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EDITORIAL

L

a vida es pot perdre de moltes maneres... No hi ha victòries absolutes ni derrotes completes. Hi ha pobles víctimes d’una lenta
agonia...Són paraules de Judit Pujadó en un dels seus textos a Els
pobles perduts d’Editorial Sidillà. Aquest llibre m’ha captivat especialment pel seu contingut i també per les il·lustracions delicades i suggerents. Cada frase, cada relat, cada vida dels pobles perduts descrits ens
aporta un valor i el seu encant únic. I, a més, hi falca l’escletxa que no
han desaparegut del tot des del moment en què en parlem.
Un dels protagonistes és el Fonoll. Aquesta localitat va ser doblement
abandonada, primer per la pesta negra i més tard per la postguerra. Com
d’altres pobles amb mala comunicació, sense aigua corrent ni llum elèctrica ni clavegueres, i sense escola, tenia els dies comptats als anys
seixanta. El Fonoll viu ara una tercera oportunitat. D’igual manera, altres
poblacions, en circumstàncies diferents i per la voluntat d’alguns descendents o nouvinguts, recobren una vitalitat renovada.
En general, els excursionistes són especialment sensibles davant els
pobles ensorrats: aquells castells dels quals només queden quatre pedres o aquelles ermites menjades pel món vegetal. A vegades, certs
itineraris passen per aquests indrets i sempre són motiu d’algun record,
llegenda o història. Recordeu les rutes que heu fet per Sant Pere de Sabella, Prenafeta vell, l’Albà, Esblada, Selmella, la Mussara o Solduga.
Les causes dels abandonaments de pobles són variades, des dels engolits per pantans, passant per terratrèmols, riuades, la pesta o la modernitat amb l’emigració cap a ciutat. I també per les guerres i la repressió
posterior.
Seria el cas de Corbera d’Ebre, amb la darrera guerra civil, o Castellots,
a les Garrigues, desaparegut a causa de la Guerra dels Segadors i o del
Born.
Podríem dir que el Born també va ser un poble perdut. Perdut i castigat.
Els habitants supervivents es van veure empesos a l’exili o van haver
d’empassar-se la repressió del moment. Els va tocar desmuntar ells mateixos casa seva i portar les pedres cap a la zona de la Ciutadella, on,
un cop aixecada, els canons continuaven apuntant cap a la ciutat per
tenir els veïns ben atemorits. Quina ironia! El Parlament català, se suposa que democràtic, s’aixecà de la mà de l’absolutisme borbònic, amb
la sang, suor i patiment de molts catalans. Igual que altres pobles petits
que han recuperat novament la vida, el Born és ara un centre cultural i
ens mostra la vida de fa just tres-cents anys.
Estrenem any, 2014. Celebrarem amb multituds d’actes l’efemèride de
1714. La data és simbòlica, perquè el mal ja ve de lluny, del 1707 a Almansa, o de l’època anterior, del 1640, amb el Comte-Duque d’Olivares i
personatges similars. Ens queda clar que la derrota no va ser completa,
alguna força ens empeny a continuar. Què deu tenir l’esperit català?
Hi ha moltes maneres de desaparèixer. Perdre l’essència, bescanviarla deu ser la més suau. Ai làs, Judit Pujadó! Ens tornes a donar la pista:
deu ser que l’essència del nostre poble es manté.
Feliç 2014 i una abraçada!
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FEEC

Programa d’excursions

gener, febrer i març de 2014

Diumenge, 5
de gener

Muntanyes de Prades. Les Masies - Barranc dels Seguers - Les
Set Cases - Mina de barita - Cova de Fra Marginet - Pou de Gel
- Senda de Mata-rucs - GR-171 - Les Masies.

Matinal

Diumenge, 19
de gener

Castells del Gaià. Vallespinosa - Castell de Saburella - Coll de
les Agulles - Castell de Selmella - Vallespinosa.

Matinal

Diumenge, 2
de febrer
Diumenge, 16
de febrer
Diumenge, 2
de març
Diumenge, 16
de març
Diumenge, 30
de març

Alforja. Alforja - Coll d’Alforja - Arbolí - Portell de l’Embut - Alforja

Tot el dia

Conca de Barberà. Entorns de Sarral - Presa romana.

Matinal

Serra de la Llena. La Pobla de Cérvoles - Sant Miquel de la
Tosca - La Cogulla - La Pobla de Cérvoles.
El Montsant - Ulldemolins. Santa Magdalena – Punta de la Galera – Pi de la Carabasseta – Portell del Peret – Mare de Déu del
Montsant – Grau de la Mare de Déu – Santa Magdalena.

Matinal

Matinal

Els Ports. GR 171 - GR 7. Prat de Comte - Coll Roig - Paüls - Sant Roc.

Tot el dia

Massís dels Ports
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
LA SERRA DE MONTFERRI
(Montferri - Alt Camp)
Data: 13-10-2013
Itinerari: (1). Montferri - (2). Masia de la Polla-Rossa (3). Font del Lleó - (4). La Torre del Moro - (5). Tossa
Grossa de Montferri - (1). Montferri.
Desnivell: 390 m
Recorregut: 11,2 km
Dificultat: baixa
Fruits de margalló, coscoll o garric i figuera de moro

Fins al 1917 el nom del poble de Montferri era Puigtinyós; el topònim no agradava als vilatans per motius
evidents, així que decidiren adoptar el nom del Castell
de Montferri, que venia ja d’època romana i feia referència al jaciment de mineral de ferro que hi ha en un
sector de la serra i que té una concentració del 42%.
Sortim de la vila de Montferri a les a les 8:50 pel Carrer de
l’Empedrat (W). Al final de poble girem al sud cap a unes
granges per a creuar el Torrent del Còdol. Deixem un
ramal a la dreta que baixa al Gaià i arribem a una
bifurcació. Seguim pel ramal de l’esquerra (SE), que
planeja entre conreus. Aquest és el camí del Mas de la
Polla-Rossa. Seguim vers migdia i fem cap a la Barraca
del Gori (9:08), una construcció de pedra seca molt
ben conservada que hi ha a la Rabassa del Castell.
Destaca l’arc de mig punt de l’entrada. Seguim pujant
suaument per la pista, deixant ramals a dreta i esquerra que van als conreus, fins a arribar al Mas de la
Polla-Rossa (9:40), abandonat des de fa molts anys.
Al segle XIII pertanyia al Monestir de Santes Creus i
constituïa un important veïnat de cases. A la dovella
del portal d’entrada, hi ha gravat l’any 1596. El mas
conserva la teulada i actualment resta tancat. Sortosament, l’estan consolidant i ja no mostra l’aspecte
ruïnós de fa pocs anys. Aquest paratge pertany al
terme de Salomó.
Donem la volta al mas pel sud i seguim per una pista
malmesa que, entre vinyes, baixa vers el Gaià (NW).
Anem a la Font del Lleó seguint un corriol mig perdut que surt a l’esquerra de la pista. Hi arribem a les
10:00 i veiem que l’indret resta totalment abandonat.

L

a Serra de Montferri és un massís discret que
s’estén de nord a sud al llarg d’uns 3 km entre l’Alt Camp i el Tarragonès. Ateny una alçada
màxima de 387 m a la Tossa Grossa de Montferri i
està inclosa dins dels termes municipals de Montferri i
Salomó. Desproveïda de bosc per causa dels incendis
forestals, aquesta carena és un magnífic mirador al
sud sobre la Vall del Gaià i el Mediterrani pel fet que
no hi ha muntanyes més altes que s’hi interposin.
El domini sobre el paisatge circumdant, els conreus de vinya de l’entorn, la flora local, les barraques
de pedra seca, el Mas de la Polla-Rossa, la Font del
Lleó i, en especial, la Torre del Moro, que s’alça sobre
la serra, són els atractius principals que incentiven
aquesta sortida.

Barraca del Gori, a la Rabassa del Castell

Mas de la Polla-Rossa
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Ressenyes de les darreres sortides

Pujada a la Torre del Moro de Montferri

Foto de grup al peu de la Torre del Moro

El cap del lleó de pedra que hi ha amb prou feines
treu les orelles entre el llot. Tornem al Mas de la PollaRossa, des d’on seguim per una pista que puja vers
la Serra de Montferri (NE). Ens aturem per a esmorzar en una caseta situada a l’esquerra del camí, on
també hi ha una cisterna de pedra seca. Cal destacar
que, al llarg del camí, hem anat trobant plantes pròpies de la zona amb el seu fruit: margallons, figueres
de moro i coscolls. El dia es mantindrà estable, moderadament calorós i amb el cel ben blau.
Reprenem la marxa per la pista,que es transforma
en un sender pedregós que s’enfila per la carena.
Aviat serem a les envistes de la Torre del Moro, amb
l’alterosa Serra del Montmell al fons. A les 11:10 arribem al peu de la torre, que es troba a 377 m d’altitud.
És tracta d’una torre de guaita d’origen medieval
(s. XI-XII). La planta té 5,6 m de diàmetre màxim i
està lleugerament ovalada. Actualment ateny 8 m
d’alçada, però originalment és probable que arribés
als 10 m. Les parets tenen un gruix d’1,3 m i l’entrada
era situada a la part superior, on encara es conserven espitlleres. Va ser restaurada per la Diputació de
Tarragona el 1991. La vista des d’aquest indret és
extraordinària.
Seguim carenejant vers el NE fins a assolir la cota

màxima de l’itinerari: la Tossa Grossa de Montferri,
a 387 m d’altitud. Comentem amb els companys que
la plaça de l’Espluga està situada a una altitud superior a aquest cim.
Seguim baixant per la rocallosa carena (NE) fins a
trobar un pi solitari, on ens aturem una estona. Més
endavant, en un collet del sector conegut com la
Cargola, el corriol es redreça vers tramuntana i davalla cap a ponent fins a trobar una pista que baixa
al Torrent del Còdol. Aquesta segueix les corbes
del fons del barranc (W). Arribem a una bifurcació,
deixem el ramal de l’esquerra, que puja a les ruïnes
del Castell de Rocamora, avui convertit en restaurant, i seguim pel de la dreta, que ens portarà fins a
la part antiga de Montferri. Hi arribem a la 1 del migdia.

Rellotges del campanar de Montferri

Montferri és un poble net i endreçat, amb una bonica part medieval. Destaca el campanar amb un rellotge mecànic convencional i dos rellotges de sol que
han estat restaurats.
Ens aturem en un bar del Carrer Major a fer la tertúlia i a celebrar l’aniversari de la Mercè. El local és
reduït, però la mestressa s’afanyarà per a acomodarnos en unes taules al carrer.
Per molts anys, Mercè!
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Marta Roig, Joan Castro i Esteve Sabaté

La Torre del Moro de Montferri. Al fons, el Montmell
5

Ressenyes de les darreres sortides
LA COVA DE L’ARCADA
(El Bruc - Massís de Montserrat)
Data: 27-10-2013
Itinerari: (1). El Bruc - (2). Clot del Tambor - (3). Cova de
l’Arcada - (4). PR-C78 - (5). Refugi Vicenç Barbé - (6).
Coll de l’Era dels Pallers - (7). Carena dels Pallers - (8).
La Plana Llarga - (1). El Bruc.
Desnivell: 520 m
Recorregut: 11,5 km
Dificultat: mitjana - baixa

En
La Cova de l’Arcada

l poble del Bruc s’estén al peu de l’extrem NO
del Massís de Montserrat, en el vessant de migdia, on el relleu és menys pronunciat que no
pas a la banda del Llobregat. L’indret és famós per la
Batalla del Bruc (juny de 1808 - Guerra del Francès),
en la qual va intervenir un llegendari timbaler que va
fer retronar el so del seu timbal pels penya-segats de
Montserrat provocant l’espant de l’enemic francès.
Aquella batalla va ser la primera que van perdre
les tropes imperials de Napoleó després d’anys
de passejar-se victoriosament per mitja Europa.

En realitat, però, l’èxit de la batalla es degué, en gran
part, a l’emboscada perpetrada per la milícia popular catalana formada pels sometents de Manresa,
Igualada, Tàrrega i altres poblacions. La toponímia
de la zona que visitàrem encara conserva la sentor
d’aquell fet bèl·lic ja que hi trobem noms com ara el
Torrent, el Clot i l’Agulla del Tambor.
El punt de trobada al poble del Bruc va ser el
Monument al Timbaler, des d’on ens dirigírem a
l’aparcament del Torrent de l’Illa, punt d’inici de
l’itinerari. Vam sortir a les 8:25 en direcció N per la
pista pavimentada que va al Mas del Castell. La pista
aviat tomba a la dreta entre unes cases (E) i travessa
el Torrent de Santa Maria. Seguírem en direcció al
Mas del Castell (N) fins a trobar una bifurcació (8:40).
Deixàrem el vial principal i vam baixar per la pista de
terra de l’esquerra, que, després d’un gran retomb,
arriba al pedregós Torrent del Castell. El vam creuar
tot travessant un oliverar que ocupa el Clot del Tambor. Aviat vam fer cap a una bifurcació (8:56), a partir
de la qual seguírem pel ramal de l’esquerra (N), que
puja entre espessa vegetació pel Torrent del Tambor.
I així férem cap al fons del barranc (9:40), on continuàrem per un corriol que s’enfila per la dreta (SE).
Després de deixar un ramal a la dreta (9;50,) que va
a la Cova del Cabrit, seguírem planejant cap al nord

Camí del Clot del Tambor

Agulla i Torrent del Lloro

E
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Carena dels Pallers

Dinant sota les Agulles de la Portella

fins a trobar la gran Cova de l’Arcada (10:10), on ens
aturàrem per a esmorzar després d’haver fet una
marrada innecessària. Aquesta gran balma, excavada pels agents atmosfèrics en una faixa de gres roig,
té una acurada simetria natural en forma d’arcada.
De l’alt sostre, en pengen al buit unes heures que
encara donen més singularitat al conjunt. En acabar,
seguírem el mateix corriol (N) fins al Torrent de les

i turons de conglomerant arrodonits. I així vam fer
cap al refugi Vicenç Barbé (11:50) i a la bonica regió
d’Agulles. Sense aturar-nos, seguírem per enllaçar amb
el camí (11:55) que baixa pel Torrent dels Cirerers (S)
fins al Coll de l’Era dels Pallers (12:16), des d’on vam
fer el recorregut d’anada i de tornada pel migdia de la
pintoresca Carena dels Pallers, a la qual donen nom
un seguit de monòlits de conglomerat, talment com pallers impassibles al pas del temps: la vista que hi ha al
final de la carena és espectacular. Tornats al Coll de
l’Era dels Pallers, seguírem vers ponent per la pista
que baixa al Bruc. Vam aturar-nos per a dinar en un
pla assolellat del sector de la Diablera, sota les Agulles
de la Portella (13:30). En acabar, seguírem baixant per
la pista (S) travessant la Plana Llarga envoltats pels
cuidats oliverars de Can Xico i Can Rovira; un tram
planer i esbarjós amb belles vistes sobre Montserrat
que convida a la conversa entre els companys.
I així férem cap al poble del Bruc (15:10), on acabàrem l’excursió ben asseguts en una granja-bar del
carrer principal.

Oliverars de la Plana Llarga

Grutes, on hi ha una bifurcació (10.47). Continuàrem pel
ramal de l’esquerra (E), que va fins al camí del Torrent del
Lloro i que, en direcció a tramuntana, puja a trobar el camí
travesser del PR-C78, que seguírem per l’esquerra (W)
amb esplèndides vistes sobre el bell conjunt d’agulles

			
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Marta Roig, Joan Castro i Esteve Sabaté

Carena dels Pallers. El Bruc - Massís de Montserrat
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Ressenyes de les darreres sortides
SERRA DE COLLBÀS - CASTELL DE
CLARAMUNT

per un sender pedregós que travessa un bosc de pi
blanc força malmès a causa dels estralls ocasionats
per incendis, ventades, nevades i, per descomptat,
per la mà de l’home i les seves “andròmines motoritzades”, que durant la ruta d’avui patirem de manera
llastimosa.

(Anoia)

Data: 10-11-2013
Itinerari: (1). Santa Margarida de Montbui - (2). Mare de
Déu de Collbàs - (3). Coll de la Llentilla - (4). Castell de
Claramunt - (5). Serra de la Guàrdia - (6). Pujol de la
Guàrdia - (3). Coll de la Llentilla - (2). Mare de Déu de
Collbàs - (1). Santa Margarida de Montbui.
Desnivell: 630 m
Recorregut: 17 km
Dificultat: baixa

A

vui l’hora de trobada és a les 7; això vol dir que la sortida serà de tot el dia. Així doncs, amb les motxilles
una mica més plenes, agafem els cotxes en direcció a Santa Margarida de Montbui a la comarca de l’Anoia.
Podem dir que l’objectiu més important de la sortida
d’avui és visitar el Castell de Claramunt, una impressionant fortalesa documentada des de l’any 978, situat
a 461 m i que domina tota la Conca d’Òdena. Aquesta
fortificació és un clar exemple dels castells de frontera
de la Marca Hispànica, denominació utilitzada pels historiadors per a indicar la frontera que es va establir amb
l’Islam a principi del segle IX.

Parada per a esmorzar a l’Ermita de Collbàs

Deixem el sender i prenem una pista ampla que
passa a frec d’un dipòsit d’aigua: en poca estona
arribem al Santuari de la Mare de Déu de Collbàs.
L’actual santuari data de l’any 1793, tot i que ja es cita
al segle XIII. Adossades a les parets del santuari, hi
trobem diferents construccions com barbacoes i altres edificacions que es troben en un estat ruïnós i
lamentable. Pensem que aquest indret, ben cuidat,
seria molt més acollidor; tot i això, com que és un lloc
tranquil, aprofitem per a fer la parada d’esmorzar.

Caminadors i motoristes, una combinació complicada

Aparquem els cotxes a l’entrada del poble. Som a
316 m i comencem a caminar tot seguint les marques
del GR-172. Deixem les últimes cases del poble i prenem una pista que, vers llevant, davalla fins a trobar
la llera d’un torrent; el creuem i comencem a pujar

Parada per a recuperar forces
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Castell de Claramunt

Després d’esmorzar, reprenem la marxa. Tot davallant un xic, prenem una pista que circula a peu de les
serres de Collbàs i de la Guàrdia. En poca estona arribem a l’indret conegut pel Coll de la Llentilla o Llentia,
per l’abundància de nummulits, grup de fòssils característics de l’eocè marí que reben aquesta denominació
popular per la seva semblança amb el conegut llegum.
Ben aviat, es pot albirar el Castell de Claramunt i, al
seu darrere, la impressionant silueta de la Muntanya
de Montserrat. La pista transcorre a prop de camps
acabats de sembrar esperant delerosos la pluja que
no acaba d’arribar.

Preparats per a veure a l’audiovisual

Un cop dins del castell, veiem un audiovisual i, tot
seguit, visitem la resta de muralles, la torre mestra
i la capella de Santa Margarida, que és adossada
a l’Església de Santa Maria, documentada a final
del segle X i que es troba parcialment restaurada.
Acabada la visita al castell, ens disposem a iniciar
el camí de retorn. Aquest cop ho fem tot seguint les
marques del PR-119 que ressegueix la carena de
les serres de la Guàrdia i de Collbàs. Tot i les constants pujades i baixades i el fort vent de ponent que
ens acompanya, la marxa és agradable. En assolir
el pujol de la Guàrdia, de 474 m, busquem un racó
arrecerat del vent on poder fer la parada per a dinar.
Després de dinar i reposar una estona, reprenem
de nou la ruta fins a enllaçar amb el tram del GR-172
a prop del Santuari de Collbàs. Agafem de nou el GR172, aquesta vegada en direcció a Santa Margarida
de Montbui, on tenim els cotxes. Ens acostem fins a
un bar per a fer un beure tot fent petar la xerrada.

Anant cap al Castell de Claramunt

Un cop som al peu del pujol on es troba encimbellat el castell, ens disposem a atansar-nos-hi; sembla
que la pujada serà dura, però en poca estona som al
peu de la primera muralla i, entre les torres, podem
observar fileres d’Opus Spicatum (terme llatí que
significa “obra en forma d’espiga” i que es refereix a
un tipus de construcció utilitzada en temps romans
i medievals.

Nummulits

Foto de grup a l’Església de Santa Maria
			
Amadeu Rodríguez
Fotos: Marta Roig, Joan Castro, Esteve Sabaté, Antoni Sabaté

Fòssils marins
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EL MONTCLAR, 948 m
(Conca de Barberà – Biure de Gaià)
Data: 24-11-2013
Itinerari: (1). Biure de Gaià - (2). Cogulla del Maió - (3).
Sant Miquel de Montclar - (4). El Montclar, 948 m - (5).
Barranc de Biure - (6). Font del Molí de Prous - (1). Biure
de Gaià
Desnivell: 480 m
Recorregut: 11,3 km
Dificultat: baixa

Camí de Sant Miquel de Montclar

a Serra de Montclar es troba al NE de la Conca
de Barberà, entre els termes de Montbrió de la
Marca, Pontils i Biure de Gaià. Forma part de la
capçalera del Riu Gaià i, tot i que destaca com un massís aïllat, es tracta d’una prolongació al NE de la Serra
de Comaverd, amb la qual comparteix la naturalesa de
la seva roca mare: els conglomerats. El Montclar ateny
948m d’altitud i deu el nom a la tonalitat clara dels seus
vessants rocosos.
El cim és un magnífic mirador sobre la rodalia, per això,
durant l’Edat Mitjana (segle XI), s’hi bastí un castell que
formà part del sistema defensiu de la Conca del Gaià.

D’aquell castell, encara es conserva el basament
d’una torre rodona i la capella, avui convertida en ermita: Sant Miquel de Montclar (segle XII), que ha estat restaurada amb més bona voluntat que encert.
Sortim de Biure de Gaià a les 8:40 seguint el PR-C
21.1, que, des de la plaça on hi ha la font i la creu
de terme, puja vers el SE tot passant pel costat del
Castell de Biure, que ja existia en el segle XI i que fou
restaurat de forma un tant fantasiosa a principi del segle XX pels vescomtes de Bell-lloc. El dia es presenta
una mica rúfol, amb el cel ennuvolat, vent i fred.
La pista careneja cap al S; deixem ramals a dreta i
esquerra tot seguint la senyalització del PR. A les 9:15
arribem a una bifurcació senyalitzada sota la Cogulla del Maió. Seguim pel ramal de l’esquerra (S), que
s’enfila fortament fins a l’esmentada Cogulla (929 m),

Castell de Biure de Gaià

Capella de Sant Miquel del Montclar. Segle XIII

L
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Foto de grup dalt del cim del Montclar, 948m

De tornada, amb el Montclar al fons

on el camí es fa més planer i ja s’albiren les ruïnes
del castell i l’Ermita de Sant Miquel al capdamunt
de la carena. Arribem al recer de l’ermita a les 9:09
i ens hi aturem per a esmorzar i gaudir de l’ampla
panoràmica que s’hi divisa. En acabar, seguim el
camí que, en direcció SE, puja al cim del Montclar,
màxima cota de l’itinerari (948 m), on fem la foto de
grup. Són les 10:15. Tornem enrere refent el camí fins a
trobar un baixador que hi ha a banda dreta abans d’arribar
a l’ermita. El seguim (SE) amb belles vistes sobre els
arrodonits relleus del Montclar i els boscos i correus

de la fondalada del Torrent de Sant Miquel. Surt el sol
i fem cap a la cruïlla del Coll de Sant Miquel (10:40).
Seguim per la pista que baixa llargament vers el NE
fins a trobar una pista travessera (11:27). Deixem el
PR i seguim pel ramal de l’esquerra (NE) per a travessar a gual el torrent de Biure, que trobem inundat
per les darreres pluges. Posant pedres i força atenció, podrem creuar el riu i fer cap a la pista pavimentada que, per l’esquerra (NW), porta al Molí de Prous
i a Biure, la qual seguirem. Passat un curiós monòlit
de l’Iryda, agafem una pista que puja a l’esquerra SW
(12:02). Aviat es fa visible, des d’una altra perspectiva, el Castell de Biure, que voltem per la dreta per a
fer cap a la plaça del poble (12:22).
De tornada, passem per Solivella i anem a la cafeteria-restaurant La Societat a fer la tertúlia. Ens convida la Pilar de la Masó ja que se li ha casat la filla.
Enhorabona, Pilar!

Antoni Ferrando Roig
Fotos: Marta Roig i Antoni Ferrando
De baixada, al Coll de Sant Miquel

Camí carener de la Serra de Montclar
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EL BARRANC DE LA VARIELLA
(Vilaverd – Muntanyes de Prades)

Després de passar un tram empedrat i dues cabanes
de pedra seca, una de les quals molt malmesa, arribem
a uns plans. Allí girem a la dreta; al cap d’uns cent metres, tornem a girar a la dreta, ens apropem al peu de
la Cugurulla i, en un tres i no-res, som al capdamunt.
Gaudim de les vistes del Barranc de la Variella a l’oest;
al sud, els Plans de Marc i l’estret de la Riba; la Serra
de les Guixeres, a l’est i, al Nord, la Serra de la Bardina
i la Conca.

Data: 8-12-13
Itinerari: (1). Vilaverd - (2). Cugurulla del Mas d’en Just (3). Ruïnes del Mas d’en Just - (4). Barranc de la Variella
- (5). Carretera de Rojals - (6). Aiguamolls - (1). Vilaverd
Desnivell: 530 m
Recorregut: 12 km
Dificultat: baixa

E

n un matí fred, ens trobem a l’aparcament de la
Font Baixa per a acostar- nos a Vilaverd a fer una
ruta poc concorreguda, però amb força atractius.
Un cop som a Vilaverd, ens trobem amb els companys que vénen de Valls i de Reus. Comencem la
ruta en direcció oest, travessant la C-14 per sota un
pont, girem a la dreta i després a l’esquerra en direcció als Montgois. Trobem força masos a banda i banda
del camí amb uns gossos ben escandalosos. La pista es converteix en un sender ben marcat i costerut,
amb uns pinars molt espessos.

La Cugurulla

Hem esmorzat al cim, així que tornem enrere en direcció al Mas d’en Just i, en poca estona, hi passem per davant. Havia estat dels pocs masos del terme de Vilaverd
habitats durant tot l’any; ara només en queden algunes
parets dretes. Al seu darrere contemplem la Cugurulla.

Ruïnes del Mas d’en Just

Camí a Rojals
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El barranc s’acaba al Salt de la Variella, damunt del
qual hi ha la Font Freda i un hortet molt ben aprofitat.
Fem una última ullada al barranc i, per l’esquerra, pugem
a la pista, que no deixarem fins a sortir a la carretera de
Rojals davant mateix de Rojalons.

Davant una cabana del Barranc de la Variella

Passem el Mas d’en Just, seguim pujant ben bé un
quilòmetre fins a veure una cabana al costat dret, caminem una mica camp a través i ens hi dirigim: és a
la vora de la cinglera del Barranc de la Variella i està
prou ben conservada.
Ens acostem a l´espadat, on ens sorprèn la fondària del barranc i, per la vora, anem remuntant la
cinglera i mirant les diferents perspectives que ens
ofereix l’indret.

Salt de la Variella

Ja hem fet el plat fort de la sortida d’avui. Només ens
queda baixar un parell de quilòmetres per la carretera fins
a agafar un sender a la dreta. Baixa ben dret, però aviat
som al sender que ens porta a Vilaverd, l´antiga via romana Tarraco - Ilerda. Pels voltants de Vilaverd, podem
veure restes dels vells forns de guix.
Arribats al bar, la fem petar tot fent un beure. Avui felicitem el Josep M. Mercadé en el seu aniversari.

Barranc de la Variella i la Cugurulla al fons

Barranc de la Variella

Forn de guix

Trobem les restes d´una construcció a la vora mateix del
precipici i ens preguntem si devien ser d’algun altre mas.

Joan Poblet
Fotos: Antoni Ferrando, Joan Castro
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COVA I CINGLES DE SIURANELLA
(Siurana - Muntanyes de Prades)
Data: 22-12-2013
Itinerari: (1). Coll d’Esplugues - (2). Cruïlla - (3). Cruïlla
- (4). Grau del Jueu - (5). Cova de Siuranella - (3). Cruïlla (6). Grau de la Covassa - (7). Coll de la Vaca - (8). Grau
Tallat - (2). Cruïlla - (1). Coll d’Esplugues.
Desnivell: 290 m
Recorregut: 4,7 km
Dificultat: mitjana - baixa

Camí de la Cova de Siuranella

passarem avui. El Torrent de l’Estopinyà, per on puja
la carretera de Siurana, separa els cingles de Siurana
i de Siuranella formant una abrupta barrancada d’uns
250m de fondària.
Al vessant de migdia de Siuranella, a mig aire del
cingle de gres roig, s’hi troba un important conjunt de
cavitats, on es conserven les ruïnes d’un poblat troglodític que va ser habitat, com a mínim, des de l’Alta Edat
Mitjana fins al segle XVIII. Es tracta, sens dubte, de la
balma obrada més gran de les Muntanyes de Prades.
Pel que fa al seu nom, és probable que antigament
el conjunt d’aquest poblat -que era ben visible des de
Siurana-, juntament amb els masos d’Esplugues que
hi havia a prop, fos conegut com Siuranella (Siurana
petita), i que aquest nom acabés essent aplicat a tot
el turó.
En la documentació escrita que s’ha conservat de la
zona (segles XIV-XVIII), l’habitacle de la balma hi consta
amb el nom de la Cova o la Covassa, i els seus habitants
es coneixien com els de la Cova. Per això, cal fer notar
que els topònims la Cova o la Covassa són més genuïns
que no pas el recent de Cova de Donya Blanca, que és
com es coneix ara el lloc i que es deu a la fantasia de
gent que ha relacionat la Cova de Siuranella amb la llegenda de Donya Blanca, una filla del Comte de Prades
suposadament castigada a viure en aquest paratge per
la seva relació amb un patge de la cort. Aquesta balma
també és coneguda per la gent del país com la Cova
del Tití, pel fet d’haver estat propietat d’un tal Tití de
Cornudella; però aquest nom també és força modern.

S

iuranella és una petita mola rocallosa (754 m
d’altitud) que s’alça a tramuntana de l’encimbellat
poblet de Siurana. Està formada per dues cingleres superposades: a la part alta hi ha la de color blanc,
formada per roca calcària, mentre que a la part mitjana
i baixa hi ha el cingle de color roig, de gresos vermellosos. Per sobre del cingle roig i vorejant el peu del cingle
blanc, transcorre el camí que, a mig aire, dóna la volta a
la moleta de Siuranella, per bona part del qual

Cingles de Siuranella
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Foto de grup dins la Cova de Siuranella

Dalt del cingle de Siuranella

En tot cas, jo utilitzaré un nom més apropiat per a
aquesta cavitat, que és Cova de Siuranella.
Comencem l’excursió a les 9:05 sortint de l’aparcament
del Coll d’Esplugues (km 2,3 de la ctra. de Siurana),
travessem la carretera i emprenem el PR-C 84, que
puja vers el NE per l’obaga de Siuranella. Fa un fred
moderat, el cel és net i l’aire, transparent. Fem cap a
una bifurcació (9:17). Deixem el PR-C 84 i seguim pel
corriol de la dreta (SW). Passem sobre marges de pedra amb espectaculars vistes sobre el cingle blanc que
revoltem vers llevant. Deixem ramals a l’esquerra que
pugen a les vies d’escalada. Fem cap a una altra bifurcació (9:28) on hi ha el trencall que, per l’esquerra
(N), puja al Grau de la Covassa. Seguim al front (SE) i
arribem a una altra bifurcació (9:33). Baixem fortament
pel ramal de la dreta (SW). Passat el Grau del Jueu,
deixem el camí que baixa a la carretera i girem a la
dreta per un corriol que ressegueix el cingle roig (NW),
on trobem curioses formacions esculpides per l’erosió.
Fem cap a la Cova de Siuranella (10:00), on ens aturem una hora per a esmorzar i visitar les dependències
i estructures d’aquest gran habitatge troglodític.
Tornem pel mateix camí fins a trobar el corriol del
Grau de la Covassa (11:20), que puja per la dreta (N).

Superem el grau amb una curta grimpada i fem cap
al replà superior de Siuranella (12:00), on hi ha un
magnífic mirador sobre el Montsant, el Pantà de Siurana i les muntanyes del sud de Tarragona. El camí
segueix planer cap al N flanquejat per grans fites i
amb belles vistes sobre l’entorn. Fem cap al Coll de
la Vaca (12:10), on ens enfilem a les roques per a
contemplar l’imponent Barranc de Fonts Caldes. Aquí
trobem altra vegada el PR-C 84, que seguirem per
l’esquerra (SW) fins al Grau Tallat (12:25), on iniciem
la davallada (S) del cingle superior de Siuranella revoltant el Racó de Carletes, amb el seu característic
estrat blanc que separa el cingle blanc del roig.
Seguint el PR-C 84 baixem fins a l’aparcament del
Coll d’Esplugues (12:55), des d’on ens dirigim a un
establiment de Cornudella a fer la tertúlia. Ja som a
tocar de les festes de Nadal, per això l’Esteve ens
convida a celebrar el seu sant.
Per molts anys, Esteve!

Antoni Ferrando Roig
Fotos: J.Castro, M. Roig, E. Sabate i A. Ferrando
La Cova de Siuranella
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CRESTA DE CREGÜENYA

l Massís de la Maladeta-Aneto sempre ha estat altiu i impressionant, però de roca granítica un pèl caòtica. La Cresta de Cregüenya resumeix, en bona part, aquesta descripció i fer-la no et deixa indiferent.
Des que vam pujar per la cresta de les Agulles de Llosàs, ja vam veure que no seria fàcil ascendir
al Pic Maleït . Així doncs, aquest 20 de setembre, pit i amunt amb el Santo Benaiges, a pujar les agulles de
Cregüenya fins al Pico Maldito! Potser feia set anys que, amb l’Octavi, la Mª Carme i la Gemma, havíem pujat
a l’Aragüells i la primera de les agulles de Cregüenya. Com podeu veure, ens hem envellit una miqueta, però
les pedres segueixen al seu lloc. Aquesta vegada, en canvi, la ruta no va acabar a l’Agulla Juncadella, sinó
que vam tirar amunt i amunt!

El Massís de la Maladeta-Aneto, sempre ha estat altiu i impressionant, laCresta de Cregüenya ho resumeix en bona part.

Vam sortir de matinada amb la lluna plena des
del Puente de Coronas. La llum de la lluna ens va
il·luminar el camí, i en dues hores vam arribar al cim
de l’Aragüells, quan encara no estava banyat pel solet.
Avall cap al coll i cap a l’Agulla Juncadella amb les
pedres característiques just abans d’arribar al cim. La
cresta la conformen un seguit de quatre agulles cada

Com podeu veure, ens hem envellit una miqueta, però les pedres
segueixen al seu lloc.

cop més esveltes i infranquejables; i, de seguida, escalada per a pujar i ràpel per a baixar... Aquesta serà una
mica la tònica de la cresta; passos atlètics i buscar-se
la vida... Pujar i baixar de l’Agulla de Cregüenya es fa
amb relativa facilitat, passos de III, i més o menys amb
intuïció, tot i que vam veure que no és pas una cresta
de les més freqüentades, ja que les fites brillaven per
la seva absència. Al cim de cada agulla, s’ha d’estudiar
detingudament com pujar a la següent ja que, quan
has arribat a la bretxa, costa molt més de trobar. Seguíem una ressenya bastant antiga i concisa, per això
pujar a l’Agulla Haurillón ens va portar bastants més
problemes dels previstos: no trobàvem l’accés. O sia
que a tombar i fer-la per la cara est, on semblava que
hi havia uns diedres més bons per a pujar. Així doncs,
ràpel avall i diedres amunt. Benaiges va obrir el llarg
d’accés a la terrassa que ja ens havia de pujar a
l’Agulla Haurillón, no sense suar una miqueta la cansalada! Això sí, ben encordats que la cresta se les porta!

S’ha d’estudiar detingudament com pujar al cim de cada agulla.
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un saltet d’un pam que et deixava amb els dos peus a
la lleixeta. Després... expiració! De la lleixeta, un miniflanqueig i a fer un pas llarg/saltet a la següent roca
per a continuar l’aresta; ara sí, fàcil i sense sorpreses
fins al cim del Pico Maldito!
Des del cim del Pic Maleït, es veu l’enorme Llac de
Cregüenya. Darrere, tota la Cresta d’Alba, la dels 15
gendarmes i, per la dreta, treu el cap el cim que dóna
nom al massís, la Maladeta.

Altre cop la cresta s’erigia dreta i infranquejable.

Per a baixar, més ràpels i la paret de la quarta
agulla, que amb un flanqueig pel vessant de Coronas
vam evitar. Pujar a la quarta agulla va ser, doncs,
potser més caòtic per l’amplada i dificultat de la cresta III, però accessible. A partir d’aquí una cresta plana carregada de gendarmes fins a trobar altre cop la
cresta que s’erigia dreta i infranquejable... Era l’hora
de l’assegurança estàtica i pit i amunt! En una reunió
ben còmoda ja obríem el primer llarg per a arribar al
Pic Maleït. Ja portàvem bastants hores i el cim començava a fer honor al seu nom! Encara era molt
lluny, però el dia era clar i la motivació, bona! Un llarg
d’uns 30 metres i semblava que ja ho havíem de tenir.
Doncs, no! La cresta s’aplanava una mica; ara bé,
ens quedava un pas que no era difícil, però sí corprenedor! El pas era una desgrimpada curta on no
t’arribaven els peus de cop a la lleixa. Per tant, lligats
darrere aquest bloc basculant tan estètic, baixàvem
d’esquena a la timba i, en una inspiració... pam, un

Una desgrimpada curta on no t’arribaven els peus de cop a la lleixa

La Punta Astorg és un tres mil ben curiós situat
al mig de la Cresta del Medio. De fet, el cim és una
enorme fita que deu pesar tones! Una pedra damunt
de l’altra penjada al buit de la glacera de l’Aneto: un
lloc espectacular per a seure i albirar les muntanyes.
Al darrere, seguint la cresta, trobem el Pico del Medio
i, al final, imponent, surt la piràmide cimera de l’Aneto i
el seu contrafort sud, anomenada la Cresta de Llosàs.

De la lleixeta, un miniflanqueig i a fer un pas llarg/saltet

Tot i que la cresta és molt bonica, nosaltres ja fèiem
tard, i l’objectiu del dia havia estat aconseguit. Per tant,
vam abandonar la cresta per un corredor descompost i
amb quatre ràpels de 20 m ens plantàrem a la tartera
inacabable de Coronas.
Un bon glop per a refer-nos de la caminada, i avall
cap a Coronas, on el riuet ben fresc ens esperava com
sempre després d’una bona pallissa! Gairebé 12 hores
de caminada/escalada amb quasi 5.000 m de desnivell
acumulat. Una bona curtida que les nostres cames i els
nostres dits recordaran durant dies.
Toni Morlans
Fotos: Toni i Benaiges

En una còmoda reunió, obríem el primer llarg per arribar al Pic Maleït.
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Retalls d’un diari de viatge
UN TOMB PER ALADAGLAR. 4a part

rem un parell de cops més. En Turan, el guia, escull
llocs amb bona vista on els fumadors puguin cremar
un parell de cigarretes. Anem conversant els uns amb
els altres. Sense voler, som conscients que el trekking
s’està acabant. Només ens resta demà. Tots tenim ganes de posar-nos sota una dutxa tan aviat com sigui
possible, però ens dol que s’acosti la fi del viatge.
A mesura que davallem es van esvaint els núvols
tot fent pas al sol. En un moment donat, les mules
ens passen i arribem a la primera línia d’un gran bosc
de pins de forma cònica i d’alta muntanya que anirem travessant durant tot el que ens resta de la jornada d’avui. Les valls d’aquest vessant d’Aladaglar
són més verdes i boscoses que les de la banda que
dóna a la Capadòcia, que són àrides i pedregoses.
A mesura que avancem, la vall es va eixamplant i
comencem a perdre de vista les formacions agrestes
de l’alta muntanya.
A dos quarts de dues fem cap a una pista. Hi ha
gent esperant-nos amb un parell de Ladas. Han fet un
foc en el qual estan coent patates al caliu i salsitxes
turques a la brasa per a dinar. En aquest lloc els traginers descarregaran les mules i tornaran a Yedi Göller.
En un tres i no-res carregaran els equipatges en els
dos Ladas fins que no sigui possible encabir-hi res
més. Quan els cotxes marxen, els homes no tenen
lloc i han de posar-se a sobre dels equipatges de dalt
o bé a sobre dels para-xocs.

Muntanyes Taurus - Turquia. Agost de 2002
15 d’agost. SOGUKPINAR (Font freda)

A

les 6:30 i amb un fred que pela, ens llevem
i comencem els preparatius per a marxar de
Yedi Göller. Una hora més tard esmorzem per
darrera vegada atesos per l’abi, el cuiner, que avui
tornarà al seu poble de Demirkazik. Abans de marxar
ens acomiadem d’ell i aprofito per fer-li una foto de
record amb els seus amples pantalons turcs. És un
xicot alegre que ha tingut molt bona relació amb el
grup.
Per la part alta de Yedi Göller el dia es presenta clar,
però per la banda d’Hacer Vadisi -on ens dirigirem- hi
ha el mateix mar de núvols envaint la capçalera de la
vall que vàrem veure ahir des del cim central de Yedi
Göller.

Camí de la Vall d’Hacer Vadisi

Avui hem de fer 1.300 m de forta davallada fins
al campament de Sogukpinar (Font Freda), que es
troba a uns 1.800 m d’altitud. Iniciem la caminada
baixant per la pedregosa planura de Yedi Göller en
direcció al mar de núvols que queda sota nostre (E).
El paisatge de l’entorn és impressionant: grans parets verticals de roca calcària de tonalitats grogues
i ocres. Al darrere deixem l’alterosa agulla del Direktas
(3.510 m), que ens ofereix noves perspectives a mesura que avancem. Ens aturem uns minuts a la vora
de l’escarpada capçalera de la Vall d’Hacer Vadisi,
just on els núvols queden atrapats. Contemplem
l’espectacle abans d’emprendre el senderó que baixa
fortament per la banda dreta de la vall. Al darrere
nostre, lluny, baixen cinc mules carregades amb les
nostres pertinences conduïdes per dos traginers. En
aquest lloc deixarem l’enlairat paratge de Yedi Göller
d’aire remot i llum rutilant on hem passat un parell de
dies ben especials.
El terreny que trepitgem és pedregós i estèril. Entre
l’escassa terra, sols hi creixen uns coixinets punxents
coberts de flors rosades que donen un toc de color a
aquest indret desolat. Durant la baixada, ens atura-

Part alta de la Vall d’Hacer Vadisi
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Vall d’Hacer Vadisi

Carregant els Ladas al bosc de Sogukpinar

Ens adonem que aquesta vall està curiosament tancada per una petita carena transversal que impedeix els seu desguàs natural. No acabem d’entendre
aquest fenomen geològic i, més endavant, trobarem
altres valls amb tancaments similars.
Arribem al campament de Sogukpinar. Està força
ben muntat al voltant d’una taula llarga sota un cobert de branques de pi que fa de menjador. Plantem
les tendes, ens dutxem amb la mànega d’aigua gelada i passem la resta del dia conversant o llegint
asseguts a la taula llarga. En Turan ha portat un llibre
amb les varietats ornitològiques de la zona i l’hem
estat consultant.
Soparem, com cada dia, sota la llum d’un fanal de
gas: la típica sopa picant, a la qual afegim pa i verdures crues picades per donar-li més consistència,
truita, verdures estofades i cus-cus. Tot seguit fem
un foc de camp al voltant de dues grans soques que
han encès el cuiner i els seus companys. No hi ha
perill d’incendi, ja que a la pineda d’aquesta zona no
hi creix herba ni sotabosc a causa del pedregar que
s’hi troba. Per altra banda, els arbres són molt alts
i no tenen branques baixes. Durant el foc de camp,
el cuiner cantarà cançons tradicionals turques. Ho
fa molt bé. Per a cantar es posa una mà al costat de
la boca com si fos per a concentrar la potència de
la veu. Tot seguit en Turan ens demana que cantem
cançons del nostre país. Era d’esperar. Ningú no vol
començar. Nosaltres pensem a entonar alguna cançó
popular catalana, El rossinyol o quelcom semblant,
però creiem que és millor cantar-ne alguna que sàpiga tothom. I així, encetem una cançó mexicana revolucionària, d’aquelles que cantàvem quan teníem
16 anys. Amb tot, la gent començarà a cantar cançonetes dels anys 80, de l’època de l’Epi i del Blas. I
aquí quedarem descol·locats. És l’inevitable, topem
amb el canvi generacional. Però encara n’estarem
més, de descol·locats, quan l’Antoni de València comenci a cantar, sense el més mínim pudor, cançons
barroeres de tan pèssim gust que acabarà amb la
paciència del grup i el farem callar. La Marta i jo,

com és habitual, no esperarem que acabi la festa i
anirem a dormir a les 11:30. Durant la matinada es
posarà a ploure i haurem de sortir a recollir la roba
que la Marta havia rentat a la tarda. No serà una gran
pluja, però suficient com per fer la punyeta si continua així quan ens llevem.

16 d’agost. LES CATARATES DE SELALE

E

ns llevem amb un dia gris i plujós que ens
obligarà a esmorzar encabits i per torns dins
la tenda que fa la funció de cuina. Malgrat
la grisor del dia i abans de desmuntar les tendes,
m’allunyo una mica per a fer una foto del conjunt del
campament, que amb la llum d’un dia de sol hauria
estat més il·lustrativa pel que fa a la realitat del bell
paisatge de Sogukpinar. Certament, l’entorn d’aquest
darrer campament, envoltat de boscos de pins vells
i grossos és tota una novetat en aquest trekking
que, fins ara, s’ha caracteritzat per les acampades
en plans herbosos completament mancats d’arbres.
Després d’esmorzar, preparem les bosses i les motxilles i ens apliquem a plegar les tendes, tasca que
resulta desagradable per causa del plugim que cau.
I així abandonem Sogukpinar, caminant sota una
lleugera pluja que no trigarà gaire a esvair-se. També
deixarem enrere la grisor dels núvols i apareixerà un
cel net i blau. Caminem per un paisatge dominat per
grans espais, turons coberts de pinedes i torrents
on creixen bedolls i altres arbres de ribera. L’herba
és groga i seca pel fort sol de l’estiu. El camí planeja amb lleugeres pujades i baixades. Amb tot, anem
perdent altitud. Aviat trobarem boixos i alzines, i en
un moment donat, al fons de la vall, divisarem el poblet de Barazama, cap on ens dirigim.
Es tracta d’un poble de muntanya, el darrer al qual
arriba la carretera. Hi ha moltes cases amb teulades metàl·liques i parets de pedra. A l’entrada del
llogarret, un gos kangal borda amenaçadorament i
fa aturar el grup. Un home del poble, tal vegada el
propietari de l’animal, no trigarà a retirar-lo. La gent
del poble ens mira encuriosida.
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no vol que la retratem per por de sortir a les revistes.
Llàstima, perquè era una estampa ancestral i, alhora,
ben actual.
Des del pontet de fusta pugem al vessant dret de la
vall i seguim per una pista que domina el riu. En un
petit bassal trobem un cranc d’aigua dolça, però amb
l’aspecte d’un cranc de mar. Ha sortit fora de l’aigua
per a menjar-se un pinyó amb gran delit. Li faig la foto
de rigor. No esperava pas trobar crancs al mig del camí
en aquests paratges.
I així arribem a un punt on la vall s’estreny i el Riu Barazama s’encaixona entre parets. Veiem algunes cases
i canals pels quals passa aigua abundant. No trigarem
gaire a trobar la primera cascada de Selale que, com
una gran cortina amb forma d’ull, aboca les aigües al
riu. L’aigua surt del bell mig de la paret de roca. És un
espectacle inesperat per la seva grandiositat. Ens aturem en un bar que domina la vista per a prendre unes
begudes. La Marta i jo ens acostem a la cascada i fem
unes fotos. Seguim pista avall i trobem tres cascades
més, que també surten directament del cingle. Aquest
és un lloc que es vol promocionar turísticament. De fet,
les cascades de Selale són el motiu principal d’alguns
pòsters turístics turcs. En alguns plans que hi ha al
llarg del riu, trobarem acampats grups com el nostre.
Hi ha nens pertot arreu, i alguns s’acosten, però
sense demanar ni dir res. Solen ser discrets i educats,
però no tímids ja que, quan se’ls dóna confiança, se
la prenen sense reserves. Molts tenen el cap gros i
una mica aplanat, particularitat que ja hem apreciat en
altres nens turcs. Sens dubte, es tracta d’un tret racial. Molts van bastant bruts i calçats amb sabatilles de
plàstic amb què pugen i baixen per costeruts camins
de terra. En aquest lloc de muntanya i de turisme incipient, l’aspecte d’aquests nens fa més patent la pobresa del país. L’Alfonso i la Marta de Madrid no trigaran a contactar amb alguns d’ells. Els mestres sempre
són mestres arreu on vagin...
Selale -que en turc vol dir cascada o salt d’aigua- és
un indret grandiós i espectacular.

Camí de Barazama

En Turan ens porta a una mena de bar on només hi
ha homes, que entren i surten tot mirant de reüll les
dones del trekking, les quals van amb pantaló curt i
samarreta sense mànigues (vés a saber què els passa
per la ment; les dones del poble van tapades de cap a
peus). No entrarem dins l’establiment i ens quedarem
en una mena de terrassa de fusta. Com era d’esperar,
no tenen cerveses (aquí impera l’Islam), així que prendrem unes pepsi-coles i infusions diverses. Xerrem
una bona estona tots plegats. El nostre grup, a diferència dels d’altres nacionalitats, és més alegre i comunicatiu. Talment sembla que ens coneguem de tota la
vida. Entre altres coses, parlem de viatges i també que
ens caldrà travessar el Riu Barazama a gual. Així ens
ho va comunicar ahir en Turan. Aquest gual es troba
a poca distància del poble: ja veurem si no acabarem
remullats.
Abandonem Barazama i reprenem la marxa en direcció al riu. Pel corriol trobem un nen que mena una
mula carregada amb una gran quantitat d’herba. És
ben bé una imatge que va desaparèixer de Catalunya
fa més de quaranta anys, tot i que jo encara la recordo
de l’Espluga.
Finalment, arribem a la riba del riu que hem de travessar. Déu n’hi do de l’aigua que hi baixa. Abans ens
aturem per a dinar i fer la migdiada. Mentrestant, arriba un grup d’anglesos que també dinaran a la vora
del riu. El seu guia es veu una mica fart de la gent,
que no l’ajuda gens a l’hora de preparar el dinar. Ells
s’avançaran travessant el riu de forma bastant maldestra i no exempta d’un dramatisme innecessari. En
acabar la migdiada, el nostre grup passarà el riu amb
més naturalitat i sense fer cap espectacle. En aquesta
ocasió ens seran molt útils les sandàlies i els bastons.
Seguim per una pista que ens portarà a un pont de
fusta, on tornarem a travessar el mateix riu. A tocar,
hi ha un campament de pastors amb un gran ramat
de cabres. Una dona, autèntica d’allò més, s’acosta a
veure el grup. Mentre parla o camina, va filant llana de
cabra de forma automàtica, tal com ho deuen haver
fet les seves avantpassades des de fa segles. Diu que

Creuant el Riu Barazama
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Cascades de Selale

Cascades de Selale

L’aigua de les cascades va a parar al riu Barazama,
que baixa cabalós per la gorja. L’aigua és tan neta
que fins i tot agafa tonalitats blaves. Poc després de
la tercera cascada, baixem per un tortuós corriol fins
a un grup de cases que hi ha en la confluència de
dos rius, el Barazama, que hem anat seguint fins ara,
i un altre que ve d’una altra vall més enllà. Els dos
rius, en ajuntar-se, formen un corrent impetuós que
genera un soroll eixordador. El lloc és impressionant.
Una caiguda en aquest riu i segurament no en sortiries viu.
En Turan diu que dormirem en unes cabanes de
fusta que hi ha en aquest mateix lloc. La nostra cabana, on dormirà la meitat del grup, es troba sobre
mateix de la confluència dels rius. Al llarg de les nostres sortides hem dormit en llocs pintorescs, però
mai en un indret tan insòlit com aquest. I en aquest
llogarret s’acaba definitivament la jornada d’avui i
també el trekking. Avui, entre tot plegat, hem caminat pels volts de quatre hores i mitja.
En aquest petit caseriu hi ha alguns establiments
d’hostaleria molt senzills, i també algun comerç,
des d’on la Marta podrà contactar per telèfon amb
la família. Dins la botiga hem vist nens jugant amb
enginyoses joguines fetes per ells mateixos amb filferro. És evident que l’austeritat i la mancança de
mitjans aguditza la creativitat dels humans.

Per fi, després d’esperar el nostre torn, ens dutxarem i ens posarem roba neta. Tot el grup ha hagut
d’utilitzar una dutxa única i molt senzilla. A cada torn
li ha calgut esperar que l’aigua s’escalfés: per això
hem hagut d’esperar tanta estona.
Quan es fa fosc, uns nois comencen a fer foc en una
mena de barbacoa llarga. Ens prepararan uns pinxos
de cabra. A l’hora de sopar, ens asseiem tots plegats
en una taula llarga a l’aire lliure. Mengem sopa, els
pinxos i fruita. El sopar no serà precisament gaire
animat. Sembla que la gent està cansada, o tal vegada molts són conscients que el trekking s’ha acabat i
que aviat tornarem a ser cada un a la seva ciutat envoltat dels problemes que havia oblidat per uns dies
rondant per aquestes muntanyes de Turquia.
Darrere nostre, a tocar del riu, hi ha una taula llarga
on sopa una nombrosa família turca. Tot seguit, anem
a un porxo a xerrar una estona.
Finalment, anem a dormir a les cabanes. Malgrat el
soroll eixordador del riu, la frescor regnant i el cansament del dia farà que dormim com uns beneits.

Text: Antoni Ferrando Roig
Fotos: Antoni Ferrando i Marta Roig
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El soroll de l’aigua

V

aig començar a comprendre l’aigua un dia d’hivern emboirat que
caminava sola.

Vora un canyissar; desnivell baix, un peu a cada pedra i cada braç cercant
l’equilibri arítmicament, les mans buides i esteses... Així vaig aprendre a escoltar el caminar de l’aigua. Em calia creure en una referència clara, i la vaig
trobar: fluir constant, regular, apaivagat; net de sobresalts, curull de bellesa;
concòrdia entre l’aigua i els còdols i l’herbei i el llapó.
Les tentines anaven de baixa i podia percebre com el mateix líquid que
contornejava les pedres em subjectava a mi. Els braços van tornar al seu lloc;
el meu perímetre de seguretat se cenyia a prop meu.
Vaig pensar en Heràclit i en la necessitat de viure cada moment perquè és
l’únic. I així vaig aprendre a escoltar l’aigua des de dins meu. Tancant els ulls,
el suport de la natura se m’abellia tan senzill i sensual com silent.
El meu cos va començar a mantenir-se dret, no forçat, en comunió, confós
amb el murmuri latent, compassat, escoltant aquella veu de natura, talment
el baix que porta el ritme i que no sempre sentim en el concert de la vida.
Quan vaig fer la següent passa, vaig sentir la senzillesa i la força del que,
amb el soroll de l’aigua, havia après. Tot era evident.

Elisenda Rosell
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F

GR-8, L’INICI D’UN GRAN VIATGE

eia força anys que em rodava pel cap de travessar grans espais a peu. Era una idea inculcada pels llibres
del Josep Maria Espinàs, aquells en què explica les seves caminades per la Terra Alta, pel Priorat… i també
per aquells reportatges de televisió tan populars, Un país en la mochila, que presentava l’entranyable poeta, cantautor i polític José Antonio Labordeta, el qual va ser un personatge molt estimat a les terres d’Aragó.

Què són els GR?
Els senders de Gran Recorregut (GR) són una xarxa
d’itineraris per a fer a peu senyalitzats en color blanc i
vermell, formats per la connexió de camins, carrerades,
pistes, senders, etc., que s’estenen al llarg de centenars, i fins i tot milers, de quilòmetres; uneixen punts
molt distants travessant paratges, comarques, regions
o països de vegades molt distants entre si i procuren
evitar les carreteres asfaltades i el trànsit de vehicles.

Aiguaviva, Las Parras de Castellote, Las Planas, Villarluengo, Pitarque, Cañada de Betanduz, Fortanete,
Cantavieja, Mirambel, La Iglesuela del Cid, Valdelinares, Alcalá de la Selva, Mora de Rubielos, Valbona, La
Puebla de Valverde, Camarena de la Sierra (enllaç amb
el GR-10), Riodeva, i acaba a Villel, un poble situat uns
quants quilòmetres al sud de la ciutat de Terol, on torna
a enllaçar amb el GR-10, el qual travessa la Península Ibèrica des de Puçol, a la província de Castelló, fins a Lisboa.

El GR-8

Mapes, guia i senyalització

El GR-8 té una longitud de 353 quilòmetres. Comença al Refugi de Font Ferrera, als Ports de Beseit,
on enllaça amb el GR-7 (d’Andorra a Tarifa), travessa
les terres del Maestrat de Terol, les serres de Gúdar
i Javalambre, passa pels pobles de Beseit, Fontdespatlla, Pena Roja de Tastavins, Mon-Roig (Monroyo),

Com que em vaig iniciar en l’excursionisme amb els
GR, tinc clar que aquests es fan amb la guia. Abans de
marxar, vaig escanejar i imprimir la guia del GR-8, editada per Prames. Resulta molt còmode dur plegadet a
la butxaca el full corresponent a la guia i mapa del tram
de sender que es va recorrent, i no pas dur el llibre a la
motxilla. Així és fàcil fer les consultes adients i, a més a
més, té l’avantatge que, un cop fet el tram corresponent,
es poden anar llençant i d’aquesta manera rebaixar el
pes de la motxilla; al cap d’uns dies es nota, no penseu
pas el contrari. Els mapes que van amb la guia estan
bé, però el que correspon al tram de Fortanete a Valdelinares no és correcte perquè es va fer un nou traçat del
GR-8 pel fet que, per on passava abans, ara hi ha una
carretera. La guia explica el nou traçat (no pas exactament com està pintat) i en canvi no s’ha actualitzat el full
de mapa corresponent. Puc dir amb gran satisfacció que
la guia explica força bé el recorregut i que, amb el full
corresponent a la butxaca, va ser poc complicat seguir
el GR. Com a mínim, li donaria una nota de 9 sobre 10.

Refugi de Fontferrera (FEEC), inici del GR-8
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Sobre la senyalització no puc manifestar el mateix.
Tot i que en general no està malament, sí que es nota
que no l’ha fet cap excursionista. Algunes zones fa
força anys que no es repassen i altres tenen un criteri de senyalització que a mi no em sembla correcte.
Hi ha alguns trams complicats de seguir pel fet que
els senders estan molt perduts, o del tot, solen ser
lluny d’accessos amb vehicle i no contenen senyals.
En canvi, hi ha trams de pista en els quals es poden
veure alhora dues marques i una estaca de fusta que
té pintat el senyal del GR. A les roques apareixen senyals pintats massa baixos i les herbes els amaguen.
També hi ha inicis de senders amb senyals poc visibles o inexistents i, en canvi, un bon tros endins es
troba una estaca amb el senyal del GR, la qual, a
parer meu, hauria de ser a l’inici i no pas 300m més
enllà. Segurament que la senyalització l’ha fet alguna
empresa d’aquestes que, d’excursionisme, no en té ni
idea i s’estalvia tanta feina com pot, i, si cal allunyarse del cotxe per a pintar senyals, doncs no s’hi va.
Potser el tram més mal senyalat és el que va de Camarena de la Sierra a Riodeva i fins a Villel.
El GPS va ser útil en alguns trams, i sovint servia per
a confirmar que anava pel camí correcte. Normalment
el duia apagat. Nota pel que fa a la senyalització:7.

Vall del riu Guadalope

A la motxilla
Tot plegat la motxilla pesa 14 quilos quan surto de
casa, i falta omplir les ampolles d’aigua i carregar el
menjar suficient.
Mapes i guia, brúixola, bastons de caminar, la tenda,
sac de dormir d’un quilo, matalasset inflable, aïllant,
dos cordons per a subjectar la tenda en cas de ventades, dos cordons recanvi botes, una samarreta de
teixit sintètic de màniga curta, una samarreta de màniga curta de cotó, uns calçotets, un parell de mitjons,
un folre polar prim, un folre polar normal, una jaqueta
paravent, un buff, un turbant (per a la suor del front),
una gorra, xancletes (per quan em treia les botes i
per a travessar rius), una miniampolleta de xampú,
una minipastilla de sabó, dues afaitadores, una mica
de dentifrici, raspall dental, una mica de desinfectant
de boca, seda dental, una tovallola no gaire gran,
pantalons impermeables, impermeable per al cos, impermeable per a la motxilla, fogonet càmping gas i
recanvi de gas, carmanyola d’alumini, tassa d’alumini,
cullera i forquilla, navalla multiusos, quatre ampolles
de plàstic de 500 ml. per a l’aigua, dos encenedors,
ulleres de sol i funda, quatre paquets de mocadors de
paper, paper WC, llum frontal amb tres piles AAA,

Paisatge anant cap al riu Guadalope

L’estil de moure’m
Vaig decidir prendre la tenda perquè, malgrat el pes,
em donava la llibertat de progressar al meu aire en
l’objectiu de caminar per tot el GR-8. La meva idea era
aquí arribo i aquí em quedo, amb total autonomia i sense presses, sense obligacions i gaudint a cada passa
dels paisatges, de les sensacions, dels sons, de les
olors, dels colors, dels pobles i de la seva gent. L’únic
que calia tenir en compte era l’avituallament i, especialment, l’aigua per a beure.
Bany en els rius, barrancs i fonts, i també la neteja de
roba; com a les pel·lícules. Naturalment, ja tenia previst
que alguns dies tocaria anar a un allotjament per a re
posar i depurar la higiene personal i de la roba.

Villarluengo
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minitrípode, màquina de fotos i tres bateries, GPS
amb piles AA, quatre piles AA, receptor de ràdio (per a
saber les notícies i el temps), telèfon, carregador universal, xiulet, quatre brides, quatre pinces d’estendre
roba, bolígraf, tres llaunes de tonyina rodones, 250
grams entre pernil i formatge, 250 grams de pa, 500
grams entre arròs i sobres de sopes, 150 grams entre
infusions, cafè i sucre, i una mica de farmaciola: manta d’alumini, esparadrap, aspirines, Ibuprofeno, iode,
crema solar, crema de llavis.

Recorregut, paisatge, pobles i gent
Hi ha de tot, com passa sempre en rutes llargues.
Muntanyes i més muntanyes, profunds barrancs,
grandiosos boscos, prats verds, valls i rius espectaculars, pobles pintorescos, alguns dels quals amb un
patrimoni històric remarcable: Beseit, Mirambel, La
Iglesuela del Cid, Cantavieja o Mora de Rubielos. Les
olors de les farigoles, dels romanís, dels espígols, de
les flors de tants colors; els sons dels ocells fins i tot
durant la nit.
Les parts del recorregut que menys em van agradar
van ser de Beseit a Fontdespatlla, ja que es passa
molta estona entre conreus, i de Valbona a La Puebla
de Valverde, perquè es va durant set o vuit quilòmetres per unes rieres de còdols arrodonits molt incòmodes per a caminar, especialment anant tan carregat.
Quan passava pels pobles comprava els queviures
necessaris. Algunes botigues només obrien unes hores al matí o a la tarda i, si no coincidia amb els horaris, havia de demanar que em volguessin atendre i
em venguessin el que necessitava. En altres ocasions
m’havia d’esperar fins a l’hora d’obrir. Hi ha pobles
que no disposen de cap servei, els passa un dia a la
setmana el venedor de verdures; un altre, el del pa o
el del peix o el de la carn... Un dia a la setmana també
hi va el metge. Si a l’hora de dinar passava per un poble en el qual trobava un restaurant, m’hi aturava. La
gent, la poca gent que es veia pels pobles, em mirava
tal com ens miren els aborígens quan visitem un país
de l’Àfrica, o el Nepal; la diferència és només que

Cantavieja

no hi havia nens, o n’hi havia pocs, i no demanaven caramels o bolígrafs, com tampoc no es sorprenien dels
aparells electrònics com la màquina de fotos o el GPS:
la gent no em veia com la gallina dels ous d’or, tal com
passa en aquells països. A part dels pobles, pels camins
no vaig trobar absolutament ningú.
Una cosa que em sorprenia era que, tot i haver-hi a
l’entrada i sortida de cada poble un cartell gran, d’un metre
o més d’ample, explicant el GR-8, situat en uns suports
verticals i protegit per una teuladeta de fusta, ningú no sabia què és el GR-8. Increïble, pensava, i segur que saben
què és el Camí de Santiago, que els queda ben lluny.
¿Tú, solo, vas por ahí? ¿Y por qué no vas por carretera,
que esto es muy peligroso, y llegarás antes? ¡Ay va Dios!
Em deia un home de Las Parras de Castellote quan jo li
explicava el recorregut que estava fent. En general, la gent
d’aquests territoris no té gens arrelat l’excursionisme. Els
costa entendre que un arribi a peu, sol i per gust, quan
ells passaven pels mateixos camins per força no fa pas
gaires anys.
Si podia fer nit a cobert, era millor que al ras, perquè la
majoria de dies a les matinades hi havia molta rosada i la
tenda costava d’eixugar, encara que jo procurava posarla de manera que li toqués el sol de bon matí, no només
perquè s’eixugués aviat, sinó també pel bo que dóna a
l’hora de llevar-se.
De masos oberts i amb condicions mínimes per a fer nit,
només en vaig passar un abans d’arribar a Las Parras de
Castellote; la resta estan ensorrats o són corrals de bestiar. Podia ser que alguns tinguessin una part bona per a
pernoctar, però estaven tancats amb pany i clau.
De refugis, en vaig passar cinc: el de Fontferrera (primera nit). Era dilluns i hi havia el guarda; havia obert per
a donar sopar a un grup de quatre que feien Estels del
Sud. El del Higueral, situat en un paratge sense vegetació ni cap barranc ni rierol, és un antic mas rehabilitat,
amb lliteres de fusta envernissada i matalassos per a
unes 45 persones, instal·lacions d’aigua i electre que no
funcionen -les plaques solars no hi són i només hi ha les
bateries fetes malbé dins d’un bagul a la mateixa habitació-, i lavabos, vàters i dutxes sense aigua en un edifici
separat. El refugi forestal Tamborero (nit), està situat vora

Mirambel
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una ampla pista forestal, a uns 200m apartat del GR-8,
amb una part oberta que se suposa que és el refugi
lliure per als excursionistes, però serveix de vàter, i una
part tancada, neta, amb una taula gran i bancs, llar de
foc, llenya a dojo i font a fora. El refugi forestal de La
Chaparrilla (nit) disposa de taula, bancs, llar de foc i
compartiment per a dormir a terra sobre unes plaques
de porexpan mig trinxades. Finalment, vaig passar pel
magnífic refugi Rabadá y Navarro (GR-10) (nit)
Albergs al pas del GR-8: el de Fontdespatlla (nit), el
de Fortanete, el d’Aiguaviva, anomenat Albergue Juvenil Ermita de Santa Bárbara, no existeix, però surt a
Internet. També n’hi ha un a Valbona, tot i que estava
tancat, i aquell dia vaig anar -de part de la mestressa
del restaurant on havia dinat- en una casa on llogaven habitacions a 18 €; més car que l’alberg, però,
probablement, més còmode. A Camarena de la Sierra
també hi ha un alberg, però vaig preferir allargar la
ruta fent un trosset del GR-10 i vaig fer cap al Refugi
Rabadà y Navarro, de la FAM. El guarda, un noi jove
que s’entretenia escalant al rocòdrom del refugi amb
un amic, va quedar sorprès de tenir un client. De tants
anys d’anar d’excursió i allotjar-me en refugis, va ser
l’única vegada que un guarda em preguntà què volia
per a sopar. Vam menjar els tres plegats. El guarda
em comentava que per allí no hi passa gairebé ningú,
només tenen feina a l’hivern si és que hi ha neu a
l’estació d’esquí de Javalambre. Succeeix que la FAM
vol tenir els refugis oberts tot l’any; suposo que li deu
pagar el sou, que si no... Un refugi magnífic on es
pot arribar amb cotxe, nou, gran, amb habitacions de
quatre places amb bany, situat en un indret pel qual
no passa gairebé ningú.

Quan va arribar l’hora de poder dur a terme la meva
idea, em va costar molt prendre la decisió perquè,
malgrat que vaig remenar cel i terra per tal de trobar
companyia, no en vaig trobar; potser per causa de
no disposar del temps necessari, per qüestió de preferències o perquè a alguns els sembla que viatjar a
peu, això que ara se’n diu trekking, només és propi de
fer en països llunyans. Al final jo vaig decidir que o llavors o mai. Així va començar un projecte inacabat que
qui sap quant pot durar, quants quilòmetres recorrerà
i quants territoris travessarà.
Al principi no m’acabava de creure que sortís bé;
pensava que me’n tornaria aviat a causa d’un rampell
de soledat; però d’això res de res, excepte un diumenge que hi va haver una tarda tempestuosa i em vaig
aixoplugar sota un cobert de la pista poliesportiva de
Las Parras de Castellote, un petit poble en el qual
viuen deu o dotze persones i no hi ha ni botigues ni
allotjaments de cap mena. Allí vaig instal·lar la tenda i, veient passar la tarda plujosa, se’m va fer llarga
l’estança. Després de la tempesta, va venir una llarga
calma, només interrompuda alguns dies per un curt i
lleuger ruixadet de tarda de primavera, adient perquè
no s’aixequés pols. El bon temps va durar fins quan
vaig arribar a Villel, el darrer poble del GR-8.
Ara entenc una mica més aquells que van sols
d’excursió o bé viatgen sols, tot i que jo -al principi- hauria preferit anar acompanyat. Viatjar sol segurament que és una bona manera de conèixer gent,
però cal estar preparat psicològicament per a fer-ho
perquè, al cap i a la fi, el viatge et fa o et desfà.
Viatjar així permet passar per indrets als quals només es pot arribar a peu, tot gaudint de la veritable
llibertat. És ficar-se en el món més endins que mai.
Això converteix el viatge en quelcom molt especial.
El viatge continua; per altres territoris, altres paisatges altres pobles i altra gent.

Castell medieval de Mora de Rubielos
Joan Guasch

Ramat en transhumància a La Iglesuela del Cid

Bibliografia: GR-8 Puertos de Beceite – Villel, editat per Prames
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en uns anys en què encara no havien arribat els
PC,s ni els telèfons mòbils ni Internet.
L’equip el formaven deu alpinistes d’elit i dos professionals de la comunicació, Toni Arbonès, periodista, i Joan Gelabert, tècnic de so. Els alpinistes
foren Jordi Magriñà, com a cap de l’expedició, Ton
Ricard, com a metge amb experiència en anteriors
expedicions, i Carles Vallès, Enric González, Gabriel Gutiérrez, Jordi Canals, Lluís Gómez, Oscar
Cadiach i Xavier Pérez Gil, tots ells grans escaladors i experimentats en alta muntanya.
El K2 (Qogir Feng o Chogori), de 8.611m, es troba a la Serralada del Karakorum, al Pakistan; considerada la muntanya de les muntanyes, constitueix
una de les ascensions amb més dificultat en el món
de l’alta muntanya, sobretot pel microclima que s’hi
crea i que fa que el mal temps no doni treva.
Després de 25 anys de la gran aventura, Toni Arbonès, ajudat pel diari que havia anat escrivint al
llarg dels tres mesos que durà l’expedició, remembra les seves vivències i la relació amb els alpinistes.
Necessitaren uns 280 portadors per a traslladar les
cinc tones de material de l’expedició. Una vegada
al camp base, situat a la glacera de Godwin Austen, a 5.150m, i després d’onze dies d’aclimatació
i caminada per senders i ponts, instal·laren l’equip
de l’emissora en una tenda amb vistes a les grans
muntanyes. Abans, però, havien transportat persones i material utilitzant una mena de caixa de fusta penjada en una tirolina, la iola, d’una sola plaça.
Llavors quedaren sols els dotze expedicionaris i tres
pakistanesos; la resta de col·laboradors marxà als
respectius pobles fins a la fi de l’expedició.
El llibre combina la narració de l’experiència amb
una selecció de les 300 transmissions en directe
que es feren des del camp base i des dels diferents
camps d’aproximació als alpinistes -en algun moment
a uns 8.000m- mitjançant walkie-talkies, converses
familiars entre l’emissora central i els expedicionaris,
molt emotives, a través de les quals es deixà constància en directe de les situacions extremes i de les
decisions que es prengueren. Hi figura també algun
dels teletips rebuts al centre de control de L’actualitat
de Catalunya i el món. Cal destacar, a més, la gran
informació que aporta aquest llibre sobre cada un
dels temes que van sorgint en la narració mitjançant
les notes a peu de pàgina.
Tot i la diversitat narrativa, es tracta d’un llibre de
lectura àgil i interessant per l’experiència vista des
de dos punts de vista.
Toni Arbonès, conegut sobretot pel programa Els
viatgers de la gran Anaconda, de Catalunya Ràdio,
és redactor de notícies internacionals a la mateixa
emissora. Ha estat membre del consell editor de la
Revista Altaïr i és també autor del llibre Històries
d’una guerra invisible. Cròniques d’un reporter al
Pakistan i a l’Afganistan.

Vies
Ferrades
recorreguts i
passos equipats
COMARQUES DE
LLEIDA I TARRAGONA
ARAGÓ ORIENTAL
Pep Mayolas
Miquel Soro

Es tracta d’una guia força completa (tot i que a
hores d’ara ja hi vies noves que no hi surten) de les
vies ferrades, recorreguts i passos equipats de les
comarques del nostre entorn.
Els autors han intentat ordenar els recorreguts en
tres categories i utilitzar l’escala de dificultat de la
UIAA per tal de posar ordre a les múltiples versions
d’alguns dels itineraris que s’han publicat. D’aquesta
manera es pretén fer més fàcil al ferratista l’elecció
d’un itinerari.
A la guia hi trobareu des d’itineraris difícils fins a
excursions per a fer amb la família i endinsar-nos en
el món dels camins equipats.
Editorial Alpina. Abril 2011. ISBN: 978-84-8090-428-2

K2

massa alt per
als nostres
somnis
La lluita
(quimèrica) pel
cim de la primera
expedició
catalana 25 anys
després

Toni Arbonès

Amb aquest llibre es pot conèixer l’expedició catalana al K2 des de dins a través de les ones de ràdio,
via satèl·lit.
El 1988, i per primer cop en la història, Catalunya
Ràdio va transmetre durant tres mesos l’aproximació i
l’ascensió a la segona muntanya més alta del planeta
amb la complexitat i dificultats que això comportava,

Cossetània Edicions. Col·lecció Annapurna, 5
Maig de 2013. ISBN: 978-84-9034-134-6
Marta Roig
28

Notícies

A

djuntem informació de les modalitats de llicència de la FEEC per al curs 2014. 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 2014 al compte corrent 2100 0136 98 0200120683 que tenim
a CAIXABANK. Indiqueu el vostre nom i el tipus de llicència 2014 escollida.

***

NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ
En el transcurs del trimestre s’han donat d’alta a la nostra entitat els companys:
Joan Poblet Casanovas
Josep Mª Fabregat Palau
Filomena Ballart Segura
Benvinguts!
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La Torre del Moro de Montferri.

