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LLETRES

odríem dir que estem de celebració; ens acollim a la vuitada.
Ara mateix, esteu llegint el Butlletí número 26 de la Secció
Excursionista del CAE, cosa que ens indica que l’edició anterior era la vint-i-cinquena, número habitual de felicitacions i encoratjaments. Així doncs, un agraïment pel treball, dedicació i perseverança
dels seus coordinadors i la resta de col·laboradors.
El projecte s’iniciava a mitjan 2008, amb una periodicitat trimestral.
Partint d’una estructura bàsica, al llarg d’aquest temps ha anat canviant, buscant una millora qualitativa.
Els escrits i imatges que conformen el butlletí ens ajuden a deixar
constància dels actes i sortides realitzades des de l’entitat; a preservar la memòria; a destacar les fites aconseguides; a informar sobre
les excursions previstes; a divulgar coneixements sobre patrimoni històric, publicacions, plantes, alimentació, medi natural; a compartir inquietuds sobre qüestions socials del moment, fets històrics; a expressar emocions i sentiments que ens desencadenen el contacte amb la
natura i els companys excursionistes; a desvetllar curiositats sobre
temes diversos vinculats d’una manera o altra amb les sortides.
A l’altra cara de la moneda, quan llegim el butlletí, bé en paper bé
en pantalla, fem memòria de les vivències ocorregudes durant les sortides; descobrim nous racons; compartim les observacions fetes pels
companys; potser simplement passem l’estona; o gaudim del plaer de
la lectura, activem les neurones i desencadenem nous pensaments.
Diuen que la lectura és la gimnàstica del cervell; de ben segur que el
volem mantenir en forma.
Però, com en tantes altres ocasions, el butlletí pren sentit quan és
de i per a les persones. Per això, companys lectors, us animo a passar
a ser també escriptors i participar en el butlletí amb les aportacions
dels vostres textos i lletres. Cada escrit és una mirada nova. Com
més visions, més pluralitat i més riquesa en el resultat final de l’edició
que compartim.
Enhorabona pels 25 i endavant cap als 50!!!
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Programa d’excursions
Diumenge, 6
de setembre

Diumenge, 20
de setembre

setembre de 2015

Serra de Gritella. Corral de l’Isidret (Siurana) - Coll de la Vaca
- Grau Tallat - Grau de l’Esteve - Pla dels Bassots - Grau d’en
Llop - Cova de l’Església - Mas de l’Estremenyo - Mas de la
Bàrbara - Corral de l’Isidret (Siurana).

Sortida matinal

Tot el dia
(Autocar)

Pirineus d’Andorra. La Vall del Riu Madriu.

Vall del Riu Madriu. Andorra
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
VALLFEROSA
Torà – La Segarra

Seguim un itinerari que en ocasions està marcat com a
GR. Després de travessar una parada de sembrat, seguim
per una pista ampla; la deixarem per un sender a l’esquerra,
el qual ens portarà a un lloc sorprenent amb setze tombes
antropomorfes de diverses mides excavades a la roca probablement durant els segles IX – XI.

Data: 5-04-15
Itinerari: (1). Km 6, LV3005, Torà - Sta Maria de Vallferosa - (2). Cementiri dels Nens Xics - (3). Sta Maria de
Vallferosa - (4). Masia Clavells - (5). Vallferosa - Torre de
Vallferosa - (6). Barranc dels Quadros - (7). Cal Cristòfol (1). Km 6, LV3005, Torà - Sta Maria de Vallferosa.
Desnivell: 400 m
Recorregut: 11,5 km
Dificultat: baixa

Cementiri dels Nens Xics

Seguim per un barranc fins a sortir a una pista més ampla,
però poc transitada, sempre de cara amunt i acompanyats
de roures i pins fins a sortir a la carretera vella de Solsona.
Girem a la dreta per a arribar a Santa Maria de Vallferosa.
És una obra popular del segle XVII, té adossada la rectoria
i la casa dels masovers, i encara ara és la parròquia del
nucli disseminat de Vallferosa. Mentre esmorzem, el masover ens convida a xocolata, ja que avui, diada de Pasqua,
a l’ermita hi ha un aplec religiós.

U

n cop aplegats tots a l´aparcament de la Font Baixa,
ens desplacem fins a Torà, municipi de la Segarra.
Deixem els cotxes al km. 6 de l’antiga carretera de
Solsona. Fa un temps fred, amb el cel tapat, però agradable per a caminar. Així que ens posem en marxa per un
trencant a l’esquerra; un pal indicador confirma que anem
bé per a anar al Cementiri dels Nens Xics.

Cementiri dels Nens Xics
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Santa Maria de Vallferosa o de Sasserra

Ressenyes de les darreres sortides
En acabar d’esmorzar, ens posem en marxa desfent camí
fins a la carretera i decantant a la dreta per una pista ampla.
A uns cent cinquanta metres, hi ha una cadena i un senyal
de prohibit el pas. Com que hem demanat permís, deixem la
pista ampla de Torreferosa per a agafar aquesta variant que
ens durà a la magnifica Masia Clavells. Hi ha construccions de
diferents èpoques, tot i que la principal es va fer al segle XVII.

Torre de Vallferosa i l’Església de Sant Pere

El guia ja ens espera i, després d’unes unes breus però
interessants explicacions, entrem a l’interior de la torre i
podem veure que la seva construcció era tan solida i original
que la feia inaccessible per a qualsevol atacant.
Arc de mig punt amb baluard de la Masia Clavells

Masia Clavells

A partir d’aquest punt, anem baixant per un sender des
d’on tenim vistes de la impressionant Torre de Vallferosa. Com més ens hi apropem, més ens adonem de l’obra
d’enginyeria que devia suposar en els segles VIII-XI construir una torre rodona i emmerletada de trenta-tres metres
d’alçada i arrebossada de dalt a baix amb forma d’escates
de peix; això fa que la torre sigui impermeable i que hagi
pogut aguantar fins als nostres dies.

Interior de la Torre de Vallferosa
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Gàrgoles de l’Església de Sant Pere

Ara és el torn de la visita del poble. Comencem per
l’Església de Sant Pere, que manté encara alguns dels seus
atractius, com el campanar amb les seves gàrgoles a les
cantonades o una rosassa al damunt de la porta d’entrada
per a il·luminar l’interior. Dins del poble, veiem que una de
les antigues portalades conserva encara les pollegueres de
pedra. Aquest és l’eix per on giren les portalades, i d’aquí ve
la dita “Em treus de polleguera” que encara avui utilitzem.

Seguim la pista fins a sortir del barranc, és la pista de
Marquilles, que transita entre sembrats i petits boscos. La
seguim fins a tocar de la Riera de Llanera, on trobem una
fita poc visible a l’esquerra del camí. Pugem per la sendera
mig perduda, però que ens serveix per a arribar a la casa
de turisme rural de Cal Cristòfol, on trobem la pista que ens
portarà fins als cotxes.

Torreferosa des de el Barranc dels Quadros

Polleguera

A la resta del poble, a més de diferents construccions, hi
trobem diversos elements molt interessants com un trull excavat a la roca, que possiblement era utilitzat per fer vi amb
la corresponent premsa.
Aquest racó és encisador i ens hi passaríem molta més
estona, però l’horari se’ns tira al damunt i hem d’anar fent
via. Vorejant la torre, trobem un sender que davalla fins al
fons del Barranc dels Quadros. Després de travessar el riuet
i sortejar un fil per al bestiar, sortim a una pista que baixa pel
barranc amb unes esplèndides vistes de Torreferosa.

Abans passem per la vora de Can Fustegueres, una gran
masia totalment restaurada que també es dedica al turisme
rural.
A la vora del camí, podem veure un forn d’oli de ginebre.
L’Antoni ens explica el seu funcionament mentre arribem als
cotxes.

Joan Poblet
Fotos: Joan Castro, Marta Roig i Antoni Ferrando
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LES FONTS DEL RIU GLORIETA
Muntanyes de Prades - Mont-ral - Alt Camp
Data: 19-4-2015
Itinerari: (1). Molins de Terrers - (2). Mas de Mont-ravà (3). Ermita de les Virtuts - (4). Mas del Tinet - (5). Mas
d’en Joan Bo - (6). Fonts del Riu Glorieta - (7). Ruïnes de
la Central Hidroelèctrica - (8). Niu de l’Àliga - (9). Racó de
les Fades - (10). Molins de Glorieta - (1). Molins de Terrers.
Desnivell: 535 m
Recorregut: 10,2 km
Dificultat: baixa

Molins de Terrers i Mas de Mont-ravà. Alcover

fins a la pista del Mas de Mont-ravà, que seguirem per la
dreta (W). Trobem l’aiguabarreig del Riu Glorieta amb el
Torrent de Micanyo, des d’on pugen al Mas de Mont-ravà
(8:55), que conserva l’alta torre del saltant d’aigua del molí
i restes d’una torre de defensa de possible origen sarraí.
L’existència d’aquest mas està documentada des del segle
XII. Deixem dos ramals a l’esquerra i revoltem a la dreta seguint la pista del Mas de Mestaca (W). A banda dreta trobem
(9:12) el corriol que, vers tramuntana, puja a l’Ermita de les
Virtuts. El seguim envoltats de dens alzinar i corners florits,
tot tombant a l’esquerra (W) pel vessant del Riu Glorieta.

B

ona part de les aigües que recull l’extens altiplà dels
Motllats, a les Muntanyes de Prades, aflora a l’alta
Vall de l’Aixàviga, a migdia del poblet de Mont-ral, des
d’on davallen vers el SE excavant l’abrupta cinglera calcària
que forma la capçalera de la Vall del Riu Glorieta, important
afluent de la riba dreta del Riu Francolí. És un curs d’aigua
amb un cabal tan constant que entre el 1903 i el 1940 va
fornir d’aigua la Central Hidroelèctrica del Glorieta, avui en
ruïnes, la qual va produir bona part de l’energia elèctrica
que consumí la vila d’Alcover durant aquells anys.
Les aigües del Riu Glorieta han propiciat des d’antic
l’establiment de població estable a la vall, com a mínim des
de l’època iberoromana. Va ser a partir de l’edat mitjana
que les aigües del riu s’utilitzaren com a força motriu per
a moure els molins de la vall, com és el cas dels Molins
de Tarrés, d’Alcover, avui convertits en una interessant àrea
d’esplai, on és possible veure com es fabricava antigament
el paper, una important indústria que tingué la seva màxima
expressió a la Vall del Glorieta durant els segles XVIII i XIX.
Pel que fa al seu aspecte natural i paisatgístic, el conjunt de
gorgs i saltants d’aigua de les Fonts del Riu Glorieta, juntament amb les cingleres calcàries i els boscos del vessant de
llevant de la Serra del Pou i de l’entorn de l’Ermita de les Virtuts, constitueixen un dels indrets més bells i interessants de
les Muntanyes de Prades i de les comarques tarragonines.
Sortim de l’aparcament dels Molins de Terrers a les 8:45.
Fa un dia magnífic. Baixem (S) seguint la canalització del molí

L’Ermita de les Virtuts avui. Aspecte de l’ermita el 1931.
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Remuntant el Riu Glorieta. Flor del Corner. Columbari d’època romana

Foto de grup al Racó de les Fades. Cingles de la Canaleta, Mont-ral.
Camí Vell de Mont-ral a Alcover.

Arribem a les ruïnes de l’Ermita de les Virtuts, situada
sobre una roca que domina la Vall del Glorieta. L’edifici, que
fou iniciat el segle XIV i abandonat a les darreries del XIX,
denota un avançat procés d’enrunament. Encara conserva,
però, el portal d’estil neoclàssic.
Seguim pujant (NE) a tocar dels conreus del Mas de Masseter fins a trobar l’ampla pista del Mas del Tinet (10:43),
que seguim per la dreta (NE). Passat aquest mas, la pista
esdevé camí. Trobem la cruïlla del sender que puja al Grau
del Mal Pas (10:55); és el punt més alt de l’itinerari (725 m).
Baixem cap endavant (NW) i arribem a les ruïnes del Mas
del Joan Bo. Aviat sentim el murmuri de l’aigua del Glorieta.
Creuem el riu i visitem els bells gorgs que hi ha (11:30).
Baixem fins al gorg inferior per tal de veure un conjunt de
sis fornícules esculpides al cingle de la banda esquerra del
barranc. Es tracta d’un columbari d’època romana, probablement dedicat a una deïtat de les aigües, on es deixaven
les urnes amb les cendres dels difunts per tal que gaudissin
de l’espectacle dels Gorgs del Glorieta eternament.

Baixem (SE) fins a les ruïnes de la Central Hidroelèctrica (12:05) i continuem fins al saltant d’aigua i gorg conegut
com el Niu de l’Àliga. Tot seguit, la Pilar ens guia fins a un
paratge que és la joia amagada d’aquest barranc: el Racó
de les Fades, on degotalls i cortines d’aigua es precipiten al
llarg d’una formació de pedra tosca encatifada de molsa que
presideix aquest ombrívol racó.
Tornem a les ruïnes de la Central Hidroelèctrica, on agafem el camí vell de Mont-ral a Alcover (SE), que ens portarà
de tornada a l’aparcament dels Molins de Terrers (13:45).
De tornada, ens aturem al bar del Cercle d’Amics d’Alcover
per a comentar la sortida d’avui i la propera de l’1 de maig
tot celebrant l’aniversari del Joan Castro.
Per molts anys, Joan!
Antoni Ferrando Roig
Fotos: M. Roig, J. Castro i A.Ferrando
Ruïnes de l’Ermita de les Virtuts i la Vall del Riu Glorieta
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XXIII CAMINADA L’ESPLUGA - PRADES. Divendres, 1 de maig de 2015

Les Muntanyes de Prades i el Monestir de Santa Maria de Poblet

ITINERARI:
(1). L’Espluga de Francolí,
Plaça de Montserrat Canals,
423 m alt.
(2). Castell de Milmanda,
450 m alt.
(3). Ermita dels Torrents,
460 m alt.
(4). Castell de Riudabella,
565 m alt.
(5). Les Colònies,
688 m alt.
(6). Casa forestal del Titllar,
895 m alt.
(7). Font del Mas de Pagès,
1145 m alt.
(8).Tossal de la Baltasana,
1203 m alt.
(9). Prades, 950 m alt.
(10). Càmping de Prades,
923 m alt.
Recorregut: 21,5 km
Desnivell: 840 m
Dificultat: baixa

E

l divendres 1 de maig es presentava propici perquè la 23a
edició de la Caminada l’Espluga-Prades fos tot un èxit.
Hi havia per endavant tres dies per a gaudir, descansar i
assistir a col·loquis i taules rodones sobre novel·la negra.
Així que el divendres, a les 8 del matí, a la Plaça del Casal,
80 persones de totes les edats van agafar el camí en direcció
a Prades. Aquest any l’itinerari escollit per l’organització va ser
el mateix de fa dos anys: cap a Milmanda, passant per Riudabella, esmorzar a la Font de la Teula (Les Colònies), pujar fins
a la Casa Forestal del Titllar i arribar als Plans del Pagès, per a
fer l’última pujada fins al Tossal de la Baltasana. La resta és tot
baixada fins a la vila de Prades.
Enguany vam comptar amb l’assistència de l’Ermínia Martí, que va enregistrar per a l’Espluga FM Ràdio les sensacions
que anava tenint durant la marxa i les d’alguns dels seus acompanyants. A més, va fer entrevistes als participants a la sortida i
arribada. Tot plegat, es va poder escoltar el diumenge següent al
programa L’Escletxa. Gràcies Ermínia. També cal agrair al Marc
Martí i al Joan Iniesta el fet que haguessin sortit una hora
abans per a marcar l’itinerari, fet imprescindible perquè tothom segueixi la ruta correcta.
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Durant el recorregut, vam trobar sis punts de control, suport i avituallament. En aquesta tasca ens van ajudar, com
cada any, els ADF, juntament amb membres de la Junta del
CAE.

I no cal dir que la jornada es va acabar amb un bon i merescut àpat al restaurant Comtes de Prades del Càmping
Prades, lloc on habitualment finalitza aquesta caminada
popular.
M. Carme Vernet

Ressenyes de les darreres sortides
EL TOSSAL GROS DE VALLBONA, 804 m
Serra del Tallat - Vallbona de les
Monges - L’Urgell
Data: 17-5-2015
Itinerari: (1). Santuari del Tallat - (2). Cap del Coll - (3).
Tossal Gros de Vallbona, 804 m - (4). Montblanquet - (5).
Font de la Mare de Déu del Tallat - (1). Santuari del Tallat.
Desnivell: 320 m
Recorregut: 11,3 km
Dificultat: baixa

Foto de grup dalt del Tossal Gros de Vallbona

A les 8,30h ens posem en marxa des de l’aparcament
del Santuari del Tallat. Baixem per la carretera fins a trobar,
a l’esquerra, el sender que va en direcció a Montblanquet;
el seguim fins a trobar una bifurcació amb el camí que va a
l´Espluga de Francolí.

S

ortim de l´Espluga a les 8 del matí i anem a Solivella
seguint la C-14 en sentit Tàrrega. Al Coll de Belltall
trenquem a l´esquerra i fem cap a la cruïlla de Vallbona de les Monges, on ens desviem vers el Santuari del
Tallat.
Som 21 caminadors i és la primera ruta que proposa el
Marc Martí de cara a fer les hores de pràctiques necessàries dins del club per tal de poder validar el curs de Monitor d´Excursionisme de la FEEC que va fer l´any passat.

Baixant del Tossal Gros de Vallbona

Continuem fins a trobar el GR 171; creuem una carretera al
Cap del Coll, que va de Blancafort als Omells de Na Gaia.
Quan portem poc més de 3 km caminats, trobem el cartell que ens indica el camí del Tossal Gros de Vallbona.

Caminant per la Serra del Tallat entre sembrats i aerogeneradors
11
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Vista de la Conca de Barberà des del Tossal Gros de Vallbona

Ens queden uns 500 m d´anar i tornar. Continuem el camí
i trobem unes fites que ens marquen un sender a la dreta
amb forta pujada. Passats uns 150 m, que superen 30 m
de desnivell, arribem al cim del Tossal de Vallbona, que
ateny 804 m i és el sostre comarcal de l´Urgell.

Ens fem la foto de rigor i baixem un pocs metres per a
escapar-nos del vent i poder seure per a esmorzar. Ho fem
amb unes vistes de la Conca de Barberà que no tenen
preu. La varietat de colors ens fa badar la boca a tots. Esmorzem i fem una infinitat de fotos. Ens hi estem 20 minuts
justos per a no refredar-nos gaire i seguim el camí per on
hem vingut, fins que trobem la cruïlla amb un indicador on
posa: Tossal 0,5 km. Aquí girem a l´esquerra en direcció
a Montblanquet. Pel camí anem descobrint noves plantes.
Quan portem 8 km, arribem a Montblanquet, ja només ens
resta seguir els 3 km que ens falten per a arribar al Santuari del Tallat, passant primer per la Font de la Mare de Déu
del Tallat, actualment tancada amb una reixa. En total, 3h i
27 min. i 11,3 km.
Com que hem arribat d´hora, ens podem permetre el luxe
d´anar a fer el vermut a Solivella i, sense pressa, celebrem
l’aniversari de la Filo.
Marc Martí Guardia
Fotos: Marc Martí, Marta Roig i Antoni Ferrando

Camí entre sembrats

Les vistes són fantàstiques i fa un dia radiant. Podem
veure els Pirineus encara nevats i el mar a través de l’Estret
de la Riba.

Vila de Montblanquet. L’Urgell
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EL CAMÍ RAL DE COLL DE DAVÍ. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt - Serra de l’Obac

El Camí Ral de Coll de Daví i el Turó de Castell de Bocs. Al fons, la Vall de Rellinars i el massís de Montserrat.

Diumenge, 31 de maig de 2015
om en cada sortida de tot el dia, ens trobem a
l’aparcament de la Font Baixa a les 7 del matí. L’excursió
d’avui, com que no és circular i el lloc d’inici es troba a
unes dues hores de l’Espluga, la farem amb autocar.
Avui se’ns presenta una excursió singular: seguirem
un tram del Camí Ral de Barcelona a Manresa o Camí
Ral de Coll de Daví acompanyats per l’Antoni, el qual,
després d’anys de recerca d’actes de bandolerisme
reals a la zona, va publicar els llibres Cròniques bandoleres de Sant Llorenç del Munt. El camí ral de Barcelona a Manresa (1988) i Les sendes dels bandolers
(2002). Aquestes publicacions van propiciar la recuperació
d’aquest tram del Camí Ral de Manresa, que es trobava

C

RECORREGUT: 16 Km

força deixat per l’abandó i l’oblit, tot i que amb un entorn
natural intacte a causa de les condicions geogràfiques de la
zona. Ara, aquest tram de camí ha estat enriquit amb unes
històries verídiques sortides d’antics lligalls oblidats en arxius municipals, sovint mai llegits d’ençà que foren arxivades. Al llarg del recorregut ens comentarà casos de bandolerisme corresponents a un període relativament curt, uns
40 anys, entre finals del segle XVI i primer terç del XVII.
A l’autocar, quan falta poc per a arribar a La Barata, inici
de la sortida d’avui, ens explica, micròfon en mà, històries
del camí i de la seva perillositat, així com la importància que
tingué per a la comunicació entre les ciutats catalanes del
litoral i del centre del país.

DESNIVELL: 420 m
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DIFICULTAT: BAIXA
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Ressenyes de les darreres sortides

Vorejant el Turó de Castellsapera, 939m

Ruïnes de l’Hostal de Sant Jaume de Vallhonesta

Un camí transitat per persones, de tots els estaments:
exèrcits, pastors, mercaders etc. Aquest flux de viatgers
va comportar l’establiment d’un seguit d’hostals al llarg
del recorregut, dels quals vàrem tenir l’oportunitat de
veure’n quatre. Amb aquestes explicacions ens té encuriosits i distrets una bona estona del viatge amb autocar i de
l’excursió.
A les 9 en punt, l’autocar ens deixa al Km 9 de la carretera de Terrassa a Talamanca, a tocar de l’antic Hostal de La
Barata, del qual ens explica l’origen. Fundat el 1330 amb
l’objectiu de crear un hostal per a atendre els viatgers del
camí ral, durant cinc segles va fer aquesta funció. El negoci
va passar vicissituds, tot i que també va propiciar la prosperitat i la projecció de la família Barata. Per aquesta causa, es veieren afectats com a víctimes en diversos actes
de bandolerisme. També ens comenta el cas del conseller
Francisco de Zamora, una mena de comissari polític del govern de Madrid que, a la darreria del segle XVIII, s’establí
a l’Hostal de La Barata mentre viatjava per Catalunya. Així
mateix, ens parla dels últims temps de la Segona República, quan el President Manuel Azaña i el seu govern es
refugiaren a la Torre Salvans, prop de La Barata.
Comencem el Camí Ral seguint un ramal que hi ha a mà
esquerra de la carretera de Mura, pujant per uns graons
de fusta. Aviat trobem un camí travesser que seguim per
la dreta i que, travessant un bosc de pi roig, ens durà a un
replà des d’on podrem contemplar el Turó de Castellsapera
i el Queixal de Porc. Ens aturem a contemplar les vistes i a
fer fotos. Seguim pujant pel corriol pel mig d’un alzinar on
creixen el boix, l’estepa i l’arboç.
Quan portem una hora caminant, ens aturem a esmorzar
dalt la carena tot contemplant una magnífica panoràmica
sobre la Roca Salvatge i l’arrodonit Paller de Tot l’Any amb
Montserrat al fons.
Passarem per la base del Castellsapera fins a trobar el
camí que baixa per la carena del Paller de Tot l’Any (W).
Passada la Canal del Solitari, al final d’un tram de roca
llisa, baixarem per uns graons per a arribar a la balma i
Font del Lladre, prop de la qual, al segle XVI, tingué lloc
l’assalt d’un grup format per un argenter de Barcelona, un
sabater i dos homes més que viatjaven junts per tal d’anar
més segurs.
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Arribem al famós Coll del Correu i, passat l’avenc del
Camí Ral, gaudirem d’una ampla vista de la Serra de
l’Obac, amb el Sot de Mata-rodona, els roquetars del Coll
de Tanca i el Turó de l’Espluga. Superada la Roca del Cavaller, trobem els trams empedrats més notables del camí.
Arribem al segon hostal de l’itinerari: els Hostalets del
Daví, on la història canvia de color, ja que sembla ser que
en aquell hostal hi havia força gresca.
El camí continua per la carena fins al Coll de la Morella,
on hi ha una gran torre elèctrica. En aquest coll es troba
un creuament de camins: el de Barcelona a Manresa i el
de Mura a Rellinars. Des del coll podem contemplar encara el Sot de Mata-rodona i els masos de Mata-rodona
i de Puigdoure. Passat el Coll de Gipó, trobem més trams
empedrats del camí original i podem veure, a mà dreta, al
fons del barranc, el mas fortificat del Farell
Encarem l’últim tram que falta per a arribar a les impressionants ruïnes de l’Hostal de Sant Jaume de Vallhonesta,
documentat del segle XV, però construït molt abans. Va ser
habitat fins als anys 40 del segle XX. A més de la grandària
de la masia-hostal, destaquen l’ermita, l’arcada de la porta de Barcelona, la bassa, les cavallerisses, encara ben
conservades, i els cups. Coincidim amb dos voluntaris que
treballen a l’indret, els quals, segons ens comenten, havien
arreglat la zona dels cups deixant-la consolidada i polida.
Mentre dinem, l’Antoni envia una foto de record a l’Amadeu
de part de tots, ja que avui no ha pogut venir.
Seguim l’itinerari sortint de l’hostal pel portal de Manresa,
creuem l’era i anem cap el Pont de Vilomara, on ens espera l’autocar. Hi arribem a tres quarts de cinc de la tarda i,
per a no perdre els bons costums, anem a celebrar al bar
del poble el bon dia que ens ha fet i que no hem hagut de
patir cap assalt de bandolers.
Abans de pujar a l’autocar, ens arribem al magnífic pont
gòtic que dóna nom al poble i pel qual el Camí Ral creua el
Llobregat per a seguir fins a Manresa, passant per davant
del quart hostal a peu del pont.
Gràcies, Antoni, per les teves històries i fins a la propera!

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

Ressenyes de les darreres sortides
GRAU DE LA XOTA I LA COVA DE LES GRALLES

Capafonts - Baix Camp
Data: 14-06-15
Itinerari: (1). Capafonts, 735m - (2). Barranc de la Llenguaeixuta - (3). Grau de la Xota - (4). La Creu Trencada,
1018m - (5). Pont de Goi - (6). Cova de les Gralles - (7).
Font de la Llúdriga - (1). Capafonts
Desnivell: 480m
Recorregut: 10 km
Dificultat: baixa, exceptuant el Grau de la Xota, que és de
dificultat moderada

Grau de la Xota

Encarem el Grau de la Xota amb precaució; un cable
al final de la grimpada facilita les coses. Ara la pujada
segueix forta, però ja no hi ha perill i, en un tres i no res,
sortim al capdamunt de la carena. Podem veure, al nord,
tota la Serra de Prades; a l’est, el Barranc d’en Fort amb
les roques de Sant Humit i, a l’oest, la Serra Plana amb el
Picorandan en un extrem.

A

vui tenim una sortida a la Serra dels Motllats, al municipi de Capafonts. Deixem els cotxes a l’entrada
del poble, passem per la vora de la font de la Plaça
de l’Església i baixem per un carrer que ens du al fons del
Barranc del Ribadell. Seguim a la dreta pel frondós Barranc
de la Llenguaeixuta, que aviat esdevé feréstec i perdedor;
només unes fites indiquen el sender del Grau de la Xota.
Una gran escletxa en la roca ens fa aturar un moment i
gaudir de les vistes al barranc.

Barranc de la Llenguaeixuta

Grau de la Xota i Picorandan al fons

Nosaltres anem per la carena; encara ens queda una petita grimpada i seguir el sender fitat en direcció sud fins a trobar
el GR 65.5 al seu pas per la Serra Plana i la Creu Trencada.
Aquí aprofitem l’espai per a esmorzar i recuperar forces.

Darrer tram del Grau de La Xota
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Panoràmica de Capafonts

Iniciem la marxa un cop recuperats. Seguim en direcció est
abandonant ben aviat el GR per la pista de l’esquerra que, més
endavant, deixem per un sender que ens retorna a la mateixa
pista i que no fa tant de tomb. Ja som davant del Barranc de
la Font Nova; aquí prenem la direcció nord per una pista en
baixada i amb alguns tolls d´una darrera tempesta.

Cova de les Gralles

Capafonts ja és a tocar, així que, per una pista planera,
ens hi dirigim ràpidament amb ganes de fer un beure i comentar la ruta d’avui.
La Joana fa valdre Sant Joan i ens convida. Felicitats, doncs!

Foto de grup al Pont de Goi

Ens desviem a la dreta i passem per damunt del Pont
de Goi. Després passem pel mateix forat: és espectacular,
amb unes pedres molt relliscoses i fort pendent.
Sortint al sender que puja de la Font de la Llúdriga, tenim les
vistes del Barranc de la Font Nova i els seus punts més elevats, La Moleta i el Serret del Perdigó. Baixem fins a trobar
la bifurcació del la Cova de les Gralles i ens hi dirigim: és un
sender molt ombrívol i, al final, es troba la cova, aquest cop
sense aigua.
Desfem camí i tornem al sender principal; seguim baixant
fins a la Font de la Llúdriga, on ens proveïm d’aigua. Aquest
lloc es considera que és el naixement del Riu Brugent.
Seguim ara el curs del riu i entrem al paratge conegut
com les Tosques, al Barranc de l’Horta. El cabal no és gaire abundant en aquest època, però suficient per a formar
abundants tolls i salts d’aigua. Ben aviat tornem a sortir a la
Pista de la Font de la Llúdriga.

Capafonts
Joan Poblet
Fotos: Joan Castro
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ENTRE EL PLA DE LA VILA I EL REGUER
L’Espluga de Francolí

A la bifurcació, anem cap a l’esquerra i deixem a la
dreta el Mas d’en Llord, totalment ensorrat . Ens posem
al Barranc del Tossal Gran, la visió del qual ens acompanyarà una bona estona.
Al proper creuament de camins, ja a la partida de Les
Fonts dels Horts, deixem el GR i anem a la dreta, ara entre
unes vinyes amb els pàmpols ben verds i uns raïms que
assenyalen una bona collita. Després de passar per unes
construccions de marge mig derruïdes, en un tomb a la dreta, el camí comença a enfilar-se fins a trobar la carretera de
Montblanquet; busquem una bona ombra per a esmorzar.

Data: 28-6-15
Itinerari: (1). Pista del Mas del Castell - (2). Mas del Castell - (3). Mas del Sala - (4). Mas d’en Jover - (5). Mas d’en
Xup - (2). Mas del Castell - (1). Pista del Mas del Castell
Desnivell: 250m
Recorregut: 13 km
Dificultat: baixa

L

a darrera sortida de la temporada discorre entre els
termes de l’Espluga i de Blancafort, bàsicament entre
vinyes i cereals. Els cotxes, els deixem en una cruïlla
de camins en el trajecte del GR 175. Tan bon punt estem
preparats amb els barrets, bastons i motxilles, ens posem
en marxa per la Ruta del Cister. Aviat passem per la vora
d’uns aixoplucs excavats al marge i arribem al lloc anomenat “quatre camins”. Seguim al nord pel GR en lleugera
pujada i, ja al replà, veiem el Mas del Sala.

Magraner florit als voltants del Mas el Sala

Un cop refets, tornem a sortir al sol que ja escalfa força i
agafem el camí de l’esquerra. És una variant del GR per a fer
en BTT i ens portarà al peu de la Serra del Tallat. A la partida
d’Aixandria, trobem a la vora del camí una barraca de dos
pisos amb un bassot de pedra seca d´una capacitat considerable. Antigament, devien aprofitar l’aigua de la pluja convenientment canalitzada per a tota mena d’usos agrícoles.

Mas del Sala
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Mas d’en Xup

Bassot de pedra seca

Seguim la pista en pujada fins a un replà al peu de la Serra
de Tallat; ara tenim vistes al sud amb tots els tons de groc
de les diferents varietats de cereals, les clapes verdes dels
nombrosos pinars existents en aquesta part del terme, i la
Serra de Prades amb unes tonalitats fosques a causa dels
reflexos del sol i de la perspectiva llunyana que en tenim.

Foto de grup al Mas d’en Xup

Reagrupament a l’ombra

Arribem al Mas d’en Jover. Els primers del grup podem veure
dues guineus com s’amaguen quan adverteixen la nostra
presència. Nosaltres decantem al sud; a la següent bifurcació,
girem a la dreta en direcció a la partida del Collvell. A la vora
d’un gran pi, escollim el camí que va al sud en lleu baixada fins
que ens trobem el majestuós Mas d’en Xup.

Mas d’en Jover
19

El Mas d’en Xup és d’estil barroc i és del segle XVIII, encara que té vestigis medievals i està construït damunt una
vil·la romana. Actualment, el seu interior està molt malmès
i tots estem d’acord que és una llàstima que un edifici així
es perdi.
Són al voltant de les 12 del migdia i fa un sol que bada les
pedres, així que no ens estem de romanços i caminem fins
als cotxes. Una dutxa, un bon dinar a la Societat de Solivella i un brindis gentilesa del Pere és el que ens espera per
a cloure les caminades d´aquesta temporada.
Joan Poblet
Fotos: Joan Castro

Muntanya
COULOIR SWAN I PICS D’ASTAZOU. Divendres, 15 de maig de 2015

T

res anys esperant el forat per a fer la quilometrada a Gavarnié, esperant condicions per a fer el Swan i, per la calor, ja
ens havia tornat a passar l’època! Però, com que som més tossuts que una mula, cap a Gavarnié a fer un puja-baixa
de dos dies, 11 i 12 de maig: non-stop només apte per a fanàtics!
Teníem pendent fer els Astazous, i al Toni li feia gràcia fer el seu tresmil núm. 200 del Pirineu per una via clàssica com n’hi
hagi: el Corredor Swan! I en la seva aventura per neu granissada el van acompanyar el Lluís i les magdalenes de la Lorda,
el bulldozer Igor, que ens va obrir camí a la neu fonda, l’Álvaro i el seu “de hablar” que va amenitzar la vetllada, i l’Òscar,
l’esperit positiu de l’equip!
Tots junts formant la cordada “sinencambio” per a tancar la temporada amb un bon bacallà. Seieu que us expliquem la curtida!

Cinc intrèpids i fanàtics bombers en màniga curta

Vet aquí una vegada cinc intrèpids i fanàtics bombers
en màniga curta que vam agafar una furgoneta amb olor
de magdalena i sense aire condicionat, per travessar els
Monegres i el Pirineu. Després de dinar una amanida
“d’alvocat a l’amagatall” i sis llargues hores de cotxe,
ens vam fer amics d’una francesa molt amable que anava en bicicleta. Llavors ens vam carregar un piano de
cua a l’esquena amb il·lusió per a enfilar el camí que
s’endinsa al Circ de Gavarnié i, més endavant, al Refugi
d’Espuguettes.
Per damunt de 20ºC al mes de maig a Gavarnié, i després
d’una bona suada, arribàvem al Refugi lliure d’Espuguettes.
Compartíem estança amb uns bascos que tenien intenció
de fer el Swan i la nord del Perdut, però, per les condicions,
es feien enrere... La neu no estava per a tirar coets ni n’hi
havia gaire. Havíem de trastejar els esquís? Una ombra
de dubte va córrer per les nostres ments, però som uns
curtits, i el més calent no era a l’aigüera, sinó al camp de
batalla!
Així que...a estudiar la paret per tal de poder trobar la
millor opció per a evitar la cascada; perquè, en comptes
d’estar formada, es veia un riu que corria pel mig del corredor. Unes condicions de “luxe”. Però ja érem allí! Teníem
una referència d’algú que ho havia fet dos dies abans; sabíem que hauríem d’escalar en roca potser mullada i no sabíem com estaria la neu... A dormir, i ja ens ho trobaríem.
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Així que... a estudiar la paret

Muntanya
Amb un càlcul estimat, ens llevàvem a les 3.30h del matí per a
arribar on time a peu de via amb les primeres llums del dia. Feia
molta calor, no hi havia hagut regel i la neu estava força tova.
Per a trobar la neu passable, vam resseguir la part central del
còrrec que havia fet l’aigua. En aquella hora, l’aigua almenys no
passava pel mig. Anàrem fent els primers metres fins a arribar
a l’estret, que estava impracticable. Semblava que estiguéssim
fent barranquisme.
Amb els esquís al coll, vam travessar el riu per la part més alta
i, gramponejant la roca, vam començar a buscar la vira de pedra que ens permetria superar el pas! L’Igor, amb els flamants
Lynx, esgarrapava la roca ben agafat; un bon dia per a estrenarse en el món dels couloirs!
Els passos eren francs i la roca no estava mullada. Els primers dos llargs, els vam fer sense encordar, ja que de moment
anàvem amb seguretat. Gavarnié al fons es despertava de la
letargia de la nit mentre naltres ja feia 3h que brandàvem...
Els esquís a l’esquena dificultaven l’escalada i ens disposàvem
a muntar la primera reunió. El Lluís, el nostre escalador més experimentat, es carregà de catxarros i, pit i amunt, un llarg d’uns
50 m, on vam trobar una sortida complicada i un passet que
diria que és IV i que ens posà una mica les piles.
La segona cordada la va treure l’Oscar, que va cedir l’honor
a l’Álvaro; i després l’Igor, pit i amunt, tots a sortir damunt els
ressalts. Ja érem a la campa que ens separava del Coll Swan.
Per davant nostre, 250 m de desnivell sense petjada que ens
farien suar la cansalada.

Els esquís a l’esquena dificulten l’escalada
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Els primers metres, els vam trobar durs per la part més obaga. El Lluís, passet a passet, anava obrint camí per a facilitar
l’avanç dels companys.
Sortint de l’estret, els esquís pesaven i, l’esmorzar, ja el teníem
gastat. Per tant, es tractava de gaudir de l’ombreta i del camí.
En condicions normals de corredors, hauríem estat morts de
fred buscant el solet com a llangardaixos... Llavors i allí, no!
La campa era disfrutona i poc encaixonada, amb un pendent
mitjà d’uns 50º mesurat minuciosament per l’APP d’inclinòmetre
que porta el mòbil del Lluís. Sota nostre, l’immens tobogan que
ens havia de portar de pet a Gavarnié.
Sis hores després de la sortida del refugi i rebentat com “el
lagarto de Jaen” per no voler relleu, el Toni va treure el cap
pel Coll Swan. I, davant la seva alegria, la cara sud estava
farcida de neu! Podríem esquiar!!!
Això de l’orgull és fotut! Sin en cambio disfrutemos! Enganxats al darrere i amb les primeres llums del sol escalfant encara més els nostres cossos rescalfats de la pujada,
el Lluís, l’Álvaro i l’Igor feien els últims metres del corredor.
L’Igor, completament sobrat, practicava el postureig imprescindible per a tenir bones fotos a la muntanya... Darrere,
l’Òscar gaudia a cor què vols de les magnífiques condicions
que trobava! No volia sortir del corredor!
Una bona escampada de material i a fer un merescut mos
albirant la nord del Mont Perdut i el Circ de Gavarnié. Una
vista corprenedora que ens feia recordar curtides i escalades
d’altres vegades que tresquem el nostre estimat Pirineu.

Muntanya

Llac Gelat de Marboré

Lluny de conformar-nos només amb el Corredor Swan,
volíem fer els Astazous, perquè alguns de naltres no els teníem fets. Es tractava del tresmil núm. 200 del Pirineu del
Toni! I ho vam celebrar com s’ha de fer, amb un bon brindis
amb una coca-cola cadascú. Per raons de pes i logística, va
ser de gominola... Però el que compta és la intenció! Moltes
botifarrades junts! Felicitat per haver aconseguit un repte fa
anys mooolt lluny!
I d’un Astazou a l’altre. Després de l’oriental, cap a trescar
l’occidental. Amb uns quants dubtes pel pes i pel patós caminar de les botes. Sort que els que estaven menys cansats
de cos i ànima mostraren el camí per a arribar al segon cim
de la jornada.
Quedava la tortuosa tornada. Si la fèiem a peu, pel fet
d’anar amb esquís, la cosa canviaria. Ara bé, tot i l’estat de
la neu, vam poder fer una esquiada prou digna.
El lago helado de Marboré s’havia convertit en el llac granissat de Marboré. Amb cautela i paüra, passàrem rascant
l’aigua esquiant i ens vam posar les pells per remuntar el Refugi de Tucarroya. La neu fonda ens feia relliscar cada dos per
tres, sort que teníem el bulldozer Igor que obria camí. Al fons,
la nord del Perdut ens acompanyava a cada pas.

Vam arribar al refugi, que estava força mal cuidat i una mica
desmillorat, i vam descansar fent un mos. Era hora de baixar el
corredor d’accés al refugi, la neu estava molt i molt pesada. L’Igor
i l’Álvaro, amb les ànsies d’esquiar, anaren fent la pala i deixant
purgat el pendent... La resta esperàrem una mica a posar-nos
els esquís i passar una estoneta amb la neu fins a la cintura.
Primer collet a l’esquerra i, sorpresa! l’Hourquette d’Alans
estava moooolt lluny i hauríem de remuntar! Buff! A poc a
poc i bona lletra, toràrem a posar les pells mullades com a
pollastres i, anant fent, vam arribar a l’Hourquette d’Alans.
Vam veure, amb il·lusió, el refugi a tocar. Quatre girs amb
neu, 15’ a peu i ja recuperàvem les vambes i els entrepans
de nutella que s’havien quedat al refugi!
Era molt tard, però ens mereixíem un descans... Una paradeta per a menjar-nos les engrunes que havíem deixat al
refugi, perquè els peus d’alguns es poguessin desestovar
d’estar mullats tot el dia, i per a trucar a les famílies i amics
per dir que havíem assolit l’objectiu i que tornaríem a casa
passades les 3 de la matinada. I també una parada per a
beure un litre d’aigua de riu, que sempre és millor que de
neu sola. Mentrestant, anàvem observant la paret nord dels
Astazous tot gaudint de la vista privilegiada del corredor que
acabàvem de fer.
Total, unes 13h30’ de curtida amb 2h30’ d’accés al refugi i
12h de conducció en dos dies molt intensos en la millor companyia i amb un solet que potser va brillar i escalfar massa,
però que ens va acompanyar en aquesta nova aventura que
portarem sempre al nostre record.
Gràcies als companys que fan més fàcil i agradable les
sortides a muntanya, enforteixen el nostre esperit i endureixen les nostres cames. El pes és més lleuger quan fas el
que realment t’agrada...
A les pel·lis d’indis, els bons sempre cavalquen al capvespre. Nosaltres, està clar que no som els bons ni de lluny,
però també caminem cap al capvespre amb un somriure als
llavis i sentint la llibertat i l’escalf que ens dóna el fet de poder gaudir d’aquestes muntanyes!
Toni Morlans
Fotos: Lluís, Òscar i Toni

Un bon brindis amb una coca-cola cadascú...de gominola
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Curses de muntanya
ESPLUGUINS APRETANT A LA 9ª MITJA MARATÓ DE MONT-RAL. Dilluns, 20 d’abril de 2015

Els espluguins donant guerra a la cursa i la mitja marató de Mont-ral.

D

esprés de la tempesta i d’una nit de llamps i trons, un
matí ben radiant per a acollir-nos al cor de les nostres
muntanyes! Així doncs, aquest diumenge 19 a les 9 del
matí, tots els espluguins érem a punt per a donar guerra a la
cursa i la mitja marató de Mont-ral.
Aquesta vegada els runners espluguins érem el Juan, el Toni,
la Nuri, el Ton, el Marc i les nostres noves incorporacions al
grup: l’Alba d’Almatret, que va fer la de 10 km, i el Miki, que va
fer un paperàs!
La cursa sortia a la curiosa hora de les 9h 20’ de baix a la carretera
i, primer de tot, pujava a la Roca Foradada, maquíssima, tot i que
alguns anaven tan a fondo que ni la van veure. D’allà es baixava al
Bosquet i a l’Aixàviga per a pujar al Serrat del Pou.

Descens cap a les Fonts del Glorieta i retorn pel GR cap a Montral, on l’avituallament et cridava dient-te: Queda’t...Queda’t...!
No li feies cas i, cap avall que fa baixada per una pista pedregosa fins a travessar el Riu Brugent, entre el Pinetell i Farena.
Remuntada tranquil·la fins a Farena i, pel PR travessant diversos
cops la carretera, tornada a Mont-ral 22 km i 900md+ després...
Un recorregut preciós amb una bona organització... Llàstima
que massa curses coincidien el mateix dia i érem poca gent.
Aproximadament, una quarantena.
Això sí! Els companys de l’AAMP sempre ens tenen preparat un bon esmorzar de pa torrat amb llonganissa i un munt de
regals dels patrocinadors, a mode de trofeus que, per ordre
d’arribada, es van triant...

El Juan va fer una bona carrera!

El Ton va arribar el num.15.
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Així doncs, els guanyadors van marxar amb capses de magdalenes de Mont-ral, pernils, caixes de fruita, mel d’Alcover,
com la Nuri, un dinar per a dues persones, com el Toni, un
cinturó portabidons com el Juan, cava, llibres, roba....
Del CAE, el primer d’arribar, amb un temps de 2h17’28’’ i en
7a posició, va ser el Toni, que va fer una cursa amb una sortida
bona al grup del davant per a trobar comoditat i anant amb
molta cautela a les primeres baixades. S’havia de reservar...
Pujant al Serrat del Pou, un ritmet de bisonte, però intentant no
parar a caminar. Així va arribar a Mont-ral amb el Juan. Baixada
bona a Farena i pujada anant cada cop a més per a arribar a
l’esprint amb el 8è classificat. Content per haver rebaixat en 10’
la marca de l’any passat.
A l’Álvaro, un bon amic que va acompanyar més de la meitat
de la cursa el Toni, les rampes li van fer baixar el ritme i va entrar uns minutets després, en la 10a posició amb un temps de
2h22’39’’. L’hematòcrit sol no córrer, s’ha d’entrenar específicament!. Això sí, ens ho vam pasar d’allò més bé!
El Juan va fer una bona carrera, però va pecar d’excés
d’entrenament i de marxa el dia abans... I això es paga! Va sortir valent a bon ritme i a escassos metres del Toni. Va ser pujant
de les Fonts del Glorieta que es van acabar ajuntant, però el
Juan es va avançar per a arribar primer a l’avituallament del
poble. De baixada, el Juan va haver de parar a fer un riu! Això
demostra que sempre s’ha de sortir amb la feina feta! Llavors
es va quedar sol i, a la pujada de Farena a Mont-ral, cada pedra li recordava els gots de cervesa a la taverna i l’escassedat
de descans nocturn... També va descobrir que, quan comença
la calor, has d’untar-te aixelles i mugrons de vaselina per no
patir. Però aquest home és un senglar! Tot i això, va arribar a
dalt valent i content! I és que no cal quedar primer per a sentirte i ser un autèntic campió! Va fer una meritòria posició, ja que
va quedar el núm. 12 absolut amb 2h25’53’’.
El Ton va arribar poc després. Va quedar el núm. 15 amb
un temps de 2h26’15’’. Va sortir com sempre, a veure-les
venir, i de seguida es va anar animant. El recorregut li va
encantar i, a cada racó, va gaudir de valent. Van anar una
estoneta junts amb el Marc Martí i, a poc a poc, cadascú va
agafar el seu ritme.
De sorpresa, vam veure el Lluís Pons, que també corria la
mitja. Sabent que és un bon corredor, l’haurem de fitxar al grup!
Va quedar el núm. 18 en un temps de 2h30’10’’.
El Marc va venir a gaudir i ho va fer. Enguany encara no
ha pogut entrenar gaire i el seu objectiu, més que acomplert, era acabar dignament sense quedar com un titella,
i passar-s’ho bé durant el recorregut tot contemplant el
paisatge.
Va sortir a ritme bisonte, sabent que el recorregut era força
trencacames i calia anar reservant l’energia necessària a cada
pujada sense despesa extra. Es va gestionar perfectament i va
arribar amb moltes ganes de tornar a agafar un bon estat de
forma per a donar força guerra de cara a les següents curses...
Tot i això, va rascar la 19a posició arribant al psicològic timing
de 2h30’ 55’’. En aquesta cursa fer 2h30’, amb el trencacames
que és, ja representa una bona marca!
El nostre campió local i amfitrió, el Lluís, va fer una bona cursa
aguantant com va poder. Després de dies sense córrer, però
amb molts globus vermells, va fer una cursa d’anar aguantant,
ja que coneixia el recorregut a la perfecció. Segons ell, va fer
rècord patata! Ha, ha! Va arribar seguit del Marc en la 20a posició i en un temps de 2h32’02’’.
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La nostra campiona, la Nuri

La nostra campiona, la Nuri, no tenia gaire bones sensacions, estava constipada i havia passat la nit del lloro... Però,
si n’és de valenta! A les 7 del matí diu: Va vinc! Tot i que no
va poder donar gaire guerra, perquè no es trobava bé, va fer
tercera a molt poquet de la segona, que tenia tothora a tocar,
però se li esmunyia cada vegada que l’enxampava... Total,
3a fèmina amb un temps de 2h54’50’’. Quan estigui a tope,
que tremolin les altres que la torpede espluguina els presentarà batalla! Un triomf haver fet la mitja en menys de 3h. Sort
que, de trofeu, va agafar dos pots de mel per al constipat! I ja
la podeu veure... per feta caldo que estigui, sempre amb un
somriure a la cara. Va trobar a faltar la Cristina i l’Eva, companyes de fatigues força canyeres que no van poder venir i
que aviat faran parlar...
Les altres nostres trail-women, les teníem quasi totes entre
dinars, vins i vestits medievals.
Caram amb el Miki, el nostre fitxatge estrella del grup de
whatsapp de corredors espluguins; va fer una cursa molt bona
i va entrar en la 3a posició de la general amb molt bon temps:
2h07’20’’; de fet, un temps estratosfèric!!! Per fi tenim algú
que no sigui noia que puja al podi i deixa el nom de l’Espluga
també al lloc més alt! Ara només falta fitxar-lo perquè corri pel
Club Atlètic i es sumi a la marea verda!
Per finalitzar, una foto d’abans de la sortida, on fèiem encara
bona cara i portàvem moltes ganes a les cames! En resum:
una magnífica cursa, ben marcada i organitzada, amb un bon
tec a l’arribar! Premis per als dotze primers i un recorregut
que no et deixa indiferent.
Per als que no vau poder venir i us agradaria veure el recorregut, ja provarem de fer-lo un dia un altre cop... Així el
gaudireu, i prepareu-vos perquè l’any que ve hem de ser més
de deu a córrer i a passar-nos-ho bé!
Toni Morlans
Fotos: Gemma

Per finalitzar, una foto d’abans de la sortida, on fèiem encara bona cara
i portàvem moltes ganes a les cames!
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CURSA DEL VENT 2015. UNA ODISSEA D’ESTRENA

T

ot comença el diumenge 24 de maig. A les 6:08
hores de la matinada, surto de casa amb la bossa
d’esport i amb l’esperit ben alt, ple de gom a gom,
per a afrontar la meva primera cursa de “Trail Running” o,
com diem a casa nostra, cursa de muntanya. La destinació és Els Reguers, una petita població que pertany a la
localitat de Tortosa.
Fins a Tortosa tot bé, el GPS m’hi porta d’una tirada. I
l’odissea comença sortint de Tortosa cap a Els Reguers.
El GPS comença a fer de les seves, a traçar la ruta més
curta i em desvia per una carretera molt estreta, amb
bonys i forats a terra. Per uns instants, penso que no arribaré a temps.
Però, com que tots els camins porten a Roma, al final
arribo amb temps de sobres. Aparco el cotxe i hum! Veig
un paisatge bonic: muntanyes dretes, pedregoses i amb
poca vegetació, per darrere de les quals en sobresurten
altres de més altes i amb arbres. S’aprecia tot verd. Som
als peus del Parc Natural dels Ports.
M’encamino cap al tumult de gent que fa cua per a
recollir els dorsals. Es veu gent, però no gaire. Ui! Tinc
un mal presagi, ja que, en altres curses de mitja marató
d’asfalt que he fet, si hi ha poca gent vol dir que aquesta
és canyera i forta.
Entretant, em canvio al cotxe, com fa una colleta de xics
ja d’una certa edat al cotxe del costat. Em dirigeixo cap a
ells per preguntar-los on es col·loca el xip. “El xip es posa
al canell”, em diuen. És clar, això ja té més sentit. “Sou
locals?”, els pregunto amb la intenció que em donin informació sobre el recorregut. “Més o menys”, em contesta
un. “M’han dit que és dura, oi?”, torno a inquirir. “Home,
la cursa és una mica tècnica. Jo la penso fer en dues hores i mitja”, em contesta un altre. A mi ja se’m comencen
a engrandir els ulls. “Carai”, penso, “22 quilòmetres per
muntanya en dues hores i mitja…”
Al cap d’uns minuts, justament estic acabant d’escalfar
els músculs, per megafonia demanen que els corredors
s’apropin a la línia de sortida. Amb un petit aparell ens van
introduint el xip del canell al seu interior per a fitxar-nos.
Jo, mentrestant, observo meticulosament l’ambient. Òndia!
Em sento petit al costat dels corredors. Tots estan prims
i fibrosos. La majoria es saluden, encaixen les mans, les
noies es besen, es desitgen sort. “És clar”, penso, “la cursa
és puntuable per a les Trail Series de les Terres de l’Ebre”.
“Hum!”, segueixo meditant, “aquí hi ha nivell”.
A la fi, la directora de cursa fa el compte enrere per a
donar la sortida. Jo espero un cop de botzina, però tinc una
desagradable sorpresa i sona una fragorosa traca (és que
a mi no m’agraden gens ni mica els petards).
El grup comença a moure’s, però no és una sortida explosiva. Jo em col·loco en la part de darrere de la munió, sent
caut i conservador, per tal com no sé el que m’espera. Al
mateix temps, de tant en tant, aixeco el cap per a no perdre
de vista el corredor que em precedeix.
A un quilòmetre de la sortida, creuem el curs d’un riu sec,
amb tot tipus de pedres. Sortim del riu sec i comencem a
vorejar el peu de la primera muntanya per camins on es pot
córrer. Em torno a enganxar al corredor que em precedeix.

A la meva esquena hi ha un noi i una noia, una mica
més grans d’edat que jo, i començo a parlar amb el noi.
Li explico que és la meva primera cursa de muntanya.
Arribem al primer avituallament. “Què no menges res?”,
em diu. “No, no, vaig bé”, li responc. Se’m queda mirant,
tot i que no diu res. Jo continuo amb la meva marxa i, al
cap d’uns metres, aconsegueixo avançar el corredor que
em precedeix i un grup de tres noies joves que també han
parat a menjar i beure.
De sobte, s’acaba el camí i comença la pujada a la primera muntanya, Lo Farriol, es diu. El terreny és abrupte,
escarpat; una senda empinada i estreteta.
En aquests moments, tinc la sensació d’anar recollint
cadàvers, o el que en l’argot runner vol dir fer una carrera
de menys a més.
Al pla de Lo Farriol, una vegada recuperat, començo a
córrer. Em sento tan bé que quasi vaig xiulant. Però, de
sobte, m’adono que les tres noies joves em trepitgen els
talons. Se m’apropen i, veient que van més ràpides que
jo, les deixo avançar. “Gràcies, gràcies”, em diuen elles
totes simpàtiques.
Es torna a posar dreta, la cosa. Uns dos quilòmetres
després, ens espera un altre avituallament. Tampoc
m’aturo, ja que no tinc ni set ni gana i, a més, porto dos
litres d’aigua i les meves quatre pindoletes de sals a la
motxilla. Aquí les torno a avançar.
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Comença una baixada pronunciada. Llavors em tornen
a agafar de nou les tres noies. “S’ho passarem agarrantnos tot el camí”, em diuen amb aquest típic i graciós accent de l’Ebre. “No home, no. Ja no crec que us torni a
avançar”, els contesto jo, veient que van ben lleugeres
de baixada.
I, efectivament, em passo gran part de la cursa pujant
i baixant muntanyes més sol que la una. Prenent-me les
meves sals, una cada hora, i desgastant-me físicament
i psicològicament. Són 18 quilòmetres de dificultosos
corriols, tarteres i alguns trams amb cordes per a ascendir i descendir. Pel que fa a la resta, uns 3 quilòmetres són de pistes, i uns 800 metres, d’asfalt.
I, tot d’un plegat, em ve gana i set. Desitjo trobar-me
amb avituallaments. Quan els trobo, em menjo un trosset
de plàtan i bec Isostar.
A poc més de la meitat de la cursa, començo a tenir
torçons d’estómac. Miro cap endavant, a la llunyania, i no
veig ningú. Miro cap enrere i, de ben lluny, sento que arriben unes veus. Són tres: el noi i la noia amb qui anava al
principi i un altre noi. Calculo que deuen ser els últims.
A la part final de la cursa, em comencen a minvar les
forces. Les veus dels de darrere, cada vegada les sento més a prop. Arribo al penúltim control i avituallament.
“Vinga, ànims, que només queda aquesta última pujada.
És exigent, però tranquil que ja és l’última. I si no et veus
amb cor de fer-la, doncs pots tirar avall i plegar. No passa
res”, em diu un del control. Bec, menjo, prenc aire, miro
cap al cim de la muntanya, que no és de les més altes,
calculo les meves forces i el meu punt d’honor… “No, no.
Ja que sóc aquí, vull acabar la cursa”, li contesto.
Finalment, tiro cap amunt amb gran determinació. A
mitja pujada, haig de parar. Vaig bastant just de forces
i el rellotge m’avisa que és l’hora de prendre’s l’última
píndola de sals. Aprofito per asseure’m en una pedra. Em
fico la píndola a la boca. Agafo el tub d’aigua i faig un bon
xarrup. “Santes Pasqües!”, l’aigua està calenta. Em miro
els braços i les mans, suo a dojo. De cop, veig un parell
de caps apuntar d’entre les pedres. Són el noi i la noia
que anaven els últims. “Buf! Se m’està fent llarga, aquesta última pujada”, els dic quan se m’apropen. En aquells
moments de mitja agonia, em diuen alguna cosa que ara
no recordo. “Aneu tirant, que jo aniré al meu ritme”, els
responc finalment. “No, no. Tu has de venir amb naltros.
Som els corredors escombra”.
I comencem a pujar de nou. Trobem més cordes enganxades a les roques. De tant en tant, m’he de parar:
les cames em flaquegen. Em torno a asseure en una pedra. “Jo et veig bé, Castro”, em diu en Jordi o Carles, ara
no recordo el seu nom. La veritat és que jo el miro i no sé
ben bé a què es refereix, perquè estic sense forces. Reprenem la marxa. Al cap de pocs passos, m’haig d’aturar
de nou, em falta l’aire. “Has de menjar i beure més. Al primer avituallament he vist que no has parat”, em diu ell.
De nou pugem una mica més. Torno a parar. I de sobte:
“CATAPUMTXIMPUM!”, m’esclafo contra el mur. El famós
mur psicològic. Em quedo inert durant uns segons. Amb
el cap cavil·lant, calibrant forces, pensant en el que queda per a fer. Miro la noia, Isa es diu. El miro a ell. “Estic
dubtant!”, li comento molt seriosament. Torno a mirar l’Isa.

“Si fem la volta, quants quilòmetres ens quedarien?”, li
pregunto amb la mirada mig trastornada. “Què vols dir?”,
em replica amb les celles frunzides. “Donar mitja volta”,
li responc amb la boca petita. “Ah, no! Ara que som aquí,
no tornem”, em diu ella amb la boca ben gran.
O sigui que, a empentes i rodolons, a pas de processó,
continuo. Tornem a trobar una altra corda per a ajudarnos a pujar i, a la fi, 100 metres més amunt, hi ha el
cim.
A dalt, tothom em dóna ànims i es fa fotos amb mi, com si
fos el primer de la cursa (segurament, els col·laboradors
celebren que, per fi, podran marxar a dinar a casa).
I comencem l’últim descens. “Castro, a veure si trotes
una mica, home!”, em suggereix el corredor escombra.
“Ai, pobre!”, diu ella. I sí, una vegada recuperades les forces, troto quan les cames i la superfície m’ho permeten.
Faig els tres últims quilòmetres corrent, fins i tot esprintant uns 10 metres, ja que l’Isa em recomana de fer un últim esforç per a poder baixar de les 6 hores (encara que
jo vull fer l’arribada abraçat a tots dos pel seu suport).
I, òbviament, quedo l’últim de la categoria i de la general, amb un temps de 5 hores, 56 minuts i 59 segons.
Encara que el més important de tot és: objectiu aconseguit!.
Salut, cap i cames!

José Ángel Castro
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CURSA PANXAMPLA 2015
Alfara de Carles

Data: 12-04-15
Desnivell: 1665m+1665mRecorregut: 22,20 km
Dificultat: mitjana

Joan Pujol Fontanet,
el bandoler Panxampla

´

E

la benemèrita. A més, durant la Tercera Guerra Carlina, va matar
un comandant de la Guàrdia Civil, va robar en diferents masos i
va matar un lladre que es feia passar per ell.
Va fugir a França com a soldat carlí exiliat, on va conèixer la
Victorine i van tenir un fill. Va ser localitzat, i el 6 de desembre de
1882 dos gendarmes i dos membres de la guàrdia civil el van
detenir. El 16 juny de 1883 va ser afusellat a Tarragona al costat
de la porta de Sant Antoni.
Acaba així la història de pel·lícula del bandoler més famós del
sud de Catalunya que, com tots els bandolers, per uns era respectat i per altres era temut.
El Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries tenen, en el seu
àlbum Es cantava i es canta, una cançó dedicada a Panxampla.

s el Josep Maria Pons qui em convida a anar a aquesta
cursa del circuit de l’Ebre. N’estudio el perfil. El recorregut pels Ports és molt interessant, però el que més em
crida l’atenció és el nom: Panxampla, i aquest és el motiu pel
qual accepto la invitació.
Aprofito per a conèixer en Joan Pujol Fontanet, conegut
com el Panxampla. Va néixer a Alfara de Carles el dia 23
d’abril de 1857.
La tràgica història del bandoler Panxampla comença l’any
1879 quan és declarat pròfug per no presentar-se a files i fuig
a les muntanyes dels Ports. Durant els tres anys que es va
amagar, causà la mort d’en Cuco, pare de la seva enamorada, i va assassinar el Coixo, l’amic que l’havia traït davant
.
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A punt per a la cursa

El barranc des de la part alta

Després d’estudiar Panxampla, ja som a punt per a
començar la cursa. El Josep Maria té força experiència
en curses de muntanya; jo sóc pràcticament novell. Fins
fa poc, eren molt escadusseres les curses de muntanya
que s’organitzaven; ara ja gairebé sobrepassen les vuitcentes: són xifres per a reflexionar. Ens calen tantes curses de muntanya? En fi, les modes sempre passen.

Som al Masdéu i comencem una baixada inacabable fins
al Toscà. Les cames em fan figa i ja no gaudeixo del paisatge
ni molt menys de la cursa. El Josep Maria, tal com m’explica,
se sent fort, agafa un ritme que li permet avançar posicions
fins al cinquè lloc de la categoria màster masculí. Per la meva
part, una darrera baixada inhumana em deixa fet caldo per
tota la setmana i entro el dotzè de la mateixa categoria.

Voltants de l’Espina

Comença la cursa. El Josep Maria va al seu ritme, molt més
alt que el meu, que és més conservador. El Tossal del Montel
és una pujada dura i agafem un lloc dins d’una cua inacabable
de corredors. Veig el Josep corrent per davant meu. Jo ja vaig
caminant, així que ja no el tornaré a veure fins a l’arribada.
A l’avituallament dels Bassis, agafem força ja que a partir
d’aquí ve el més dur. La pujada a l’Espina és el tram més
fort de la cursa.
Ja sóc a l’Espina. Impressionants vistes sobre les Roques d’en Benet, i el Caro; tot el voltant és esplèndid, una
parada per a fer fotos i gaudir del paisatge. Els companys
de cursa no estan per a vistes ni fotos. Estan pel que s’ha
d’estar, per córrer, ara muntanya avall per una carena
que impressiona amb prats i vistes a als dos vessants.
Baixem per un barranc brutal amb una tartera de còdols, que esdevé el tram de la cursa més divertit i feréstec. Tornem a pujar, ara grimpant amb ajut d’unes cordes
preparades per l’organització.

El barranc des de la part baixa

L’Ateneu Panxampla, organitzador de la cursa, ens obsequia amb una fideuà boníssima i recuperem forces.

Joan Poblet
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Retalls d’un diari de viatge
EL PARC NACIONAL DE TORRES DEL PAINE. Patagònia Austral - Xile

Vista del Massís de Torres del Paine, d’esquerra a dreta: el Paine Grande, 3.050 m, Los Cuernos, 2.600 m, Torres del Paine, 2.850 m i el Monte
Almirante Nieto, 2.500 m. Al peu, el Llac Nordenskjöld

D

e la Patagònia austral xilena destaca, per la seva
singularitat i bellesa, el Massís de Torres del Paine. Es troba a la província d’Última Esperanza,
entre el gran Camp de Gel Continental i l’estepa patagònica, d’on s’alça abruptament des de gairebé el nivell del
mar fins als 3050 m d’altitud que ateny el Paine Grande.
És un paratge envoltat de glaceres, llacs, rius, boscos i
compta amb la presència d’una notable fauna. A més, és
un dels paratges naturals més ben conservats del país;
tant és així que el govern xilè li atorgà la categoria de
Parc Nacional el 1959. Actualment, ocupa 2.420 km2 i
és força visitat, en especial per europeus.
Els massissos del Paine i del Fitz Roy, com gran part
dels Andes de la Patagònia, van ser racons de món desconeguts fins ben entrat el segle XX. A partir de 1916,
començaren a ser explorats i cartografiats amb rigor
científic pel missioner italià Alberto M. de Agostini, que
comptà amb l’ajut d’alpinistes italians. El 1945 va publicar la seva obra monumental Andes Patagónicos, on
es relaten des d’expedicions a cims inexplorats fins als
contactes que tingué amb els indígenes del territori.
Tot i les avançades tècniques d’escalada actuals,
aquests cims sovint es resisteixen a l’home; i si a hores
d’ara els alpinistes que han pujat els principals pics de
l´Himàlaia es compten per centenars, no són tants els
que han assolit els cims més emblemàtics de la Patagònia, ja que la verticalitat del les parets, el vent, el fred i la
boira fan fracassar set de cada deu expedicions.
Vam visitar la zona l’octubre de 2014 formant part d’un grup d’un
trekking organitzat. Heus ací el resum de la nostra experiència.

El grup expedicionari

Divendres, 11 d’octubre de 2014
Itinerari: El Calafate (Argentina) - P.N. Torres del Paine
(Xile). Caminada: Porteria Sarmiento - Pintures rupestres
- Guardería Laguna Amarga.
De bon matí sortim d’El Calafate amb la furgoneta per
a trobar la Ruta 40, que vers el SW ens portarà al pas
fronterer de Torres del Paine (Xile) després de 200 km
d’estepa desèrtica. Aquí s’afegiran al grup un guia i un
cuiner xilens. Ara serem nou: dos guies, el cuiner, el conductor i cinc excursionistes.
Seguim amb la furgoneta fins a la Porteria Sarmiento,
on entrem al Parc Nacional, prèvia inscripció i pagament
de l’entrada. Al tauler d’anuncis veig que la previsió meteorològica per als propers dies no és gens bona.

Camí de la Porteria Sarmiento a la Guarderia de Laguna Amarga. Matollars de mata-guanaco
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Pintures rupestres en una balma prop del camí de la Laguna Amarga; hi ha representats còndors, guanacs, pumes, mans, etc. Tenen una antiguitat
d’uns 14.000 anys. Grup d’indis tehuelxes o aónikenk a Rio Gallegos l’any 1899.

Iniciem la caminada d’avui (8 km) per un sender que puja
(NW) entre prats encara verds i els típics matollars de mataguanaco, formats per infinitats de flors roges. Seguim un tram
de tanca de filferro que delimita el Parc, prop de la qual trobem
alguns guanacs menjats pels pumes. El guia xilè treu el seu
mòbil i ens mostra la foto recent d’un puma rondant pel campament a què ens dirigim avui. Diu que no tinguem por, que
aquests felins fugen de l’home.
Caminem sota un cel gris i amenaçador envoltats de panoràmiques infinites. Fem cap a un coll dominat per una cinglera de
conglomerat, a la qual ens dirigim per visitar les pintures rupestres que hi ha en una balma. Són anteriors a la presència dels

indis tehuelxes, hàbils genets, caçadors i guerrers que dominaren aquesta part de la Patagònia fins a la darreria del segle
XIX. Foren quasi exterminats per les malalties transmeses pels
blancs, l’alcohol i l’agressió dels militars argentins i xilens.
Al llarg del camí veurem guanacs i nyandús, també caiquens,
unes aus confiades que solen anar en parelles. Finalment, fem
cap a la Porteria de Laguna Amarga, on ens espera la furgoneta. Travessem el Riu Paine i ens dirigim al campament de
l’Hostería las Torres, on soparem i passarem la nit. La nostra
tenda està sola a la vora d’un torrent i envoltada d’arbres. La
foscor és total i fa un fred que pela. Esperem que no s’acosti
cap puma...!

Fauna de Torres del Paine: caiquens, còndor, guanac devorat pels pumes, guanacs, cignes de coll negre i nyandú
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Situació del Parc Nacional de Torres del Paine, Xile. Itineraris fets per l’entorn

Dissabte, 12 d’octubre de 2014
Itinerari: Campament de l’Hostería las Torres - Riu Ascencio - Refugi Chileno – Refugi las Torres - Campament de
l’Hosteria las Torres.
Recorregut: 16 km
Desnivell: 480 m

Descansem protegits sota un cobert i emprenem la tornada.
No es veu res a més de 70 m i la neu ha tapat el camí, però
finalment arribem al campament. Els que han baixat abans ho
han fet sota una pluja intensa i també s’han mullat.
Mentre sopem, els guies ens pregunten per què no hem
vingut a la Patagònia al novembre, quan el temps és millor.
Ens diuen que el trekking s’ha pogut fer pels quatre catalans
que hem vingut. Els expliquen que el 9 de novembre hem de
ser a Catalunya per a votar. En sentir això, tot i que coneixen
el que està passant al nostre país, es queden tots parats de
la nostra determinació.
Diumenge, 13 d’octubre de 2014
Campament de l’Hostería las Torres - Llac Pehoé - Campament Paine Grande (furgoneta i vaixell).
Itinerari a peu: Camp. Paine Grande - Llac Skottsberg Camp. Italià - Camp. Paine Grande.
Recorregut: 15 km
Desnivell: 175 m

La tenda al campament de l’Hostería las Torres

En sortir de la tenda, trobem el terra glaçat i la muntanya
envoltada de boires sota un cel insegur. Esmorzem i emprenem el camí que, passada l’Hostería las Torres (SW), creua
el Riu Ascencio i s’enfila pel seu vessant dret (NW). L’objectiu
d’avui és veure les Agulles del Paine i les seves verticals parets de 900 m; però ni el dia ni la visibilitat acompanyen. En
arribar al Refugi Chileno comença a nevar lleument. El grup
es divideix: uns decideixen baixar i altres volem continuar
fins on ens sigui possible arribar. Seguim pujant fins al Refugi las Torres, on només hi ha el guarda. Ens diu que el pas
al mirador és tancat i que no es permet pujar més amunt per
causa de la neu i la boira.

Avui ens traslladarem al Campament Paine Grande per a
visitar una altra zona del massís. Serà un viatge en furgoneta
i en vaixell que ens ocuparà mitja jornada. Fa vent i les muntanyes es mostren mig tapades per les boires. Pel camí ens
aturem per veure fauna: llebres patagòniques, un estol de
còndors aturats dalt d’un turó, etc. També farem parada al mirador del Llac Sarmiento, de color blau fosc, i al Salto Grande, una cascada on les aigües grises dels Llac Nordenskjöld
es precipiten al riu que omple el Llac Pehoé. Fa tant vent que
part de l’aigua es polvoritza abans d’arribar al fons.
A l’embarcador del solitari Puerto Pudeto només hi ha
un petit edifici amb un bar ple de gent prenent infusions.

Campament del Paine Grande

Camí del Refugi Chileno al Refugi las Torres
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Camí de la Vall del Francès

Llac i Glacera de Grey

A fora fa tant de vent i fred que no s’hi pot estar; a més,
hi ha dubtes que l’embarcació que creua el Llac Pehoé
pugui sortir. “Depende del capitán”, diuen. Al final, però,
salpem. Al cap de poc, les onades comencen a escombrar
la coberta del vaixell, que trontolla i salta sobre l’aigua
provocant els crits histèrics d’alguns passatgers durant
quasi una hora que durarà la navegació. Desembarquem
i anem al Campament del Paine Grande a deixar les bosses a les tendes que ja tenim parades.
El vent a terra ferma no és tan fort, així que decidim
fer la caminada a la Vall del Francès seguint el camí que,
vorejant el Llac Scottberg, puja vers el NE i s’endinsa a
la Vall del Francès, que s’obre entre el Paine Grande i
Los Cuernos. Les bromes no deixen veure els cims i les
glaceres penjades. A més, plovisqueja i desitgem arribar
al bosc per a ser a redós del vent. Fem cap al Refugi Italiano -on només hi ha el guarda- i tornem al campament
a bon ritme. Avui podrem dutxar-nos al refugi, on també
soparem força bé.
Finalment, anem a dormir a la tenda esperant que demà
el temps millori. Durant la nit, el vent udola i fa un fred
intens, però tenim bons sacs de dormir...!

El vent, tanmateix, segueix bufant fort. Avui, però, tenim
baixes; el company alemany té la cama dreta tocada des de
fa dies i la Marta ha passat la nit del lloro per algun menjar
que no li ha anat bé. Així que a la caminada d’avui serem cinc:
dos guies i tres excursionistes.
Sortim del campament seguint el camí de la Glacera de
Grey, que s’enfila (NW) per una àrida canal fins a un collet
que domina la Llacuna de los Patos. Per ponent s’estén el
Llac Grey, d’aigües grises, on suren blocs de gel de color blau
procedents del front de la glacera. Anem vorejant el Paine
Grande, que s’alça imponent al nord. El vent alça nuvolades
de neu a les crestes i veiem el glaç iridescent que cobreix les
crestes. Travessem boscos de lengas, els faigs patagònics, i
ens aturem al mirador de la Glacera de Grey. L’espectacle del
camp de glaç i el seu front és impressionant.
Tornem ràpidament al campament, ja que al migdia hem
d’embarcar novament. Avui el viatge en vaixell serà plàcid i
gaudirem de bellíssimes vistes sobre el conjunt del Massís
del Paine. Després, furgoneta fins a la petita i remota població de Puerto Natales; un viatge de 140 km travessant la
més verda i humanitzada Patagònia xilena.

El President Mas a la CNN el 14 d’octubre de 2014

A l’hotel de Puerto Natales, veiem les notícies de la CNN
i, quan parlen d’Europa, la notícia més destacada és sobre el procés català i la compareixença del President Mas
anunciant la consulta alternativa del 9N. No ens esperàvem
que en aquest racó remot del planeta hi hagués tanta gent
coneixedora del que està passant a Catalunya.

Foto de grup camí de la Glacera de Grey

Dilluns, 14 d’octubre de 2014
Itinerari: Campament Paine Grande - Llacuna de los Patos - Llac Grey - Mirador de la Glacera Grey - Campament
Paine Grande.
Recorregut: 17 km
Desnivell: 510 m
Campament Paine Grande - Puerto Natales (vaixell i
furgoneta)
Per fi tenim un dia lluminós a Torres del Paine! En sortir de
la tenda veiem l’espectacle del sol il·luminant les glaceres i
les cantelludes crestes del Paine Grande, els cingles bicolors de Los Cuernos i les aigües blaves del Llac Pehoé.

			
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Marta Roig, Antoni Ferrando i Jin Sung Kim
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TERRA DEL FOC. Patagònia austral. Xile i Argentina

Travessia de l’Estret de Magallanes per la Primera Angostura amb el ferry Patagònia.

E

l dimecres 15 d’octubre a 2/4 d’1 del migdia traspassem l’Estret de Magallanes per la Primera Angostura amb el ferry Patagònia. El recorregut és
d’uns 20 minuts i ens durà a Puerto Espora per a iniciar el
viatge a Terra del Foc.
El nom d’aquesta regió ve donat per Hernando de Magallanes, quan el 1520 va descobrir l’estret que comunica
els oceans Atlàntic i Pacífic, el qual porta el seu nom. Al
llarg de l’exploració i travessia de l’estret, podien observar, a la nit i a la part sud, focs i fumeroles enceses; per
això va denominar la zona com a Terra dels Focs. Eren els
campaments dels nadius de la zona, els ones o selknam,
que vivien de la caça, sobretot del guanac, amb el qual,
a més d’alimentar-se’n, es vestien i es calçaven amb les
seves pells.

En el tractat de 1881, la frontera entre Xile i l’Argentina
en aquest sector va quedar ben definida i en línia recta
fins al Canal Beagle; tot i així, hi ha hagut conflictes fronterers entre ambdós països al llarg dels anys.
El desembre de 1978, pel desacord de l’Argentina
d’acceptar un Laudo Arbitral dictat el 1977 per a les illes
Picton, Lennox i Nueva, al Canal Beagle, les quals quedaven en zona xilena, va estar a punt d’iniciar-se una guerra
entre els dos països, la qual es va evitar per la mediació
del Papa Joan Pau II.
A Terra del Foc, però, no es va poder evitar que part del
seu territori quedés sembrat de mines antipersona durant
el govern del dictador Pinochet. Les tres illes en conflicte
quedaren minades i la zona fronterera del sector de Magallanes, també.

Estancia Las Hijas el dia que hi vàrem arribar sota un cel canviant i típic. Feia dos dies que encara hi havia hagut neu.
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Itinerari seguit des de Puerto Espora (Primera Angostura) fins a Ushuaia.

El 2 de març d’enguany, 2015, els ministres de defensa
dels dos països declaraven l’ Illa Gran de Terra del Foc
lliure de mines antipersones. El compromís és que la zona
quedi totalment desminada l’any 2020. En el trajecte que
ens duria a la frontera amb l’Argentina, a l’alçada de San
Sebastián, vàrem poder veure a mà dreta de la carretera
una zona tancada amb un rètol de “Perill: Zona Minada”.
Ens va agafar desprevinguts; a mi, em va semblar que no
podia ser. Com que no hi havia gaires rètols, no vaig tenir
temps de fer cap fotografia.
Seguim en terres xilenes per la Ruta-257, que en bona
part és de rípio o grava menuda encara per asfaltar. Molts
dels camions que transiten per la zona porten una reixa

Entrada a l’Argentina pel pas fronterer de San Sebastián

protectora al davant per a evitar que les pedres que puguin sortir projectades pels altres vehicles que hi transiten trenquin el vidre. Com que és una carretera xilena
de pas cap a la zona de Terra del Foc de l’Argentina,
no és una prioritat per als xilens tenir en bones condicions aquest tram d’uns 200 km, que enllaça la frontera
de San Sebastián amb la carretera N-3 que porta a Río
Grande i fins a Ushuaia, ja en terres argentines.
Una vegada en terres argentines, vam tenir ocasió de
veure plantes d’extracció de petroli. Sembla ser que el
5% de les extraccions de petroli i el 20% de les de gas
de l’Argentina surten de la zona de San Sebastián de
Terra del Foc.

Punt d’extracció de petroli a la Terra del Foc argentina
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Estancia típica de la Terra del Foc

La carretera ressegueix, en bona part, la costa atlàntica,
mentre que per l’altra banda podem veure l’estepa de Terra
del Foc, petites llacunes i turons a l’horitzó.
Avui farem nit a l’Estancia Las Hijas, a uns 70 km de Río
Grande, la ciutat més poblada de Terra del Foc (uns 66.000
habitants) capital comarcal per a les estancias d’aquest
sector de Terra del Foc. Hi passarem de llarg, però tindrem
ocasió de veure el motiu del seu nom, el propi Río Grande
neix a la regió de Magallanes i l’Antàrtica xilena i desemboca a l’Atlàntic. Passada aquesta població, ens trobaríem
l’Estancia Viamonte, fundada pels germans Bridges, dels
quals parlarem en una altra ocasió. A la Ruta Provincial 16,
a 2 km de la cruïlla amb la Nacional 3, ens trobem amb
l’Estancia La Catalana, cosa que ens sorprèn gratament.
Seguim la pista envoltada de boscos joves de lengas Nothofagus pumilio, roure de Terra del Foc, o faig austral, de fulla
caduca i tronc rugós, cobert de llargues barbes de líquens
blanquinosos, que de lluny sembla un paisatge nevat.
Arribem amb el petit bus a l’ Estancia Las Hijas, on ja ens
espera la família Daniels, el Richard i la Carol, la seva senyora. Després de saludar-nos i donar-nos la benvinguda,
ens ensenyen les estances on dormirem avui, les quals es
troben en una nau reconvertida de forma austera, polida i
agradable, on antigament feien vida els peons que treballaven a l’estancia. A l’entrar, ens trobem amb els serveis
comuns i una estufa de llenya que escalfa el nou edifici,
compartimentat en petites habitacions on hi ha una llitera
de dos llits, llençols i un sac de dormir. Hi deixem les bosses
de viatge i les motxilles i anem cap on ens esperen, en una
zona a l’aire lliure molt acollidora que han habilitat per a
atendre els clients mentre preparen el sopar: un corder sencer a l’ast amb brases de llenya de nyire. Mentre la Carol
està fregint unes empanades farcides de verduretes i carn
picada preparades pel Richard, les quals ens mengem molt
de gust acompanyats per tots dos, xerrem amb el Richard,
que està atent al rostit i a la nostra curiositat. Ens explica la
història de la finca.
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Las Hijas va ser fundada per César Vallejos, un autèntic
pioner que el 1926 la va crear a partir de la concessió
de 10.000 Ha de terres ermes, prats i boscos que havia
obtingut del govern. Tots els edificis de l’estancia són totalment de fusta dels boscos de la pròpia finca i serrada
en el mateix lloc de la construcció de les naus pels mateixos propietaris i treballadors. A la pregunta de com és
que totes les estancias són semblants, ens comenta que,
entre veïns, s’ajudaven els uns als altres i que, per les
necessitats de l’empresa, seguien el mateix patró.
El nom de l’estancia és en honor a les seves filles, que
ell, vidu, va haver de pujar juntament amb la institutriu
Catalina, amb qui va contraure matrimoni quan les seves
filles ja eren casades.
Amb la mort de César, la seva dona, Catalina o Dolly,
com tothom la coneixia, s’ocupà de continuar l’empresa
i, a la mort de Dolly, va continuar el seu nebot Richard,
el qual, amb la seva dona Carol, són els que regenten
l’Estancia Las Hijas actualment.
En els millors temps havia arribat a tenir milers de caps
de bestiar oví, com moltes de les propietats de la zona.
Ara bé, amb l’entrada de noves fibres sintètiques i amb la
competència de Nova Zelanda i Austràlia, baixaren els
preus i això obligà els propietaris a qüestionar-se un canvi
d’estratègia. Actualment, moltes de les estancias han
obert les portes al turisme i s’estan plantejant de canviar
la cria de ramaderia ovina per la bovina. Ens comenten
que tenien grans problemes també amb els gossos salvatges, que maten les ovelles, però que no s’atrevirien
tant a atacar les vedelles i les vaques. El cas és, em sembla, que el recurs del turisme està modificant els usos de
les finques.
Una tarda molt agradable i interessant, la qual ens va
introduint en el coneixement de la vida intensa i dura dels
habitants d’aquestes grans propietats. En Richard Daniels
i la Carol varen ser uns bons amfitrions, amb una història
pròpia i enigmàtica al darrere.
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La Carol, argentina i mare de quatre fills, de petita
havia emigrat amb la seva família a Austràlia, on encara
viu la seva mare; però va tornar de jove a la seva terra
natal per conèixer la família que hi tenia i, li va agradar
tant, que s’hi va quedar. Allí va conèixer el que ara és el
seu marit, el Richard, d’origen anglès, nebot de Dolly, la
segona muller de César Vallejos.
Al preguntar-li per l’estancia veïna La Catalana, ens
explica que recorda que, quan era petit, la senyora
d’aquesta estancia, tot i que no era catalana, els portava
crema catalana en una lletera i cremava el sucre amb un
ferro roent.
Després hem sabut que Josep Pla, en el seu llibre
Tres Senyors, a través de l’entrevista que va fer el 1960
a Jacint Puget Munt (1879-1969), relata la història i els
records d’un dels tres senyors: un senyor de Terra del
Foc. Per aquest llibre, hem sabut que la mestressa de
La Catalana era francesa. En parlarem al recull de publicacions.
L’endemà, dijous dia 16, després de passar una nit
molt tranquil·la, el fill més jove ens fa una demostració
de l’habilitat dels gossos per conduir els ramats de bens
als corrals.
Continuem el trajecte retornant per la pista fins a la
N-3, que seguirem fins a Ushuaia passant per extenses
estepes, boscos i turberas. Després d’una bona estona
seguint el Llac Fagnano, trobem el Llac Escondido, des
d’on pujarem al Paso Garibaldi, a 450m sobre el nivell
del mar. És l’únic pas asfaltat que travessa els Andes
a la Terra del Foc i que permet arribar a Ushhaia per
carretera. Fins a l’obertura d’aquest pas, només s’hi
podia accedir per mar o per senders de muntanya.
No cal dir la importància i complexitat que va tenir la
construcció d’aquesta carretera per a comunicar les dues
poblacions més importants de l’Illa Gran de Terra del Foc,
Rio Grande i Ushuaia, totes dues arran de mar.
Luis Garibaldi Honte, fill d’una dona indígena manekenk
que es deia Honte, va donar a conèixer el pas. Orfe de
pare i pujat per la seva mare i l’àvia, és aquesta la que li
va explicar que per aquell coll travessaven les muntanyes
els indígenes selknam.

Rètol del Pas Garibaldi, a la carretera d’Ushuaia

Segons explica l’historiador Domingo Gutiérrez, quan
Luís Garibaldi tenia onze anys se’n va fer càrrec un capellà italià, José Stroppa. Es comunicaven amb l’argot
cocoliche, una barreja d’italià i castellà. Un dia, després
de demanar-li que portés aigua a la cuina “gare balde,
e traiga l’aiqua” va decidir anomenar-lo al noi Garibaldi,
conegut fins aleshores pel nom de Paka. Garibaldi va
ser un ona o selknam molt considerat per ser bon treballador, poc parlador i gran coneixedor de la zona. Recomanat per l’enginyer Enrique Azzaro, va treballar per a
l’empresa Vialidad Nacional en la zona de Río Grande.
L’any 1963 va ser candidat a regidor en aquesta ciutat,
on va morir el 1981.
Després d’aturar-nos al mirador d’aquest pas, on podem observar els llacs que hem recorregut i les muntanyes nevades que els envolten, ens trobem ja a pocs
quilòmetres d’Ushuaia, on recorrerem els boscos de
coigües i nyires, les illes plenes de flora i fauna de la
Terra del Foc, estancias destacades i coneixerem noves
històries.
Marta Roig
El Llac Escondido, camí d’Ushuaia
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Espai Obert

Calor d’estiu

F

regadissa amiga, que anuncies amb platejada ovació l’arribada.

S’obre el dia a una estona de gaubança. Aixequeu el cap al cel, sense
por, amb confiança, que arriba l’alenada per a fer més suportable la jornada. A
l’hort, el padrí atura l’aixada, es treu un mocador brut i arrugat, que es passa
per la cara i, encara, tanca els ulls i el veus que respira amb delectança.
Sort que bufa, avui gens malastruga... Ja ets aquí, amatent , gran ventall
d’aquesta contrada. “Ja puja. Tapeu la canalla!”... No, avui no cal, que el cos es
deleix per omplir-se a vessar del vent de la tarda.
Els pollancres del riu senten el bres de la marinada. Per fi es fondrà
aquesta intempestiva bonança.
Elisenda Rosell
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Natura i Paisatge
LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
RAVENISSA GROGA

LLICSÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:
Tipologia: 		

Nom comú:
Nom científic:
Família:
Tipologia:

Llicsó, lletsó o dent de lleó
Taraxacum officinale
Asteràcia
Herbes amb flor

Ravenissa groga o ravegalla
Erucastrum nasturtiifolium
Cruciferae
Herbes amb flor

Ravenissa groga i detall de la flor. Vallferosa, abril 2015

T

ambé és una de les herbes més comunes de les
nostres contrades, tant o més que el llicsó. Ambdues les podem trobar barrejades ja que comparteixen hàbitat i, encara que són molt habituals en conreus o terres remogudes, no estan lligades únicament
a aquests terrenys, sinó que també es troben en llocs
assolellats de terres rocalloses o als codolars dels rius.
La ravenissa pot formar poblacions molt nombroses, tolera molt bé la secada i és indicadora de sòls alcalins.
No es desenvolupa a més de mil metres d’altitud.
Té l’aroma d’un rave i per això rep el nom de ravenissa.
És una planta erecta i ramificada, normalment més gran
que el llicsó. Ambdues tenen les fulles molt similars, retallades en segments molt marcats, encara que la flor
és ben diferent. La floració és progressiva de baix a dalt
i, a la mateixa planta, trobem flors i fruits ja madurs. La
flor groga de la ravenissa s’agrupa en gotims. Cada flor
està formada per quatre pètals, quatre estams i un gineceu, els quals al fecundar formen els fruits en forma de
tavella llarga i estreta amb una sola renglera de llavors.
De forma molt similar a la de les cols i bròquils, els raves o la colza, les tavelles es van distribuint al llarg de
la tija a mesura que la planta creix.
Les fulles són comestibles. Ja es menjaven a l’antiga
Grècia bullides o amanides, però aquesta planta conté
glucosinolats, els quals -tot i tenir propietats anticancerígenes- poden provocar irritacions de les mucoses intestinals. Per aquesta mateixa raó, no és recomanable
donar-la al bestiar ja que podria disminuir el creixement
del animals i també la producció de llet, a la qual també
pot passar el fort gust de la planta.

Llicsó amb flor i plomall, i detall de la fulla. Vallferosa, abril 2015

A

questa és una planta silvestre molt comuna a gairebé tot el nostre territori, que apareix per les vores
de camins, de camps i erms. És de fàcil reconèixer
per les seves fulles de lòbuls triangulars molt retallats, de
color verd clar, que surten a nivell del terra i conformen la
planta de manera circular. Les seves flors són compostes, petites i de color groc daurat. Surten al capdamunt
d’una tija llisa en forma de tub. La planta floreix, sobretot,
a la primavera, però pràcticament podem veure-hi flors tot
l’any, les quals, al madurar, formen una bola de plomalls
molt delicats que es desprenen amb una bufada de vent.
Quan culls la flor o una fulla, deixa anar una saba lletosa
i amarga, d’aquí el seu nom popular.
És una planta totalment comestible, des de les arrels
a les fulles i les flors. Molta gent en collia en temps de la
Guerra Civil per a menjar-la amb amanides. És molt nutritiva, rica en vitamines i minerals, per la qual cosa també
era molt utilitzada com a farratge per als conills que es
criaven a casa.
Des de temps antics, se li coneixen moltíssimes propietats medicinals. De fet, el seu nom científic significa
“remei de malalties”, que ve dels vocables grecs “taraxos”
-que vol dir malaltia- i “akos” -que vol dir remei. És diürètica, laxant, depurativa... En fi, una planta amb un gran potencial, a la qual, avui en dia, pràcticament ningú fa cas.

Joan Castro
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EN BTT PELS MONEGRES
Viatgem fins al cor d’Aragó per a explorar, amb les nostres BTT, la comarca d’Els Monegres. Els Monegres és una vasta plana
molt àrida i accidentada al mig per la Serra d’Alcubierre. El seu nom ens evoca un territori desolat, erm, monòton i desèrtic.

Jubierre, Tozales de los Pedregales

D

e fet, el mot Monegres és una conjunció de les paraules «Monts Negres» i fa referència a com de fosques
es veien les seves serres i turons quan antany eren
cobertes de pins, alzines i savines. La desforestació causada
per a obtenir-ne fusta, unida als forts vents, l’escassa pluviositat i temperatures molt altes a l’estiu, van fer que el terreny
perdés qualsevol oportunitat de regenerar-se. Avui els Monegres és sinònim de territoris somorts, d’erm monòton, de
desert. Tanmateix, no ho és tant com ens pensàvem abans
d’anar-hi: hi ha una xarxa de canals que subministren aigua
per a regadiu a molts dels camps de conreu, bàsicament de
cereals. Vam travessar algunes zones boscoses i hi ha moltes llacunes i basses, que formen el conjunt endorrèic més
important d’Europa.
La nostra ruta de dos dies per Els Monegres arrenca del
poble de Sariñena, situat només a 281m sobre el nivell del
mar, en plena depressió de la conca de l’Ebre; és la capital
de la comarca. Sortim del poble en direcció oest, passem vora
la seva llacuna, una gran extensió d’aigua de 8 km de perímetre,
d’origen endorrèic, que alberga força diversitat d’aus de forma esporàdica o permanent. Per la seva importància aquest lloc va ser
declarat Refugi de Fauna Silvestre.
Veiem al sud la serra d’Alcubierre, encarada de nord-oest a sudest, on es distingeix amb prou feines el cim més alt dels Monegres
i primer objectiu de la jornada: el vèrtex de Sant Caprasi (811m).

El Canal dels Monegres permet regar 110.000 ha.

Anem per un entramat de pistes entre extensos camps
de sembrats, tots verds en aquesta època de l’any. Passem
per davant de la cartoixa abandonada Nuestra Señora de
las Fuentes, construïda al segle XVIII en estil barroc; el seu
interior conté nombroses pintures murals de remarcable valor. Fou declarada Bé d’Interès Cultural i Conjunt Històric
Artístic el 2002, però actualment roman abandonada i en
estat ruïnós.

Cartoixa Nuestra Señora de las Fuentes

Vèrtex de Sant Caprasi
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A la primavera, els camps de sembrats envaeixen de verd tot el paisatge.

Poc després de la cartoixa, arribem a l’ample Canal d’Els
Monegres, pel qual discorre l’aigua que permet regar 110.000
ha d’aquest àrid territori; fet que el converteix, quant a superfície regada, en el primer sistema de regadiu de la conca
hidrogràfica de l’Ebre. El seguim en direcció oest per la vora
durant uns quatre quilòmetres fins a trobar la carretera HUV8112. Des d’aquí, prenem direcció sud-oest. Per pistes
a través de camps de cereals anem encarant-nos decididament cap a la Serra d’Alcubierre. Travessem els darrers
camps i, tot seguit, ens endinsem en terreny boscós. Per
pendents de vegades força redreçats, assolim el vèrtex de
San Caprasi, coronat per l’ermita que li dóna el nom. Al seu
costat s’alça imponent una torre d’antenes de telecomunicacions. Es divisa un extens panorama d’angostos i esquerps
barrancs amb escassa vegetació, en els quals es veuen coves, algunes encara habitades per moderns eremites.

Continuem, desfem el darrer tram per a enllaçar una pista
per la qual tirem cap a l’est durant deu o dotze quilòmetres.
Rodem per la carena de la Serra d’Alcubierre o bé molt
a prop pel vessant sud, en contínues pujades i baixades
per un terreny agrest i pedregós. El panorama és dramàtic,
solcat per profunds barrancs que deixen a la vista un sens
fi d’estrats de roques calcàries i marges d’argiles guixenques. Més a l’est resseguim gairebé pel llom, en direcció
sud, la Serra de Monegrillo, on hi ha un mirador en el
qual val la pena aturar-se per a contemplar l’espectacular
Barranc de Bujal, aprofundit en una estructura geològica
sensiblement horitzontal. Davallem fins al Coll de La Escalera. Encara uns dotze quilòmetres més entre conreus ens
duen al final de la primera jornada: Castejón de Monegros,
on destaca, a dalt d’un altiplà, l’única torre que queda del
seu castell medieval.

Abocant-nos sobre el marge del camí, ensopeguem amb els primers barrancs de Jubierre.
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En la segona jornada, anem de retorn a Sariñena per la
zona de Jubierre. Continuem la ruta per pistes força bones
i terreny molt pla entre camps de sembrats, alguna nau d’ús
agrícola i algunes plantacions d’arbres per a fer-ne fusta:
nogueres i cirerers que s’alcen ben arrenglerats a poca distància els uns dels altres són una alternativa a l’agricultura
tradicional.

L’acció de l’aigua descobreix la història geològica d’aquests
paratges: fonaments d’argiles toves suporten pesades franges rocoses, fins que el pas del temps dicta sentència inexorable i llavors tot s’ensorra.
Retrocedim un bocí per a davallar cap al fons d’aquests
barrancs. Ens endinsem en uns paratges realment espectaculars. Jubierre és un laberint de tossals i barrancs d’argila i
pedra que, erosionats durant anys per l’aigua i en vent, han
adquirit curioses formes. El paisatge recorda el Far West.
Deixem aquesta bonica zona i continuem rodant per
terreny força planer entre camps agrícoles. Passem pel
poble d´Albalatillo, on ens aturem per a contemplar unes
cigonyes en el teulat del campanar de l’església. Uns
quants quilòmetres més i arribem a Sariñena, on acabem
aquesta bonica i interessant volta pels Monegres en BTT.

Rodem a través de Jubierre. Sembla el Far West.

Després d’algunes pujades, arribem a uns altiplans des dels
quals es divisa el sorprenent paisatge de la zona de Jubierre.
Des de dalt, abocant-nos sobre el marge del camí, ensopeguem amb els primers barrancs, amb les seves viseres de
roca penjants en precari equilibri sobre tones de terra somorta.
Joan Guasch i Murtra

Fonaments d’argiles toves suporten pesades franges rocoses, fins que el pas del temps dicta sentència inexorable i llavors tot s’ensorra.
Cartografia emprada: MTN50 fulls 356-357-385-386 Centro Nacional de Información Geográfica.
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Recull de publicacions

E

l llibre que avui presentem relata la vida de dos
senyors, dos dels germans Puget. Una narració
esplèndida de Josep Pla d’Un senyor de Barcelona i Un senyor de Terra del Foc. Les narracions són extretes de l’edició de l’Obra Completa de Josep Pla, volum
19, Tres senyors, en la qual, a més, hi havia una biografia
de l’escultor Albert Llimona. La fotografia de la portada,
segons s’indica a la publicació, és treta d’Un senyor de
Barcelona (Destino 1951) i creiem que és la casa i el jardí que tenia la família Puget a Manlleu
Un senyor de Barcelona és la vida de Rafael Puget
Munts (1873-1945) narrada per ell mateix a Josep Pla
abans de morir. Fou l’hereu de les propietats i els negocis d’una nissaga originària de la Cerdanya francesa -el
seu avi, era d’Osseja- i establerta a Manlleu. L’avi inicià
una petita empresa tèxtil familiar a Vic, fent funcionar una
màquina de filar i teixir amb l’impuls d’ una sínia accionada per una rècula de mules; més endavant, el 1844,
comprà un saltant d’aigua a Manlleu, va vendre les mules
i va continuar amb la indústria de filats, aquest cop impulsant la maquinària amb energia hidràulica del saltant.
Aquest fet comportà que la família s’establís a Manlleu.
Tingué la iniciativa i bon fer d’enviar el seu fill Rafael -que
serà el pare dels dos senyors- a Anglaterra a estudiar
la indústria tèxtil més avançada de l’època. Quan tornà,
sabia parlar i escriure anglès i francès.
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Dissortadament, poc abans de sortir editada en castellà
Un senyor de Barcelona (1945), Rafael, el seu protagonista, morí sense poder veure la narració de la seva vida plasmada sobre paper, cosa que va doldre molt Josep Pla.
Al pròleg de la 1a edició catalana, l’autor diu: Ara aquest
llibre apareix en la llengua en què fou parlat, pensat, planejat, elaborat i, en definitiva, escrit. Tinc la impressió
que aquesta versió -l’única original- s’acosta a la realitat
autèntica.
Avui, però, ens centrarem en la vida de Jacint Puget
Munts, protagonista d’Un senyor de Terra del Foc.
El 16 d’octubre de 2014, de camí cap a l’Estancia Las
Hijas en el nostre viatge cap a Terra del Foc, vàrem tenir
la sorpresa de trobar-nos amb l’Estancia La Catalana i,
investigant sobre qui devia ser el fundador d’aquesta propietat, vàrem trobar el llibre de Josep Pla Dos senyors.
Josep Pla havia articulat la història de Jacint Puget, propietari original de l’Estancia La Catalana, en el llibre Un
senyor de Terra del Foc. Era obligat, doncs, incloure’l en
aquest butlletí on parlem de la Patagònia, ja que el protagonista ha resultat ser, com diu Josep Pla en el prefaci
del llibre, un personatge autèntic i amb una personalitat
tal que el va dur a viure d’una manera molt singular, tant
per la seva actitud agosarada, com per les particulars opinions que no s’està de pronunciar, com per les amistats
que contrau al llarg de la seva estada a la Patagònia i que
poden semblar contradictòries pel seu estatus social.
Josep Pla, en el prefaci, ens fa avinent que la tècnica narrativa que utilitza per tal de no perdre l’autenticitat
del personatge és deixar esplaiar el narrador fins que
l’escrivà quedi en segon o tercer terme, pràcticament eliminat. Posa en dubte si la decisió ha estat o no encertada, però creiem que ha estat del tot aconseguida, per tal
com, per al lector, qui parla i qui ha portat a cap el llibre
-com diu Pla- és el propi Jacint Puget.
Jacint Puget (1879-1969) estava acostumat a la vida
i bones maneres de la seva família benestant de Manlleu, de la qual no era l’hereu. Així, en un moment donat
s’adonà que, dedicant-se a la indústria dels filats, mai
no podria fer un capital per a poder viure de renda, que
és el que volia per a poder casar-se i anar d’ací d’allà
tranquil·lament.
Pel que es dedueix de les seves cròniques, fou un home
singular, pioner i emprenedor. A la mort del pare el 1888,
la família es traslladà a viure a Barcelona; el 1896 es matriculà a la universitat, però l’any següent, després de diverses desavinences amb un professor, tornà a Manlleu
per a fer pràctiques a la fàbrica familiar de filats.
El 1900, amb el segon dels seus germans, viatjaren a
França i Anglaterra per tal d’estudiar el sistema de treball de les fàbriques de filats d’Anglaterra i implantar-lo a
Manlleu. Tanmateix, el projecte fracassà i, després d’una
vaga important, traslladaren la fàbrica a Navars i obriren
despatx a Barcelona per a vendre el fil.
Fins al 1914 treballà i féu vida social a Barcelona; eren
uns anys de joventut i de gran afició a l’excursionisme,
l’escalada i l’esquí. Amb un amic, recorregueren els Pirineus: la Pica d’Estats, la Maladeta, el Coma-lo-Formo…
un foll dels Pirineus -diu ell mateix- i amant de la natura.
Això l’ajudarà més endavant a descobrir i valorar noves
terres i paisatges.
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Estancia La Catalana a la Patagònia argentina, 16 d’octubre de 2014

El seu amic Canela l’engrescà per a anar a fer fortuna a la
Patagònia, una terra, en aquells moments, de grans oportunitats. El maig de 1914, als 35 anys, s’embarcà cap a la Patagònia en un llarg viatge: Buenos Aires, San Julián, Puerto
Mandry, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Puerto San
Julián i Punta Arenas; aquí li comentaren la semblança que
tenen els canals i fiords xilens amb els de Noruega i, mentre esperava que passés l’hivern, s’embarcà altre cop en
el Vapor Magallanes per a descobrir aquella natura verge,
agresta i salvatge. Traspassà per primera vegada els Andes i descobrí la meravella de Bariloche, tan diferent ara
de quan ell la recorda. Durant el viatge, visqué moments de
forts impactes que anys més tard explicaria amb detall. De
retorn a Xile, s’assabentà de l’esclat de la guerra a Europa i,
a l’octubre, tornà a Barcelona i deixà els negocis que havia
iniciat a San Julián en mans del seu amic Canela.
Després de fundar la primera Estancia La Catalana prop
de San Julián, a la Patagònia, i d’uns anys de treball intens
i plens de vicissituds, -que queden esplèndidament narrats
en el llibre- a final de 1918, acabada la Primera Guerra Mundial, vengué la propietat i s’estigué uns anys desvagat per
Río Gallegos i San Julián. S’implicà llavors en la vida social
i política del moment, que foren anys de crisi i moviments
socials a tota la Patagònia. Tingué relació amb personalitats
polítiques i militars, però també amb persones implicades
en els moviments obrers, fins al punt de fer-se amic d’un cap
important del moviment obrer que, més tard, seria afusellat
per les tropes del Coronel Varela, el repressor del moviment
obrer de la Patagònia.
El 1922 tornà a Barcelona amb el propòsit d’oblidar la Patagònia i, durant tres anys, formà part dels rendistes de Ciutat
Gran. Viatjà per la costa francesa i italiana, i Mallorca. Va tenir tracte amb l’elit cultural del país. Tanmateix, se’n cansà i
va tornar a l’Argentina el 1925 amb la vista posada a Terra
del Foc per tal de poder adquirir una propietat millor que
l’anterior per a la ramaderia. Va comprar un lot que havia pertangut a l’Estancia Viamonte. Mentre esperava poder
instal·lar-se a la nova finca i iniciar la construcció de l’estancia,
tornà a Europa, aquesta vegada a Bordeus, per a casar-se.
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Retornà amb la seva muller i començà de nou a construir
els accessos, pistes i ponts, a filferrar, plantar i a edificar
les diferents naus per a les instal·lacions i l’estada dels
peons, capatassos i per a ells mateixos. Van resultar ser
temps difícils a causa de la relació amb estancieros ja
residents i per les condicions climàtiques de la zona.
Al llarg del llibre, Puget enalteix els colons i propietaris britànics per la seva noblesa, així com els escocesos per ser grans ramaders dedicats al treball per sobre
l’especulació que es produirà més tard.
Creu que la corrupció a la Patagònia va venir donada
per la intervenció del govern. El 1917, per un decret del
polític Hipólito Irigoyen, es van donar per caducades les
llicències que havien concedit als britànics, els quals havien engegat amb tant d’esforç l’economia d’aquella zona
oblidada. Això provocà que s’iniciés la mala maror i les
terres caiguessin a mans d’especuladors.
Un llibre del tot recomanable, una visió de la història
d’uns anys tumultuosos a través d’un català singular
i molt interessant que narra moments del segle passat
d’una manera molt real i, sobretot, viscuda.

Marta Roig

Notícies
NOU ITINERARI GEOLÒGIC DEL BOSC DE POBLET

E

l dissabte dia 23 de maig, al Paratge Natural de Poblet, es va inaugurar un nou itinerari geològic que
comença i acaba a l’Àrea de lleure de la Roca de
l’Abella. Passa per la Vall de Castellfollit i s’enfila al Roc de
Ponent, per tornar, finalment, pel Barranc de les Fargues.
Al llarg de l’itinerari es visiten pedreres de granit i mines de
barita, on hi ha instal·lats panells explicatius.

Vam sortir passades les 9h i vam fer cap poc després de
les 13h. A l’arribar a l’Àrea de lleure, ens esperava un oportú
refrigeri que va acabar d’arrodonir l’activitat.
Es tracta d’un itinerari circular senyalitzat, d’unes 4 hores
de durada, amb 385 metres de desnivell i 8,1 quilòmetres de
recorregut. Els responsables del Paratge Natural l’han qualificat de dificultat alta pel fet que transcorre, parcialment, per
l’encara inestable tartera del Roc de Ponent.
El Paratge Natural ha posat a disposició dels usuaris
un detallat fulletó amb un mapa esquemàtic i explicacions
d’interès.

NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ

E

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

Montse Artiga Roig
Marc Martí Munyós
José Ángel Castro Nogales
Marc Vendrell Mitjans
Alba Prunera Ballesté
Miquel Ángel Vall Permiquel
Benvinguts!
Pujant per la tartera del Roc de Ponent

La inauguració va consistir en una sortida guiada. Va
comptar amb més de trenta participants, entre els quals hi
havia diversos companys de la Secció Excursionista.
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