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EDITORIAL

P

enso que són les tradicions els substrats dels pobles, allò de què es nodreixen
les successives generacions, la motxilla que ens anem rellevant. Per les festes del solstici d’hivern, tenim una colla de costums, entre els quals, celebrar el
Nadal, Cap d’Any i Reis. Aquestes celebracions tenen en comú el retrobament familiar al voltant d’una copiosa taula, on es comparteixen moments amb la gent propera.
L’efímera claror diürna i la fredor estacional conviden a envoltar-nos de caliu humà.
De fet, tota activitat d’aquests dies es presta a ser festejada amb colla: els àpats,
fer cagar el tió, anar a rebre els Reis... Sense oblidar les prèvies, com ara fer arribar
noves i felicitacions als qui són lluny, la decoració de la llar i fer el pessebre.
Quina feina tan gratificant muntar el pessebre! Tornar a veure aquelles figuretes guardades tot l’any! L’experiència dels grans, l’entusiasme dels menuts. Plegats
col·laboren i estudien els canvis en el muntatge de cada element. De vegades, hi ha
un nou fitxatge, o bé alguna apedaçada amb pega: la pota d’un camell o el coll d’un
ànec... sobretot quan són de fang. La imaginació a l’hora de recrear l’escena bíblica
resulta sorprenent, sempre intentant mantenir una justa escala en la construcció.
Així, contemplem sínies mogudes per riuets, deserts amb palmeres, altes i nevades
muntanyes al fons, ja tocant a la paret: una mostra d’enginy i, sobretot, d’amor per
part dels constructors. Segueix havent-hi cases que l’aconsegueixen tan lluït que és
de visita recomanada. Grans i menuts han gaudit del muntatge i, com a amfitrions,
se senten cofois que la seva obra pugui ser protagonista un any més de l’admiració
del veïnat. Enguany, a l’Espluga gaudirem d’un pessebre amb figurants reals a la
part alta del poble. La idea no és novella: fresc és el record de quan dins la cova de
la Font Major també hi va ser representat un pessebre vivent.
El pessebre també va evocar un motiu musical d’alta volada, un oratori; el que va
compondre Pau Casals amb textos de Joan Alavedra extrets del Poema del Pessebre. L’oratori El Pessebre és una extensa obra per a orquestra, cantants solistes
i coral, a l’estil dels grans del barroc - Oratori de Nadal de J. S. Bach o El Messies
de J. F. Händel. El de Casals fou estrenat l’any 1960 a Acapulco (Mèxic). En aquells
temps grisos, diversos van ser els països en els quals va ser interpretada i cantada
en català la versió original d’aquesta obra, de manera que es feia conèixer arreu
una de les tradicions més nostrades. En el poema hi ha un fragment, el cor dels
camells, on aquests soferts animals expressen el cansament i l’enyorança del seu
país d’origen, simbolitzant el llarg exili. Tot i la dramàtica queixa, conté unes paraules
que em fan certa gràcia:
Que en són, de pesats,
els pendents sobtats
d’aquestes muntanyes!
El Tres-pamets era el renom que tenia un fuster local de principi de segle passat,
devot aficionat a fer el pessebre anual a la seva llar. En ser fuster, la destresa en els
detalls de construcció era admirable i, a l’hora de sorprendre els visitants, aconseguia deixar-los bocabadats pels acabats de l’obra. Gairebé tot era perfecte; no obstant, hi havia un detall que disgustava el Tres-pamets: com n’eren, d’irreverents les
visites davant la recreació del Naixement. Manifestacions entusiastes, cridòria, dits
senyalant, rialles...calia cercar una solució a aquest desori, i la va trobar. Va construir
un pessebre ran de terra, l’únic punt de guaita del qual era una espitllera horitzontal
-com el forat d’una bústia- a una alçada d’uns tres pams de terra. Això reduïa a un de
sol els interessats a concentrar-se en la visió, alhora que l’obligava a fer-ho agenollat.
Antoni Sabaté
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Diumenge, 8 de
gener

Muntanyes de Prades. Alforja – Cova del Baleta – Balcó
del Peiró – Mas d’en Rei – Coll de la Salve – Alforja.

Matinal

Diumenge, 22 de
gener

Construccions de pedra seca a l’entorn de Solivella. Itinerari
guiat per Manel Martínez, autor del llibre “Arquitectura rural”.

Matinal

Diumenge, 5 de
febrer

Serra de Queralt. Bellprat – Castell de Queralt – Grony de
Miralles – Mare de Déu de la Roqueta – Cal Maginet.

Matinal

Serra de Montsant. Pantà de Margalef - Barranc de la Taverna - Racó del Teix – La Cogulla - Grau de la Rovellosa
– Grau de les Figueres – Pantà de Margalef.
Diumenge, 4 de Entorn de Conesa. Conesa – Pla de Maria – Saladern –
març
Lo Molí – Conesa.
Diumenge, 18 de Serra del Montsec. Corçà – Ermita de la Pertusa – Refugi del
març
Mas Carlets – Congost de Mont-rebei – Retorn a Corçà.

Diumenge, 19 de
febrer

Tot el dia

Matinal
Tot el dia

Ermita de la Pertusa – Pantà de Canelles
NOTES D’ORGANITZACIÓ
- El punt de trobada és a l’aparcament de la Font Baixa, a l’hora indicada a 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 participar en l’activitat, 18 anys.
- Poden participar-hi 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 participar en les sortides cal ser soci del Club Atlètic Espluguí. Les persones no sòcies podran fer tres sortides per conèixer
l’entitat, després s’hauran d’associar per 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 a desenvolupar.
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 realitzar 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 SOBRE L’ACTIVITAT INFORMADA
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

2-10-2011

Els Dedalts de Vandellòs
(Serra de Vandellòs - Baix Camp)
Itinerari: Vandellòs – Graus de Vandellòs – Els Dedalts – Coll de la Creu – Castelló – Vandellòs.
Recorregut: 8,5 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 460 m

Sortim a les 9:10 de Vandellòs pujant pel Carrer dels Dedalts
(S). Deixem a banda dreta el camp de futbol i sortim del poble pel
Camí dels Fontanals, que conserva l’antic empedrat. Pugem pel
bosc entre pins i alzines. Al front s’alcen els penya-segats del Mirador dels Dedalts. Fem cap a la pista carenera (625 m), des d’on
es divisa, al nord, una bella panoràmica de la Serra de Llaberia i
de les muntanyes de Pratdip. Als nostres peus tenim la vall

S

ituats a migdia del poble de Vandellòs, els Dedalts formen
part del massís calcari de la serres de Tivissa i de Vandellòs. La part superior d’aquests paratges és seca i àrida en
extrem i la roca aflora gairebé pertot arreu; això fa que només hi
creixin matolls, comptats pins i algunes alzines escadusseres.
Les ruïnes d’antics masos i corrals, així com la presència dels
camins empedrats que pugen als Dedalts des de Vandellòs i el
poblet de Castelló, posen de manifest que els migrats recursos
d’aquestes muntanyes foren aprofitats pels veïns d’aquestes viles. L’afany per conèixer les nostres comarques ens ha impulsat
a visitar el paisatge alterós i solitari d’aquestes muntanyes del
mestral tarragoní.

dels pobles de Vandellòs, Castelló i Masboquera. Seguim pel GR
192 (E) i fem cap a la part superior dels cingles de Castelló. Per
migdia i ponent, destaquen altes carenes rocoses i torrents pedregosos. Arribem al Coll de la Creu, on trobem la pista que va
substituir el camí dels Graus de Castelló. Un vers en una placa
commemorativa, diu: Els Graus de Castelló: A Castelló la presó,
a Vandellòs la cadena, tornem-nos a Castelló, que és la presó
sense pena.

Baixem fortament per pista (N) fins al poble mig abandonat de
Castelló, on trobem un grup de persones treballant en la reconstrucció d’algunes cases i en la recuperació de l’entorn. Seguim
pel bonic camí que baixa a Vandellòs (N-NW), sovint empedrat,
fins a trobar la carretera, la qual evitarem girant a l’esquerra (W)
i seguint, entre conreus, el PR que ens conduirà fins a Vandellòs.
Arribem al poble a les 12:50 havent gaudit d’un matí esplèndid.

Ressenya: Antoni Ferrando
Fotos: Antoni Sabaté I Antoni Ferrando.
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

Ara el camí vers gregal segueix fins al Convent d’Ancosa. Fundat el segle XII pels monjos de Valldaura de l’Orde del Cister,
actualment resta abandonat i en estat ruïnós. Abans d’arribar-hi,
trobem a mà dreta una vertadera joia de l’arquitectura popular,
un pou de pedra seca que té una profunditat de 9 m per 3 m de
diàmetre i està culminat amb una cúpula.
Som de nou a la pista i seguim pujant suaument; d’ aquesta
manera, arribem al Coll del Corral, a 760 m d’alçada, on trobem
una cruïlla de camins amb un pal indicador. Nosaltres prenem el
ramal de l’esquerra que, vers mestral, s’endinsa pel bosc fins a
trobar un corriol senyalitzat que, a la nostra dreta, ens duu ran
de cingle, on podem observar una curiosa cavitat anomenada
Salt del Gos, la qual comunica amb la balma que tenim sota els
nostres peus. Seguim el corriol fins a retrobar la pista i caminen
per una pineda on podem veure els efectes de la sequera que fa
temps que pateixen els nostres boscos.

16-10-2011

La Plana d’Ancosa
(Serra d’Ancosa - Anoia)
Itinerari: Ctra C-37 Km 44 - Avenc de la Plana
d’Ancosa - Roure de la Plana d’Ancosa - Convent
d’Ancosa - Coll del Corral - Pintures rupestres Cova de Valldecerves - Sant Jaume de Valldecerves - Ctra C-37
Recorregut: 11,5 Km
Dificultat: baixa
Desnivell: 412 m

Arribem a frec d’una vinya, a la dreta de la qual s’albira l’Ermita
de Sant Jaume de Valldecerves, del segle XII. Prenem un petit
sender que comença just abans d’arribar a la vinya, ens endinsem
pel lloc anomenat el Clot de la Cova i, per un terreny força costerut,
arribem a un petita balma on podem contemplar les pintures rupestres de Valldecerves. Tenen una antiguitat d’entre 3.500 i 3.000
anys, estan inscrites dins l’estil del conegut art llevantí i hi és clarament visible la representació d’una cabra hispànica. Davallem i
seguim una estona més fins a arribar a la capçalera del barranc on
podem veure la Cova de Valldecerves, indret en el qual, probablement, habitaven els autors de les pintures, ja que s’hi han localitzat
restes que oscil·len entre el Neolític cardial i l’època ibèrica.

A

vui la nostra ruta ens porta per la Plana d’Ancosa, dins la
comarca de l’Anoia, a tocar de l’Alt Penedès i l’Alt Camp.
Es tracta d’ un paisatge calcari d’aspecte aspre i ressec.
Tot i això, durant la ruta farem descobertes sempre interessants
per a l’excursionista.
Comencem a caminar per una pista asfaltada vers sol ixent i,
amb poca estona, arribem a una cruïlla; tenim davant nostre el
Mas i l’Ermita de Sant Jaume de Valldecerves. Prenem el ramal
de la dreta, tot passant pel costat de Cal Cortei, seguim la pista
que puja de manera suau, però constant, fins a arribar a un tallafoc, girem a mà esquerra i remuntem en fort pendent, passem a
frec d’ una torre d’alta tensió: som a uns 740 m d’alçada i tenim
davant nostre la Plana d’Ancosa, feréstega i solitària. Davallem
suaument per a anar a trobar el Torrent de la Llançana; després
de remuntar de nou, el camí ens porta fins a l’Avenc d’Ancosa,
un engolidor natural d’uns 30 m de fondària que fou explorat per
primera vegada l’any 1907. Reprenem de nou la ruta principal,
que ens acosta fins al Roure d’Ancosa, arbre declarat monumental. Al voltant de l’espectacularitat d’aquest arbre, fem una
parada per a recuperar forces tot esmorzant.

Desfem el camí i, entre vinyes, passem pel costat de Sant Jaume de Valldecerves i Cal Pere Gomà, on retrobem la pista asfaltada que ens ha de portar de nou als cotxes.
Ha estat una ruta variada i tranquil·la, durant la qual hem conegut indrets interessants, alguns creats per la mà del home i
d’altres, per la pròpia natura, però tots són part d’un patrimoni
que ens cal respectar per a poder-ne gaudir nosaltres i les futures generacions.
Ressenya: Amadeu Rodriguez
Fotos: Antoni Sabaté Esteve Sabaté
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

30-10-2011.
El Montseny
Itinerari: Coll Bordoriol - Coll Pregon - Matagalls.
1697 m - Coll Pregon - Sant Marçal - Les Agudes.
1705 m - Turó del Home. 1706 m - Font de Passavets.
Recorregut: 20 km
Dificultat: mitjana
Desnivell: 1275 m

Desfem la ruta fins al Coll Pregó i, vers llevant, ens dirigim al
Coll de Sant Marçal. El descens és suau fins a arribar al Pla del
Parany; a partir d’aquí, el camí comença a baixar en fort pendent.
Tenim davant nostre la propera fita de la ruta d’avui, el cim de les
Agudes, de 1.705 m. Un cop arribats al Coll de Sant Marçal, a
1.106 m, seguim les marques del GR 5-2 que, vers llevant i per
una pista entapissada per les fulles de la fageda, ens duu fins
al començament del corriol que, fent llaçades i en fort pendent,
posa a prova la resistència del grup, el qual, a hores d’ara, ja
nota els efectes de la duresa de la ruta. Ens trobem a l’indret
anomenat Emprius de les Agudes. Pugem, embolcallats per la
boira, per un paratge solitari i encisador alhora. Per això, tot i
la duresa de la pujada, l’afrontem amb decisió i bon humor. Un
cop arribats al Coll de les Agudes, fem un descans per a dinar i
contemplar la panoràmica que se’ns obre al voltant. Després de
pujar al cim de les Agudes, prenem el sender que, tot carenejant
vers garbí, ens porta al peu del Turó del Home, punt més alt del
massís, a 1.706 m.

A

mb el petit trasbals que representa el canvi d’hora –perquè
avui és el primer dia d’horari d’hivern-, sortim puntualment
de l’Espluga a les 7 del matí. Aquest cop ens dirigim al
Parc Natural del Montseny. Al Massís del Montseny, hi trobem
representada una síntesi dels principals paisatges de l’Europa
occidental. A més, aquest va ser el primer espai natural protegit en forma de parc natural, ja que l’any 1928, amb un decret
d’Alfons XIII, es varen prendre les primeres mesures per tal de
protegir-lo.
Després de deixar una part dels vehicles a l’aparcament de
la Font de Passavets, a prop de Santa Fe, ens dirigim a Coll
Bordoriol, a 1.089 m d’alçada, on s’inicia la ruta d’avui. Comencem a caminar mentre observem el primer objectiu: el cim del
Matagalls, de 1.698 m. Prenem un sender que s’enfila des de
l’aparcament vers garbí i, en poca estona, trobem una pista, la
seguim a la nostra esquerra fins al Coll de Joan, on veiem una
cruïlla. Prenem el ramal de la dreta, que ens duu a la Font de
Llops. El bosc es presenta humit a causa de les intenses pluges
que per fi han arribat; això, unit a la gran varietat cromàtica que
la tardor ens regala, ens fa gaudir d’un vertader espectacle per
als sentits. A partir d’aquí, el camí comença a enfilar-se de valent fins a arribar a Coll Pregó, on fem la parada per a esmorzar.
Després de recuperar forces, reprenem la marxa fins al cim del
Matagalls. El paisatge que tenim davant nostre és esplèndid: la
fageda en primer terme amb els tons groguencs i vermellosos;
més enllà, les Guilleries, el Collsacabra, les muntanyes garrotxines, el Bassegoda, el Comanegra...

Comencem el descens i podem contemplar davant nostre una
concentrada clapa d’avets, és l’avetosa del Turó del Home, la
més meridional d’Europa. Seguim la pista mentre gaudim dels
contrastos que produeix la claror de la tarda sobre la fageda i
l’avetosa.

Finalment, hem de treure els frontals, perquè la foscor envaeix
la fageda: el canvi d’horari ha escurçat el dia. Amb aquest toc
d’aventura, arribem a la Font de Passavets, on tenim una part
dels cotxes. Hem fet un desnivell acumulat de més de 1.200 m i
hem gaudit d’uns paisatges espectaculars; cansats, però satisfets, ens acomiadem del Montseny.

Ressenya: Amadeu Rodríguez
Fotos: Antoni Sabaté .
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

13-11-2011.
Avencs i gorgs de la Febró
		
(Muntanyes de Prades)
Itinerari: Font del Pubill - Avencs de la Febró - Pla de
l’Agustenc - GR-7 - Els Gorgs - La Gorgina - Forn
teuler del Salvador - la Febró - Font del Pubill.
Recorregut: 14,5 km
Dificultat: mitjana
Desnivell: 545 m

Visitem la primera sala de la cavitat; aprofitem per fer-nos-hi
una foto agrupats al voltant d’una formació que apunta cap al
sostre amb majestuosa elegància.

Esmorzem al Pla de l’Agustenc, allí ja trobem el GR 7 que ens
portarà fins al Mas dels Frares, a la carretera T-704. Només de
creuar-la, ja anirem fent el descens fins a arribar als petits i encaixonats barrancs. Tot i les pluges recents, no han estat suficients per a poder contemplar en tota la seva esplendor la bellesa dels salts d’aigua dels gorgs: els superiors estan gairebé
estroncats. Tanmateix, la visita val la pena; contemplem com la
suma dels petits barrancs van engreixant el que serà el corrent
principal, que menarà el seu cabal al Riu Ciurana.

M

atí gris, rúfol: temps de tardor. Hem sortit mitja hora més
aviat que de costum, perquè ens espera una bona caminada. La sortida té un recorregut d’uns quinze quilòmetres, interessants i, alhora, variats i sorprenents.
Deixem els vehicles a la Font del Pubill, a prop del poble de
la Febró, amb el Riu Ciurana als nostres peus. Enfilem per la
pista i, poc després, seguim per senderó; remuntem el Grau dels
Avencs fins a albirar el solc. Primer, cobert com està de vegetació, no aparenta grandària, però, a poc a poc, l’envergadura de
la seva profunditat va resultant impressionant. La sorpresa va
en augment en entrar-hi, mentre prestem absoluta atenció tot
baixant per unes roques molles de la humitat de la nit.
Un profund tallat de parets verticals i paral·leles, que vistes des
de dins ens empetiteixen, fa que les dimensions d’aquest avenc
es dilatin en el seu interior.

Una llarga pista ens portarà fins al poble de la Febró. De camí
de tornada, ens trobem les runes d’un antic forn de teules. Els
núvols ens van anunciant que el cel vol descarregar. Fem justet;
quan arribem als cotxes, comença el ruixat.
Ressenya: Antoni Sabaté
Fotos: Antoni Sabaté, Esteve Sabaté
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Ressenyes de les darreres sortides
27-11-2011

Per Esteve Sabaté

Serra de les Guixeres

La Lluïsa, en aquest tram, ens dóna a conèixer una varietat
de pi anomenat “pi rodé”, de fulles i pinyes més grans i que es
confon amb el pi pinastre.

Itinerari: : La Riba – Coster de la Cansaladeta – Torre
del Petrol – Coll de la Sivina – Via Romana – Coll
Vell – GR-7 – Vilaverd – La Riba.
Recorregut: 15,8 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 685 m

Ens reagrupem, baixem uns vint metres i prenem el primer
trencall a l’esquerra per un pendent una mica exigent. La pista és
ombrívola, hi trobem diferents bolets i moltes falgueres; a poc a
poc el paisatge és més obert i ja veiem l’Illa i, més endavant, la
Conca. Seguim la pista que ara baixa fins a trobar un creuament,
llavors anem cap a l’esquerra en direcció Vilaverd, que en pocs
minuts ja veiem. Passem per un tram anomenat Les Fontetes,
d’on es recull aigua per a regar alguns dels conreus d´avellaners
i olivers que són a la part més baixa.

U

na vegada més, ens trobem a la Font Baixa per anar fins
a la Riba. Preparats els bastons i les gorres, ens dirigim
al nucli de població anomenat La Ràpita i ens enfilem
pel sender que indica el Puig Cabrer. Anem deixant enrere les
últimes cases i entrem en un terreny costerut amb una vegetació
de garrics i algun margalló. De seguida veiem la Torre del Petrol;
pugem passant per la carena i ja som al seu peu. Allí gaudim de
les vistes espectaculars del Camp de Tarragona, el Puig de Marc
al davant i, al darrere, la cresta de les Guixeres.
La torre es bastí durant la segona guerra carlina (1846-1849)
per ordre del comandant liberal Manuel Orozco, conegut com el
Petrol, i es creu que es va construir sobre les restes del castell
de la Riba, datat al 1176.

Ja som al GR 7 i el seguim. A l’esquerra, deixem Vilaverd i
sempre pel marge esquerre del Francolí anem seguint una pista
molt clara i recta fins que es converteix en un sender una mica
costerut, però amb alguna vista bonica del curs del riu. En poc
temps, arribem al Molí de l’Estret i només ens queda un petit
tram per la carretera fins a arribar a la Riba, on acabem la sortida. Busquem un bar per a fer el beure, però, malauradament,
està tancat, així que ens acomiadem i fins a la propera.

Seguim la ruta, davallem per un sender que pren direcció nord i
fem cap a la pista que va de Picamoixons a Fontscaldes. És hora
d’esmorzar i ho fem en un lloc arrecerat. Un cop hem recuperat
forces, seguim en direcció al Coll de la Sivina, on entrem dins
d´una barraca de pedra seca i després comencem a baixar uns
quinze minuts fins a trobar el trencall a mà esquerra que ens
porta per una via romana molt deteriorada, el Coll Vell.

Ressenya: Joan Poblet
Fotos: Antoni Sabaté
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Per Esteve Sabaté

Serra de Montsant

d’arbres, que és força solitària. Seguim i passem a la vora de la
Cova de les Gotetes; el Barranc del Vidalbar comença a obrir-se.
Trobem una esllavissada i girem a la dreta: podem contemplar la
Bitlla o el Frare. Trobem la Font de Canaleta i seguim pel camí de
les Pletes, que deixem per anar a l’esquerra: en quinze minuts
arribem al Pont Natural, espectacular com sempre. L’enorme pedra foradada amb els Ventadors al fons fa posar la pell de gallina.
Tornem a iniciar la marxa i anem en direcció est per un sender
molt carregós i sempre per sota la cinglera.

Itinerari: : La Morera – Grau de la Grallera – Comellar de l’Albert – Cova Soronelles – Font de Canaletes – Pont Natural – La Llibreria – Cova de l’Ós
– Grau de l’Agnet – La Morera.
Recorregut: 13,2 km
Dificultat: mitjana
Desnivell: 860 m

En uns quaranta minuts, ens plantem a la Llibreria, que és un
cingle esberlat amb uns grans blocs de pedra verticals recolzats
els uns amb els altres com uns llibres en una llibreria, formant
uns passadissos que comuniquen entre si. En hi endinsem durant una bona estona i contemplem unes heures i uns grèvols
d’una mida extraordinària.

A

vui ens trobem per a fer una sortida de tot un dia. Aquest
cop ens desplacem a la Morera de Montsant, on arribem
després d’una hora de camí, un bon grapat de tombs i una
boira intensa que ens ha acompanyat durant tot el viatge. Quan
arribem a la Morera, podem veure que la boira queda a les fondalades i es veu el Montsant ben net de núvols. Mentre preparem
els estris, van arribant companys de la Vilella i de Valls, que ens
acompanyaran.
Anem per feina i comencem a pujar pel Grau de la Grallera amb
un pendent molt suau. Quedem embadalits per les vistes de la
boira i passem davant del “rei i la reina”, que, altius, sembla que
també estiguin contemplant les vistes.

Seguim pel sender fins a trobar el camí de les Pletes. Anirem
a la dreta i, després de pocs metres a l’esquerra, pujarem pel
Grau del Bous fins a la Cova de l’Ós. Caminem uns quinze minuts més i, aproximadament a les dues del migdia, parem per a
dinar; sota un sol magnífic, contemplem les vistes del Barranc
dels Pèlags que ens han acompanyat bona part del matí. Un
cop hem descansat, continuem i aviat enllacem amb el GR 171,
que ens porta a la Serra Major i al Grau de l’Agnet; abans, però,
hem guaitat damunt la Roca Falconera per a contemplar una
de les millors vistes del poble de la Morera. Malauradament, la
boira ha tapat durant tot el dia bona part del Priorat i ens deixa
veure només un mar de núvols. Ens queda baixar i cal anar amb
compte amb les relliscades. Així ho fem i, sense cap contratemps
remarcable, arribem a l’aparcament i acabem la jornada fent un
beure a l’únic bar del poble, on recuperem forces. Fem una mica
de tertúlia, ens emplacem per a una altra ocasió i ens desitgem
bones festes.

Passem el Corralot i comencem la Canal del Codolells, que ens
porta dalt de la Serra Major, on ens reagrupem, respirem una
mica i davallem en direcció nord-oest cap al Comellar de l’Albert.
Passem encaixonats pel fons del barranquet per un sender pedregós i una mica tapat de vegetació. Seguint fins a la Cova del
Soronelles, hi ha una gran balma en un lloc ben obac, on esmorzem. Hem agafat forces i continuem. Som a tocar del Clot
del Guasch, on hi ha un grup important de teixos que arriben a
formar un petit bosc, cosa poc habitual en aquesta espècie

Ressenya: Joan Poblet
Fotos: Antoni Sabaté

8

Esports de muntanya
Per Esteve Sabaté
SORTIDA A L’ALTA RIBAGORÇA

Pics de Besiberri del Sud (3.023 m)
i de Comaloforno (3.033 m)

.

24 i 25 de setembre de 2011

Itinerari

Estany i Vall de Besiberri

Refugi Nou de Besiberri

ITINERARI: Refugi de Conangles - Estany de Besiberri
- Refugi Nou de Besiberri - Llastres de Besiberri - Coll
d’Avellaners - Pic de Besiberri del Sud - Pic de Comaloforno. (Retorn pel mateix camí)
DESNIVELL ACUMULAT: 1.770 m
DIFICULTAT: mitjana
RECORREGUT: 16,4 km

S

ortim de l’Espluga a les 13:15 i ens dirigim a
l’aparcament del Refugi de Conangles, que es troba a
1.550 m d’altitud i en el Km 149,4 de la carretera N-230
de Vielha. Anem el Joan Poblet, l’Esteve Sabaté i jo, i a les
16:00 ens hem de trobar amb dos companys que vénen de
Vallirana: l’Amadeu i el Pere. Al llarg de la setmana, hem estat
pendents del pronòstic del temps, que per a avui amenaçava
amb tempestes a l’Alta Ribagorça. Per sort, els núvols passaran i acabarem gaudint d’una tarda tranquil·la i esplèndida.
A les 16:05 iniciem la pujada des de Conangles al Refugi
Nou de Besiberri, tot seguint un corriol que, pel mig d’una
fageda -on també destaquen grans avets-, ens evitarà de passar per una llarga pista que remunta el Barranc de Besiberri.
A mesura que pugem, anem trobant petites cascades d’aigua
que ens alegren la caminada. De la fageda, passem a la pineda i, per un costerut camí, fem cap a l’Estany de Besiberri,
paratge de gran bellesa que es troba a 1.990 m d’altitud. Des
d’aquest lloc -entre bromes que van i vénen- apareix, tancant
la vall, la imponent i retallada carena granítica dels Besiberris.
El topònim Besiberri prové de l’eusquera base-be-erri, que vol
dir “contrada sota l’espadat”.
Al costat del llac, trobem un grup de francesos que estan
acampant. A la vista d’això, ara el que ens preocupa més és
trobar lloc per a dormir al refugi, que és lliure i només té 9
places. Seguim remuntant la vall i ens desviem a l’esquerra
pujant per un confús corriol que ens portarà al Refugi Nou
de Besiberri (2.221 m). Hi arribem a les 18:50 i, com havíem
suposat, es troba totalment ocupat. Per a acabar-ho d’adobar,
la boira comença a ensenyorir-se de la vall fins que no es veu
res a més de deu metres. Finalment, després de sopar per
torns a la petita taula que hi ha, anem a dormir. Ens encabirem dues persones per llitera, altres s’estiraran a terra, el
Joan s’enfila i s’instal·la en un estret espai que hi ha dalt de
les lliteres i no faltarà qui es posi a dormir a sobre de la taula:
tota una demostració de com ens posem d’acord la gent de
muntanya. Un grup de joves que porten un parell de dies al
refugi han estat cuinant a l’interior tot fent pujar la temperatura
i escampant una olor d’Avecrem que durarà fins a mitjanit.
Després de dormir com hem pogut, ens llevem pels volts de
les 7. Esmorzem una mica i ens preparem tot esperant la llum
diürna per a iniciar l’ascens. El dia es presenta clar i amb el
cel ras.

Vall i Estany de Besiberri amb la Maladeta al fons
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Estanys Gelats i de Gèmena des del Besiberri del Sud

Cim del Besiberri del Sud

Sortim a les 7:45 pujant per un corriol
vers Sabaté
llevant,
Per que,
Esteve
es dirigeix cap a l’alterosa carena dels Besiberris i el Pic
d’Avellaners, que s’alça al front. Per ponent, el sol ixent tenyeix
d’un groc rosat el Massís de la Maladeta, mentre que al fons
de la vall destaca, talment com un mirall, l’Estany de Besiberri.
Passats uns inclinats relleixos herbosos, entrem dins una
caòtica i incòmoda pedrera, des d’on ja s’albira l’elevat Coll
d’Avellaners, cap on ens dirigim. A l’inici de la pedrera, el Pere
ens diu que es troba indisposat i decideix deixar l’ascensió.
L’Amadeu l’acompanyarà al refugi en previsió que no empitjori.
El tres restants superem la pedrera de grans blocs de granit,
la qual dóna pas a una llarga i dreta rampa que va directa al
Coll d’Avellaners (2.890 m). Emprenem la sostinguda pujada, que transcorre per un terreny descompost i inestable, per
a arribar al coll a les 10:20. Ara girem a l’esquerra (E-SE)
pujant fortament fins a assolir el cim del Besiberri del Sud
(3.023 m) a les 10:50. La vista és extraordinària: per llevant,
destaca el Parc Natural d’Aigües Tortes, amb el pic de la Punta Alta, l’Estany de Cavallers, el Refugi Ventosa i Calvell, etc.
Per tramuntana, veiem la retallada cresta del Besiberri del Mig
i l’esmolada punta del Bessiberri del Nord dominant l’extrem
de la serra. Cap a migdia, destaca la cresta que enllaça el Besiberri del Sud amb el Comaloforno, que, amb els seus 3.033
m, és el cim més alt d’aquesta zona. També destaquen, al fons
de la vall, al bell mig d’un entorn totalment mineral i caòtic, els
Estanys Gelats i de Gèmena. Per ponent, el paisatge queda
dominat pel gran Massís de la Maladeta.
Després de descansar una estona, el Joan i jo decidim
seguir i fer el pic de Comaloforno. Mentrestant, l’Esteve ens
esperarà al Coll d’Avellaners. Baixem en direcció sud buscant
els passos més factibles per la banda dreta de la cresta. Haurem de fer una bona sifonada per a arribar al cim, que assolirem a les 12:15. Som els primers –i potser els únics- que
visitaran aquest cim el dia d’avui. La vista al nord sobre els
tres Besiberris és espectacular.
Emprenem la tornada sense passar pel Besiberri del Sud,
sinó anant directament al Coll d’Avellaners, on ens trobem
amb l’Esteve (12:50). Tots plegats iniciem la tornada a Conangles pel mateix camí de pujada, parant al Refugi Nou de
Besiberri per a recollir les pertinences.
Cansats, però satisfets, arribem al Refugi de Conangles a
les 17:45, on uns entrepans, unes cerveses i uns cafès ens
reconfortaran per a fer el viatge de tornada a l’Espluga.

Cim del Comaloforno i cresta dels Besiberris

Cresta dels Besiberris

Antoni Ferrando Roig
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Atletisme
Per Esteve Sabaté

CROS DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
.

U

n any més, el diumenge 27 de novembre de
2011 es va celebrar al Parc Fluvial de la nostra localitat el segon cros escolar dels tres
que se celebren a la comarca organitzats pel Consell
Esportiu de la Conca de Barberà.
El nostre club, continuant amb la política de
col·laborar en les activitats atlètiques que se celebren a l’Espluga, ha participat juntament amb les
AMPAs del CEIP Martí Poch i del Col·legi Mare de
Déu del Carme en la preparació d’aquest cros escolar, al qual no ha faltat la inestimable col·laboració de
l’Ajuntament de la vila.
En una excel·lent matinal esportiva, hi van participar 170 joves promeses de l’atletisme, dels quals 94
participants eren nens i 76, nenes. Aquestes dades
confirmen que és en aquest esport on es concentra
l’alta participació femenina. És en les categories més
petites, benjamins i prebenjamins, on trobem el major
nombre de participants. Els patufets que van tancar
aquesta jornada de ben segur que van ser els que
s’ho van passar millor.
Enguany es van preparar tres circuits: un de 500
metres (circuit A), que consistia a donar una volta per
la perifèria del Parc Fluvial, passant per la Font Major i la Cova; un segon de 1.000 metres (circuit B),
que sortint del Parc Fluvial passava al voltant dels
horts i arribava fins a les naus industrials construïdes
a l’antiga bòbila, i el tercer de 1.500 metres (circuit C),
que sortia del Parc Fluvial, passava pels horts fins a
arribar a l’antiga bòbila, però de tornada es passava
per la Font Major.
El temps ens va tornar a acompanyar i va contribuir
a l’èxit de participació. El Parc Fluvial es va consolidant com el lloc més adient per a aquesta pràctica esportiva: pel seu fàcil accés, pel conjunt de serveis que
es poden oferir i, sobretot, per la proximitat del públic
assistent, que permet transmetre aquest caliu que només els pares i mares saben donar en el moment en
què l’esforç de l’atleta és més necessari.
La diada, que va comptar amb el patrocini de Llet
Nostra, va acabar amb el corresponent repartiment
de premis i amb el regust que dóna haver contribuït,
un cop més, a arrelar l’esport a casa nostra.

Joan Mateu
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Retalls d’un diari de viatge
missatge podia recórrer fins a Per
240 Esteve
km al diaSabaté
mitjançant aquests corredors.
Imperi dels Inques s’inicià en el segle XIII al Perú,
Per a fer-nos una idea de com era la societat
a la vall del Riu Urubamba. S’expandí entre 1438 i inca, només cal llegir el següent testimoni:
									
1533 dominant tota la regió andina i part de l’Equador,
En Cuzco en el 1589, el último sobreviviente de
Bolívia, Xile, l’Argentina i Colòmbia. La cultura i solos
conquistadores originales del Perú, Don Mancietat dels inques van ser les més avançades de
cio
Sierra
de Leguísamo, escribió en el preámbulo
l’Amèrica precolombina, però van ser destruïdes pels
de
su
testamento
lo siguiente:
conquistadores espanyols a partir de 1536.
“Encontramos estos reinos en tal buen orden,
y decían que los incas los gobernaban en tal sabia manera que entre ellos no había un ladrón,
ni un vicioso, ni tampoco un adúltero, ni tampoco
se admitía entre ellos a una mala mujer, ni había
personas inmorales. Los hombres tenían ocupaciones útiles y honestas. Las tierras, bosques,
minas, pastos, casas y todas las clases de productos eran regularizadas y distribuídas de tal
manera que cada uno conocía su propiedad sin
que otra persona la tomara o la ocupara, ni había
demandas respecto a ello. El motivo que me obliga a hacer estas declaraciones es la liberación de
mi conciencia, ya que me encuentro a mi mismo
culpable. Porque hemos destruído, con nuestro
malvado ejemplo, a las personas que tenían tal
gobierno, que era disfrutado por sus nativos. Eran
tan libres del encarcelamiento o de los crímenes o
los excesos, hombres y mujeres por igual. Cuando vieron que pusimos cerraduras y llaves en
nuestras puertas entendieron que era de miedo
que teníamos a ellos que no nos matasen, pero
no porque creyeran que alguno pudiera robar la
propiedad del otro. Así que, cuando descubrieron
que teníamos ladrones entre nosotros y hombres
que buscaban hacer que sus hijas cometieran pecados, nos tuvieron en poco.
L’agost de 2001 la Marta i jo vam fer el Camí dels
Monument a Manco Inca, Ollantaytambo
Inques. Heus ací les nostres impressions.
La capital de l’imperi era Cusco, on regnava l’Inca,
una mena d’equivalent del Cèsar romà. La societat
inca estava organitzada de manera que ningú no
passava necessitats i es regia per una llei que avui
sorprèn per la seva equitat. Experts en l’agricultura,
aixecaren elegants i sorprenents construccions fetes amb pedres colossals, polides i tallades amb formes irregulars que s’ajusten al mil·límetre. L’idioma
comú dels inques era el quítxua i el seu déu era el
Sol. L’organització de l’imperi es basava, en bona
part, en una xarxa de camins de més de 22.000
km que comunicava un territori d’uns 3 milions de
km² amb la capital, Cusco. Hi passaven tota mena
de viatgers, que trobaven, distribuïts a distàncies
regulars, els anomenats tambos (hostals), on es
podia fer parada. Els inques no coneixien la roda, Inici del trekking al pont sobre el Riu Urubamba. Chilca
per això viatjaven a peu i utilitzaven les llames com 13 d’agost de 2001. CAMÍ DE WAYLLABAMBA
a animals de càrrega. Els rius eren superats per
em passat la nit a Cusco i l’Erik, el coordinador
ponts penjats fets de cordes.
de l’agència de trekkings, ve de bon matí a l’hotel
Aquets camins inques eren recorreguts per uns a buscar-nos amb una furgoneta. Tot seguit, ens dicorredors escollits anomenats chasquis, que feien rigim a un altre hotel de la capital inca per tal de
recollir dues nord-americanes que també faran el
el servei de correu per tot l’imperi. Un objecte o un

EL CAMÍ DELS INQUES – Perú (1)

‘
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H
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Retalls d’un diari de viatge
del país:
un
Perpart
Esteve
Sabaté
Camí dels Inques. Tenen uns trenta anys i són de New on trobarem una raresa en aquesta
York: l’Agnes, menuda i comunicativa, és xinesa de Hong lavabo de pagament per als turistes. Una senyora del
									
Kong i metgessa pediatra. La Karen és l’americana típi- poble en té cura i, així, guanya alguns diners. Hem trica del middle west, rossa i amb ulls blaus. És broker de gat unes tres hores per a arribar a l’estació de Chilca,
borsa en la zona del World Trade Center de New York. on una munió de venedors ens ofereixen bastons i arTambé ve la Susana, una portuguesa budista, vege- tesanies.
tariana i silenciosa, amb la qual ja hem coincidit en el
trekking de la Cordillera Blanca.

Ciutadella inca de Llactapata

Vall de l’Urubamba amb el pic Wakay Wilka al fons (5.750 m)

L’Erik ens presenta el Jorge, que ens farà de guia.
És un individu grassonet i amb ulleres, que sovint es
mostrarà malhumorat. També ens presenta l’Humbert,
el cuiner, un bon jan el nom del qual sentirem cridar
sovint amb to autoritari pel Jorge: ¡Humbert...!
Amb la furgoneta, ens dirigim al poble d’Ollantaytambo,
on fa força fresca. En aproximadament mitja hora, el
Jorge i l’Humbert faran la compra del menjar i contractaran els portejadors per a l’expedició. En el Camí dels
Inques no es permeten animals de càrrega per dues
raons fonamentals: protegir el camí empedrat i poder
donar feina de portejadors als pagesos de la vall. I així
tothom pot guanyar-se la vida, encara que de forma migrada, perquè la major part dels diners del turisme va
a parar a mans dels tour operators. Actualment, aquest
camí només es pot fer participant en un trekking organitzat. No s’hi pot anar per lliure per la gran quantitat de
gent que hi acut.
Des d’Ollantaytambo, amb la furgoneta, seguim un camí
de terra molt dolent que passa per boniques valls dominades pel nevat pic de Wakay Wilka (5.750 m). L’indret és
totalment rural, verd i poblat per quítxues, que en aquesta
zona semblen viure força dignament dels molts conreus i
del bestiar que hi pastura. Resseguim el Riu Urubamba
fins a arribar a la desballestada estació de Chilca,

L’inici del Camí dels Inques és al pont sobre el Riu
Urubamba, on uns funcionaris controlen el pas dels
expedicionaris i vigilen el pes que carreguen els portejadors, que no pot superar els 20 kg. Hi ha altres grups
que, com nosaltres, també es preparen per a sortir. Ja
és passat el migdia i el Jorge vol marxar aviat per tal de
trobar un bon lloc al campament de Wayllabamba. Ens
fem unes fotos sobre el pont i iniciem la caminada.
En realitat, l’autèntic Camí dels Inques no comença
a Chilca, que es troba en el km 81 de la via del tren,
sinó en el km 88, prop de les ruïnes de Llactapata, on
hi ha les restes d’un antic pont de cordes inca sobre
el Riu Urubamba. Aquest trekking és molt diferent del
de la Cordillera Blanca que acabem de fer, ja que, tot i
que l’excursió no és fàcil pels forts desnivells que trobarem, hi ha massa gent. Per altra banda, trobem indrets
arqueològics molt interessants, on el Jorge s’atura per
a fer-nos l’explicació. Primer ho fa en anglès per a les
nord-americanes i, després, en castellà.
Seguim el curs del Riu Urubamba, que ja anem
deixant sota nostre. Al fons de la vall destaca el nevat
Wakay Wilka. Ens aturem en un petit grup de cases on
serveixen begudes. El lloc és d’allò més autèntic. Els
habitants són quítxues que viuen la mar de tranquils.
Observem com una senyora gran, amb molta cura i
respecte, dóna menjar i beure a un cavall. Dalt dels arbres, se sent el xivarri de les cotorres. Aquí serveixen
chicha, una cervesa de blat de moro a la qual els quítxues
són afeccionats.
Dinarem a mig camí, poc abans d’una forta pujada.
Més endavant, des d’un mirador magnífic, veurem
les sorprenents ruïnes de Llactapata, un gran centre inca de producció i investigació agrícola amb
nombroses construccions i terrasses de conreu. És
curiosa la forma lobulada i simètrica de la seva perifèria, que segueix amb harmonia el curs del riu.
13
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Llactapata vol dir poble situat a l’altura. Té uns 112 hafa menys fred que a la Cordillera Blanca
i que el campaPer Esteve
Sabaté
bitatges i, a banda de ser un centre agrícola i adminisment de Wayllabamba es troba a una altitud moderada
									
tratiu, també fa de control per als qui volien accedir a la
(2.750 m), a la nit el fred es fa notar. A més, ara a la
ciutat de Machu Picchu.
Cordillera Blanca és estiu i aquí, a la zona de Cusco, ja
Arribem a Wayllabamba, on acamparem per tal de
és hivern. Després d’esmorzar, comencem l’ascensió al
passar la nit. Prop del campament hi ha una enigmàtiColl de Warmiwañusca (4.200 m). Hem de pujar 1.450 m
ca construcció inca que més tard anirem a visitar amb
de desnivell i després baixar-ne 600 fins al campament
la Marta. Tenim una tenda on fem els àpats, però no té
de Pacay Mayu (3.600 m). Sens dubte, l’etapa d’avui és
punt de comparació amb la que utilitzàvem a la Cordillela més forta del Camí dels Inques.
ra Blanca. Les tendes per a dormir també són justetes
El dia es presenta magnífic. Fa un sol esplèndid i el cel
és ben blau. Pugem a poc a poc, seguint la llarga fila

Portejadors quítxues

Tot en conjunt és d’un nivell inferior: el menjar,
l’equipament, etc. Tot i així, el paisatge i el que anem
veient és magnífic i sorprenent. No hi ha lavabos per a
tants senderistes, i tothom fa les seves necessitats on
pot. Diuen que miraran de controlar més l’afluència de
gent, si no, el camí i la seva fama aniran deteriorant-se.
La Karen no es troba gaire bé, l’afecta el soroche, que
és com anomenen aquí el mal d’altura. A l’hora de sopar xerrem amb el Jorge i les americanes. Deu ser força
pesat fer de guia en aquest camí i explicar sempre el
mateix. No és rar que el Jorge n’estigui una mica fart. A
mitja conversa ens diu que va restret i li demana unes
pastilles a l’Agnes. El Jorge és tot un poema. Només li
faltava això...
Abans d’anar a dormir, ens diu que no deixem res a
fora de la tenda, ni les botes, per tal com, en aquest lloc,
els robatoris no són inusuals.

Tambo de Runtu Rakay i el Coll de Warmiwañusca (4.200 m)

de senderistes que de lluny sembla una fila de formigues enfilant-se al coll. La immensa majoria són nordamericans i europeus: italians, alemanys, francesos,
etc. Anem superant el vessant de la muntanya per un
ample camí empedrat. Ens aturem en un indret on hi
ha lavabos (l’obsessió de les dones que fan el camí) i
una bona vista sobre la vall. Aquí esperarem la Karen,
que està ben fotuda pel soroche; el Jorge, però, la vigila de prop. Mentre pugem, sovint trobem portejadors
reposant a la vora del camí. La pujada és feixuga, i
algun d’ells sembla massa jove o massa feble per a
fer aquesta feina tan dura. Aquest tema dels portejadors és un dels aspectes del trekking que a la Marta
i a mi no ens acaben de convèncer. Tot i que el pes
que porten està controlat i que ells semblen adaptats
a aquesta feina -l’única que els permet guanyar uns
diners en aquesta part del país- trobem més normal
el sistema de transport amb mules del trekking de la
Cordillera Blanca.

14 d’agost de 2001. WARMIWAÑUSCA (4.200 m)

E

ns llevem de bon matí i trobem els portejadors escalfant-se a la vora d’un foc minúscul al mig d’un camp.
Ells han dormit mig al ras. Tot i que aquí
14

Retalls d’un diari de viatge
Passarem per una zona de bosc, però la major part
del camí transcorre per estepes herboses amb magnífiques vistes sobre els Andes nevats. El soroche fa
estralls en la Karen, que puja com pot.
Tot i la molta gent que hi ha, la pujada és molt agradable i espectacular. Des del primer lloc on hem fet
parada, hem anat trobant dones quítxues que pujaven

ínfima part dels més de 20.000Per
km Esteve
de camins
que
Sabaté
diuen que tenia la xarxa viària dels inques-, un no pot
menys que sorprendre’s d’aquesta cultura pel que fa a
la importància que donava a les vies de comunicació.
De fet, en el seu temps, els inques foren els romans
de Sud Amèrica, puix que també organitzaren el seu
imperi emprant una eficaç xarxa de camins, aplicant

Cases originals inques sense la teulada de palla

Camí de la ciutadella inca de Sayaq Marka

a vendre aigua i menjar als senderistes, però en el
darrer tram que va fins al coll ja no en trobarem. És
massa amunt. Hi ha alguna cabana de pastors en els
vessants elevats, però, en general, l’entorn és desert
de presència humana. La coberta de palla que tenen
les cabanes deu ser del mateix tipus que s’emprava en
el temps del inques. El Jorge ens diu que el camí empedrat fins aquí ha estat reconstruït i que el camí inca
original el trobarem a partir del tambo de Runtu Rakay.
Es diu -i sembla versemblant- que els inques desferen
el camí empedrat i n’esborraren les traces per tal que
els invasors i saquejadors espanyols no trobessin la
ciutat de Machu Picchu. I ho aconseguiren.
Arribem dalt de l’ample Coll de Warmiwañusca, que
en llengua quítxua vol dir lloc on moren les dones. Asseguts, ens refem de la pujada i la Karen -que no vol
fer cas al nom del coll- es va recuperant a poc a poc
del soroche. Ens fem algunes fotos de grup amb el trípode minúscul que porto i ens cal abrigar-nos del vent
fred que bufa.
Des del coll i de cara a l’altre vessant, es veu el llarg
camí que baixa al campament de Pacay Mayu. També es veuen les ruïnes de Runtu Rakay, que demà
visitarem. L’entorn, tot i que no hi ha neu, és d’alta
muntanya, molt accidentat i inhòspit. A la vista del llarg camí
empedrat que davalla als nostres peus -que és una

una llengua comuna, el quítxua, i aplicant una administració eficaç.
Iniciem la davallada per un sens nombre de graons
i, al quart d’hora de caminar, ens aturem per a dinar.
Tenim l’atrotinada tenda dels àpats parada i el dinar fet.
Aquest “anar de senyors amb tot servit” tampoc no ens
acaba de fer el pes, especialment quan els qui han de
preparar-ho tot són els portejadors, que van cansats i
estan mal pagats. Però aquí les coses són així. Esperem que, amb el temps, tot això vagi canviant i que el
turisme sigui més positiu per als autòctons.
Finalment, arribem al campament de Pacay Mayu,
que es troba en el fondal del barranc, a tocar del rierol
que hi baixa. Hi ha servei de lavabos i moltes tendes
arreu. Fora de la zona d’acampada, ran del bosc, el
perill més imminent no és caure sota les urpes d’un
puma dels Andes –que n’hi ha-, sinó enfonsar un peu
dins d’una gran tifa defecada per algun ianqui devorador de donuts.
El Jorge ha fet canviar les tendes de lloc cap a un indret graonat proper a uns lavabos llòbrecs i humits, on
fan cua una munió de senderistes i en la qual predominen les dones, molt menys proclius a aventurar-se en
la boscúria propera.
Sopem, conversem una mica i anem a dormir.
(Continuarà)
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Natura i paisatge
LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
Ginebre i Ginebró

Càdec
Nom:
Família:
Espècie:

Per Esteve Sabaté

Càdec, Oxicedre
Cada, Oxicedro
Cupressàcies
Juníperus oxicedrus L

Nom:
Família:
Espécie:

Ginebre

Ginebre
Nebro, Enebro común
Cupressàcies
Juníperus communis

Fulles i fruit

Descripció: El ginebre és un arbust d’1 o 2 m d’alçada,

Càdec

però, com el càdec, pot arribar a fer-se com un arbret. Les
fulles són aciculars, però planes per la part de dalt i amb
una línia ampla clara vorejada per dues d’estretes i verdes.
Aquestes formen grups de tres al voltant de la tija.
Hi ha també individus masculins i femenins, però en
aquest cas són els femenins els que formen el fruit rodonet
que serà blau fosc quan maduri.
Sol trobar-se a la muntanya baixa-mitjana i en climes
temperats; conviu amb els pins, roures i fajos.
Del seu fruit, se n’extreu la ginebra.

Nom:
Família:
Espécie:

Ginebró
Nebro, Enebro común enano
Cupressàcies
Juníperus communis nana

Descripció: És una branca de la mateixa família, que
es troba a la muntanya mitjana-alta i que, a diferència
del ginebre, és més petit i rabassut, creix arrossegant les
branques i té les fulles més petites i denses.
Fruit madur i detall de la fulla (té dues franges blanques
separades per una de verda)

Descripció: Arbust d’ 1 a 3 metres, tot i que pot
arribar a fer-ne alguns més, que destaca de lluny per
un to verd grisós.

De forma piramidal, fulles perennes i aciculades, que
es troben en grups de tres al voltant de la tija, el càdec
és molt semblant al ginebre, però se’n diferencia perquè
té dues línies estretes i clares separades entre si per una
de verda a l’anvers de la fulla. Els seus fruits es tornen
rogencs quan són madurs i són més grossos (de 6 a 12
mm) que els del ginebre.

Ginebró

Hi ha individus femenins i masculins, cada u amb fruits
diferenciats. Segons alguns autors, floreix a la primavera,
però en alguns indrets comença a fer-ho entrat l’hivern.

Fulles i
fruits verds i
madurs

Sol trobar-se al vesant mediterrani i en llocs assolellats
i secs, prop de l’alzina i del pi blanc. També acompanya el
ginebre i les savines.
La seva fusta és molt considerada pels ebenistes.

Marta Roig
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LA FAGEDA

U

n dels motius per a fer la sortida al Montseny
a final del mes d’octubre era poder contemplar l’espectacle de colors que ens ofereix la
fageda en aquesta època de l’any. Per sort, vàrem
gaudir d’una experiència inoblidable.
A la tardor els dies s’escurcen, és temps de pluges,
el fred comença a fer acte de presència i el bosc
sembla preparar-se per a l’hivern, que ja truca a la
porta. Tot pren un aspecte més serè i els seus habitants relaxen llur activitat. En aquest sentit, els arbres no són una excepció i, entre ells, el faig (Fagus
sylvatica). Acabat l’estiu, les seves fulles comencen
a canviar de color i els tons verds que decoraven el
bosc uns mesos abans es transformen en infinitat
de colors groguencs i vermellosos, tot entapissant
els camins d’una humida catifa de fulles. Aquesta
imatge, podem gaudir-la si ens endinsem per una
fageda en temps de tardor.
En certa manera, aquest cúmul de sensacions pot
fer entendre per què els pobles preromans del centre

Per Esteve Sabaté

d’Europa - que tenien la percepció de la presència
d’esperits en totes les coses vives i mortes - consideraven els arbres com a sants, especialment els
faigs; així, les fagedes eren llocs carregats de màgia i misteri.
Normalment, els fajos es localitzen a una altitud
d’entre 600 i 2.000 m. A Catalunya, el faig es desenvolupa amb facilitat, principalment al Pirineu, tot
i que també en podem veure importants boscos a
la Garrotxa, com la Fageda d’en Jordà, o en altres
indrets com el bosc de la Grevolosa a Osona o la fageda del Massís del Montseny. També a Tarragona,
als Ports de Tortosa, en tenim una important mostra. Situada al Barranc del Retaule, hi ha la Reserva
Natural Parcial de les Fagedes dels Ports, on trobem el Faig Pare, arbre declarat monumental l’any
1992.
Documentació extreta del llibre 100 Arbres Monumentals de Catalunya.
Editorial Farrell

SOTA EL FAIG
Enmig de la boira que munta
l’estiu sospira: Me’n vaig,
i a penes rosseja una punta
de la brancada del faig.
El sòcol nuós d’una soca
em dóna pau i secret;
em sento segur com la roca,
de tota angoixa distret.
Creguts que he finat en mon lleure,
sense témer engany ni dol,
tranquil, el tudó baixa a beure
i em rasa el peu l‘esquirol.
I sona com tota allunyada
—formes, colors s’han perdut—
la font en la sorda cantada
de l‘absoluta solitud.
Josep Carner

Amadeu Rodríguez
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Q

SENSACIONS...!

uan s’estrenava el present butlletí, vam
ser diversos els col·laboradors que vam
voler iniciar els nostres escrits reflectint
les motivacions i aspectes afins que ens porten a
participar en les sortides excursionistes.
En aquella ocasió, mencionava qüestions de caire més evident, més d’un
primer pla; però de ben segur
que n’hi ha d’altres d’àmbit
més subtil, més semblants
a aquells fons de les fotografies o a aquelles
segones, terceres veus
que enriqueixen l’obra i
li aporten més del que
aparentment mostra.
Ens submergim en el
món de les sensacions,
tan senyores, tan personals, tan íntimes i a vegades tan inevitables... I és que
el govern del nostre pensament
i cervell no para mai, fins i tot quan
dormim ens porta per mons on es fa
possible allò impossible.
Anar d’excursió, a més de molts altres aspectes,
ens fa aflorar impressions singulars que potser tenim en comptades ocasions, i la clau d’aquestes
sensacions no es troba exclusivament en la bellesa del paisatge. Si així fos, n’hi hauria prou
d’arribar en un lloc determinat, amb qualsevol
mitjà de transport, per a gaudir de la mateixa manera que ho fem en arribar a peu dalt d’un cim, una
carena, un bosc de tardor o qualsevol altre teló de
fons. Així doncs, la clau d’aquests pensaments
potser no es troba únicament en el factor espai,
sinó que el temps també és un element que hi juga
a favor. El fet que, en sortir a caminar, no hi hagi
altra finalitat que caminar ens ajuda que el moment sigui exclusiu i el present sigui més present.
Els estímuls, per variats que siguin, se centren
en la conversa distesa o intensa amb els companys, el paisatge i la companyia amb un mateix.
I, com si de bon cinema es tractés -on tot està ben
calculat i estudiat-, en moments determinats de
clímax de la pel·lícula, quan el cel es fa omnipresent, quan s’arriba a la carena o es traspassa un
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coll, quan es contempla una vall de boira, quan
ens envaeixen la blavor i la lluentor del mar, si
l’aire fresc ens traspassa la pell i ens arriba més
endins, en notar la humitat de l’herba o l’escalfor
d’una pedra, un rierol d’imatges s’obre camí per
a sortir a la llum i fer-nos saber que hi
són i poden ser tan reals com altres situacions de la vida. I és
en aquests moments que,
segurament, la creativitat o la personalitat de
cadascú fa que passin
per la seva testa sensacions i pensaments
d’allò més variats, que
en altres situacions de
quotidianitat no tindrien
tantes oportunitats de
manifestar-se.
Tanmateix, en una jornada excursionista, també
hi pot haver postals i escenaris no tan bucòlics, ans molt
més capgirats: quan la temperatura
és extrema, l’energia del cos s’esgota i cal
repostar, però no és el moment adequat; quan es
fa fosc i encara no s’ha arribat; quan hom erra el
camí i, simplement, no se sap com recuperar-lo.
Igualment, en aquests casos, és possible que les
nostres respostes siguin diferents de les reaccions
que tindríem als contratemps ordinaris. L’aixopluc
del grup i disposar de temps per endavant faciliten
actituds més positives i menys agressives respecte a les contrarietats. Altra volta, la vis còmica, el
sentit de l’humor o el silenci tenen la porta oberta
per a fer acte de presència, regalar-nos sensacions noves i fer el toc perquè pel magí personal
de cadascú es passegi allò impensable per a un
altre.
El que sí que queda clar és que, majoritàriament, són moments únics i agradables que es
dibuixen de maneres diferents per a cadascú.
Visquem-los!

Molí del Salt
Ernestina Vallverdú
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EL ROMANÍ

Per Esteve Sabaté

Nom científic: Rosmarinus officinalis.
Català: romaní, romer,
Castellà: romero
Alemany: Rosmarin

T

ots coneixem el romaní, aquest arbust perenne
que colonitza els pujols calcaris, secs i àrids de
la conca mediterrània. La planta manté el seu
color verd durant tot l’any i creix de 0,5 cm a 1 m,
encara que pot arribar a tenir una altura de 2 m. Les
seves flors són blaves o liles i ens embelleixen els
camins.
Per a conservar-lo, el romaní es cull ben d’hora al
matí durant la floració. El millor és collir-ne les branques, però no arrancar-lo d’arrel, perquè pugui tornar
a brostar. Per a assecar-les, es formen ramets i es
pengen en un lloc fresc, sec, airejat i a recer de la
llum.

Virtuts medicinals:

- És un tònic general de la circulació sanguínia i del
sistema nerviós.
- S’utilitza en casos d’hipotensió, espasmes vasculars
i problemes de circulació perifèrica insuficient.
- El romaní actua com a reductor de l’espasticitat de
la vesícula biliar.
- És diürètic.
(Informació extreta de la “Gran Enciclopèdia de les Plantes Medicinals” del Dr. Berdonces i Serra, Ed. TIKAL)

Contraindicacions:

Un ús excessiu, especialment en forma d’oli essencial, pot provocar irritació, sobretot dels ronyons, així
com gastritis. També s’han descrit crisis epilèptiques
o epileptoides provocades per l’ús d’oli essencial de
romaní. Cal tenir aquestes contraindicacions especialment en compte durant l’embaràs.

Infusió de romaní:

S’escalfa una tassa d’aigua. Quan bull, s’hi aboca
una cullereta de fulles de romaní. S’apaga el foc, es
tapa la infusió i es deixa-la reposar com a màxim 10
minuts. Es cola el líquid per a obtenir una infusió que
es pot veure abans o després dels menjars, però no
a la nit.

Ús culinari:

El romaní és una planta aromàtica molt apreciada a
la cuina, especialment a la tardor i a l’hivern, ja que
ens fa entrar en calor. Les tiges fresques o seques
s’afegeixen als guisats de carn vermella, aus, peix,
llegums, patates o estofats de verdures. El seu aroma
és intens i la seva textura, dura, per la qual cosa és
millor retirar el ramet que s’ha fet servir com a condiment per al guisat abans de servir-lo.
Text: Edda SchaumannMarta Roig
Fotos: Marta Roig, Amadeu Rodríguez
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CONILL AMB ROMER

Per Esteve Sabaté

Ingredients:
•
1 conill tallat a bocins
•
sal
•
pebre
•
oli
•
1 ceba grossa
•
½ cabeça d´alls
•
3 fulles de llorer
•
una branqueta de romer
•
1 vas de vi blanc
Picada:
•
2 grans d’all
•
7 ametlles torrades
•
7 avellanes torrades
•
2 carquinyolis
Per a acompanyar:
•
bolets
•
all i julivert
Preparació:
Tallarem el conill a bocinets petits, el salpebrarem i el fregirem en una paella amb oli d’oliva fins que
estigui ben rosset. Reservem el fetge ja fregit. En una cassola, hi tirarem l’oli d’oliva del fregit i el conill;
a més, hi afegirem una ceba grossa partida per la meitat, mitja cabeça d’alls, les fulles de llorer, una
branqueta de romer i mig got d’aigua. El taparem i el courem a foc molt lent, perquè vagi fent el xup-xup.
Als 15 minuts, hi tirarem un vas de vi blanc i el deixarem 3/4 d’hora més a foc molt lent.
Mentrestant, farem la picada amb el fetge reservat i dos grans d’all, les ametlles, les avellanes i els carquinyolis (hi ha a qui li agrada trobar bocinets d’ametlla i avellana al guisat; en aquest cas, no cal picar
tant els ingredients).
Tirem la picada a la cassola del conill, els últims 15 minuts, juntament amb els bolets prèviament fregits
amb all i julivert.
Podem decorar el plat amb un branquilló de romer.

Marta Roig
Àngels Gambús
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QUÈ ÉS LA VIDA?

A

les portes de la
Marató de TV3,
que un any més
sacseja una mica les
nostres consciències
i posa damunt la taula
aspectes importants
de la recerca biomèdica per a unificar
esforços i recaptar
fons, i en ple debat
sobre les retallades
en el sector sanitari,
que -deixant a banda la seva justificació econòmica o noafecten un col·lectiu
de professionals que tots voldríem que poguessin
treballar amb el mínim de precarietat possible i
el màxim suport de l´administració, he reflexionat
una mica sobre el títol d’aquest article.
Qui no ha meditat algun cop sobre aquesta pregunta, ja sigui de forma general, pensant en el seu
origen, el seu sentit, què passa quan s’acaba…
o de forma més íntima, interpel·lant-se sobre la
seva en particular: expectatives, canvis, grau de
satisfacció.
Jo la definiria com un gran misteri al qual ens
hem apropat des de diferents òptiques, la religiosa, la filosòfica, la científica, la sociològica…
N’hem copsat la complexitat i estem en procés de
descriure’n només alguns mecanismes; de molts
d’altres, encara en som desconeixedors.
I d’entre tots aquells que l’ estudien, m’ agradaria destacar els investigadors , els que fan recerca
ja sigui en l’ àmbit de la medicina, la genètica, la
biologia. Sovint són gent que ha dedicat molts
anys de la seva vida a formar-se; que ha pogut
viure de la seva feina, però sense guanyar grans
fortunes; que ha hagut de tenir intuïció i ser valenta per qüestionar aspectes foscos de teories
ja consolidades, formular noves hipòtesis i tenir
perseverança per a reforçar les seves teories empíricament. I el reconeixement, si arriba, és amb
els anys.
Lynn Margulis n´és un exemple.
Ella és una científica nord-americana que ha
mort aquest 22 de novembre i és considerada
una de les principals figures de l’ Evolucionisme.
Nascuda el 1938, actualment era professora del
Departament de Geociències de la Universitat de
Massachusetts i membre de l’Acadèmia Nacional
de Ciències dels Estats Units i de l’Acadèmia de les
Ciències Russa. Havia mantingut col·laboracions
de recerca amb diversos investigadors de la comunitat científica catalana i valenciana. Lynn va
proposar teories noves, les va defensar davant
detractors i va fer una tasca fantàstica de divulgació
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amb llibres com Microcosmos, Captant genomes o
Què és la vida?
I és que la proximitat dels genomes de les diferents espècies que s’han començat a seqüenciar
en aquest segle corrobora la procedència de la
vida d’ un tronc comú que canvia amb el temps,
tal com Darwin fa 150 anys va establir. Però la
resposta que no va resoldre del tot és: quina és
la font d’ aquestes variacions evolutives? Què origina la modificació de les espècies? Què fa que
en sorgeixin altres de noves? Els seus seguidors,
els neodarwinistes, sostenen que aquests canvis
procedeixen de les mutacions o defectes que sorgeixen en la còpia del material genètic en la transmissió a la descendència.
Lynn, en canvi, proposa la simbiogènesi com
a principal mecanisme evolutiu, és a dir que la
simbiosi o vida en comú d´organismes microscòpics diferents entre si desemboca a la llarga en
un canvi evolutiu. Això passa perquè hi ha una
transferència i recombinació de material genètic
dels individus que viuen en comú al genoma de
l´individu resultant.
Va demostrar que les cèl·lules eucariòtiques
són el resultat d’un apassionant procés simbiòtic
i que gran part dels diversos orgànuls cel·lulars
(mitocondris, cloroplasts, etc.) tenen un origen
procariòtic (cèl·lules sense nucli diferenciat o bacteris), i s’haurien integrat en la cèl·lula com a conseqüència d’una fascinant associació, de forma
que, de la seva unió, en va resultar un benefici
general.
Com ella declarava, al seu llibre Què és la vida?,
“La vida és matèria i energia que pot escollir, que
pot modificar el seu entorn. La vida és un verb, no
un substantiu, és un procés que no vol parar. La
vida és l’estrany fruit d’individus que evolucionen
a partir d’una simbiosi.”
El sentit comú em porta a combregar amb les
teories de Lynn Margulis. M´agrada més la idea
que som fruit d´un procés de col·laboració i entesa mútua que no pas fruit de l´atzar i la casuística. Llàstima que, com a individus pluricel·lulars,
complexos, intel·ligents i evolucionats, a vegades
encara ens costi això de fer pinya, o cedir quelcom
que és nostre per a aconseguir un fi comú més
humanitzat.
El grup de
Lynn Margulis
va aïllar una
espiroqueta
gegant ( bacteri
que té forma
espiral i viu en
ambients sense
oxigen), que
ella anomenava
“l’espiroqueta
catalana”.

Marta Roig

M. Mercè Badia
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Espai Obert
Per Esteve Sabaté

E

l bosc d’ara

Eleves el to de la paraula a l’esfera de l’embat
entre la consciència del dia i el repòs de la tarda
quan remous a ritme de naixent verdor d’esplanada
la mansuetud d’un fer que anhela estones de pensar.
I voldríem ser paraula per portar l’essència enlaire
i expandir aromes de cristall arreu on sona el vent.
Com desitgem jugar a no ser ombra del paisatge,
sinó estols de mirades clamoroses de moments.
Perquè moments són la vida en aqueixa horabaixa.
Moments de tarda espolsada de tot inconvenient,
quan la quitxalla frisa per seduir el que resta de jornada.
Moments d’olivarda, de romaní, de llorer florit i malvasia,
d’alzines no sureres, aurons, falzies i til·lers,
moments de fulla blavosa i curta en tronc vermell.

Elisenda Rosell
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MUNTANYES I ESPAIS DE TARDOR

F

DONESÀ I CAPCIR DE NORD A SUD

eia molt temps que volíem anar al Donesà, especialment a la tardor, quan els seus boscos prenen
totes les tonalitats pròpies de l’estació més cromàtica de l’any. El nostre propòsit no era altre que
travessar aquest territori de nord a sud, cap a la Cerdanya. No teníem gaires referències, de manera
que sobre el mapa vam traçar un trajecte que, des del Coll de Pailhères, just al límit amb l’Ariège, resseguís el Donesà passant pel cim del Tarbésou cap al Roc Blanc -a la reserva d’Orlu- per entrar al Capcir per
la portella del mateix nom, albirar la llarga Vall de Galba, apuntar cap al Refugi de Camporrells i, finalment,
fer cap a l’Estany de les Bulloses. Fer-ho en dues jornades, vist al mapa, sembla molt llarg, però, després
de viure l’itinerari sobre el terreny, resulta plenament assequible per a qui estigui habituat a les llargues
travesses, malgrat que a mitjan octubre la claror del dia ja ha minvat força.

D’esquerra a dreta, els pics Petit Peric, el Peric i el Camporells

Divendres, després d’una pallissa de cotxe, arribem negra nit al Coll de Pailhères, on hi ha un refugi lliure a peu de carretera sense cap comoditat i
sí un excés de brossa. Hi passem la nit, per bé que
la millor opció hauria estat arribar amb claror suficient per a poder anar a plantar la tenda a la vora
d’algun dels llacs que són a la falda del Tarbésou.
Potser són uns 40 minuts de caminar pel GR 7-B
ben fressat.
Dissabte al matí baixem uns metres per la carretera
que porta a Ax-Les Thermes fins al Pla de Mounégou, on un panell amb mapa indica els circuits del
Tarbésou. Prenem el sender que ens du dalt del
Tarbésou (2.364 m), cim que, per aquest vessant,
es puja suaument. Un cop dalt, se us ofereix una
vista fantàstica de les muntanyes d’Orlu i, cap a ponent, de la Pica d’Estats i el Mont Valier. Un panorama
immens gràcies a la seva posició retirada del Pirineu
axial.
Des del cim baixem, sempre amb vistes superbes,
a cercar el sender del Tour du Donezan. Baixem cap
a l’Estany Negre tot tenint als nostres peus, a l’est,
l’Estany de Rabassoles, un indret bellíssim per a plantar-hi la tenda. La visió de la Vall de Rabassoles ens
obsequia amb tots els colors d’una tardor que aquí ja
és avançada. En passar l’Estany Blau, comencem a
pujar vers el Col de l’Eugue (2.121 m), on se’ns obre
tota la Vall d’Orlu amb la visió de la gran paret sud de la
Dent d’Orlu, la qual des d’aquí sembla inexpugnable.

Flanquegem seguint sempre el GR 7-B cap al
sud-est sense perdre altura, per una zona de prats
i aiguamolls que amb boira podria ser perdedora,
fins a sortir a la Couillade des Bourriques.

Tot baixant del Tarbésou

Passem altra vegada al vessant nord de la muntanya i continuem pel GR 7-B fins a arribar a un coll
poc clar anomenat de la Barbouillère. Un rètol poc
visible pintat en una roca ens indica que hi hem
arribat. Som davant de les muralles del Roc Blanc.
El nostre sender, aquí no tan clar com abans, es
creua amb el GR 7-A. En direcció nord-est, el GR 7-A
baixa cap a Mijanès, mentre que en orientació sudoest baixa cap a l’evident Vall de la Baxouillade.
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Un altre sender permet flanquejar el Roc Blanc per
sota dels seus estimballs fins al Coll de Laurenti, on
s’agafa la via normal a l’esmentat cim. En aquest ampli coll, que no és més que una inflexió del terreny,
observem a baix, al sud-oest, un petit estany: és just
cap on volem anar. Així doncs, baixem per la Vall de
la Baxouillade seguint ara el GR 7-A, tot cercant un
espai on acampar. El trobem just per sota del Llac de
la Baxoullade, en un pla amb meandres a uns 1.900 m
d’altitud. El cansament i el fred viu quan el sol es pon
ens aconsellen sopar ben aviat i ficar-nos als càlids
sacs de plomes. Solitud absoluta.

Esteve
Sabaté
replà en el qual trobem l’amplePer
sender
del Tour
del
Capcir (marques vermelles i grogues) que puja des de
Formigueres. El seguim en direcció sud tot guanyant
alçada progressivament i vorejant alguns estreps; a
continuació, travessem un ampli replà (2.310 m) que
ens obre totalment la visió sobre els Estanys de Camporrells i els cims que els envolten: des del Petit i Gran
Peric fins al Puig de Morters.

L’estany de la Baxouillade

Cap a la Portella d’Orlu
Just quan reprenem la marxa el diumenge ens trobem
els primers dubtes del camí a seguir. Per a anar cap a
la Portella d’Orlu, hem d’abandonar el GR, però cal ferho en el lloc idoni. Aquest punt es localitza precisament
quan, a uns 1.850 m tot baixant, ens trobem de cara
un senyal amb la marca que indica que el GR no segueix pel corriol que tenim davant. En abandonar el GR
i prendre aquest corriol mig perdut, ens adonem que és
l’antic traçat del GR 7- A. En qualsevol cas, ens permet
arribar a un pla situat uns 100 m per sota nostre des
d’on ja albirem restes de corriols que s’orienten al sudest cap a l’evident Portella d’Orlu, un autèntic tall sota
el Pic de la Baxouillade... Des d’aquest pla, seguim les
fites que, en forta i progressiva pujada, ens guien a través d’una zona d’aspecte sever, amb tarteres i matolls
com a protagonistes, vers la portella. Evidentment, no
hi ha ni una ànima. El darrer tram de pujada és molt
dret i pot ser delicat amb gel o neu. Atenyem la portella,
que és a 2.280 m, i tenim als nostres peus els llacs
de la Portella i la Vall de Galba mentre es fa evident al
nord la Portella de Laurenti.
Després de descansar i picar una mica, baixem per
terreny força més suau cap al fons de la Vall de Galba,
descartem els camins fets pels ramats d’animals i ens
orientem cap a un gran replà d’aigües tortes que cal
creuar en tota la seva longitud. Just passada la zona de
meandres, el camí es perd en algun moment, però només cal seguir rastres uns centenars de metres per
la banda dreta de la vall per a arribar a un altre petit

De bon matí cap a la Portella d’Orlu

Quan arribem al Refugi de Camporells, reposem una
estona tot contemplant una muntanya molt més amable, gairebé ondulant, amb un ambient de grans espais
de boscos i prats. Alguna vegada he llegit que el Capcir
és una mica com el Quebec dels Pirineus i penso que
és un espai ideal per a tornar-hi a l’hivern amb les raquetes de neu.

L’Estany Gros
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Seguint amb tranquil·litat el Tour
Capcir Sabaté
per un
terreny més aviat planer, voregem la Serra d’Alarbs,
culminada en el Puig del Pam. Fem cap a la Cabana
de la Balmeta, ben conservada, i ens dirigim ja cap al
Llac de les Bulloses. Enllacem amb el GR 10 en arribar
a la Vall de la Grava i acabem de contornejar l’immens
llac fins a la seva presa. Només ens cal agafar el cotxe
que havíem deixat el divendres i prendre paciència per
anar a buscar l’altre vehicle estacionat al Coll de Pailhères. Tardem una hora i quart a arribar-hi, la qual cosa
ens mostra la magnitud de la travessa realitzada. Mentrestant, revivim els moments passats a la muntanya i
planegem futures sortides.
Pic de Tarbésou amb els estanys Negre i Blau

Cartografia: IGN Carte de randonnées N. 5 Cerdagne – Capcir

Arribant a l'Estany Negre

Víctor Badenas i Moragas
Joan Guasch i Murtra

Arribant a l’immens Estany de les Bolloses
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Mallà!!

U

na dotzena! Amb el present número, la
nostra entitat ja compta amb el dotzè butlletí editat, i en format digital. Digital, per
tal de ser austers i no malmetre ni paper ni tinta.
Els catalans ja ho portem als gens, això
d’estalviar, d’aprofitar, de reciclar... Un exemple
el tenim en el recent treball del musicòleg Jaume
Ayats (Vic, 1960), on apunta que l’himne nacional català, Els Segadors, resulta ser el resultat
del reciclatge d’una cançó eròtica.
Segons aquesta tesi – recollida al llibre Els Segadors- l’origen de l’himne nacional es troba en
una cançó més antiga, de temàtica camperola i
eròtica, anomenada Els
tres segadors
o Els tres garberets.
Segons Jaume
Ayats, entre
el Corpus de
Sang, el 7 de
juny de 1640,
i no més enllà
de l’octubre
del
mateix
any,
quan
s’aixeca
la
revolta contra
Felip IV i les
tropes
castellanes, es
dicta una cançó que esveri la gent, explicant-los
què ha passat. Es compon, així, una cançó sota
la consigna: “Hem d’anar a la guerra”, la qual es
crea a partir d’un altra peça de referència que ja
existia. Els protagonistes de l’aixecament són els
joves segadors que van a Barcelona procedents
de comarques. Així que –d’acord amb la teoria
d’Ayats- s’agafa una cançó sobre tres segadors o
garberets, que gairebé és un emblema de la seva
feina, de temàtica eròtica, que els animi a cantar.
De fet, quan s’encarregava una cançó sobre
un fet històric i, sobretot, polític, difícilment es
feia sense tenir un altra composició de referència coneguda per la gent. Així, es podia difondre
ràpidament, la qual cosa era el que interessava
políticament i social. Se sap que hi havia cantadors que interpretaven les dues versions, la dels
garberets i la dels segadors.
Quan el compositor barceloní Francesc Alió va
editar i popularitzar el tema el 1892, va agafar
la versió d’Els Segadors cantada per la mare de
Jacint Verdaguer, a Folgueroles, la qual és consi-

Per Esteve Sabaté

derada una de les versions més completes que es
coneixen sobre la balada original. Cal tenir en
compte que hi ha la possibilitat que les balades
tinguin tornada o no. Les versions recollides per
Jacint Verdaguer i Milà i Fontanals no en tenien.
Alió va recollir una nova versió que sí que en tenia
i deia així: “Sega-me-la arran que la palla va cara,
sega-me-la arran”. I altres versions més eròtiques
afegien, encara: “Tres pams enlaire.” Va ser en
aquell moment que una colla d’activistes catalanistes van voler trobar una tornada per al tema i
van crear el “ Bon cop de falç” .
El llibre de Jaume Ayats parteix de l’edició de
la partitura
d’Alió, que
possibilità
la divulgació
del
tema.
L’Orfeó Català el va
començar a
cantar amb
una versió
d’Amadeu
Vives
que
només canvia una mica
el ritme. Entre el 1892
i el 1897, la
van cantar
algunes corals i alguns grups excursionistes, però no gaire
més. Fins que es va presentar l’ocasió a Barcelona el 6 de març de 1897. El catalanisme es va
solidaritzar amb uns aldarulls a l’Illa de Creta, on
els grecs cristians s’havien aixecat contra el domini turc. Les forces catalanistes s’hi van sentir
identificades i, pel centre de Barcelona, aquell
6 de març, la gent cantava i repetia la tornada
enmig del rebombori. Mentre la policia intentava
prohibir els actes de suport als grecs, ressonava “
bon cop de falç”. Durant una setmana, hi va haver
una forta repressió anticatalanista i en tots els actes de protesta es va cantar aquell nou himne. La
generació del joves es va fer seva la cançó i, en
pocs mesos, se’n va fer cinc o sis versions.

Documentació extreta d’un article de Ferran Riera a la revista
“Sons”, octubre 2011
Imatge: “Corpus de Sang” d’Antoni Estruch, Museu d’Art de
Sabadell
Antoni Sabaté
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Recull de publicacions
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SERRA DE
MIRALLES

Muntanyes
d’una vida

CASTELL DE
QUERALT

Walter Bonatti

SANTA COLOMA
DE QUERALT
SANT MARTÍ DE
TOUS

La lectura d’aquest
llibre autobiogràfic
de Walter Bonatti, mort a Roma
el passat 13 de
setembre, ens fa
reviure les proeses
d’aquest alpinista
llegendari, sobretot en les dècades
dels anys cinquanta
i seixanta, les quals encara avui aixequen polseguera.
Molt crític amb certs cenacles del muntanyisme i polemista nat, ha deixat, en aquest llibre, un testimoni extraordinàriament viu. Hi relata les seves aventures als
Alps, a l’Himàlaia i a les serralades americanes, i ens
parla, de fet, de la puresa i la immensitat de la natura,
de l’esforç, de la dignitat, del risc i de la gran aventura
humana.

SANT MAGÍ DE
BRUFAGANYA
Escala 1:20.000
No ens cansarem de reconèixer a l’Editorial Piolet la
seva tasca constant en publicar mapes per a excursionistes que ressenyen zones poc conegudes de Catalunya.
Aquest mapa inclou el recorregut dels GR 7 i 172 al seu
pas pel sud-oest de la comarca de l’Anoia i el nord de
la Conca de Barberà. A més, ens mostra la vasta possibilitat d’itineraris que ens ofereix la Serra de Miralles.
Editorial PIOLET. Setembre 2011. ISBN: 978-84-15075-51-6

ECSA. Proa Alí Bei 8. Març 2000. ISBN:84-8256-833-7

Patrimoni
rural
i pedra
seca
20 itineraris a
peu i
amb BTT
Joan M. Vives
i Teixidó

Arquitectura RURAL

Una guia on l’autor
dóna a conèixer una
mostra del patrimoni rural del nostre
país a través de 20
itineraris per 16 comarques. Barraques de pedra
seca, pous de glaç, pous de patates, camins, forns de
calç, molins…
Identificació d’un patrimoni que ens cal conservar.

Un patrimoni rural oblidat

(l’exemple de la Conca de Barberà)
Manuel Martínez
Un interessant estudi d’arquitectura rural de la Conca de
Barberà, on trobarem més de 60 elements de diferents tipus de construccions, totes elles clarament d’ús quotidià
en el seu moment i que ara se’ns presenten com un valuós
patrimoni que cal preservar pel que significa i per la bellesa
que, amb el temps, ha anat adquirint.

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

Cossetània Edicions. El Bagul 11. Setembre
2010. ISBN: 978-849791-407-9
Marta Roig
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ADÉU A WALTER BONATTI
La muntanya m’ha ensenyat a no fer trampa, a ser
honest amb mi mateix i amb el que faig. És una escola dura, de vegades cruel i tot, però sincera com no
ho és sempre l’activitat quotidiana. Walter Bonatti.

E

l 13 de setembre va morir a Roma, als 81 anys, el
llegendari alpinista italià Walter Bonatti. Va néixer
a Bèrgam el 1930, en plena crisi econòmica mundial i en la Itàlia feixista de Mussolini. De petit, va patir
les privacions que comportà la Segona Guerra Mundial
i va ser testimoni de la seva brutalitat. Després vingué la
postguerra en una Itàlia vençuda, on la misèria i la manca de treball eren a l’ordre del dia. Tot plegat va fer de
l’adolescència de Bonatti una etapa difícil, però va enfortir
el seu caràcter davant les adversitats. Es va iniciar en el món de l’escalada un dia d’agost de 1948,
quan, mirant delerós uns escaladors que es disposaven a pujar el Campaniletto (Brianza), el cap de la
cordada, un tal Elia, el va convidar a participar-hi. Aquell dia Walter Bonatti va descobrir-se a si mateix.
Menys d’un any després, ja havia escalat diverses vies del Montblanc i la Punta Walker. Bonatti era un
home d’empenta i reunia les condicions físiques i mentals per a afrontar grans empreses alpinístiques;
i ho va fer: el 1951 va fer la primera de la paret est del Gran Caputxí, el 1953 la paret nord de Lavaredo
i el 1954 formà part de l’expedició italiana que coronà el K2. Malauradament, però, un fet que succeí
durant l’expedició al K2 el marcaria per sempre: després d’un ascens infernal carregant sis pesants
ampolles d’oxigen que servirien per a coronar el cim, Bonatti i un portejador d’altura anomenat Mahdi
arribaren al lloc on esperaven trobar el campament. Ja es feia de nit i es van adonar que els seus companys havien muntat la tenda més amunt i en un lloc que no veien. En la foscor i a crits, els van dir que
tornessin avall, però ja era massa tard per a baixar. Abandonats pels seus companys, ell i Mahdi van
passar la nit a la intempèrie a 8.100 m d’altitud, amb vents de 70 km i a -25ºC. Ell va sobreviure il·lès,
però Mahdi va perdre els dits per congelació. Això provocà un intercanvi d’acusacions i, fins i tot, un
judici. Tot plegat va fer que Bonatti es desmarqués de l’alpinisme oficial.
El 1955 va fer la primera del Pilar SO del Dru, el 1958 va intentar el mític Cerro Torre, a la Patagònia,
el mateix any coronava el Gasherbrum IV amb el seu company habitual Carlo Mauri, el 1959 va fer la
primera al Pilar Roig de Brouillard, el 1961 va escalar el Rondoy Nord als Andes, etc.
El 1965, cansat de l’ambient de l’alpinisme, just quan acabava d’obrir una via a la paret nord del Cerví
a l’hivern, Bonatti abandonà el món de l’escalada per a dedicar-se, durant trenta anys, al periodisme
d’aventura treballant per a la revista “Època”. Visità Alaska, Austràlia, l’Orinoco, l’Antàrtida, Atacama,
etc., per a donar a conèixer, amb els seus articles i fotografies, els llocs més bells i salvatges del món.
També va publicar diversos llibres sobre escalada i alpinisme.
Walter Bonatti va fer vertaderes proeses comptant amb recursos molt limitats. En el seu temps, el
material no era tan sofisticat com ara, les aproximacions als cims ja eren tota una aventura i sovint
faltava de tot. En les seves memòries, sovint comenta la gana que passaven. Bonatti pensava que
l’alpinisme era un mitjà de creixement personal i que la competició no hi tenia lloc. La seva filosofia era
pujar únicament amb mitjans recuperables, deia que deixar vies equipades o utilitzar spits degradava
la muntanya i feia que l’aventura de l’ascensió acabés perdent-se.
L’any 1965, quan Bonatti penjà les botes, una colla d’amics de Sabadell ens iniciàvem en el món
de l’excursionisme. En aquells anys, el nom de Bonatti anava relacionat al fet d’assolir empreses
impossibles, però també a un model d’ètica i a l’honestedat en la pràctica de l’alpinisme. Per a molts
muntanyencs i escaladors, la rectitud i el carisma de Walter Bonatti l’havien convertit en l’exemple a
seguir.
Antoni Ferrando Roig
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A

djuntem informació de les modalitats de llicència de la FEEC per al
curs 2012. És important disposar d’aquesta assegurança per a participar en les nostres sortides complint la legalitat vigent.
Si teniu fills menors de 17 anys que vénen habitualment a les nostres sortides, els tramitarem l’assegurança gratuïtament. Només cal que ens faciliteu
el seu nom complet, DNI, núm. de CAT SALUT i l’adreça.
Si esteu interessats que us tramitem la llicència, cal que envieu un correu
a l’adreça administracio@caesplugui.org indicant que heu fet l’ingrés de
l’import de la llicència 2012 al compte corrent 2081 0234 59 3300002043
que tenim a Caixa Penedès. Indiqueu el vostre nom i el tipus de llicència
2012 escollida.

***

NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ
En el transcurs del darrer trimestre, s’ha donat d’alta a la nostra entitat la companya:
Mercè Sánchez López
Benvinguda!
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