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EDITORIAL
				

PIONERS

Sobre els dissenyadors de noves rutes i la manipulació històrica
iria que els responsables que habitualment preparen les rutes
quinzenals de les sortides de la SECAE són com els famosos cuiners guardonats amb estrelles michelin: amb diversos ingredients
i coccions aconsegueixen nous plats i sabors. D’igual manera fan els
nostres dissenyadors d’itineraris: combinen diferents trams de camins,
rumien per on serà millor pujar i baixar, què ens trobarem i ja tenen la
nova proposta a punt per a oferir a la resta de grup. Ja fa unes quantes
temporades, recordo l’exemple del Jordi, el company cantaire que va
quedar ben admirat perquè, tot i ser oriünd del lloc i tenir apamat el
terreny, mai havia seguit exactament la ruta feta al voltant de Sant Magí
de la Brufaganya amb la colla espluguina. Vist així, el Joan, l’Antoni,
la Marta, l’Amadeu o l’Esteve deuen ser pioners en els traçats de les
sortides proposades.
Un altre personatge protagonista de la descoberta de noves rutes va
ser en Joan Cristòfor Colom i Bertran. Parlem del descobridor de les
Amèriques, el que ha portat tanta intriga a historiadors i curiosos per les
seves gestes i, sobretot, pels seus orígens. Tirem pel dret i ens quedem
amb les tesis de Jordi Bilbeny, un altre pioner: un dels promotors de la
consulta d’Arenys de Munt de fa cinc anys i un dels fundadors de l’Institut
Nova Història. Aquest estudiós argumenta àmpliament que la descoberta del continent americà va ser una gesta catalana capitanejada per Joan
Colom, fill d’una noble família barcelonina i germà de Francesc Colom,
el president de la Generalitat. Tot apunta en la mateixa direcció: els mariners empordanesos, el port de Pals, el paral·lelisme entre la devoció
empordanesa i la toponímia americana, el vocabulari i llengua dels documents, les trobades de Colom amb els Reis Catòlics, les Corts Catalanes
de 1493, la biblioteca del seu fill Ferran...
Aleshores, com és que hem viscut pensant que la cosa va anar de diferent manera? Potser, com en altres àmbits de la vida, la manipulació i
la falsificació fan acte de presència, responent a determinats interessos:
documents mal traduïts, documents perduts, documents no accessibles,
edificis enderrocats, paisatges canviats, estudis vetats, estudis no conclosos...
El 1888, quan es va erigir el monument a Colom a Barcelona amb
motiu de l’Exposició Universal, ja es volia preservar i restituir la memòria
d’aquest fet històric. Els relleus de la base de l’escultura estan protagonitzats per personatges i simbolismes catalans relacionats amb la descoberta americana.
Jordi Bilbeny no acaba aquí la feina; també mira cap a Santa Teresa
de Jesús, Leonardo da Vinci o Miquel Servent, un alacantí que va escriure en català una coneguda obra sobre un cavaller esprimatxat que
vivia aventures amb el seu escuder, la qual més tard va ser traduïda al
castellà.
Una excursió recomanada: la Ruta Colombina per Barcelona, que guia
Bilbeny un matí de dissabte de cada mes, http://www.inh.cat/ . De manera entusiasta i afable explica tot això i molt més. A mi, em va agradar!
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Diumenge, 5
d’abril

Vallferosa, (Torà - La Segarra). Vallferosa - Masia Clavells Torre de Vallferosa - Cementiri dels Nens Xics.

Sortida matinal

Diumenge, 19
d’abril

Alcover, (Muntanyes de Prades). Mas de Forès - Ermita de les
Virtuts - Fonts del Glorieta - Niu de l’Àliga - Mas de Forès.

Sortida matinal

Divendres, 1
de maig

XXIIIª Caminada l’Espluga - Prades

Sortida matinal

Diumenge, 17
de maig

Montblanquet, (L’Urgell). Montblanquet - Santuari del Tallat Tossal Gros de Vallbona - Montblanquet.

Sortida matinal

Diumenge, 31
de maig

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt-Serra de l’Obac. El
Camí Ral de Manresa. Tram La Barata - El Pont de Vilomara.

Sortida de tot el
dia (autocar)

Diumenge, 14
de juny

Capafonts, (Muntanyes de Prades). El Grau de la Xota.

Sortida matinal

Diumenge, 28
de juny

Sortida matinal
Serra del Montmell, (Baix Penedès). Sector de Can Ferrer de
(dinar de vacances)
la Cogullada.

Torre de Vallferosa. Torà
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.
- Hi poden participar menors acompanyats dels pares.
- El participant declara que no pateix malaltia o limitació física que pugui comprometre la seva seguretat personal o la del grup.
- El Club Atlètic Espluguí declina qualsevol responsabilitat en cas d’accident.
- Per 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
GUIMERÀ - CIUTADILLA - GUIMERÀ
(Vall del Riu Corb - Urgell)
Data: 11-1-15
Itinerari: (1). Guimerà - (2). Torre de Guimerà - (3). Mare
de Déu de la Bovera - (4). Riu Corb - (5). Ciutadilla - (6).
Castell de Ciutadilla - (4). Riu Corb - (7). GR 3 - (8). Ca la
Pepa - (1). Guimerà
Desnivell: 200 m
Recorregut: 11 km
Dificultat: baixa
Detalls d’alguns racons de Guimerà

Així doncs, ens dirigim a la població de Guimerà, a la comarca de l’Urgell, on deixem els vehicles i, embolcallats per
una espessa boira, iniciem la nostra ruta enfilant-nos pels
costeruts carrers d’aquest poble. Contemplem una magnífica mostra d’arquitectura medieval: arcs, coberts, cases
pont, portalades. No en va, l’any 1993 Guimerà fou declarat
Bé Cultural d’Interès Nacional. Com que el nostre propòsit
és fer senderisme, no ens hi entretenim gaire, però val la
pena apropar-se a aquesta localitat sense presses i gaudir
plenament de llocs com la Capella de Sant Esteve, l’Antic
Hospital i tants racons que traspuen història.

E

n diferents sortides de la nostra Secció, hem visitat
les Obagues del Riu Corb, paratge situat al nord de la
Conca de Barberà i declarat Espai d’Interès Natural
(PEIN). Així, ens hem apropat a poblacions com Conesa,
Forès, Passanant...

L’Església de Santa Maria

A la part alta de la vila, trobem l’Església de Santa Maria,
d’estil gòtic i datada el segle XIV. Tot seguit ens apropem al
castell i a la torre de guaita, construïda sobre un llit rocós
aprofitant antigues construccions iberoromanes. La primera
referència del Castell de Guimerà data de l’any 1077. Malauradament, la boira no ens permet admirar les vistes que, des
de dalt de la torre, podríem albirar en un dia clar.

Comencem a caminar pels costeruts carrers de Guimerà

La ruta d’avui ens acostarà més al riu, tot seguint-ne un
tram del curs. El Riu Corb és un afluent del Segre que travessa les comarques de la Conca de Barberà, l’Urgell, Pla
d’Urgell i el Segrià. El riu neix al municipi de Rauric, a la Conca de Barberà, i segueix en direcció oest cap a Llorac i Vallfogona de Riucorb, on recull les aigües del Riu Seniol, que neix
al terme de Conesa. A parir d’aquí el Riu Corb discorre un xic
més ufanós, sempre vers ponent, passant per les poblacions
de Guimerà, Ciutadilla, Nalec, Sant Martí de Maldà, Maldà i
Belianes. Poc després, es perd entre les vinyes i les oliveres.
Prop de Bellpuig es retroba l’antic curs del riu, fins a arribar a
Vilanova de la Barca, on desemboca al Segre.

Torre de guaita del Castell de Guimerà
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Per tant, seguim la nostra la ruta, tot caminant per una
pista que, entre parades d’ametllers i olivers, ens apropa al
Monestir de la Bovera. Aquest edifici és documentat a partir
de 1195. A causa de la manca d’aigua i la pobresa de les
terres del voltant, el 1235 es començà a edificar el nou Monestir de Santa Maria de Vallsanta, situat a les terres planes
de la vall a prop del Riu Corb; el trasllat definitiu es produí
el 1249. Tots dos monestirs es trobaven sota la protecció del
monestir cistercenc de Vallbona de les Monges. Esmorzem
a recer del porxo que protegeix part de la galeria de claustre
romànic que encara es conserva.

Foto de grup davant la torre del castell de Ciutadilla

Desfem el camí i sortim de la vila, tot prenent la pista que,
vers llevant, ens ha de dur de nou a Guimerà. Després d’uns
2,5 km, veiem a l’altre costat de la vall les ruïnes del Monestir de Santa Maria de Vallsanta. La boira ha anat esvaint-se
i, a mesura que ens acostem a Guimerà, veiem el castell i la
torre encimbellats dalt del turó. Sens dubte, una magnífica
panoràmica per a finalitzarla ruta d’avui.

La ruta tranquil·la convida a fer-la petar

Tot seguit, prenen de nou la pista que ens porta a creuar
la carretera L-241 i, més endavant, el Riu Corb. A partir
d’aquí, el camí s’enfila un xic i ens apropa fins a la població
de Ciutadilla, situada dalt d’un turó coronat per un imponent
castell, la primera referència escrita del qual és del 30 de
setembre de 1029. Al segle XVI, l’antic castell es convertí
en un magnífic palau renaixentista i va ser llavors quan es
va aixecar, a la dreta de la porta principal, la imponent torre
mestra quadrangular de set plantes amb matacà i finestrals,
màxim exponent d’aquest conjunt arquitectònic

Els excursionistes apropant-se a Guimerà

Per concloure ens apropem a la Societat de Solivella, on
aprofitem per saludar als nostres companys Jaume i Dolors, i tot fent un beure celebrem l’aniversari del company
J.M. Fabregat.
Per molts anys Josep Maria!

Amadeu Rodríguez
Fotos: Joan Castro, Antoni Sabaté
Tot esmorzant a recer del Porxo del Monestir de la Bovera
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EL LLOC DE BIERN
(Vilanova de Prades - Conca de Barberà)
Data: 25-1-15
Itinerari: (1). Km 12,5/TV-7004 - (2). Bassa de Biern - (3).
Pintures rupestres - (4). Barranc de Benages - (5). Camí
de Biern - (6). Bosc de la Vila - (7). Carena de Benages (4). Barranc de Benages - (1). Km 12,5/TV-7004
Desnivell: 450 m
Recorregut: 10,2 km
Dificultat: baixa

Camí entre els castanyers del Bosc de la Vila

Deixem els cotxes a l’aparcament que hi ha a l’alçada
del km 12,5 de la carretera TV-7004 de Vilanova de Prades, just a l’entrada de la pista pavimentada que baixa
a la Bassa de Biern. Iniciem la caminada (8:30) baixant
per l’esmentada pista (SE) fins a l’esplanada de la bassa.
Deixem la bassa a l’esquerra i les ruïnes d’un casalot a la
dreta, i creuem el riuet del Barranc de Biern (8:43). Fa fred
i aviat entrarem a la zona obaga de la vall; a partir d’ara no
veurem el sol. Comencem a pujar per la pista (SE) tot contemplant la Punta Curull, que s’alça a ponent daurada per
la llum del sol. Al capdamunt d’un revolt pronunciat, a uns
30 metres de desnivell per sobre de la pista, s’alça la roca
al peu de la qual hi ha les pintures, que són petites i difícils de trobar. Hi pugem sense camí i ens hi aturem per a
comentar-les a partir d’un estudi publicat per Ramon Viñas
l’any 2006. Representen figures antropomorfes entrellaçades i un símbol solar. També hi ha punts, ratlles i una figura
de difícil interpretació. Això és tot el que queda d’un mural,
segurament més gran, que fou pintat fa uns 3.000 anys al
peu d’aquesta roca orientada al sol de migdia.

V

ilanova de Prades està situada a 900 m d’altitud; ajaçada sobre la banda solana de l’únic coll que uneix les
Muntanyes de Prades amb la Serra la Llena. A llevant
de la vila, entre ambdues serres, s’obren els barrancs de Valldescura, Benaiges i de Biern, tributaris del Riu de Milans.
Des de molt antic, l’existència d’aigua a la zona ha facilitat la presència humana. Així ho demostren les pintures
rupestres que hi ha en un roquetar de conglomerat del vessant dret del Barranc de Valldescura. Es tracta de miniatures datades, segurament, a l’edat del bronze. Les primeres
notícies escrites conservades del lloc de Biern són de 1601,
però les ruïnes del Mas de Biern i d’altres casalots, així com
l’existència d’una necròpolis amb nombroses tombes de lloses -avui desapareguda-, indiquen la presència de població
durant l’edat mitjana.

Pintures rupestres de Biern (miniatures datades probablement a l’edat del bronze)
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Davallant per la Carena de Benages

Foto de grup a la Carena de Benages

Això fa pensar que aquestes pintures podrien estar relacionades amb funcions astronòmiques, com ara la determinació dels solsticis i dels equinoccis. Reprenem la marxa a
les 9:05 baixant a la pista, que seguirem de nou planejant
vers migdia. Gaudim de bones vistes sobre el Barranc de
Valldescura i les ruïnes del Mas de Biern, que es troba a la
part solana del vessant esquerre del barranc. Pels voltants
del mas, hi ha grans camps d’avellaners. Fem cap a una
bifurcació (9:22). Deixem l’ampla pista -que s’enfila al SE
vers el Coll de les Masies i la carretera de Prades- i seguim
el ramal de la dreta, que baixa per creuar el Barranc de Benages. Aquest és el camí que puja de Biern a Vilanova de
Prades (NW). Travessem un bell i ombrívol alzinar i trobem,
a banda dreta, l’entrada a la finca de Biern. Està tancada en
tot el seu perímetre per tal de protegir de les incursions dels
senglars el fruit dels avellaners i d’un bosc de castanyers.
En aquesta zona el camí canvia de direcció i puja vers el
SW. Es fa patent la diferència entre els dos vessants del
Barranc de Valldescura: el solà -sec i poblat de pinedes i
matollars-, i l’obac- ocupat per un bosc dens de castanyers,
alzines, pins i roures, conegut com el Bosc de la Vila. Trobem una bifurcació (9.55), on deixem la pista de Vilanova
i girem a la l’esquerra (W) planejant entre les soques de
grans castanyers morts per una malura que va assolar la
zona. Per sort, molts rebroten i en creixen de nous. Amb tot,
la producció de castanyes de Vilanova de Prades s’ha vist
seriosament afectada.

Ens aturem per a esmorzar en una esplanada del bosc on
hi ha una bifurcació (10:05). Trobem a faltar el sol. Seguim
l’itinerari pel ramal de l’esquerra, que puja al camí que passa
per la solana de la Carena de Benages, on agraïm l’escalfor
i la llum del sol. Baixem fortament pel ramal descendent de
l’esquerra (NE), fins a trobar la pista de Biern i el Barranc
de Benages, que havíem travessat durant la pujada (11:37).
Des d’aquest punt iniciem el retorn pel mateix camí d’anada,
el qual ens mena a la gran bassa. Fem cap a l’aparcament
a les 12:07.
De tornada, ens aturem en un bar de Vallclara a fer la tertúlia i celebrar l’aniversari del Pere, que enguany inicia una
nova desena.
Per molts anys Pere!

			

Antoni Ferrando Roig
Fotos: J.Castro, A.Sabaté i A.Ferrando

Barranc de Valldescura i les ruïnes del Mas de Biern. Al fons, la Punta Curull
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BARRANC DE LA PASQUALA
(Muntanyes de Prades)
Data: 8-2-15
Itinerari: (1). Ermita de la Santíssima Trinitat - (2). Sender
Artiga - (3). Pista de les Cent Fonts - (4). Camí de l’Obac
del Vessant de la Pena - (5). Camí dels Plans de Sant Joan
- (6). Mas de la Pasquala - (7). Ermita de Sant Joan de la
Muntanya - (1). Ermita de la Santíssima Trinitat
Desnivell: 625 m
Recorregut: 11,3 km
Dificultat: baixa

Sender de l’Aigüeta

Pugem l’Artiga en silenci clavant bé els bastons i assegurant la passa en els llocs més drets; fem també el segon
tram del sender i sortim a la pista de la Pena. Seguim a la
dreta fins a trobar el sender de l’Aigüeta, per on pugem.
Aquí encara hi ha més neu. Trobem uns teixos que en
aquesta zona formen un bosquet, passem per sota un gran
pi caigut i afrontem la part final de la pujada; els nombrosos
grèvols i el clarejar del sol ens avisen que ja som dalt.

L

a sortida d’avui s’ha vist afectada per la nevada del
passat dimecres. Les baixes temperatures han fet
que la neu es mantingui en les parts altes i obagues;
tot i així la farem tal com estava prevista.
Comencem a caminar a l’Ermita de la Santíssima Trinitat
per la pista de la Pena i en el primer trencall decantem a
la dreta per a arribar a la entrada del sender Artiga. Tot és
ben nevat, però en aquest tram el gruix de la neu no molesta gaire per a caminar.

El Joan afrontant les darreres pujades

Un cop dalt busquem un lloc arrecerat i esmorzem. El Joan
Castro ha portat cafè calent i això ens ajuda a refer-nos.

La Marta pujant pel sender nevat

Plans de Sant Joan.
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Plans de Sant Joan.

Seguim la ruta i anem a buscar el camí que, en direcció
est, ens portarà a una bassa amb l’aigua glaçada. A la dreta
deixem un tallafocs i també l’entrada al sender de la Pasquala. Nosaltres seguim per darrere de la bassa. Comencem a
baixar, trobem una caseta forestal de l´estil de la del Titllar o
de la Pena, però molt més petita. Una fita mig tapada per la
neu ens indica que hem de decantar a la dreta.
Agulla de la Pasquala

Altres cops hem estat al Mas de la Pasquala. Agraïm la
col·locació d’un plafó amb fotos de l’interior del pou de gel i
del mas en un temps passat. Continuem per la dreta del plafó.
En alguns punts trobem cadenes per a facilitar la pujada.

Foto de grup a l’Agulla de la Pasquala

Baixem fort fins a arribar a una zona d’escalada coneguda
com l’Agulla de la Pasquala. Ens apropem a la paret i, per
l’esquerra grimpant i ajudant-nos els uns als altres, arribem
a la part superior del roquerar, on ens fem la foto de grup.
Mirem la bona vista del Barranc de la Pasquala amb Montblanc al fons i baixem en direcció al mas.

Mas de la Pasquala

Un cop dalt, iniciem un flanqueig en direcció oest fins
a sortir al tallafocs. Agafem el sender de davant nostre; al
ser cara nord, la neu es manté força i dificulta una mica el
fet de caminar, però en poc temps gaudim de les vistes del
mirador de l’Ermita de Sant Joan de la Muntanya. Passem
per l’interior de l’ermita; els ermitans sempre hi fan alguna
millora i l’entorn està ben net. Es nota que la gent respecta
aquest indret tan singular.
Anem en direcció oest, passem la carena del Coll del Sègol
i sortim a la pista de l’Ermita de la Santíssima Trinitat.
Després d’un passeig per la pista, arribem a l’ermita i
agraïm el convit del Manolo, que dies enrere havia fet anys.
Joan Poblet
Fotos: J.Castro, M.Roig, J. Carreras, M.Garcia, i A.Ferrando

La zona de l’Agulla de la Pasquala
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LA SERRA DEL POU
(L’Albiol - Muntanyes de Prades)
Data: 22-2-15
Itinerari: (1). L’Albiol - (2). Mas de Maideu - (3). Font de
l’Irla - (4). Mas de Vidal - (5). Mas del Tinet - (6). Grau del
Malpas - (7). Serra del Pou - (8). Grau de l’Estelada - (9).
Mas del Curt - (10). Castell de l’Albiol - (1). L’Albiol
Desnivell: 620 m
Recorregut: 12 km
Dificultat: baixa

Tram empedrat del camí de l’Albiol a Alcover

Las aigües de la Serra del Pou van a parar al barranc de
la Vall del Micanyo i també afloren en diverses fonts, com
ara la de l’Irla, que és la més coneguda per trobar-se al
peu de l’antic camí de bast que baixa de l’Albiol a l’Ermita
del Remei i el poble d’Alcover.
A migdia de la Serra del Pou, sobre un turonet, s’alça el
poble de l’Albiol, dominat per les ruïnes del seu castell. Segons J. Coromines, el topònim Albiol prové del llatí alveolus,
que vol dir petita conca o receptacle d’aigua. Sembla que
en un principi els romans bastiren dalt del turó una torre
de guaita que dominava la Vall del Francolí i el Tarragonès;
posteriorment, els sarraïns hi emplaçaren una fortificació
que seria conquerida pels Comtes de Barcelona a mitjan
segle XII i després reconvertida en un gran castell.

L

a Serra del Pou (Baix Camp) ateny 926 m d’altitud i
es troba a l’extrem SE de les Muntanyes de Prades,
entre els enlairats poblets de Mont-ral, l’Aixàvega i
l’Albiol. És un altiplà de roca calcària orientat al NE, que
mostra el seu vessant més encinglerat per la banda del
barranc de la Vall del Micanyo, que baixa vers llevant fins a
ajuntar-se amb el Riu Glorieta.
Aquest és un indret obac i amb certa abundor d’aigües; i
això es manifesta amb la presència de grans boscos gerds
i frondosos, on creixen variats tipus d’arbres: a banda de
l’abundant pi blanc, el pi roig, l’alzina, el roure, el teix, el
grèvol i el boix, són les varietats més notables.
Els bells boscos dels sectors de llevant i de migdia de la
Serra del Pou i de l’entorn de les Fonts del Glorieta, tenen
un evident valor ecològic i paisatgístic.

Baixant pels Plans de Maideu

Mont-ral i el Cingle de la Canaleta
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Dalt del cingle del Castell de l’Albiol

Foto de grup al Castell de l’Albiol

Sortim de l’aparcament de l’Albiol (810 m) a les 8:50
pujant per un camí (N) que va fins un indicador a tocar del
poble. Seguim pel sender que va a Alcover (NE). Dia clar i
temperatura moderada. Baixem per mal camí fins a prop de
la carretera i continuem vers el NE cap a les ruïnes del Mas
de Maideu. A partir dels plans del mas, el camí baixa fent
llaçades (NE) amb bones vistes al nord sobre els cingles
de la Serra del Pou. Trobem diversos trams empedrats.

Ens aturem en un magnífic mirador sobre Mont-ral i la Vall
del Riu Glorieta. Travessem un bosc ric amb boix, teix, galzeran i grèvol, i trobem la pista que travessa l’altiplà de la
Serra del Pou. Continuem pel ramal de l’esquerra (SW).
Bones vistes al NW sobre els Cingles dels Motllats i les
cases d’El Bosquet. Trobem l’indicador del camí que baixa
pel Grau de l’Estelada (12:35 – 900 m) i el seguim vers
migdia amb bones vistes sobre el Castell de l’Albiol. Fem
cap a la pista de l’Albiol, que seguim per la dreta (S) fins
al Collet de la Creu. Pugem a visitar les ruïnes del Castell
de l’Albiol (13:20 - 867 m) enfilant-nos per un punt baix de
la muralla. La fortalesa conserva part de la torre mestra i
murs espitllerats. Des dels roquetars que li fan de base es
divisa el litoral del Tarragonès i el Cap de Salou.
Baixem al poblet de l’Albiol (13:35 – 827 m), on acabem
l’itinerari. Ens aturem al bar-restaurant del poble per celebrar el meu aniversari i a fer els plans per a la calçotada
del dia 1 de març.
Hem tingut un dia esplèndid.

Font de l’Irla. Galzeran. Riuet de la Vall del Micanyo

Fem cap al fons del barranc i el seguim pel vessan esquerre fins a la Font de l’Irla (9:55h - 495 m). L’indret és selvàtic i amb alguns gorgs d’aigua. Tornem unes passes enrere, travessem el barranc i pugem vers el NE fins a trobar
la pista del Mas de Mestaca, que seguirem per l’esquerra
(W); ens aturem per a esmorzar en una solana (10:12) i
continuem fins a la pista del Mas Vidal; la seguim per la
dreta (NE) tot baixant suaument pel bosc a trobar el Mas
de Tinet (11:35 - 704m). Aviat s’acaba la pista i seguim un
corriol que, per l’esquerra (W), puja al Grau del Mal Pas.

Antoni Ferrando Roig
Fotos: J.Castro, M. Roig i A.Ferrando

Mont-ral i la Vall del Riu Glorieta
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LA MORERA DE MONTSANT - GRAU
DEL CARABASSAL. (Serra de Montsant )
Data: 8-3-15
Itinerari: (1). La Morera de Montsant - (2). Camí dels Fareus - (3). Grau del Carabassal - (4). Cova Santa - (5). Serra
Major - (6). Grau de l’Annet - (7). La Morera de Montsant.
Desnivell: 610 m
Recorregut: 11,5 km
Dificultat: mitjana-alta

Avui, però, trobarem cables, passamans i escales de ferro
que ens ajudaran a superar, sense gaire dificultat, aquest
grau. Aquest l’arranjament va ser dut a terme durant els anys
noranta per la secció de Muntanya de l’AAEET de Valls.

Cingle del Portaler i Roca del Xollat

L

es nostres caminades ens porten de nou a la Serra
de Montsant. Aquest indret és tot un símbol de les
comarques tarragonines, i no pas pel fet de ser una
muntanya alta ni un massís extens, sinó per l’especial relació que han establert les persones amb aquesta serra.
Parlem d’homes i dones que hi han viscut durant segles
treballant la terra, però també d’estudiosos i investigadors,
i, com no, d’excursionistes que s’apropen a aquestes cingleres i barrancs captivats per la seva feréstega bellesa.
Situats al petit llogaret de la Morera, comencem a caminar per la carretera en direcció a Cornudella i, ben aviat,
prenem un sender a la nostra esquerra senyalitzat amb un
rètol que ens indica Grau del Carrasclet, Barrots i Carabassal. Nosaltres avui ens dirigim al costerut Grau del Carabassal, que rep aquest nom perquè, durant molts anys, per
tal de poder superar aquest pas, hi havia instal·lades unes
escales fetes amb troncs d’alzina de carabassal.

El sender per on caminem s’anomena Camí dels Fareus i va pujant en diagonal cap a l’est tot acostant-se
a la base de la imponent muralla. El camí passa pel mig
del Còdol Badat, una gran roca despresa de la cinglera.
Per sobre nostre tenim la Roca de les Onze i el Racó
dels Boixets. Seguim caminant; ara el sender comença
a enfilar-se de valent. Passem per sota del Cingle del
Portaler, on destaca el monòlit de la Roca del Xollat. A
l’esquerra del camí, veiem la Cova Fumada o dels Fareus.

Feia Falta?

Pas equipat amb escala de ferro i un passamà

D’aquesta manera, arribem al peu del primer pas equipat;
en aquest cas, un cable d’acer ens permet superar amb
facilitat els graons de roca. El sender s’apropa de nou al
cingle; una escala de ferro ens permet superar-lo i, amb
l’ajut d’un passamà -que, a tall de barana, ens protegeix de
la timba- reprenem de nou el sender.

El camí comença a enfilar-se
12

Ressenyes de les darreres sortides
Tot grimpant una mica, superem un petit esperó i, poc
abans d’arribar a l’últim tram equipat, fem la parada per
a esmorzar; aquesta vegada, no pas per la necessitat de
recuperar forces, sinó més aviat per a deixar que un altre
grup que tenim al davant agafi una mica més de distància.

Trobem un indicador que ens marca en direcció nord
el camí a la Serra Major i, a l’est, assenyala el camí de
la Cova Santa. Nosaltres agafem aquest últim, que ens
porta fins al Pla del Meloner i a la cova.
Un cop arribem a la cova, seguim el sender GR 174-1
vers ponent per dalt de la Serra Major tot enllaçant amb el
GR 171. Tenim a la nostra dreta els Barrancs de les Falles
i l’Aixaragall, indrets ja coneguts i de paisatges fantàstics, tot i que el panorama que ens ofereixen els comellars
que trobem al nostre pas també són especials. Localitzem
un pal indicador que ens assenyala el camí al Grau de
l’Annet. Ens apropem a l’entrada del grau a tocar de la
Roca Falconera.

Tram de grimpada abans de sortir a la Roquera dels Grèvols

Reprenem de nou el camí i, tot seguit, ens trobem davant
del següent ressalt. Una altra escala de ferro ens ajuda a
superar un primer tram i, de seguida, uns agafadors i una
corda ens permeten arribar fins a un petit replà anomenat
la Roquera dels Grèvols.

Foto de grup al grau de l’Annet

Comencem a davallar. Veiem la Morera al fons. Seguim
el camí tot baixant amb molta cura ja que trobem trams
força degradats i amb molts còdols. Finalment, arribem a
la Morera des d’on contemplem de nou la impressionant
serralada de la qual acabem de descendir. Un panorama
que romandrà agradable en la nostra memòria.
Caminant arran de cingle

Un cop superat el grau, prenem un sender a la nostra
dreta que ens duu arran de cingle, des d’on gaudim d’unes
vistes impressionants... Als nostres peus, Cornudella; més
enllà, el poble de Siurana encimbellat dalt del cingle i amb
el pantà als seus peus.

Amadeu Rodríguez
Fotos: J. Castro, J. M. Gili, M. Roig, A. Ferrando, E. Sabaté, J. Carreres

La Falconera, Roca de les Onze i el Racó dels Boixets
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PIC DE LA FONT BLANCA. ANDORRA

El vent havia pelat molt la roca
Cim del Pic de la Font Blanca, de 2903 m, a la Vall d’Ordino.

N

eu, anticicló i bona companyia! La mescla perfecta per a estrenar la temporada d’esquí de muntanya. Encara teníem el ventre ple de torrons i
vi, i una son curiosa. La matinada del 2 de gener, amb
el Lluís Reverter, el Jordi Martín i l’Igor Bertol, vam fer
un puja/baixa a les muntanyes andorranes.
No hi havia gaire neu i estava ventada. Això condicionava una mica els nostres objectius; així que, després
d’estudiar el recorregut, vam decidir intentar pujar al
Pic de la Font Blanca, de 2. 903 m, a la Vall d’Ordino.
Amb calma i tranquil·litat, el Lluís i el Toni anaven fent
fotos, mentre els bulldozers Jordi i l’Igor obrien traça!

De fet, érem força gent al pàrquing, entre esquiadors, raquetistes i excursionistes. Però, com a vegades passa a la
neu, quan no hi ha traça, cada grup va fer el seu camí.
El vent havia pelat molt la roca i el camí cap a la Coma
de Varilles s’havia d’anar sortejant per tal de trobar el gruix
més bo i no ensopegar amb les pedres del camí. Feia bo;
al migdia vèiem Andorra la Vella i el termòmetre marcava
19º C al gener!! Ja patíem de com trobaríem la neu a la
baixada!
El sol començava a escalfar i trobàvem tants tipus de neu
com matisos tenia el marró de la pedra. Ara fonda, ara tova,
ara gel, ara dura, ara ventada... a poc a poc anàvem pujant.

El vent havia pelat molt la roca
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Arribem a la magnífica cara sud del Pic de la Font Blanca

Vam arribar a la magnífica cara sud del Pic de la Font
Blanca amb una pala excel·lent blanca i immutable! Vam
decidir no petar-la, ja que el risc d’allau a la cara sud era
de 3 i el sol ja petava de valent. A més, algun despistat no
havia posat piles a l’ARVA! Coses que passen a principi de
temporada!
Sort que portàvem les retracks al davant dibuixant unes
zetes perfectes! Vam fer unes quantes voltes Maria... de fet,
mooooltes voltes Maria per anar guanyant els últims metres
abans d’arribar a coronar cim. És curiosa la tranquil·litat que
es respira als cims andorrans, tot i el bullici del fons de les seves valls. Un tret que fa que sigui realment un lloc especial.
Tot i no anar corrents, vam pujar amb relativa rapidesa,

perquè en menys de 2h 30min ja érem al cim amb uns 1050
md+ a les cames i bevent una mica de té calentet tot albirant
les vistes de les muntanyes d’aquest estimat Pirineu. I després, la temuda baixada! Quin fart de riure! La neu, bastant
fonda i fins i tot, en alguns llocs, de primavera, va fer que en
tres girades les cuixes ja semblessin cabirons! La diferència
de nivell dels quatre era verament considerable. Però a poc
a poc i bona lletra: vam aconseguir baixar només amb alguna aterrada amb molt de carinyo!
Molts raquetistes quan et veuen baixar t’envegen una
mica... No saben el que patim els que som una mica patates
baixant! Ara a esperar que nevi i faci fred per a tornar a gaudir d’aquests racons blancs del nostre bell massís!
Toni Morlans
Fotos: Lluís Reverter i Toni Morlans
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CURSA DE LA CAMETA COIXA A MIRAVET: L’ESTRENA!

Q

uin goig d’equip! Unes màquines de donar-ho tot a la terra i uns magnífics companys de fatigues! Per fi s’han estrenat a córrer curses de muntanya el Jordi, el Juan, la Cris i la Nuri! I quina estrena! Res millor que una de les curses
més ben organitzades de les terres catalanes. La Cameta Coixa, a Miravet, amb els seus detallets que fan que la
cursa sigui un plaer per als sentits amb magnifiques vistes i una organització perfecta.

El Jordi, el Juan, la Cris, el Toni i la Nuri

La nit d’ahir, amb un vent molt fort, ha deixat el cel ras de
núvols i ara ens dóna la sorpresa d’una treva meteorològica de vent durant tot el matí de la cursa. Un dia perfecte
per a anar a cansar-se, que per això hem vingut!. Són les
7 del matí i la veu del “santo” ens dóna el bon dia! Ha estat
una nit curiosa. Es veu que a Miravet les campanes de
l’església sonen dos cops cada hora, per si no t’has despertat a la primera... Ara el vent ha disminuït i tot augura un
dia de cursa memorable. De seguida esmorzem i ja arriben
els nostres companys de fatigues. Anem a buscar els dorsals i, amb la família, cap al castell, que hi falta gent!.
Un canó dóna el tret de sortida des de l’incomparable
marc del Castell de Miravet. La sortida és a les 9:30 i,
veient com surten les noies d’animades ja s’augura una
cursa ben divertida! El sol apreta! Comencem en baixada i
asfalt. Tot el que no té la cursa després!

De seguida, un reguitzell de pujades i baixades trencacames de força desnivell que tots ens hem pres de tranki,
ja que estàvem avisats. Tot i això, és difícil no flipar-se i
el Juan ja ha gastat algun primer cartutx, que després
trobarà a faltar. Ha sortit com un guepard! I és clar, si
no puges com un vell no baixaràs com un jove! Davant,
les bèsties de la selecció catalana roden com cavalls,
i naltres al darrere fem el que podem. La primera mitja
part de la cursa és conservadora, i la segona, quan volia
apretar, m’he notat les cames com dos cabirons. Què hi
farem! No es pot estar sempre a bon nivell!
El Jordi ha fet una cursa ben conscient de la duresa, però
no ha comptat amb una llaga que li ha fet la guitza a mig
recorregut. La crono l’ha fet prou bé; i, a partir d’aquí, una
marxa in crescendo fins a assolir a bon ritme l’arribada, tot
i la cremor que li deuen fer les plantes dels peus.
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Veient com surten d’animades ja s’augura una cursa ben divertida!

La Nuri i la Cristina han fet la primera part de la cursa
juntes i tranquil·les, amb la intenció d’acabar-la! I tant que
l’han acabat! La Nuri, des de la crono, també s’ha emocionat, i ha arribat a tope. La Cristina ha seguit al mateix
ritme i ha arribat ben sencera i amb algunes agulletes per
a recordar la matxacada!
El Juan no ha deixat descansar ni un minut la massatgista, que ha trigat 20 minuts llargs a posar-lo a lloc! Ho ha
donat tot! Ha corregut com un autèntic campió, i les seves
cames a dia d’avui deuen estar tocadetes encara.
La sorpresa ens l’ha donat la Nuri, que, començant de
manera tranquil·la, ha anat a més fins que a mitja cronoescalada ha començat a emocionar-se i a avançar gent a tot
drap! Ha pujat com una gasela i ha arribat a meta contenta
i feliç com si hagués guanyat la cursa! I guanyar no, però
ha fet podi! Tercera classificada veterana! Segons les seves paraules: “No hi ha res com ser iaia!” Jajaja! Nosaltres
afegim: i forta com un roure, i competitiva com una nena
petita! Endavant, Nuri!

Com podeu veure no estava gaire contenta amb la seva medalla i lo vi!

Al final, un bon tec i una abraçada ben forta dels nostres
supporters! Una bona colla d’amics que ens hem atipat de
valent amb l’abundant dinar que ens han ofert els companys de la Cameta! I la família, gràcies a la qual es fa més
lleuger el camí que ens mena a l’arribada! I més vibrant
l’entrada a meta!
Un bon dia amb la família i els amics que no oblidarem.
Les cames, tampoc!
Fins una altra: the show must go on!
Toni Morlans
Fotos: Gemma, Jordi, Cristina i Ebreactiu.cat

Cares de pomes agres
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Retalls d’un diari de viatge
EL CHALTÉN. Patagònia Austral - Andes de l’Argentina

Vista de la serralada d’El Chaltén des del Mirador de la Loma del Pliegue Tumbado. D’esquerra a dreta: el Pic Solo (2.121 m), el mític Cerro
Torre (3.102 m) i el Fitz Roy o Chaltén (3.405 m). Al peu, la Glacera Torre i el Llac Torre.

S

ituat al peu dels Andes de la Patagònia, El Chaltén
és el poble més jove de l’Argentina. Va ser fundat el
1985 amb el propòsit d’establir-hi un nucli de població permanent que ajudés a definir la frontera amb Xile en
aquest paratge tan despoblat i inhòspit. A partir de 1965, tal
indefinició havia provocat enfrontaments armats entre gendarmes argentins i xilens en la zona del Lago del Desierto, i
el conflicte es va allargar fins a l’any 1994, quan mitjançant
un arbitratge internacional la zona va ser reconeguda com a
territori argentí.
El poble està situat 450 m d’altitud, a la confluència dels
rius Fitz Roy i de Las Vueltas, en un indret remot al sud del
qual s’estén el Llac Viedma, que té 80 km de llarg per 15 km
d’ample. Per la riba nord del llac passa la carretera que uneix
El Chaltén amb El Calafate i el seu aeroport travessant 220
km d’estepa desèrtica. Per ponent, El Chaltén és dominat per
l’extens Camp de Gel Continental de la Patagònia, del qual
destaquen les impressionants arestes granítiques del Fitz Roy
i del Cerro Torre, un autèntic mite dins del món de l’alpinisme.
En la llengua dels aónikenk, els indis de la Patagònia, Chaltén vol dir color blavós, i així anomenaven l’actual Monte Fitz
Roy, que per a ells era una muntanya sagrada.

Fent el viatge des d’El Calafate a El Chaltén per la mítica
Ruta 40, en un entreforc de la carretera i a tocar del Riu
de la Leona, al mig del no res, hi ha l’Hostal de la Leona,
on gairebé tothom fa parada. En una paret del bar hi ha
penjat un antic cartell de recerca i captura de Butch Cassidy, el famós bandit del Far West que, a principi del segle
XX, juntament amb Sundance Kid i Ethel Place, s’establí
a la Patagònia fugint dels detectius de l’agència Pinkerton. Assaltaren diversos bancs argentins fins que foren
morts -cosits a trets- per militars bolivians que els havien
encerclat després que els bandits robessin la nòmina dels
obrers d’una mina de plata.
En l’actualitat, El Chaltén forma part del Parc Nacional
de los Glaciares i és el lloc més important de l’Argentina
pel que fa a la pràctica del trekking, l’escalada i el turisme de muntanya. Una munió de restaurants, comerços
i agències d’esports de muntanya donen color als seus
carrers. El vent, el fred, la boira, la pluja, les nevades i el
relatiu aïllament del poble no són obstacle perquè molts
argentins s’hi estableixin per a trobar un modus vivendi.
Dels 41 habitants que tenia El Chaltén el 1991, ha passat
als 2.185 que té en l’actualitat, la majoria joves.

Poble d’El Chaltén. Al fons, la serralada del Fitz Roy - Cerro Torre

Una senyera a El Chaltén
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Mapa dels itineraris del trekking i de situació d’El Chaltén

Catalans a El Chaltén
El que més ens va sorprendre en arribar a El Chaltén,
a banda de l’espectacular paisatge, va ser veure una
senyera estelada penjada a la finestra d’un supermercat;
i, al costat, un restaurant anomenat La Senyera, davant
del qual, en plena temporada, hi oneja una gran bandera
catalana. Tot era tancat i barrat per ser fora de temporada i no vam poder parlar amb el propietari, però vam
saber que es deia Ivo Domènec -el catalán- i que vivia
a l’Estancia El Canigó, situada a uns 6 km al NE del
poble.
L’aventura dels Domènec a El Chaltén la va iniciar
Oriol Domènec Llavallol (Barcelona 1923), que, essent
estudiant, va organitzar, amb altres companys de la Facultat de Medicina, els Grups Nacionals de Resistència (1943). Penjaren senyeres al Palau de la Música, a
la Sagrada Família, etc., fins que va ser detingut pels
franquistes. El van empresonar i sotmetre a un consell
de guerra; però, finalment, va fugir a Alemanya i, després, a l’Argentina, on va participar en una expedició a
l’Antàrtida que va durar nou mesos (1952). Allí va fer
l’ascensió al Mont Plymouth, on va plantar una senyera.
Respecte a això, La Vanguardia va publicar un article
titulat: “El primer español que pisa la Antártida”.

Camí entre boscos de lengas patagòniques.
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Visqué situacions extremes a la Terra del Foc, el Paraguai i la Patagònia treballant com a metge; fins que,
després de moltes dificultats, aconseguí portar de Catalunya la que seria la seva esposa. Posteriorment, comprà una estancia ramadera a la zona d’El Chaltén i s’hi
establí amb la família. L’anomenaren Estancia El Canigó
i hi criaven vaques i cavalls que marcaven al foc amb les
quatre barres.
El 1969 participà com a metge en l’expedició del Centre
Excursionista de Catalunya al sector del Fitz Roy-Cerro
Torre, i la seva Estancia El Canigó serví de campament
base.
A principis dels 70 l’Oriol Domènec tornà amb la família a Barcelona, on segueix exercint la medicina i lluitant
per la independència de Catalunya.
A El Chaltén ha quedat un fill seu: l’Ivo, un enamorat
de la Patagònia.
El trekking
Principis d’octubre no és la millor època per a fer activitats a la Patagònia, ja que la temporada recomanada
és a partir de novembre; però nosaltres teníem una cita
amb les urnes el 9N i vam haver d’avançar el viatge.

Retalls d’un diari de viatge

El mític Cerro Torre. 3.102 m

Per això, vam patir més fred, pluja i vent del que és habitual; però també tinguérem sol i vam gaudir del privilegi
de la solitud. Al grup hi havia dos catalans més, que,
juntament amb una portuguesa, un alemany, un coreà
i dos guies argentins, vam formar un grup de nou molt
ben avingut. Com que els campaments encara no estaven muntats a causa del mal temps, vam haver de dormir
sempre en un hostal d’El Chaltén.

El guia que ens acompanya ens diu que fa pocs dies una
noia va morir a la glacera fent snowboard. Baixem ràpidament fugint de la pluja i a baix ens diuen que un excursionista acaba de morir d’un atac de cor mentre pujava pel
mateix camí. Aquest és un lloc certament sinistre.
En total hem caminat unes 3 hores.

Dilluns, 6 d’octubre de 2014
Itinerari: Riu Blanco (453m) - Hosteria El Pilar - Campament Poicenot - Mirador Laguna de Los Tres (1210m)
- Campament Poicenot - Laguna Capri - El Chaltén
(405m).
Recorregut: 20,2 km
Desnivell: 1145 m

Diumenge, 5 d’octubre de 2014
De bon matí, sortim d’El Calafate amb la furgoneta i fem cap
a El Chaltén (220 km).
Després d’inscriure’ns a l’hostal, ens dirigim amb la mateixa furgoneta a la zona del Lago del Desierto (45 km) per a
visitar els magnífics boscos de lengas que hi ha a l’entorn.
En acabar de dinar, decidim pujar a la propera vall glaciar del Lago Huemul. El camí té trams molt costeruts, però
hi ha unes cordes fixes que ajuden a superar els lliscosos
pendents. Un cop a dalt, els núvols esfilagarsats que tapen
les crestes, el vent, el plugim i les esllavissades de seracs
que s’estan produint a la propera glacera Huemul donen a
l’indret un aire sinistre tan sols amorosit per les aigües de
color turquesa del llac.

Dia gris i plujós. Des del Chaltén anem amb la furgoneta per la pista del riu de Las Vueltas (N) fins a la llera del
riu Blanco, on iniciem la caminada per la Senda El Pilar
(S). El camí travessa grans boscos de lengas d’aspecte
misteriós pel vessant dret del riu Blanco (S). El dia comença a aclarir-se i fem cap al Mirador Piedras Blancas,
des d’on es domina la glacera i el llac Piedras Blancas.
A sobre, s’alça l’imponent paret del Fitz Roy, amb el cim
amagat pels núvols i envoltat d‘esmolades crestes
granítiques. Fem cap al solitari Campament Poicenot,
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Glacera Piedras Blancas i el Fitz Roy

Pujada al Mirador de la Laguna de Los Tres

travessem el Río Blanco per un pont de fusta i arribem a
unes esplanades herboses cremades pel sol. Ens aturem
a la cabana de Río Blanco i iniciem la pujada al Mirador
de la Laguna de los Tres. Arribem a un altiplà nevat i ens
hem d’abrigar del vent i del fred. Des del mirador (1.210
m), veiem el llac glaçat i les agulles del sector sud del
Fitz Roy que emergeixen del glaç envoltades de boires.
Tornem a la cabana de Río Blanco per a dinar i seguim
vers migdia cap a la Laguna Capri per camins ben senyalitzats. Fa sol i ens aturem a la riba de la llacuna per
a contemplar l’alterós Fitz Roy, que ara veiem sencer.
Aquesta muntanya va ser escalada per primera vegada
el 1951 per Lionel Terray i Guido Magnone.
Seguim baixant vers el SE fins a El Chaltén. La jornada
d’avui ha estat de 8h 15 min.

Pugem fins al Mirador Maestri (760 m), des d’on es domina
el Lago Torre, d’aigües grises, i la glacera Torre. Per sobre
s’alcen les verticals parets del Cerro Torre, una agulla granítica gegantina que presenta 1.200 m en caiguda lliure.
Aquesta mítica muntanya va ser considerada l’escalada
més difícil de la Terra, gairebé impossible, i va ser motiu
d’agres polèmiques entre Cesare Maestri, que afirmava
haver-hi pujat el 1959, i els més prestigiosos alpinistes del
món, que no s’ho creien. El cert és que el Cerro Torre no
va ser escalat completament fins al 1974 per la cordada de
Casimiro Ferrari.
Baixem fins a la vora del Lago Torre -on suren grans blocs de
gel- i creuem el riu Fitz Roy per a tornar al Mirador Torre. Baixem
a El Chaltén per un corriol que segueix l’engorjat del riu.
La jornada d’avui ha estat de 8h 45 min.

Dimarts, 7 d’octubre de 2014

Dimecres, 8 d’octubre de 2014

Itinerari: El Chaltén (405 m) - Mirador Torre - Mirador
Maestri (760 m) - Llac Torre - Riu Fitz Roy - El Chaltén
Recorregut: 22,6 km
Desnivell: 970 m

Itinerari: El Chaltén (405 m) - Mirador de la Loma de
Pliegue Tumbado (1270 m) - El Chaltén
Recorregut: 21 km
Desnivell: 1010 m

Dia clar amb alguns núvols. Sortim de l’hostal i pugem pel corriol que remunta el vessant esquerre del
Río Fitz Roy (W) fins al Mirador Torre. A partir d’aquí,
el camí planeja per l’ampla vall amb belles vistes sobre el pic Solo, la glacera Grande i el Cerro Torre, mig
tapat pels núvols. Superem un seguit de morrenes fins
a arribar a la darrera, que encercla el Llac Torre.

El dia comença amb un cel blau i net. Sortim d’El
Chalten i creuem el pont del riu Fitz Roy (SE) per a
dirigir-nos a la seu del Parc Nacional, d’on surt el camí
que puja a la Laguna Toro i a la Loma del Pliegue
Tumbado (SW). Pugem entre herbeis cremats per la neu i
alguns claps de lengas fins a un altiplà on el camí planeja
vers ponent. Deixem a l’esquerra el camí de Laguna Toro

A la vora del Llac Torre

Camí del Mirador de la Loma del Pliegue Tumbado
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El Fitz Roy o Chaltén. 3405 m

El grup expedicionari dalt del Mirador de la Loma

i aviat veiem les crestes del Fitz Roy i la punta cimera del
Cerro Torre sota un cel esplèndid. Travessem un espès i
oníric bosc de lengas -sembla que som dels primers de la
temporada a fer-ho, ja que els guardes han demanat als
guies que a la tornada informin dels obstacles que trobin
i fem cap a uns costers herbosos. Aviat desapareix la vegetació i arribem a un pedregar on afloren fòssils. A partir
d‘aquí trobem força neu i hem d’abrigar-nos. Assolim el Mirador de la Loma, que mostra un dels espectacles més corprenedors dels Andes de la Patagònia. El pic Solo, el Cerro
Torre, el Lago Torre, les crestes del Fitz Roy i les glaceres
de l’entorn ens mantindran hipnotitzats una bona estona.
Dinem en el mateix mirador i tornem pel mateix camí. Ens
aturem per a veure l’exposició que hi ha a l’edifici del Parc:
material i fotografies de les principals expedicions fetes a
la zona, així com de la flora i la fauna locals. Destaquen el
puma i el huemul, un cèrvid molt escàs.
La jornada d’avui ha estat de de 7h 45 min.

Dijous, 9 d’octubre de 2014
Miradors de Las Águilas i de Los Cóndores
Avui tenim el dia lliure. Uns aniran a navegar a un llac i altres es quedaran a descansar. La Marta, la Núria i jo anirem
als miradors del Parc, mentre que el Conrad, el company
de la Núria, anirà a fer esquí de muntanya amb un guia. El
dia es presenta magnífic i gaudirem de les millors panoràmiques des dels miradors de las Águilas i de Los Cóndores,
tant dels llocs dels Andes on hem estat aquests dies, com
del gran Lago Viedma i la plana patagònica que s’estén per
llevant. En tornar a l’hostal, l’encarregat crida la Núria. Cares llargues. El Conrad i el guia han sofert un accident greu
provocat per una esllavissada en una glacera. Han salvat
la vida de miracle. Però en Conrad s’ha trencat la tíbia i el
peroné d’una cama. Per a ells s’ha acabat l’estada a la Patagònia. Els trobarem a faltar.
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Marta Roig, Antoni Ferrando, Jin Sung Kim i Conrad Blanch
Camí del mirador de las Águilas
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DE CAMÍ A TERRA DEL FOC. Patagònia austral. Xile i Argentina

Les Torres del Paine i el Lago Sarmiento de Gamboa. Camí de Puerto Natales

E

l dimarts 14 d’octubre deixem enrere el Parc Natural
de les Torres del Paine, on hem acampat els últims
quatre dies en dos llocs diferents per tal de caminar
i contemplar l’entorn de les Torres del Paine. Al migdia traspassem el llac Pehoé amb la mateixa embarcació que ens
hi havia dut feia dos dies, aquesta vegada les aigües estaven més tranquil.les. Ens dirigim a Puerto Natales, de camí
a l’illa gran de Terra del Foc. Resseguim el llac Sarmiento,
des d’on encara podem observar el massís del Paine,

i ja més aprop, els contraforts dels Andes australs que
formen la Cordillera Sarmiento. Més endavant passarem
per la vora del Llac del Toro.
Seguim la Ruta 9 des de Cerro Castillo (Xile), on es pot
enllaçar amb la mítica Ruta 40 de la Patagònia Argentina
al poble de Cancha Carrera. Hi varem passar feia quatre
dies, i aquesta vegada continuarem per la banda Xilena,
que segueix paral.lela a la ruta Argentina fins a Puerto
Natales.

La mítica Ruta 40 que travessa tot el continent americà

La Ruta 9 és la carretera més austral de Xile; uneix la
regió de Magallanes i l’Antàrtica Xilena, passa pel poble
de Cerro Castillo i Puerto Natales. En la província d’Última
Esperanza, continua per Punta Arenas fins al poble de Rio
Amarillo, a la província de Magallanes. Seguint la Ruta 9
es pot contemplar la serralada Sarmiento en tota la seva
diversitat de formes i altituds, és el punt més austral dels
Andes abans que aquests es difuminin pels fiords xilens
en arribar a l’estret de Magallanes. Tot i que els seus pics
perden alçada, se’n veuen de considerables per la seva
magestuositat i per les seves espectaculars glaceres; alguns tenen més de 2.000 m d’alçada.

De les Torres del Paine a Puerto Natales
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Estancia ramadera

Només entrar a Xile es veuen els prats on pasturen els
ramats de bestiar oví, boví i cavallar; són més verds que els
de la Patagònia argentina, ja que són més propers a l’Oceà
Pacífic. Els rius que baixen de les muntanyes, reguen la plana patagònica xilena.

Els guanacs pasturen lliurement a banda i banda de les
propietats saltant les tanques; no tenen propietaris ni grans
predadors, llevat del puma. Els rius que baixen de les muntanyes, bona part de l’any emblanquinades, formen llacs i aiguamolls i les seves aigües són les que fan verdejar aquestes planures que seguim al llarg del recorregut.

Gauxo conduint un ramat d’ovelles

Podem contemplar també les típiques estancias, propietats
immenses delimitades per unes tanques característiques de
tota la Patagònia; kms i kms de tanques que a la vegada que
delimiten les popietats, priven que els ramats s’escapin i es
perdin. S’han de mantenir periòdicament, tasca que deixen
sobre tot per l’hivern, quan baixa la feina.
Monument al milodó. Puerto Natales. Xile

Abans d’arribar a Puerto Natales, trobem una cruïlla
a mà esquerra; el cartell indica que és la pista que ens
duria a la Cova del Milodó; abandonant la ruta 9 i seguint
la carretera Y-290, s’arriba a aquesta caverna, de 200 m
de fondària per 80 m d’ample i 30 m d’alçada. La va donar
a conèixer l’alemany Hermann Eberhard el 1895 mentre
explorava la regió d’Ultima Esperanza per tal de poder
establir-se. Va explorar la cova i va descobrir una estranya
pell coberta de pels molt llargs i gruixuts. Les excavacions
i estudis que es varen iniciar posteriorment, varen concluir en que l’animal era un milodó, una espècie extingida
de peresós gegant, emparentat amb l’actual, que havia
viscut fa entre 14.500 i 10.000 anys.

Guanacs
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De Puerto Natales a la 1ª Angostura, (transbordador de l’Estret de Magallanes)

És l’interès per aquesta espècie el que portarà l’escriptor
Bruce Chatwin a fer el seu viatge per la Patagònia i a escriure el seu llibre A la Patagónia, on els personatges recreats, les descripcions i observacions, la seva desbordant
imaginació i les seves teories, han influït a que alguns lectors s’hagin interessat per aquestes terres.
Nosaltres seguim la Ruta 9 i deixem la visita de la cova
per una altra ocasió.
A les quatre de la tarda arribem a Puerto Natales, capital
de la regió d’Última Esperanza, una ciutat lluminosa i alegre, rodejada de fiords i muntanyes per la banda occidental; per l’oriental, limita amb les planes patagòniques. Només entrar ens dóna la benvinguda la immensa figura de
bronze d’un milodó dret i amb un gest d’acollida. Prop de la
platja també podem observar un bon grup de cignes de coll
negre nedant en les aigües fredes d’aquest fiord xilè.

Carrer de Puerto Natales. Xile

Ens instal·lem a l’hotel i després de descansar, sortim
per donar un tomb per la ciutat fins les nou del vespre, que
quedem amb tota la colla per sopar i acomiadar a Jin Sung
Kim, un coreà establert als EEUU que acaba el viatge a
aquesta població. Junts hem passat unes bones estones.
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Puerto Natales és una població relativament nova,
d’edificis baixos i ben traçada. Actualment té uns
16.000 habitants i fou fundada el 1911 a rel de les
activitats ramaderes que es varen iniciar en la zona de
la Patagònia i de Terra del Foc.
A la última dècada del segle XIX, visitants alemanys
i anglesos s’interessaren per aquestes terres veient
les possibilitats de crear explotacions ramaderes,
transformant-se així d’exmilitars i immigrants, en parcers, grans propietaris i empresaris.
Els alemanys Hermann Eberhard i Rodolfo Stubenrauch són considerats els primers parcers que varen iniciar les explotacions ramaderes i les seves indústries complementaries. El primer, el maig de 1892
inicia una expedició per la costa sud-est de Xile i
s’instal·la el mateix any a Puerto Consuelo, a uns 50
km. de Puerto Natales, on creà una estancia de considerables proporcions per criar ovelles. És el 1895,
explorant la zona, que descobrí la Cova del Milodó.
Rodolfo Stubenrauch, fou el primer propietari dels
terrenys de Puerto Bories. El 1896 va construir diversos coberts i naus per poder treballar els productes
de les explotacions ovines de la zona. L’any 1905 havia construït un complex empresarial important que va
vendre a la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego,
que el 1910 inicià la construcció d’un immens establiment frigorífic: el Frigorífico de Puerto Bories, motiu
del desenvolupament econòmic d’aquella regió.
Les condicions de treball a les estancias i a les
instal·lacions frigorífiques i portuàries, eren molt dures, cosa que provocà les vagues de Puerto Bories y
Puerto Natales de 1919. Fou un del moments històrics
més important de la trajectòria del moviment obrer a
Magallanes fins el 1973.
A la Patagònia argentina, el 1921 també es donaren
fets tràgics amb els treballadors de la Estancia Anita,
prop d’El Calafate; varem poder veure fotografies dels
fets en un restaurant alternatiu d’El Chaltén i ens va
fer conscients de les situacions socials extremes que
es donaven a la Patagònia ens aquells anys.

Retalls d’un diari de viatge
Una pel·lícula que relata, d’una manera molt autèntica els
fets tràgics d’aquells anys és Patagonia Rebelde (1974) i
dóna una idea del preu que sovint té el progrés i com els
interessos polítics i econòmics passen per davant dels
socials.
Sortim de Puerto Natales després d’esmorzar a l’hotel.
Ens acomiem de Jin Sung Kim i anem a buscar a la companya portuguesa Teresa, que s’allotjava a un alberg.

Parada en un bar de carretera de Villa Tehuelches. Xile

És un animal en perill d’extinció degut a l’alta mortalitat
de les cries durant els primers anys.
Continuem i deixem la Ruta 9 que porta a Punta Arenas i seguim la Ctra 255 cap a Monte Aymon, tot i que no
hi arribarem. Des de la furgoneta gaudim d’uns paisatges canviants; ara s’ens presenta l’estepa amb un perfil
de suaus turons que es poden veure fins la llunyania.

Villa Tehuelches, un poblet de la Ruta de la Fi del Món

Continuem per la Ruta 9 i passem a tocar de Villa Tehuelches; el nom d’aquesta petita població d’escassos habitants, recorda l’àntic poble patagònic que habitava aquestes
terres: els tehuelxes, que en la llengua dels maputxes, un
poble indígena veí, vol dir poble indòmit Els tehuelxes, en
la seva llengua s’anomenaven aónikenk, que significa gent
del sud. Eren nòmades que vivien de la caça, sobre tot de
guanacs i de nyandús. Destacaven per la seva alçada i corpulència i es creu que són els mítics patagons, els primers
indígenes que varen veure els espanyols quan varen arribar a aquestes terres el 1520 amb l’explorador portuguès
Fernando de Magallanes; el seu cronista, Antonio Pigafetta,
els va descriure com a gegants i amb els peus molt grans
(patagones).
Passat aquest poble ens aturem en una cafeteria típica que hi ha al peu de la carretera. És molt neta, polida i
amb els vidres plens, d’enganxines; només entrar a Xile ja
n’havíem vist una de semblant. Varem prendre un cafè amb
llet, mentre, en Coco, el nostre guia acompanyant, i en Senard, el conductor, omplien un termo amb aigua calenta pel
seu mate de rigor. La senyora que regentava l’establiment
havia obert el dia abans; venia de Santiago per passar-hi els
mesos de bonança i continuar el negoci que la seva mare
havia iniciat anys enrere.
Ens trobem una parella de nyandús pasturant; es tracta
d’una au parenta llunyana dels estruços i que els recorda
tot i tenir diferències; no pot volar, però pot córrer a 70
km/h. Una vegada la femella ha post l’ou, és el mascle
qui s’ocupa de covar-lo durant 40 dies i qui tindrà cura
de les cries durant tres anys fins que poden anar soles.

Nyandú
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Edificis de l’Estancia San Gregorio. Xile

El transbordador Patagònia

Arribem a les envistes de l’estret de Magallanes, on trobarem la terminal abandonada d’una gran estancia. És a tocar
de les seves aigües per tal de poder embarcar directament
la producció: la terminal i l’Estancia Sant Gregorio, que es
troba a banda i banda de la Ctra 255, en direcció a Monte
Aymond, fou fundada el 1876, segons s’indica en el cartell
de l’ edifici principal.

Ara abandonada, és considerada com una de les millors
instal.lacions de la industria ramadera del seu temps. Per tal
d’agilitzar la sortida de la producció i facilitar els subministraments que necessiten, creen l’empresa naviera MenéndezBehety, cognom de la seva muller, arribant a tenir més de
50 vaixells. Queden com a mostra de l’activitat marítima que
hi havia en aquestes costes les restes de l’esquelet de dos
vaixells, el vapor Amadeo i el vaixell Ambassador.
Després de donar un tomb per la zona i fer les fotografies
de rigor, continuem el viatge fins a una de les entrades a la
Illa gran de Terra del Foc: la Primera Angostura, on esperem el transbordador que ens durà al nostre destí final del
viatge. Mentre esperem el vaixell, tenim temps de passejar
per la platja de còdols i recollir petxines, closques de musclos i caragols tot observant la Terra del Foc a l’altra banda
de l’Estret de Magallanes, on encara ens esperen uns dies
intensos d’activitat malgrat el fred, el vent i el fang. Navagarem pel canal Beagle, caminarem per illes i boscos, veurem
nous paisatges, flora nova i fauna que només havíem vist
en fotografies i en documentals. Tot i ser conscients d’estar
molt lluny de casa, aquí tenim una sensació intensa d’estar
en terres llunyanes.

Carcassa del Vapor Amadeo. Naviera Menéndez Behety

El 1880, José Menéndez, d’origen asturià, després de penúries econòmiques i familiars, comprà una partida de 500
caps de bestiar oví a les Illes Malvines i inicia una empresa ramadera important en aquesta estancia, de la qual en
serà propietari el 1903. Ampliarà les instal·lacions amb nous
edificis, estances d’esquila o galpones, cuines, oficines,
bodegues, ferreria, garatges, un embarcador i una línia de
tren, des d’ on podien carregar les bales de llana i de pells
d’ovella de la seva producció directament als vaixells.

Marta Roig
Fotos: Marta Roig i Antoni Ferrando

Esperant el transbordador de l’Estret de Magallanes
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ESCLETXES ALS CINGLES DE LA GARRIGUETA.

Montblanc - Muntanyes de Prades

Escletxes als Cingles de la Garrigueta. Barranc de la Vall. Montblanc - Muntanyes de Prades

Febrer, març de 2015

En la part esquerra de la vall, hi trobem els Cingles de la
Garrigueta i el Roquer de la Sivina. Ens crida l’atenció el caos
geològic existent entre aquestes dues formacions rocoses i
ens hi aproximem pel Barranc de la Font d’en Guasch, on hem
observat una gran escletxa. Només ens cal anar en direcció
al rocam per a trobar una petita escletxa d’uns quaranta centímetres per on podem accedir a una mena de passadís interior que ja té uns dos metres d’amplada. Després d’ escalar
un graó, avancem uns deu metres fins a trobar un pou; ens
hi despengem i, un cop al seu interior, localitzem una galeria
que transcorre en direcció oest i en sentit descendent durant
uns seixanta metres sense tenir altres ramals importants.

A

questa ressenya és el resultat d’un seguit de sortides
per la Vall de Montblanc.
El barranc en forma de V és la sortida d’oest a est
d’una conca hidrogràfica d’uns quinze quilòmetres quadrats.
Les parts altes de la vall estan coronades per uns penyasegats calcaris del triàsic de més de trenta metres.

Avenc a l’interior de l’escletxa

Entrada a l’escletxa
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Situació de les escletxes dels Cingles de la Garrigueta

Sortim del forat escalant per una paret molt descomposta
fins a arribar a una sortida a uns quatre metres d´alçada.
Passem a peu dret per sota d’una gran pedra plana i seguim
per l’escletxa, ara ja de més amplada. Entrem en una zona
d’alzines, petits teixos, galzerans i falgueres. A la dreta, hi ha
una galeria estreta però força espectacular pels contrastos
produïts pels raigs de llum que s’escolen pels abundants
forats. Aquesta galeria fa uns trenta metres i té sortida fora
de l’escletxa. Hi observem excrements de cabra.

Per seguir avançant i salvar els cinc metres de desnivell
que tenim davant, ens despengem per un petit forat, per on
ben just passem; la mateixa estretor ens ajuda i arribem al
fons de l’escletxa. Entrem per la part més ampla -entre set
i quinze metres. Hi ha quatre grèvols grans, d’una quinzena
de metres d’alçada sota dels quals veiem defecacions d’una
au gran: creiem que es tracta d’un duc. Les parets tenen molt
de verdet, algunes petites formacions rocoses a causa de la
humitat i grandioses heures que s’hi enfilen buscant la llum.

Galeria a l’interior de l’escletxa amb els contrastos produïts pels raigs de llum que s’escolen pels forats
31

Espai Obert

Interior de l’escletxa

Avançar pel caos no és fàcil; s’han de salvar diversos
blocs de pedra, passadissos, desnivells, decidir quin és el
millor camí per tal de sortir d’aquesta mena de laberint i

Grans grèvols al fons de l’escletxa

El nostre objectiu és sortir per l’altre costat i fer els
150 metres que té l’escletxa, així que ens obrim pas per
entre l’espessor d’aritjols i comencem a pujar per un fort
pendent fins a arribar al final del passadís, que alhora és
la part més alta de l’escletxa.
Entrem a la zona de caos geològic produït pel procés
d’enfonsament de la cinglera. La separació es veu reflectida en el tram de l’escletxa que ja hem visitat.

Sortint de l’escletxa

baixar sense dificultat fins a la Pista de les Aigües, que tenim a un centenar de metres en línia recta i a la qual arribem
en uns trenta minuts.

Abric amb traces de pintures rupestres

El Barranc de la Font d’en Guasch encara ens guardava
una altra sorpresa. Va ser durant una sortida per tal de fotografiar indrets per a la ressenya, que em vaig apropar a un
abric proper a l’escletxa i vaig veure unes traces de pintures
rupestres que, pel que sembla, no estan catalogades.

Joan Poblet
Fotos: Antoni Ferrando i Joan Poblet
Galeries internes
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Flors poc naturals

E

m moc. Dos passos a l’esquerra per a posar-me sota el dibuix de les
fulles de pollancre damunt l’herba. En trepitjo de seques i em fixo en el
contrast. Quina sensació de força desperten en mi aquesta combinació
de sons naturals. I com costa de percebre’ls sense aquesta absoluta soledat
que es fa necessària per a afinar els sentits.
Aturar-se en aquest racó de bosc i pensar al ritme de la natura m’asserena.
Reconforta, aquesta pau. I quin plaer que no sigui el ritme rutinari el que marqui
el meu compàs, sinó la corredissa de l’aigua d’aquest rierol, escàs però suficient.
Sense esforços. Em vull endur tot el que pugui d’aquesta perfecta combinació
de sons perquè m’acompanyi durant la setmana vinent. Desfaig el camí per a
obtenir més matisos. Nou trepig. Nova expectativa de sensació acomplerta. Nou
ressò en aquest món de sensibilitats acurades i exquisides.
Tanmateix, aquest trepig ha estat diferent... No és de fulles seques ni d’herba
tendra. Ha estat un so opac; més espès; massa rígid. En prescindeixo. Segueixo
els passos desvetlladors de nous acords. Però no em desfaig del tot del so que
acabo de sentir. La dissonància em fa retornar. Aquest so no concorda amb la
composició que m’estic construint per a endur-me. Remoc el fullam. Percebo la
sentor d’humitat. Llàstima que no en pugui sentir la flaire per la grip que arrossego de fa massa dies. “Suavizante Flor. Frescor azul”. Me l’hauré d’endur cap a
casa en una bossa a part perquè no em trenqui cap més harmonia.

Elisenda Rosell
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LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
FARIGOLA

FOIXARDA
Nom comú: 		
Nom científic:
Família: 		
Tipologia: 		

Nom comú: 		
Nom científic:
Família: 		
Tipologia: 		

Foixarda o Fuixarda
Globulària alypum L.
Globulariàcies
Arbust

Farigola o Timó
Thymus vulgaris
Labiades
Matoll (subarbust)

Farigola. L’Espluga de Francolí. Maig de 2014

P

otser és la planta més emprada de les nostres
contrades. De ben segur que la majoria la tenim
a casa, si no com a condiment, com a remei.
Se n’utilitza la part superior florida que, assecada, es
conserva durant tot l’any. Forma una mata d’uns 30
cm que viu en vores i matollars assolellats de sòls
calcaris, argilosos i pedregars. Floreix al principi de
la primavera, al voltant de Setmana Santa. De fet, la
dita de la zona és que, si es cull el Divendres Sant,
manté la flor un cop s’ha assecat. La tija és llenyosa i
les fulles, lanceolades.
Les flors estan agrupades en poms de color rosat o blanc. La farigola té tantes propietats que no
és possible d’anomenar-les aquí. Això sí, mai no hem
d’arrencar la planta i hem de tenir cura de deixar sempre part de la flor.

Foixarda. La Morera de Montsant. Març de 2015

A

ra és el temps que la foixarda està florida: del
febrer al maig. És una planta arbustiva, de tija
llenyosa d’entre 40 i 60 cm, molt ramificada des
de la base, de fulles de color verd-grisenc en forma
de llança, llises i sense pèls, que es troben disposades més o menys helicoïdalment al llarg de tota la
tija, acabant a la punta amb un mucró per on creix la
planta.
Les flors surten al capdamunt en forma de botó
d’entre 1 i 3 centímetres, de color blau-lilós i estan
formades per una munió de pètals dentats que voltegen la part central amb estams de color púrpura. Apareixen avançat l’hivern, quan gairebé no hi ha flors al
paisatge, cosa que les fa més vistoses i agradables.
La foixarda es reprodueix
per llavors. És originària
de la zona mediterrània; el
seu hàbitat són les solanes
de sòl calcari, garriguenc i
erms. És tòxica, per tant
no es recomana el seu ús,
tot i que temps enrere era
considerada com a planta
Detall de la flor
remeiera i s’utilitzava com
a laxant suau.
La foixarda d’aquestes
imatges, la vam veure a la
comarca veïna del Priorat,
però no cal que us allunyeu gaire del poble per a
ensopegar-vos-hi: és comuna i abundant a les nostres contrades.
Detall de la fulla

Travesant un farigolar. L’Espluga-Prades. Maig de 2014
Joan Castro
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Q

VOLTA PEL NORD DE LA VALL D’ARAN (i III)

uan ens hem llevat, encara estava tot envoltat de boira com ahir a la tarda, però amb el temps d’ esmorzar
i preparar la motxilla s’ha anat dissipant força. Ara, per fi, s’entreveu l’Estanh d’Aranh arrecerat a les parets
dels Tucs de Crabèra i de Canejan, per les quals es precipiten nombrosos corriols d’aigua.
Els fulls de paper de diari rebregats que hi ha a disposició de tothom en una capsa en el vestíbul del refugi, mil
vegades usats per a absorbir la humitat de les botes, no han fet gaire efecte: al matí les botes estan ben mullades.
Jo em poso una bossa de plàstic entre la bota i el mitjó per a protegir-lo de la humitat.
Del Refugi de l’Estanh d’Aranh, no puc deixar de mencionar l’amabilitat i la professionalitat dels guardes.

Descens del Portilhon d’Albi vers l’Estanh Long de Liat

Travessem el riu vora l’Horat der Unhola, un gran esvoranc
pel qual s’engoleix l’aigua del riu que posteriorment ressorgeix al Sauth deth Pish. A continuació remuntem, sense
sender ni camí, pel vessant septentrional de la Sèrra des
Armèros; tot travessant les antigues instal·lacions mineres
(munts de pedres fosques que contrasten amb el verd dels
prats), fem cap a la pista que, des de Bagergue, arriba al
Refugi de Liat, on recuperem el GR 211 que vam abandonar
ahir. El Refugi de Liat és una caseta no gaire gran, però en
bon estat. És d’ús lliure i té capacitat per a vuit persones;
hi ha taules, seients, lliteres, estufa de llenya i emissora de
socors.

Jornada 4: Del Refugi de l’Estanh d’Aranh al
Refugi Era Honeria
Ens toca desfer el darrer tros del camí d’ahir fins al Col
d’Aranh (GR 10). El sender és costerut, però sense cap
complicació. Mentre anem guanyant alçada, la boira es va
espargint i ens permet fer alguna fotografia de l’Estanh
d’Aranh amb el pic de Crabèra al darrere.
La veritat és que avui la pujada se’ns ha fet més curta que
no pas ahir la baixada. Deu ser que ja devíem tenir ganes
d’arribar. Un cop al Col d’Aranh -pal indicador- prenem un
sender que, planer inicialment, va en direcció sud per la
carena vers el vessant est del Malh de Lusès (2.590 m). El
Portilhon d’Albi, al qual ens dirigim, no el veiem definit amb
precisió; s’intueix en un circ de parets rocoses entre el Tuc
dera Sèrra Nauta i Tuc Blanc deth Portilhon, però des d’on
som el lloc sembla intransitable. Flanquegem, procurant no
perdre alçada, l’ampla cubeta de l’Estanh d’Albe (un indret
bonic i molt feréstec); tot seguit remuntem travessant alguns
xaragalls i una inclinada congesta de neu per atènyer, agafant-nos una mica a les roques, l’esmentat Portilhon d’Albi
(2. 457 m). A dalt, una monjoia immensa assenyala aquest
lloc de pas transfronterer. Des d’aquest indret privilegiat,
s’albira un inacabable reguitzell de cims dels Pirineus.
Entrem en territori aranès. S’obre davant nostre, d’est a
oest, la llarga conca dels Estahns de Liat coberta per extenses pastures i limitada al sud per la Sèrra des Armèros, on hi
ha les restes de les instal·lacions de les Menes de Liat.
Avancem una bona estona per un sender que va flanquejant força planer en direcció est per les Pales de Liat, sota
el Tuc dera Sèrra Nauta, fins que veiem clar com davallar
directament al fons de la vall.

El Pic de Crabèra s’eleva sobre l’Estanh d’Aranh
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Arribant al Portilhon d’Albi. Tuc dera Sèrra Nauta

Des dels Estanhs de Liat veiem la boira que ens espera a la Val de Toran

Continuem pel GR 211 en direcció oest. Mentre avancem,
la mirada se’ns gira a la dreta cap a l’Estanh Long de Liat i
les muntanyes del cordal transfronterer, però especialment
cap al Portilhon d’Albi, d’on venim i a sota del qual veiem les
graonades rocoses que dificulten el descens directe. Després d’un estret entre dos tossalets, la Passada de Guerri,
trobem un pal indicador: per l’esquerra se’n va el GR 211.3.
El tuc d’Ermèr (2.425 m) destaca solitari i imponent just al
davant; la Pica Palomèra (2.478 m) queda a l’esquerra. Tant
el principal GR 211 que nosaltres seguim com la variant GR
211.3 van a parar al Refugi Era Honeria (1.015 m). Flanquegem pel nord el Clot de Guerri, passat el qual el sender
descendeix cap a la profunda Val de Toran tot fent esses per
salvar l’abrupta vessant nord del Tuc d’Ermèr. Aviat quedem
envoltats per la boira que envaeix tota la vall i no veiem res
del paisatge; però el camí, malgrat que està tot mullat i a
cops és relliscós, és un gaudir absolut per la gran varietat

de flors de tots els colors, és un autèntic jardí de flors de
muntanya, especialment a la primera meitat de la baixada.
Un cop al fons de la vall, la resseguim per la dreta en
direcció oest. El sender es fa més ample quan s’introdueix
en els magnífics boscos de vegetació atlàntica, bàsicament avets i faigs grandiosos. Se sent la remor de l’aigua
que baixa estrepitosament encaixonada per les Gòrges
d’Ermèr; la qual més avall queda detinguda al barratge
Deth Hons dera Coma. Un cop passat aquest petit embassament, fem cap a una pista asfaltada per la qual arribem
al Refugi Era Honeria. Té aquest nom perquè aquí hi havia
una foneria en la qual es fonia el mineral procedent de les
mines de Liat per a extreure’n el plom.
Tenim els peus una mica tocats de tant caminar amb
les botes mullades. Una bona dutxa d’aigua ben calentona, un bon sopar i un bon descans se’ns fan gairebé
imprescindibles.

La baixada cap a la Val de Toran és un autèntic jardí de flors de muntanya
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Tanmateix, tot esmorzant, prenem la decisió d’acabar aquí
Jornada 5: del Refugi Era Honeria al Tuc de
perquè
una altra jornada llarga i de més de 1.500 m de desMontlude (2.517 m) i descens fins a Es Bòrdes

nivell caminant amb les botes mullades ens faria malbé els
peus. Ja ens dol, ja, però segurament aquesta és la decisió
més assenyada.
L’itinerari previst era: des del refugi tirar per una pista, la
qual va a parar a la carretera N 230 a prop de Les, fins a
trobar el sender PR 114, el seguiríem cap al Còt des Quate
Batlles (2.229 m), Còt der Estanh (2.253 m); des d’aquest
coll havíem de pujar i baixar del Pic Montlude (2.517 m) i
continuar pel PR 114 gairebé sempre en descens fins a Es
Bordes.
El guarda del refugi, que ha d’anar a comprar a Bossost,
s’ofereix a baixar-nos amb el seu vehicle. Després, fins a Es
Bòrdes amb autobús de línia.
No hem pogut acabar l’excursió prevista, però estem satisfets perquè hem rondat per uns paratges molt interessants
des del punt de vista de l’excursionisme: de gran bellesa i
molt poc visitats.

Ens hem llevat d’hora amb la intenció de continuar la nostra
excursió tal com estava prevista. Ens esperava una altra jornada força llarga. A fora del refugi, la boira ho envaeix tot.

Refugi de Liat

Joan Guasch i Murtra
Croquis dels itineraris: Joan Guasch i Murtra
Cartografia base: Topo Alpina Pirineus catalans i Andorra

Refugi Era Honeria
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de la muntanya, i el segon, el jove esportiu, amb la vanitat
i actitud provocativa de qui se sent capaç d’enfrontar-se a
tots els reptes.
Més enllà de la gran pantalla, si parlem de la realitat,
l’expedició francesa formada, entre d’altres, per Lionel Terray,
va aconseguir pujar per primer cop al Fitz Roy l’estiu austral
de 1951-52 . Ho van fer després de moltes dificultats i sota
el dol i el desconcert per la mort d’un company escalador del
grup, Jacques Poicenot. En record d’aquest jove escalador,
es va donar nom a una agulla propera a la gran roca principal.
Terray el 1956 escrivia sobre la seva experiència al Fitz Roy:
“és aquella en què m’he apropat més als límits de la meva força i coratge”. De fet, les condicions amb què es trobaren pel
mal temps, el vent, el fred i l’allunyament de tot nucli habitat
“converteixen l’escalada en molt més complexa, aventurada
i esgotadora que la de les més difícils parets alpines“. En les
seves memòries del juliol de 1961, després de reafirmar les
seves declaracions de 1956, deia: ”l’èxit de Toni Egger i Cesare Maestri, que aconseguiren de vèncer el Cerro Torre,
cim veí del Fitz Roy però veritablement encara més difícil,
constitueix per a mi la més gran victòria de tota la història
de l’alpinisme”.

W

erner Herzog, director de cinema alemany, coincideix amb Bruce Chatwin el 1984 quan aquest baixa
de l’avió en destinació a Melbourne. Es passen 48
hores conversant, només descansant per a dormir; canvien
impressions de les dèries comunes, una de les quals és el
fet de caminar, i s’expliquen històries.
Més endavant, Herzog s’interessarà per la Patagònia, on
Chatwin havia viatjat durant uns mesos el 1974; a resultes
d’aquella estada Chatwin publicà A la Patagònia el 1977.
El 1990 Herzog viatja a la Patagònia austral i es trasllada
des d’Ushuaia a El Chaltén, on només hi havia quatre cases.
Fa un espectacular desplegament de mitjans de personal
i tècnics a la zona per tal de filmar i dirigir Crit de Pedra,
pel·lícula basada en una idea original de Reinhold Messner.
A causa de les complicacions que sorgeixen durant el rodatge -treballen en unes condicions atmosfèriques tremendes
i gran part del rodatge es fa a 2.000 m d’alçada- el guió
s’ha de modificar diverses vegades. És una pel·lícula de personatges ficticis amb un relat sobre persones reals de qui
Messner intuïa una gran història.
Herzog destaca la lluita de l’home amb la naturalesa en
una situació extrema i la competitivitat entre els humans a
través de dos escaladors enfrontats, els quals, instigats per
un periodista que busca fer el reportatge del segle i per interessos comercials, s’encaren en la mítica roca granítica
del Cerro Torre en una competició plena de rivalitat i amb
desafiaments obsessius per a aconseguir ser els primers a
escalar-la. El primer, el mestre, seguint una filosofia clàssica
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Fitz Roy i Poincenot des del Mirador de los Cóndores

El cas és que l’estiu austral de 1957-58 van coincidir
dues expedicions italianes per a escalar el Cerro Torre. La
primera estava formada per Walter Bonatti i Carlo Mauri
com a escaladors de renom i Falco Doro com a organitzador. Iniciaren l’ascens per la paret oest i arribaren fins
més amunt del coll que anomenen de l’Esperança, abans
denominat Coll del Adela. Mai ningú no havia escalat tan
amunt el Cerro Torre, però es van retirar perquè consideraren que no anaven preparats per a suportar el mal temps
que es presentà de sobte ni per a encarar-se a aquelles
parets espectaculars en unes condicions tan canviants i
extremes. Per altra banda, a la segona expedició, hi participaren Cesare Maestri i Cesarino Fava, italià establert a
l’Argentina, entre d’altres. Com a cap d’expedició hi havia
el mestre de l’escalada Bruno Detassis, que, després de
totes les observacions i aproximacions, va considerar que
el Cerro Torre era una muntanya impossible i, mentre ell
fos el responsable del grup, no permetria escalar-la.
L’estiu austral de 1958-59, en una segona expedició, Cesare Maestri tornà al Cerro Torre acompanyat pel tirolès
Toni Egger, gran escalador sobre roca i gel. Aquesta vegada comptava amb el suport logístic de Cesarino Fava.

Recull de publicacions
Iniciaren l’aproximació i l’escalada a la gran agulla per la
paret est. Després de moltes dificultats, aprofitant les condicions de gel i roca, el moment de bon temps que trobaren
i la gran preparació que tenia Egger sobre el gel, van aconseguir fer el cim des del Coll de la Conquesta, que es troba
entre el Cerro Torre i l’Egger. Tanmateix, durant la tornada,
mentre Egger cercava un lloc millor per a fer un vivac, es
va desprendre una gran massa de gel que trencà la corda i
arrossegà l’escalador, el qual desaparegué paret avall.
Maestri es quedà sol i desolat amb la caiguda del seu
company. Va aconseguir baixar de la paret i, després de
moltes dificultats, caigué sobre la neu. Quan el seu amic
Fava ja era a punt de donar-los a tots dos per desapareguts i deixar el campament, trobà Maestri estragat i en un
estat de confusió extrem. Com pogué, el traslladà a lloc
segur i va sobreviure.
Aquesta ascensió fou qüestionada anys més tard per
l’expedició anglesa de 1967/68, la qual es va haver de retirar. Segons Maestri, Mauri- integrant de l’expedició italiana que va intentar pujar-hi el 1969/70 per segona vegada
sense aconseguir-ho- també plantejava certs dubtes respecte a l’èxit de l’ascensió. Comencen així especulacions
i descrèdits del que hauria pogut ser “la més gran victòria
de tota la història de l’alpinisme”, tal com la considerava
Terray.
El llibre que avui ens ocupa és una edició en castellà
molt acurada de la col·lecció Caballos del Viento, de Tushita Edicions. Ens presenten un dibuix del mapa de la zona
del Parc Nacional de les Glaceres que ajuda a situar els
massissos del Cerro Torre i del Fitz Roy respecte al Camp
de Gel Continental Patagònic. També mostra les aproximacions des de la vall del Chaltén i ofereix dos esquemes de
les diferents cares del Cerro Torre amb les diverses vies
d’escalada. Acompanyen la lectura, fotografies cedides
pel propi autor del llibre i l’escalador Ermanno Salvaterra.
L’epíleg, de l’editor Enric Soler i Raspall, viatger i escriptor,
arrodoneix la història andinista del Cerro Torre a partir de
2008, actualitzant i suavitzant el relat. Aquest fou l’any que
Cessarino Fava morí i també l’any en què Messner tancà
el seu relat.

Reinhold Messner ens narra la recerca que fa al llarg
d’aquets anys per indagar la veritat sobre la història
d’aquella primera ascensió al Cerro Torre, tan qüestionada
i polèmica.
Reinold Messner és un muntanyenc i escalador italià
nascut a la zona del Tirol del sud, majoritàriament de parla
alemanya. És reconegut a nivell mundial per ser el primer
a pujar a l’Everest sense oxigen. Juntament amb Peter Habeler, va demostrar que el fet que l’home pugui arribar tan
amunt sense ajuda de bombones d’oxigen no era impossible. A més, va ser el primer a fer els 14 cims més alts de la
Terra. El 1970 aconseguí pujar al Nanga Parbat juntament
amb el seu germà, però, en el descens, aquest va desaparèixer. Reinhold, després d’anar perdut uns dies, va ser
trobat, desorientat i en pèssimes condicions. Es convertí
en el supervivent d’aquella gesta.
Gran admirador de les proeses i decisions de Cesare
Maestri, el relat de Messner té paraules d’admiració per
a escaladors com Terray, Detassis, Egger, Bonatti, Ferrari
i Salvaterra; mentre que no s’està d’utilitzar un to i unes
expressions crues sobre les intencions de Maestri i Fava.

Pics del Cerro Torre, cara sud-oest. Al fons el Llac Viedma. Foto Techint.

El sentiment que Messner creu endevinar en Maestri
després que li haguessin qüestionat l’ascensió al Cerro Torre i d’haver viscut la mort del seu company Egger sembla
tret de la seva experiència, ja que ell també experimentà el
dolor per la mort del seu germà en una expedició. De fet,
aquesta pèrdua es fa present al llarg de tot el llibre.
Aquesta lectura ens fa veure com un lloc pur i sagrat,
com podem considerar la muntanya, no s’escapa de les
controvèrsies humanes. Tot i així, no tothom cau en aquest
parany. Casimiro Ferrari, cap de la primera expedició que
aconsegueix arribar al cim de glaç del Cerro Torre, diu sobre la controvèrsia en el seu llibre Cerro Torre Pared Oeste: “dubtar del que un declara és dubtar de tota la història
de l’alpinisme”.
Marta Roig

El Cerro Torre des del Mirador Torre
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Notícies
PROJECCIÓ ESPLUGUINS AL GRAN PA- UNA ACTIVITAT DE FORMACIÓ:
RADISO, 4.061 m, ALPS ITALIANS
RAQUETES DE NEU AL CAPCIR

L

’acte, que comptà amb un considerable nombre d’assistents,
s’inicià amb uns breus parlaments d’Ester Farré, Regidora de
Joventut i Esports de l’Ajuntament, i d’Antoni Ferrando, membre
de la Secció Excursionista del CAE.

A

Tot seguit, cinc membres del Grup d’Alpinisme explicaren els detalls de la preparació i la realització de l’ascens al
Gran Paradiso alhora que aportaren els seus punts de vista
sobre l’expedició i el que els va significar com a experiència
personal positiva.

En un principi, la pràctica de raquetes havia de realitzar-se
el dissabte 21 de febrer a la Llagonee, Llenguadoc - Rosselló, però, per causa del mal temps, va haver de ser suspesa
i traslladada al dissabte 28 del mateix mes.

La projecció, ben realitzada, dinàmica i amena, va fer viure virtualment al públic assistent el desenvolupament de
l’expedició. L’acte es va cloure amb un torn de preguntes i
respostes sobre els projectes de futur del Grup d’Alpinisme.

La sortida va anar molt bé i es va adaptar a la diversitat i
experiència del grup. Tot i el canvi de dates, hi van assistir
19 persones.
Esperem poder repetir l’experiència amb més participants
de la nostra associació.
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questa sortida d’iniciació a les raquetes de neu va ser
proposada i anunciada pels monitors de la FEEC Marc
Martí i Sergio Farré. Anava dirigida als socis del Club Atlètic
Espluguí i del Canyonig Club de Barcelona.

Notícies
CALÇOTADA 2015

E

l diumenge 1 de març va tenir lloc la tradicional calçotada de la nostra entitat. La vam celebrar a Valls, al jardí
i baixos del domicili particular dels amics Francesc Solé i
Rosa Maria, als quals agraïm la seva gentilesa.

Ha esdevingut costum que en aquestes ocasions el company Josep Mª Amigó, de Vinaixa, prepari una cassolada de
caragols amb botifarra negra de recepta pròpia, que són una
autèntica delícia.

El 4 de març vam enviar un informe al Ramon Viñas, director del Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de Montblanc, que ens va confirmar que es tracta de pintures autèntiques i inèdites i que caldrà programar una visita amb ell per
tal de catalogar-les.

SIGNATURA DELS PARTICIPANTS A LES
SORTIDES DE LA SECCIÓ EXCURSIONISTA

D

’acord amb les directrius exposades en la conferència
sobre gestió d’entitats organitzada per la FEEC a Torredembarra el passat 21 de febrer, i d’acord amb la decisió
al respecte presa pels assistents a la darrera reunió de la
Secció Excursionista el passat 7 de març, us comuniquem
que els participants a les nostres sortides hauran de signar
en una llista d’assistència abans de sortir admetent que disposen de l’assegurança de la FEEC o una de supletòria, i
que coneixen els possibles riscos de la sortida.
Aquesta mesura està dirigida a protegir els vocals responsables de les sortides de possibles demandes legals en cas
d’accident.
Antoni Ferrando Roig
Fotos: T.Morlans, M.Martí, P.de la Rosa, J.Castro i A.Ferrando

A banda dels calçots, la carn, etc, tots plegats vam gaudir
de la companyia i la conversa del nostre grup d’amics en un
ambient diferent del de muntanya i en un entorn de gresca
i bon humor.

NOVES PINTURES RUPESTRES A LES
MUNTANYES DE PRADES

E

l company Joan Poblet les va descobrir el diumenge 1
de març en el transcurs d’una sortida matinal en solitari
al Barranc de la Font d’en Guasch de Montblanc.
El dimarts 3 al migdia, tres membres del CAE, Joan Poblet,
Josep Mª Pons i Antoni Ferrando, vam anar a fotografiar-les i
a obtenir-ne les coordenades UTM. També vam aprofitar per
a fer una recerca superficial de l’entorn immediat, i vam trobar només un signe cruciforme gravat en una roca propera.
Es tracta de traces de pintures rupestres vermelloses situades
en un abric del cingle molt amagat per la boscúria i fora de camí.
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NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ

E

n el transcurs del darrer trimestre s’han donat d’alta a la
nostra entitat els companys:

Griselda Manero Arderiu
Joana Casanovas Civit
Joan Civit Vergara
Josep Mª Gili Vilà
Jordi Arbós Palau
Ricard Roig Rius
Enric Martí Griñó
Núria Artiga Roig
Benvinguts!

Agulla de la Pasquala

Club Atlètic Espluguí
ESPORT - EXCURSIONISME - CULTURA
Carrer de les Parres, 36 baixos
43440. l’Espluga de Francolí
Apartat de correus, 14
Email Administració CAE: administracio@caesplugui.cat
Email Secció Excursionista: cae.seccioexcursionista@gmail.com
www.caespluguí.cat
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