
d’uns 700 m. La instal·lació de llums encara no té la discreció que es veu en indrets similars. Aquí les bombetes
es veuen entre les pedres i els rètols sovint tapen les vistes. A banda d’això, la cova és força interessant. Amb el
temps i l’experiència, aniran polint aquests detalls. Sembla que aviat ampliaran la zona visitable, ja que han trobat
més ramificacions connectades a la cavitat principal, que,
segons diuen, té cent milions d’anys d’antiguitat.

Encastats a les parets, es poden veure fòssils marins.
Són especialment boniques les roques que formen les
parets, bàsicament alabastre, ònix i travertí, amb profusió
de cristalls de calcita, aragonita i selenita. La cavitat, en
general, és molt seca, ja que es troba al mig del desert.
Tan sols a la part més baixa de la caverna, a uns 28 m
de desnivell, hi ha certa humitat i un petit toll d’aigua. És
curiós l’indret anomenat Pasillo del Chapulín, on hi ha
uns insectes albins i quasi transparents que aquí anomenen chapulines (llagostes). No saben ben bé de què
s’alimenten. La guia diu que es mengen la roca desfeta.
Tal vegada s’alimentin de petits fongs i altres microorganismes... Com en altres coves turístiques, aquí també
han posat nom als indrets del recorregut, els quals estan
en consonància amb les formes i suggereixen les estalactites i estalagmites que hi ha. Entre altres, visitem el Salón
Oriental, Los Tambores, el Salón del Campo Santo i el
Salón del Niño, on es pot veure un Nen Jesús de faccions
molt populars pintat en una llauna de conserva encastada
a la roca, la qual han deixat per respecte religiós. També
hi ha el Salón de los Recuerdos, anomenat així per les
moltes pintades que s’hi troben. És una mostra de com
estava la cova abans de netejar-la. Destaca un graffiti fet
per un capellà a mitjan segle XIX.
Emprenem el retorn a Chihuahua, aturant-nos abans als
afores d’Aldama per a visitar l’església colonial de Santa
Ana de Chinarras. Fou construïda pels jesuïtes l’any 1717
per tal d’evangelitzar els indis xinarras. El temple, pintat
de color blanc, es conserva en molt bon estat.
Ja de nit, arribem a l’hotel El Campanario. Paguem els
serveis al guia, anotem les respectives adreces i ens acomiadem. El Martín diu que buscarà la lletra de la Canción
de Victorio que cantava la seva àvia i que ens l’enviarà.
Durant el viatge, hem agafat confiança, tot i que, com a
guia, ha tingut més entusiasme que encert. Amb tot, la
valoració que fem del dia és molt positiva. Demà anirem a
Casas Grandes i a visitar les ruïnes de Paquimé. Serà la
darrera sortida d’aquestes vacances. Això s’acaba...!
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Apunts sobre Tres Castillos. Els fets Per
de Tres
Castillos
van
tenir una gran importància en la història de Chihuahua, ja que
van significar l’ocàs de 200 anys de guerra dels colonitzadors
mexicans i nord-americans contra els apatxes, que defensaven
la seva terra i una forma de viure ancestral i en llibertat. Els
apatxes s’anomenen a si mateixos Nde (la gent), ja que el mot
apatxe pertany a la llengua zuni i vol dir enemic. De fet, els
apatxes eren enemics de gairebé tothom, ja que sovint practicaven el pillatge sobre els altres indis i els colons blancs del
seu entorn.
El govern de Chihuahua va fracassar en les campanyes militars contra aquesta tribu; per això, el 1849 van idear un nou
Pintura de la batalla de Tres Castillos al Parlament de Chihuahua.
sistema per eliminar els indis: establir les anomenades ConMostra Joaquín Terrazas victoriós i amb Victorio mort als seu peus.
tratas de Sangre, per les quals, l’estat comprava cabelleres
d’apatxes morts. Per la d’un home pagaven 200 pesos i per la d’una
dona o un nen, 100. El governador Trias va vetar la proposta per inhumana, però el Congrés de Chihuahua la va tornar a presentar i va
ser acceptada. Aquesta pràctica infame es va convertir en la forma de
guanyar-se la vida de molts mexicans, nord-americans i d’alguns indis
d’altres tribus.
L’any 1863 va morir el cap apatxe Mangas Coloradas i Victorio es va
consolidar com a nou cabdill de la tribu, que ja havia estat reclosa pels
nord-americans en la reserva de San Carlos (New Mexico). Allí molts
Victorio foto- apatxes odiaven la vida miserable que portaven privats de llibertat.
grafiat a la re- Per això, el 1872, Victorio -al front de 300 guerrers- va escapar de la
serva de San reserva i es va convertir en el terror d’ambós costats de la frontera.
Carlos. Per a
Eren perseguits de forma constant pels caçadors de cabelleres i pels
fer la foto, el
van haver de exèrcits mexicà i nord-americà. Amb intel·ligència i habilitat, Victorio i
els seus van aconseguir fugir d’uns i altres durant anys. Es diu que,
subjectar.
quan els apatxes eren perseguits, podien fer jornades de 100 km i que
les dones soles amb les famílies viatjaven molt més ràpides que els
seus perseguidors blancs.
El 14 d’octubre de 1880, perseguits per la cavalleria dels EEUU,
Victorio i els seus s’internaren a Chihuahua i es resguardaren, extenuats, en uns turons granítics d’una àrida planura coneguda com
Monument a Tres Castillos. Victorio fugia amb 92 guerrers apatxes i navajos i amb
Victorio erigit 84 dones, nens i ancians que s’havien posat sota la seva protecció.
el 2001 a la
Plaza Mayor Disposaven d’alguns fusells amb poca munició i d’arcs i fletxes. Allí
de Chihuahua foren encerclats per les tropes mexicanes del coronel Joaquín TerraHi diu: “Victo- zas. La força mexicana, formada per voluntaris, militars i caçadors
rio, aguerrido
de cabelleres, sumava 600 homes armats amb rifles de repetició. Els
apache que
defendió
su apatxes es van llançar contra els mexicans i Terrazas envià, avançats,
tierra y supo dos indis tarahumaras: Mauricio Corredor i Roque Ramos. Aquests
ser hombre de dispararen contra els apatxes fins a matar, per casualitat, Victorio, ja
su tiempo”.
que cap dels atacants no el coneixia. Això va causar el desànim entre
els apatxes, els quals, veient-se perduts, es posaren a fer parapets en
els vessants dels turons. Durant la nit, trenta apatxes amb Gerónimo
al front aconseguiren fugir. Malgrat la manca de munició, els apatxes
es negaren a rendir-se i lluitaren fins a la mort. En el transcurs de la
batalla, van morir 78 indis -entre homes, dones i nens. Van sobreviure
a l’atac 63 persones -entre ancians, dones i nens. L’endemà, els vencedors, davant la catedral de Chihuahua, exhibiren les cabelleres dels
apatxes penjades d’uns pals llargs a les autoritats i al públic embogit.
El corresponsal del Chicago Times, que hi era present, va descriure
en el seu diari l’horrorós espectacle. Comenta que els presoners mostraven un estat deplorable i que, dels pals, no tan sols en penjaven
cabelleres, sinó caps sencers. I, així, el govern de Chihuaha va pagar
El coronel
al coronel Terrazas 200 pesos per cada presoner i 250 pesos més per
Joaquín Terracada cabellera.
zas pels volts
A Tres Castillos encara es conserven intactes les barricades i les
de 1900
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Victorio. Per causa de la constant persecució que patien, a
les dones
apatxes
no
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els era fàcil tenir fills. Per això, aquests indis sovint segrestaven nens d’altres tribus
o mestissos que educaven com a fills propis. Els mexicans diuen que Victorio era
un mestís anomenat Pedro Cedillo, que, essent un infant, va ser segrestat per una
partida de xiricahuas a la hisenda d’Encinillas i que fou educat com un apatxe amb
el nom de Victorio. Els nord-americans diuen que era originari de la zona coneguda com a Ojo Caliente. El fet és que Victorio esdevingué un guerrer destacat que,
veient com els blancs exterminaven la seva gent pel preu de les seves cabelleres,
s’omplí d’un odi implacable. Per la seva sagacitat i valentia, Victorio es guanyà la
confiança de la tribu i va aconseguir mantenir la seva gent en lloc segur durant molts
anys. Odiat i vilipendiat durant el seu temps, ara els mexicans i els nord- americans
reconeixen la seva intel·ligència i valor i el volen fer seu com a un heroi nacional
defensor dels drets dels indígenes.
Joaquin Terrazas. Nascut el 16 d’abril de 1829 al ranxo La Labor de Dolores,
prop de Chihuahua, Joaquín Terrazas va rebre la influència del seu avi Roque, un
apassionat de la caça i dels cavalls. Aquest personatge era un bon coneixedor dels
apatxes, que aleshores dominaven tot el territori i eren temuts pels blancs i pels
indis que vivien a banda i banda de la frontera. Amb el temps, Joaquín alternà la
seva activitat de ranxer amb la de militar, tot participant en la guerra contra els francesos i en la liquidació de les revoltes socials que tingueren lloc en la seva època.
Amb tot, la seva ocupació principal va ser exterminar els apatxes, tasca que l’ocupà
trenta anys. Home disciplinat i tenaç, fou designat per a portar a terme missions de
responsabilitat, com ara la custòdia del president Benito Juárez en la seva fugida de
Chihuahua cap a El Paso. Terrazas coneixia el territori de Chihuahua, ja que l’havia
recorregut transportant bestiar i caçant dins del perillós territori apatxe. La seva
partida estava formada per ranxers, caçadors de cabelleres i alguns indis que feien
de rastrejadors. La tàctica de Terrazas, que era considerat l’individu més apropiat
per enfrontar-se a la banda de Victorio, era atacar els campaments dels indis de
matinada mentre dormien.
Joaquín era cosí de Luís Terrazas, el terratinent més important de Mèxic, el qual
Monument a Joaquín Terrazas a Chihuahua estava molt interessat en l’extermini dels indis nòmades per tal d’expandir les seves propietats. Un cop liquidat el perill apatxe, Joaquín Terrazas aviat fou oblidat.
Malgrat les promeses, mai no fou ascendit. Ell, que era un militar circumstancial,
va triomfar on els militars d’acadèmia havien fracassat, i això no li perdonaren mai.
L’any 1886, per causa d’un tret fortuït, li quedà el braç dret inutilitzat, de manera que
hagué de viure de la paga de coronel fins a la seva mort el 1901. Va escriure unes
memòries: La guerra contra los apaches, que foren publicades el 1905. L’any 1910,
a la carretera de Cuauhtémoc, fou alçat un monument: Al héroe que triunfó de la
barbàrie en Tres Castillos. Els autors nord-americans el descriuen com un home alt,
enèrgic, fumador empedreït, vanitós, exterminador d’indis i caçador de cabelleres.

Mauricio Corredor

Escola “Mauricio Corredor” a Arisiachi

Mauricio Corredor. Indi tarahumara del poble d’Arisiachi. Fou el capità de la
columna d’indis tarahumaras de la milícia de Chihuahua. Va combatre intensament
contra els apatxes i els comanxes. Era famós pel seu valor i per la seva habilitat amb
les armes de foc.
El 1863 molts indis tarahumara d’Arisiachi foren empresonats acusats falsament
de complicitat amb els apatxes. El motiu real era expropiar les seves terres. El 1872,
Rafael i Mauricio Corredor van presentar una queixa al president mexicà Benito
Juárez, que va fer tancar el procés contra els tarahumaras d’Arisiachi. Això explicaria la llegendària campanya que Mauricio Corredor va emprendre dins la milícia de
Chihuahua contra els apatxes. Es distingí en els fets de Tres Castillos per haver mort
Victorio, per la qual cosa va rebre del governador 2.000 pesos i un rifle niquelat.
Mauricio Corredor va morir l’11 de gener de 1886 a la Serra de Matachi (Sonora) en
una missió contra els apatxes encomanada pel govern. Va ser en un combat confús
entre tropes nord-americanes dirigides pel coronel Emmet Crawford, que s’havien
internat dins de Mèxic en persecució de Gerónimo. La columna comandada per
Mauricio Corredor no va reconèixer les tropes americanes. Aleshores, Mauricio,
amb un tret del seu fusell niquelat, regal del governador de Chihuahua, matà el coronel Crawford. En resposta, els rastrejadors apatxes dels nord- americans mataren
Mauricio Corredor.
Aquest personatge és recordat com un defensor dels indis tarahumara contra
els abusos dels mexicans i dels apatxes. Un carrer de la ciutat de Chihuahua i una
escola d’Arisiachi porten el seu nom. Els nord-americans també el consideren un
caçador de cabelleres.
Antoni Ferrando Roig

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
-Viatge a Chihuahua (diari de viatge) 1999. Antoni Ferrando i Marta Roig
-Breve historia de Chihuahua. Luis Aboites. 1994

-Memorias. La guerra contra los apaches. Joaquín Terrazas. 1905
-Victorio and the Mimbres Apaches. Dan. L. Thrapp. 1972
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MOTOS I QUADS

ins ara tots els
escrits d’aquest
apartat del nostre
butlletí han tractat sobre
aspectes referents a la
natura, arbres, flors,
paisatges més o menys
verges que sovint trobem durant les nostres
excursions. Tanmateix,
la realitat ens diu que
no tot és tan bucòlic.
En moltes ocasions,
caminant per una pista
o passant per un senderó estret i tortuós,
ens podem trobar amb la desagradable i sorollosa companyia de motos i quads -aquests darrers
s’han convertit en el vehicle de moda dels “nous
aventurers”, ja que durant els últims 10 anys se
n’han matriculat més de 30.000. Aquest fet converteix en molt ampli el ventall de conductors
d’aquestes andròmines, alguns dels quals no
tenen ni la sensibilitat
ni els coneixements
de com circular en un
entorn natural. Així
doncs,
condueixen
per on sigui sense cap
mirament, tot generant fums i sorolls, a
més de l’impacte que
produeixen sobre el
terreny per tractar-se
de vehicles de tracció
4x4, la qual cosa provoca un efecte molt
greu en el lloc per on
circulen, ja siguin pistes, lleres de rius,
terrenys enfangats,
etc. Amb els quads, les empreses d’aventura tenen un producte més per a oferir als seus clients, i
vull creure que, almenys ells, són prou conscients
dels riscos que comporta circular amb aquests
aparells sense cap mena de mirament. Tot i això,
cada cop és més habitual trobar grups que, a títol individual, dediquen el temps d’oci a practicar
aquest esport fent rutes més o menys llargues
durant les quals poden trobar tots els al·licients
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necessaris per a arribar
a lloc ben empolsegats
i enfangats, amb la satisfacció del deber cumplido.
El nou govern de la
Generalitat s’ha proposat de flexibilitzar la llei
d’accés al medi natural, que data de 1995,
per les contínues demandes de conductors
de moto de muntanya,
ja que una de les seves peticions és poder
circular per camins inferiors als quatre metres. Un altre cop, com en el
cas dels quads, em pregunto quin nivell de respecte envers el medi trobarem en un col·lectiu tan
variat d’aficionats.
En una notícia apareguda a Vilaweb, segons
l’agència Europa Press, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) investigarà durant els
pròxims sis mesos
l’impacte sobre el
medi ambient que
causen les motos de
muntanya. Segur que
serà un estudi seriós
i contrastat del qual
podrem treure conclusions interessants.
Així, podrem deixar
de banda frases com
“ Evitar la degradació
de nombrosos camins
d’amplada inferior a
4 metres, els quals
s’han vist envaïts per
la vegetació, perquè
el pas de vianants
i bicicletes no és suficient per a la seva neteja i
manteniment”, escrites per un col·lectiu d’entitats
de motoristes i dirigides com a al·legacions al gabinet jurídic de la Generalitat.
Estem arreglats si, per a mantenir els camins,
hem d’utilitzar motos de trial!!!
Text: Amadeu Rodríguez
Fotos: Internet
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La Nairobitarra

a història començava el 1980, quan dos amics bascos,
l’Àngel Ortiz i el Manueltxo Mokoroa, van comprar un
autocar de línia Pegaso molt vell, ja retirat, el van mig
arreglar i, amb disset amics més, se’n van anar cap a Nairobi; d’aquí ve el nom: Nairobitarra.
Després de tres mesos de viatge, mil aventures i deu mil
quilòmetres travessant el Sàhara i les zones tropicals de
més avall, van arribar a Nairobi. L’autocar, asclat, no estava
en condicions de tornar i el govern de Kenia els el va comprar per cedir-lo a un equip de futbol.
Un dels amics, el Josu Iztueta, en un viatge de motxillero
a Londres, va descobrir que hi havia una agència de viatges que tenia una colla d’autobusos i camions preparats en
diversos països per a dormir-hi a dins i amb els quals feien
viatges dels anomenats alternatius. Això i la seva dèria de
veure món el van engrescar i, l’any 1982, el Josu i l’Àngel
Ortiz van comprar un atrotinat i vell camió, també Pegaso,
i el van transformar en una autèntica casa mòbil per a vint
persones, amb cuina, taules i seients convertibles en llits.
L’objectiu era tornar a Nairobi, així que també li van posar de
nom Nairobitarra, era la Nairobitarra 2 .
El viatge va ser tot un èxit i els va semblar que aquella
podia ser una manera de guanyar-se la vida. Tot i que la idea
era organitzar viatges i vendre’ls, l’esperit de viatge era el
mateix que aquell de Nairobi: gaudir de l’aventura i conèixer
altres territoris i estils de vida. Amb aquest vehicle portaven
viatgers per Europa i el nord d’Àfrica, recalcant molt el respecte per la naturalesa i les altres cultures.
El 1989 decidiren descobrir nous horitzons i van embarcar la Nairobitarra 2 cap a Amèrica del Nord. Amb els anys,
van creuar Canadà, Alaska, Estats Units, Amèrica Central i
Amèrica del Sud fins a la Terra del Foc.
Però el Josu i l’Àngel no podien viure només dels viatges
de l’altre costat de l’Atlàntic i van decidir comprar un tercer
vehicle, un vell autocar de transport escolar. També el van
transformar en casa rodant per a vint persones. Tot i que no
tenien previst dur-lo a Nairobi, l’estil i la idea dels viatges
eren els mateixos i li van donar el mateix nom: va ser la
Nairobitarra 3. Amb aquest autocar seguien fent viatges per
Europa i el nord d’Àfrica.
Un cop esgotats els viatges per Amèrica, el Josu i l’Àngel
tenien la idea de dur la Nairobitarra 2 cap a Austràlia i, més
tard, cap a Àsia i Europa, per retornar fins al seu poble, Tolosa. Però les coses no van anar bé, perquè hi havia moltes
dificultats per trobar un vaixell que s’endugués el camió a
Austràlia per un preu econòmic. A això, s’ hi afegien les dificultats i incerteses de poder entrar el vehicle al país, ja que
s’havien de passar molts permisos, desinfeccions i quarantenes. La idea de portar directament el camió a Àsia es va
extingir ràpidament per la situació social i política tan conflictiva en alguns dels països que calia travessar. Així les coses,
van decidir que la Nairobitarra 2 es quedaria a Amèrica. La
van donar a una fundació Xilena que atén nens orfes, i encara segueix rodant i duent nens de vacances. Si aneu per
Xile i us crida l’atenció un vell camió amb finestres d’autocar
a la caixa, pintat de coloraines i amb matrícula SS-5732-A,
és aquest.
El final de la Nairobitarra es veia venir. Sorgiren obligacions i compromisos familiars, primer de l’Àngel i després
del Josu. El 2003 la Nairobitarra 3 va acabar els seus dies
en una deixalleria. Actualment, el Josu segueix fent dels
viatges la seva vida. És la persona més difícil de localitzar
que he conegut. O bé està explorant indrets del món pel seu
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compte o fent de guia per qualsevol lloc que us pugueu imaginar o bé portant viatgers per Europa i el nord d’Àfrica amb
una camioneta adaptada per a vuit viatgers.
Recentment, el Josu Iztueta i un amic seu, l’Ànder Izaguirre, han tirat endavant un nou projecte: la Nairobitarra 4. És
un autocar de dos pisos també adaptat per a dormir al pis
superior. La idea inicial era crear una escola de viatges amb
un autocar mòbil, però “actualment, calen molts permisos,
les assegurances són molt cares i, a més, amb els vehicles
actuals no ens podem aventurar a anar per on anàvem amb
els antics”, m’explicava el Josu, “perquè qualsevol petita
avaria pot esdevenir un gran problema.” Així doncs, la Nairobitarra 4 roman en un aparcament als afores de Tolosa,
com a escola de viatges, tot promovent activitats, cursets
i conferències de curta durada sobre temes de naturalesa,
ciència, esports, excursionisme, orientació, fotografia ...
La Nairobitarra, més d’un milió de quilòmetres a través
d’Àfrica, Europa i Amèrica. Més que un vehicle concret o una
genial idea és un esperit viatger que ens ha calat ben endins
els qui n’hem pogut gaudir.

Nairo a Costa Rica

Nairo a Egipte

Molí del Salt
Nairo al Marroc
Joan Guasch i Murtra
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FENT MEMÒRIA DE VELLES CANÇONS

AVUI DUES POPULARS CATALANES QUE TAMBÉ PODEM CANTAR ANANT D’EXCURSIÓ

Del cançoner II Ronda de cançons
Marta Roig
Marta Roig
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aminant per la naturalesa a la primavera-estiu, ens podem alegrar dels rosers silvestres
(Rosa Canina), també anomenats gavarreres,
amb les seves flors delicades.
Durant l’estiu es forma el fruit anomenat gavarró,
que en castellà es coneix per escaramujo i, en alemany Hagebutte . Aquest fruit té un color vermell i és
carnós. De setembre a novembre es recol·lecta i, en
el seu interior, conté les llavors.
Quan són ben madurs (de color vermell fosc, fins
i tot més madurs que a la fotografia de sota, i ja són
tous) és el moment de menjar-se el fruit directament
pel camí o portar-los a casa i guardar-los en un pot
de vidre dins de la nevera. Menjar els gavarrons en
cru és una bona font de vitamina C. Es menja només
la part carnosa (sense llavors ni pèls). El sabor és
agradablement àcid-dolç. Però alerta, sota la polpa
vermella hi ha uns pèls que piquen molt. Recordo que, quan era nena, uns brètols ens van fregar els pèls d’uns
gavarrons grossos d’una altra classe de roser silvestre al clatell i ens va picar una bona estona.
Enguany els gavarrons han madurat molt aviat. A l’hort d’una veïna meva, ja són madurs i tenen un gust deliciós.
Mmm... tasteu-los, si en trobeu en el vostre camí!
Hi ha els qui en preparen melmelada, gelea o sopa separant la polpa de la pelussa i les llavors.
Per a fer infusió o decocció, els fruits es
cullen gairebé madurs ( com els de la fotografia de l’esquerra).
Es deixen eixugar, bé sencers bé tallats
per la meitat, i es guarden en un pot hermètic.
Decocció al 3% (30 g per 1 litre): es bull a
foc molt lent durant 10 minuts.
Propietats:
- Pel seu gran contingut de vitamina C, prevé els refredats i grips.
- És un dels millors antioxidants naturals.
- Per la seva acció astringent, es recomana
en el tractament de la diarrea.
- Té un gran efecte diürètic.
- És un antiinflamatori i cicatritzant.

Marta Roig
Text: Edda Schaumann
Fotos: Antoni Sabaté - Internet
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um de setembre

La pell, de gust assaonada, desitja ser cristall
i sentir-se travessar en aquesta hora de la tarda
per l’escalfor lenta, curulla, macerada
d’aroma de fruita i de dolçor en degotall.
La llum és densa i entelada; tot ho amara
en aquest càlid instant de tardor,
i va deixant regust de paciència i sentor de most,
fruits secs, raïm, codonys i perles de magrana.
Són hores d’acollidora mansuetud
les d’aquest setembre que s’acaba
escampant arreu calma, seny, quietud...
I sents al camp la gent en dansa
i veus com recull de la terra l’esforç i recompensa
d’un treball que enalteix l’esperit i la raó.

Elisenda Rosell
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TRAVESSA DE SUPERBAGNÈRES A RIOUMAJOU

E

TOTS ELS COLORS DE L’ALTA MUNTANYA

ls excursionistes d’aquest costat dels Pirineus ens hem aproximat moltes vegades als grans colossos
pirinencs atrets per les altituds de cims de prestigi com l’Aneto, el Posets o el Mont Perdut, i hem deixat
a banda la verdor i la majestuositat que ofereixen les muntanyes per la vessant nord, amb una orografia
més complexa, barrancs molt profunds i un tarannà més feréstec que els tres mils meridionals, on a l’estiu no
sembla possible la solitud. Feia temps que pensàvem de fer una travessa pel vessant nord dels Pirineus entre el
Luchonais i el túnel de Bielsa, impulsats per la mera contemplació dels mapes de la zona, just a l’altre costat dels
cims esmentats. A vegades, sembla que costa creuar la frontera.
I aquests mapes ens deien que no existeixen gaires passos que permetin bastir una travessa senzilla i sense
complicacions per als muntanyencs xirucaires que volen anar més enllà de pujar al cim i tornar pel mateix accés de pujada de les vies normals. En plantejar-nos l’excursió, vàrem partir de la idea de no tornar en cap cas
sobre els nostres passos: cada petjada havia de ser nova, si volíem mantenir la idea de descoberta de l’itinerari.
Finalment, ens vàrem plantejar anar de Superbagnères a Rioumajou en una travessa de quatre dies que ens
permetés gaudir dels paisatges i obrir-nos a noves panoràmiques del Pirineu. La idea estava molt allunyada de
fer cims; més aviat buscàvem la descoberta de les valls, per bé que no s’excloïa fer algun cim, si ens venia de
gust durant el trajecte.

Estany i refugi del Portillon. D’esquerra a dreta: Gran Quairat, Lézat, Crabioules, Port superior de Lliterola (al mig), Royo, Punta de Lliterola,
Perdiguero, Portillon de Oô, Pic del Portillon de Oô.

Verd cap a Espingo
Després d’haver deixat un cotxe a Fredançon, a la vall
de Rioumajou, ens posem a caminar, sota un cel molt
ennuvolat, des de l’estació de Superbagneres tot resseguint el GR-10. Malgrat que els núvols no ens deixen
veure en la seva totalitat dels circs de Lys i de Crabioules, que ens queden davant, el sender, que retalla
les verticals vessants del Céciré, no ens decep. El verd
rabiós de l’herba ens recorda que som al costat nord
del Pirineu i ens acosta més als tons dels prats alpins
suïssos que al Pirineu meridional. En poc més d’una
hora ja som al Coll de la Coume de Bourg, a 2.272
metres. Si el dia hagués estat clar, hauríem anat a fer
el Céciré, un cim d’uns modestos 2.403 metres, però
que ha de tenir un panorama superb donada la seva
posició apartada de la cadena axial. Llàstima, perquè
amb prou feines tenim una visibilitat de 20 metres. Som
dins dels núvols.
El camí, perfectament balisat, voreja per sota els
desconeguts pics de Subescale i de la Coume Nere

cap a la Hourquette des Hounts-Secs, ubicada sobre
la coma del mateix nom. En aquest flanqueig canviem
el verd immaculat per un terreny més aspre, més propi
de l’alta muntanya. Som a les vacances d’estiu i no
trobem ningú, tret d’uns quants isards que ens contemplen des de l’Hourquette en qüestió. Quan hi arribem,
els ungulats ja no hi són, però la boira s’esvaeix i ens
regala una aèria i impressionant visió del Llac d’Oô,
gairebé a 800 metres per sota dels nostres peus. Hem
de vigilar, perquè el pendent d’herba és molt dret i relliscós i la temptació de fixar la vista en l’entorn sense
mirar on es posen els peus és molt alta. Visió senzillament magnífica sobre el cràter del llac, envoltat de
pendents verds que cauen a plom. Baixem seguint les
ziga-zagues del sender fins que enllacem amb el que
prové de les Granges d’Astau, on coincidim amb una
munió d’excursionistes que, com nosaltres, faran nit al
Refugi d’Espingo. El jove guarda ens pregunta on anirem l’endemà i què voldrem fer: això poques vegades
ens ho pregunten, als refugis catalans!
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Adéu a la glacera dels Gourgs Blancs
Sortim ben aviat perquè tenim davant una jornada llarga que ens ha de portar fins al Refugi de
La Soula a través del Coll dels Gourgs Blancs. Necessitem un dia net i clar, i així el tenim. Prenem el
camí empedrat que deixa el Llac d’Espingo a l’oest i
hem de parar a fotografiar el circ des de l’encisador
Llac Saussat. Seguidament, encarem la pujada al
Refugi del Portillon, amb les moles pètries del Gran
Quayrat i el Lézat a llevant. El verd dels llacs va
deixant pas a la roca polida que domina el llac del
Portillon, ja en terreny de manifesta erosió glacial.
El panorama ha canviat radicalment en aquesta
cubeta envoltada per una munió de grans cims de
3.000 metres. Els colors grisos i ocres de les roques, amanits amb el blanc de la neu i el blau brut
del glaç, dominen l’escenari: territori adobat per als
col•leccionistes de 3.000 que en poques jornades
poden sumar una vintena de grans cims. No és el
nostre interès, per bé que contemplem embadalits
les grans muralles que encerclen el llac i la resta
de les neus hivernals que encara s’arrapen als colls
superior i inferior de Lliterola. Observem les mostres de gel de l’agònic Glacier du Portillon i la resta
de la glacera que encara resisteix sota el Seil de la
Baque. És evident el retrocés glacial, fins i tot per a
ulls no experts com els nostres.
Reprenem l’itinerari i, des del darrere mateix del
refugi, seguim les fites que progressivament ens
porten a una petita llacuna que l’abasteix d’aigua.
A través d’un terreny totalment rocós, fem cap a la
base d’un dret corredor que ens menarà al cim de
la Tusse de Mountarqué, a 2.889 metres. No sembla
obligatori pujar-hi per fer cap al Coll dels Gourgs
Blancs, però és l’opció més fàcil i interessant. Probablement, és possible vorejar el Llac del Portillon,
però és un caos de pedra i, a més, exigeix superar
una barrera rocosa tallada sobre el llac, de manera que és més recomanable ascendir la Tusse de
Mountarqué. A més, el cim, ampli i planer, ens permet admirar la majestuositat de l’encaixonat Llac
Glacé, on encara suren blocs de gel, i l’estol de
grans cims adjacents. Els imponents pics Spijeoles, Gourdon i Gourgs Blancs semblen a tocar! Ens
aturem a fer un mos i a contemplar l’ extraordinari
paisatge mineral que ens envolta.
Seguim cap al sud el llom de la Tusse de Mountarqué fins que aquest es converteix en una cresta
afilada i fem cap a una bretxa; per l’esquerra unes
fites ens marquen els passos més fàcils. Després
es va vorejant la muntanya entre grans blocs (fites) fins a sortir al Coll del Pluviòmetre. De fet, per
a arribar-hi, ens guia un vell pluviòmetre rovellat
instal·lat a l’aresta. La baixada del coll, totalment
nevada i bastant dreta al principi, ens obliga a calçar-nos
els grampons i prendre el piolet. Gaudim d’un panorama d’alta muntanya. Amb el Seil de la Baque a

Per Esteve
Sabaté
l’esquena i encarats cap al Gougs
Blancs, baixem
per neu dura fins a una llacuna de desglaç d’intens
blau turquesa. Després, pedreres i congestes ens
menen cap al pendent final del Coll dels Gourgs
Blancs (2.877 m).
Les parets del Jean Arlaud i dels Gourgs Blancs
impressionen, però ens crida més l’atenció la pràctica desaparició de la glacera dels Gourgs Blancs, ja
una relíquia del nostre mapa. El gel ha estat substituït per congestes permanents que no arriben fins
al coll, per les quals baixem tranquil·lament fins a
una primera balconada, des d’on albirem el rosari
de llacs de la vall dels Gourgs Blancs. Passem pel
Llac du Milieu i després ens quedem sorpresos per
la bellesa del Llac des Isclots, on la llum procura
diverses tonalitats de blaus. Un grup de pescadors
hi han acampat i algun valent intenta arribar nedant a una de les illes d’aquest llac encisador. Seguidament, el sender, ara ben encinglerat, supera
el Llac de Caillauas, una massa important d’aigua
envoltada per llastres imponents. A la seva sortida
d’aigües, les restes de construccions dels treballs
hidroelèctrics embruten el paisatge. Una d’elles,
però, pot servir com a refugi sense comoditats.

.

Arribant a l’Estany des Isclots

Només ens queda baixar el darrer tram de la
vall fins a arribar al Refugi de La Soula. Estem una
mica cansats després de tota una llarga jornada,
però una dutxa calenta (servei gratuït) ens revitalitza. Més ens revitalitzarà encara el magnífic sopar
que ens ha preparat el guarda, on destaquen una
sopa de verdures amb espinacs salvatges de muntanya i una carn melosa amb salsa de mostassa. No
ens aprimarem. El guarda ens pregunta on anirem
el dia següent, mentre nosaltres reflexionem sobre
el tarannà que han pres alguns refugis catalans
des que s’han posat de moda les travessies tipus
Carros de Foc. Als refugis francesos no demanen
encara una bestreta en fer les reserves, sinó que
confien en la serietat dels usuaris, que avisen si,
pel que sigui, no pugen a muntanya. Deu ser que
els muntanyencs de l’altre costat de la frontera són
més formals...
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La dolçor del sud
Avui entrarem a Espanya per la Vall d’Aygues
Tortes, on sobre el mapa ens espera un camí
més planer. Realment, aquesta vall es deixa
fer tranquil·lament, de manera que es guanya
altura lentament, mentre ens aturem a llegir diverses informacions sobre la geologia, la flora,
la fauna o els usos dels camins transfronterers, situades en un seguit d’estaques al llarg
del recorregut, les quals serveixen també com
a fites. Passem pel Refugi lliure de Casaneuve, situat en el pla del mateix nom, presenta un
estat magnífic, incloent-hi uns quants matalassos en bon estat al pis superior. Algú, però, hi
ha deixat la seva brossa. Per sabut, no deixa
d’amoïnar-nos que això succeeixi en el nostre
col·lectiu. Massa deixalles, plàstics i mocadors
de paper embruten l’alta muntanya pirinenca.

Lliris a la Vall d’Añes Cruzes.

L’altiva carena dels Bachimala tanca la Vall
d’Aygues Tortes per l’oest. De fet, fa estona
que contemplem la seva roca rogenca; ens indica que la dolçor de la vall canviarà en el moment d’enfilar-nos cap al Port d’Aygues Tortes.
Així serà. El port es pot assolir per un itinerari
directe molt dret o un altre, també bastant dret
al principi, que encara el Petit Bachimala per
després girar cap al sud. Prenem la segona
opció, marcada com a HRP en el mapa francès. Malgrat ser més suau que la pujada directa, suem la cansalada durant una bona estona entre fites i restes quasi imperceptibles de
corriols. Després ens queda flanquejar cap al
coll (2.683 m), on una estaca ens recorda que
el pas fronterer era utilitzat per fer transports
amb mules. Pobres animals, ens diem! Ens trobem amb un parisenc que fa una travessa en
solitari. Fins ara, no havíem trobat ningú!
D’entrada, el camí baixa còmodament fins
que s’apropa a un torrent que davalla encaixonat entre roca cap al fons de la Vall d’Añes
Cruzes. El seguim per la seva riba esquerra
sobre terreny herbós incòmode i dret fins a
creuar-lo un moment per a evitar uns blocs i
tronar-lo a creuar un altre cop i superar uns
pocs blocs més.

Per Esteve Sabaté

Baixant des del Port de La Madera vers la profunda Vall de Rioumajou.

A partir d’aquí, ja a la vall, el panorama es
dulcifica i s’obre, baixem suaument entre prats
engalanats amb flors de tota mena: didalera
púrpura, estols de lliris de muntanya, semprevives, etc. És un contrast important amb la roca
roja pissarrosa de la cresta del Bachimala, o
els esquistos i la roca calcària del Posets, també ja a la vista amb tota la seva majestuositat.
Amb el Coll del Senyal de Biadós a la dreta, coincidim amb el GR-11 que procedeix del
Port de Chistau i del Refugi d’Estós. El camí
ens regala vistes àmplies sobre el Posets i els
dreturers itineraris que des d’aquest costat de
la muntanya hi menen. També aquí el gel que
resisteix a l’ombra d’aquest gegant sembla ja
residual. Arribem a les Bordes de Viadós i al
seu refugi. Des de la porta estant, els turistes
que hi han arribat en cotxe admiren astorats les
seves parets multiformes. I, realment, al seu
costat, el Pic de la Forqueta, malgrat ser un
3.000, sembla ben poca cosa. S’agraeix sopar
a les 8 de la tarda, una hora més tard que als
refugis francesos, però ens adonem que aquí
els comensals aixequen massa la veu. Resulta curiós comprovar la impermeabilitat, encara
avui dia, de les fronteres: als refugis francesos
hi havia molt pocs visitants del sud, i a Viadós
pràcticament no trobem francesos.

Arribant al Refugi d’Espingo.
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Cauarère o La Madera
L’última etapa del nostre periple pirinenc ens ha
de portar altra vegada al costat francès, ja que tenim un cotxe a Rioumajou. En mirar-nos els mapes,
el francès parla del Port de Cauarère, mentre el
de l’Alpina parla de Port de la Madera. Però no els
marquen al mateix punt geogràfic exactament, tot i
que es troben molt a prop. Esperem sortir de dubtes a dalt. Ja en aixecar-nos, veiem que el temps
ha canviat: massa núvols de bon matí i un fort vent
de sud ens fan pensar que el dia, en un moment o
altre, es torçarà. Tirem cap a la pista que penetra
per la Cinqueta de la Pez, la qual deixem a prop
del Refugi de Tabernes per a prendre un sender
marcat com a PR fins al gual “Vado de Bachimala”,
punt (pal indicador) on l’itinerari s’orienta a l’oest i
comença a pujar suaument per un bosc de pi negre
propi del costat meridional pirinenc. Més amunt,
sobre els 2.200 m, el bosc deixa pas a les pastures
en un evident terreny càrstic i el coll, que encara
és lluny, es fa ben visible. Mentre pugem, observem
l’imponent Pic Culfreda, al qual teníem la intenció
d’ascendir donat el panorama que, segons les
guies, s’hi pot albirar. No ho fem, perquè el vent és
cada cop més fort i els núvols negres amenacen.
No val la pena.
Quan atenyem el coll, després de passar sota
la curiosa Penya Millarioux, arribem a la conclusió
que la Madera i Cauarère vénen a ser el mateix i
que hi ha un embolic de topònims en els mapes
(sol passar). Som en un terreny mineral, de pedra
totalment negra amb esquitxos herbeis, un tipus de
sòl negrós que recorda el de la pampa argentina.
Parem a contemplar-ho i a verificar el dur descens
que ens espera fins a Rioumajou. El vent s’ha fet
més fort encara i el dia es complica més, de manera que tirem cap avall per les traces més evidents
de camí. Aquest, que s’insinua sobre una tartera

de pedra llisa bastant relliscosa, és molt dret i ressegueix
fins al bosc la riba esquerra del Torrent de Cauarère,
encaixonat i molt abrupte, salvatge, de pedra
tan fosca com el to d’un cel ja totalment cobert.
Sort dels bastons! Si ens agrada és precisament
per aquest caràcter tan aspre. Cal parar atenció
en alguns punts d’aquest descens quan l’itinerari
s’apropa al torrent. Ja al bosc, el sender es converteix en un camí ample que també baixa fort i
ens diposita al fons del circ, davant de l’ Hospice
de Rioumajou. Són més de 1.100 m de desnivell en
poc més d’una hora!
L’Hospice de Rioumajou podria ser un enclavament excursionista, però els seus gestors l’han
convertit en un petit restaurant orientat al turista.
Hi ha un espai habilitat com a refugi lliure, però
sembla que només és obert a l’hivern. Segurament,
és massa poc en relació a les possibilitats que ofereixen les abruptes muntanyes que envolten aquest
espai. Tornant la mirada enrere, a l’abrupta baixada,
i valorant el mapa blau de l’IGN francès observem
que aquest marca la possibilitat d’un descens més
suau abans de la Penya Millarioux, uns centenars
de metres més al sud, el qual ressegueix la riba
esquerra del Torrent de Millaroux i està marcat com
a HRP. Segons el mapa, ha de ser més còmode. En
qualsevol cas, estem satisfets pel recorregut fet en
el seu conjunt i ens sentim molt afortunats d’haver
trepitjar alguns paratges relativament allunyats de
les rutes més clàssiques d’ascensió als innombrables grans cims que hi ha per aquestes contrades. Ens donem per ben pagats amb les grans diferències de paisatges que ens hem trobat al llarg
d’aquest recomanable itinerari pel cor del Pirineu
axial. Tots els colors del Pirineu ens han acompanyat
al llarg de les quatre jornades de ruta i, en tornar a
casa, ens sentim més rics en experiències.
Víctor Badenas i Moragas
Joan Guasch i Murtra

Cartografia: Carte de Randonnées n. 4 Bigorre, n. 5 Luchon
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AIXÍ HO HEM TROBAT I AIXÍ HO DEIXAREM?

R

ecentment, em sovinteja una
mena de qüestionament semblant al del gran filòsof madrileny
que, de manera reiterada, com un mantra, es pregunta insistent: per què?
Em passa el mateix. “Per què?”, em
dic. Per què encara la gent que diem
ser catalans no proclamem la independència d’aquest imperi que ens estrangula econòmicament i fa menyspreu de
la nostra llengua i cultura?
Com que són hàbils coneixedors i experts en colonialisme, saben on tenim
els botons que activen l’enuig i el cabreig; i, el que és pitjor, cerquen la submissió i la humiliació sistemàtica. Però
es veu que, amb els anys, la gent es va
acostumant a les situacions. Adaptabilitat, flexibilitat, conformitat, tant se me’n fot: acolloniment.... Em pregunto si, d’això, és el que
en diuen “Síndrome d’Estocolm”. Formar part d’aquest corrosiu club espanyol ens alimenta la
queixa, ens dóna arguments per a sentir-nos amb la dosi diària d’emprenyament.
Tots sabem que això no ens agrada, que no ens hi sentim còmodes. Tanmateix, mentre ens
planyem, no actuem; concentrats en la queixa, no prenem les decisions per a donar el rumb
precís al nostre país.

Visca Catalunya!
Antoni Sabaté
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Recull de publicacions
PerMUNTANYES
Esteve Sabaté
DE L’ALT
GAIÀ

CÓRRER
O MORIR
Kilian Jornet
Kilian Jornet Burgada, nascut a Sabadell el 1987, va
passar els primers
anys de la seva
vida al refugi de
Cap de Rec i ja de
ben jove es va interessar per l’esquí
i el món de l’alta
muntanya.
Als cinc anys ja
havia
culminat
l’ascensió a l’Aneto
i als Posets. Als
deu anys va completar la travessia
integral dels Pirineus.
Actualment, és quatre vegades campió mundial de
skyrunning –una de les proves físiques més dures del
planeta- i tres vegades campió de l’Ultra Trail del Mont
Blanc (2008-2009-2011) -la del 2010 no es va realizar- a
més d’haver obtingut altres fites importants tant en curses de muntanya com en esquí nòrdic. El seu palmarès
és tot un rècord per a qualsevol esportista de qualsevol
especialitat.
Córrer o morir és el diari d’un guanyador, una filosofia de
vida, una lliçó exemplar per a tots nosaltres.

QUEROL, MONTAGUT, CASTELL
DE BIURE, SANT
MIQUEL DE
MONTCLAR, SANT
MIQUEL DE LA
BRUFAGANYA,
VALLESPINOSA

Escala 1:20.000
Aquest mapa cobreix una important zona de la Conca
de Barberà que fins ara no disposava de cartografia
excursionista, malgrat el seu interès paisatgístic i monumental. Felicitem l’Editorial Piolet per la seva tasca
de divulgació de les comarques tarragonines. El mapa
inclou les serres de la Brufaganya, Ancosa, Montclar,
entre d’altres, així com l’important patrimoni de pedra
seca, els castells del Gaià, el traçat dels GR i PR de
la zona, etc. Una eina essencial per als excursionistes
que vulguin visitar aquest sector.
Editorial Piolet, Juliol de 2011

Ara Llibres. Juliol de 2011. ISBN: 978-84-92907-38-0

Montsec

DP: B-27107-2011

VIATGES I
LITERATURA
EN NARCÍS
OLLER

20 excursions
des de l’alberg
Montsec-Mur

Jordina Gort
Oliver

Jordi Solà i Mas
Jordi Solà i Mas (Badalona, 1957). Viu al
Pallars Jussà des de
1993. Llicenciat en
antropologia, ha fet
diversos treballs de
recerca etnogràfica
al Motsec i treballa
com a consultor en
desenvolupament
i patrimoni cultural.
És autor del llibre: La muntanya oblidada. Economia
tradicional, desenvolupament rural i patrimoni etnològic al Montsec. La guia conté 20 itineraris a peu, BTT i
en cotxe, on la història, la cultura i l’antropologia tenen
una consideració preferent que complementa el valor
natural i paisatgístic de cada itinerari.

Quaderns
de Vilaniu 59
Aquest treball és
una descripció i
anàlisi dels viatges
que va fer Narcís
Oller al llarg de la
seva vida.
Oller va viatjar tres cops a París, un a Vichy, un altre a Espanya i un a Itàlia. L’anàlisi mostra la relació i influència que
aquests sis viatges van tenir en la literatura de l’escriptor
Narcís Oller. Al llarg de l’estudi, es pot observar la influència dels viatges a París, que el posen en contacte amb
escriptors com Émile Zola i Edmond Goncourt; s’hi veu
també la influència dels corrents literaris vigents com el
Naturalisme, els contactes i el reconeixement dels escriptors espanyols o l’admiració per l’art i la bellesa d’Itàlia.

Cossetània Edicions. Col·lecció Azimut 119
Març de 2011 ISBN: 978–84-9791-799-5

Institut d’Estudis Vallencs. Valls. Maig de 2011.
ISBN: 0212-1921
Marta Roig
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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “ACTIVITATS 2010-2011”

P

er quart any consecutiu i amb motiu de la Festa Major de l’Espluga, el divendres 29
de juliol a les 12 del migdia, a la Sala Llucià Navarro del Casal, es va obrir al públic
l’exposició fotogràfica ACTIVITATS 2010-2011 que organitza la Secció Excursionista
del Club Atlètic Espluguí. Van assistir a l’apertura la Regidora d’Esports i altres membres
de l’Ajuntament de l’Espluga. L’exposició d’enguany constava de 16 pòsters on es podien
veure fotografies d’activitats de muntanya i de viatges, tant individuals com col·lectives,
realitzades per membres de la Secció Excursionista. L’exposició va estar oberta fins al
dilluns 1 d’agost i enguany, novament, l’assistència de públic es va veure incrementada
respecte a la de l’any anterior.

***

NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ
En el transcurs del darrer trimestre s’han donat d’alta a la nostra entitat els companys:
			

Julio Diaz Mañé
Josep Mª Mercadé Teixidó
Miguel Soriano Cerrillo

Isabel Solé Josa
Manuel Garcia Madrid
Isabel Sales Coderch

Benvinguts!
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