CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ - SECCIÓ EXCURSIONISTA
Butlletí 27- octubre, novembre, desembre de 2015

La Vall del Riu Madriu, Andorra.

Sumari

EDITORIAL
			

ÈXODE ESTIVAL

E

i! Quants dies sense saber res de tu! Com estàs? Com ha anat
l’estiu?
-Bé! Estic content de com han anat aquests mesos. Hem arribat
fins aquí, estem sans i estalvis... Què més podem demanar? Ja veig que
tu també has fet un bon viatge!
-Sí, no ha estat una excursió com les habituals. Aquest cop hem fet una
bona ruta, hem batut el nostre rècord. El nostre itinerari ha estat de molts
i molts quilòmetres, hem travessat uns quants països... Hem vist paisatges naturals i humans. A banda d’això, res; érem de pas i ens interessava
avançar... I vosaltres, heu tingut bon temps?
-El temps bé, però, com que han estat tants dies, hi ha hagut una mica
de tot, fred al vespre, pluja, nits d’estels, calor del migdia... Heu tingut
alguna aventura emocionant?
-Prou, prou! Cada nou dia era una aventura; camins estrets, camins
barrats, saltar tanques, passar-les per sota, esquivar policies... I vosaltres, els nens com ho han viscut?
-Els nens fantàstics: han aguantat com a herois! Portava la nena de
sis anys agafada de la mà i caminava i caminava. Ella amb la nina ben
agafada al braç ja estava contenta. Si haguessis vist com li parlava i
l’acaronava. I el petit, el duia al coll; ara l’aguantava amb un braç, ara
amb l’altre, i així un dia després de l’altre. No rondinava, crec que, encara que no parli gaire, entenia la situació. I vosaltres, heu anat sols?
-Home, de sols, res de res, que ja ho saps! Érem uns quants centenars,
milers... riuades de gent caminant. De casa, a més de la dona i els nens,
també han vingut els pares i mon germà. Ell rai, com que és jove, no li
ha suposat tant esforç; però els pares, ja és una altra cosa. Al pare, li
va sortir mal al peu i sort que vam aconseguir un bastó que l’ha ajudat a
poder seguir i anar tirant... I quin ambient heu trobat, vosaltres?
-Amb tots els trencacolls que hem passat, sempre hi havia la part
positiva, el punt de llum. Com que érem tants, hem conegut molta gent,
cadascú amb les seves històries, pors, maldecaps i també projectes i
il·lusions. Mentre caminàvem, parlàvem i això ens ajudava a passar
l’estona. Alguns explicaven acudits, per això, fins i tot, podíem riure i
estar bé.
-I ara, noi, deixem enrere patiments i pors, sorolls esgarrifosos i plors,
runa i pobles destruïts, mort i un país buit.
-No hem estat covards, la nostra fugida ha estat la dels que tenen
l’esperança de trobar un futur millor, la dels que són capaços d’imaginar
poder viure finalment en pau!
-No hem format part d’un grup de ruta d’estiu, formem part de l’èxode
estival de Síria.
-En sé d’uns altres que també farien una sortida d’estat?
-Com vols dir?
-A veure si m’explico, que voldrien mantenir-se en el seu territori, però
tenir un estat propi, sense submissions innecessàries. Diu que ara votaran sobre aquesta qüestió.
-Que tinguin sort!!			
Ernestina Vallverdú
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Programa d’excursions

octubre, novembre, desembre de 2015

Diumenge, 4
d’octubre

Serra de Miramar. La Figuerola del Camp - Tossal Gros (Via
ferrada del Saltat de l’Aigua - opcional).

Diumenge, 15
de novembre

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac. Collada de l’Obac - Casa Nova de l’Obac. Exposició - Casa
Vella de l’Obac - La Torrota de l’Obac - Pou de Glac de Obac
- Collet Estret - Turó de Castellsapera. 939m - Avenc de Castellsapera - Coll de les Tres Creus - Font de la Pola - Coll de
Tanca - Cova Cort Fosca. Hospital de Sang - Coll de Boix Alzina Bonica - La Coma d’en Vila - Coll de Garganta - Ermita de Sant Jaume de la Mata - Coll d’Estenalles. Exposició.

Diumenge, 13
de desembre

Muntanyes de Prades – Vallclara.

Matinal

Tot el dia
(Autocar)

Matinal

Turó de la Pola. Serra de l’Obac
NOTES D’ORGANITZACIÓ
- El punt de trobada és a l’aparcament de la Font Baixa, a l’hora indicada en la ressenya de la sortida que s’envia als socis per correu electrònic.
- Una setmana abans de la sortida s’enviarà via e-mail una ressenya de l’excursió.
- Edat mínima per participar en l’activitat, 18 anys.
- 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 a extremitats, o corporals amb lesions des de lleus a mortals.
EL PARTICIPANT RECONEIX HAVER LLEGIT EL CONTINGUT DEL TEXT I HAVER REBUT RESPOSTA COMPRENSIBLE
ALS DUBTES PLANTEJATS DE L’ACTIVITAT INFORMADA
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Ressenyes de les darreres sortides
LA SERRA DE LA GRITELLA - COVA DE
L’ESGLÉSIA. Siurana. Muntanyes de Prades

diversos graus que hi donen accés; per migdia i per ponent,
els penya- segats del Riu de Siurana i del Barranc del Carcaix
completen els límits d’aquest altiplà siuranenc.
Es tracta d’una zona on domina la roca calcària i el bosc,
amb grans cingleres, agulles i barrancs vertiginosos, prop dels
quals es troben les ruïnes d’alguns masos que sorprenen per
la seva situació sobre la vora del Barranc del Carcaix.

Data: 6-9-2015
Itinerari: (1). Corral de l’Isidret - (2). PR-C 84 - (3). Coll
de la Vaca - (4). Grau Tallat - (5). Grau de l’Esteve - (6).
Mirador - (7). Pla dels Bassots - (8). Cova de l’Església (9). Mas de l’Extremenyo - (10). Alzines i ruïnes del Mas
de la Bàrbara - (1). Corral de l’Isidret.
Desnivell: 475 m
Recorregut: 11,5 km
Dificultat: baixa

* * *
			
Deixem els cotxes a l’aparcament que hi ha al davant de les
ruïnes del Corral d’en Pla, al peu de la carretera de Siurana,
1,5 km abans d’arribar al poble. Fa una temperatura agradable
i tenim un cel grisós que de tant en tant deixarà passar el sol.
Iniciem l’itinerari a les 9:08 seguint la pista que passa pel
davant del Corral de l’Isidret (NE). Caminats uns 300 m, fem
cap a una bifurcació per la qual passa el PR-C 84. Continuem
pel ramal de l’esquerra (NW) seguint les marques grogues i
blanques. Uns 400 m més endavant deixem la pista principal
i continuem pel PR, que es deriva a l’esquerra (SW). Arreu hi
ha restes de marges d’antics conreus. La pista planeja fins a
tocar del Barranc de les Fonstcaldes, on enllaça amb un corriol
que tomba vers el SW tot travessant el barranc. És el camí del
Grau Tallat. Aviat gaudirem d’una bella vista del Barranc de les
Fontscaldes, que s’obre al sud mostrant agulles esculpides en
la blanca roca calcària, cingleres i balmes que destaquen entre la verda pineda. Arribem al Coll de la Vaca (9:45), on hi ha
una bifurcació de camins. Continuem al front (SW) seguint les
marques del PR fins a trobar l’estratègic Grau Tallat, on hi ha
el camí empedrat que comunica la Serra de la Gritella amb el
Coll d’Esplugues. Ens aturem per a esmorzar tot contemplant
una panoràmica sencera de la Serra de Montsant, des de la
Morera fins a Albarca.
Baixem pel camí empedrat (N) fins al primer retomb, on
trobarem un corriol que segueix al front (N). És el Camí baix
de la Gritella, poc transitat, que seguirem pel mig d’un dens
alzinar. Pugem fort fins a trobar una bifurcació senyalitzada.
Deixem el Camí baix de la Gritella i seguim per la dreta (SE)
per a superar el Grau de l’Esteve. Dalt, fem cap a un camí
travesser que seguirem per l’esquerra (W) fins a un enlairat
mirador sobre el cingle (11:05), on gaudirem de vistes a vol
d’ocell sobre el Montsant, el Pantà de Siurana, el Racó del
Carletes i Cornudella.

L

a Serra de la Gritella està situada al SW de les Muntanyes
de Prades, entre els termes de Prades (NE) i de Cornudella (SW). El centre d’aquest sector és la bella i singular vila
de Siurana, que dóna una accentuada personalitat a la zona.
El petit i boscós massís calcari de la Gritella ateny 1.135 m
d’altitud i és format per un accidentat altiplà delimitat per ponent i tramuntana pels verticals Cingles de la Gritella, on hi ha

Serra de la Gritella. Mirador situat sobre el Grau de l’Esteve amb el Pantà de Siurana al fons
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Sobre les cingleres del Barranc del Carcaix

Tornem al camí travesser i el seguim planejant vers
llevant fins a la cruïlla del Pla dels Bassots (11:25). Continuem al front (E) en direcció al Mas de l’Extremenyo,
deixant a banda dreta el turó de la Marmolina. Passats
uns 550 m des del Pla dels Bassots, trobem a banda esquerra un corriol ben marcat; deixem la pista i el seguim
(NE). Creuem tres torrents i fem cap a una raconada boscosa que s’obre a banda esquerra del camí. Arreu hi ha
grans marges de conreu. Aviat es fa visible la Cova de
l’Església (12:00), una balma recòndita i amagada habilitada com a corral i habitatge precari. L’indret ja és esmentat en documents datats del 1488 i el 1516 i devia formar
part del Mas de l’Església, que ja existia l’any 1368.
Tornem pel mateix corriol fins al camí del Mas de
l’Extremenyo, pel qual baixem vers llevant seguint marques
blaves i grogues. Arribem a les ruïnes del mas (12:52), les
quals es troben en un paratge espectacular i dominant sobre les cingleres del Barranc del Carcaix. Ja existia al 1516
i fou habitat fins al 1945. Fins a les darreries del segle XIX
era conegut com el Mas Crivillé i del Verdo.
Seguim l’tinerari pel Camí de Siurana (S), que voreja
l’espadat amb belles vistes sobre el Barranc del Carcaix i
els esperons rocosos que s’hi aboquen. Fem cap a les ruïnes del gran Mas de la Bàrbara o de la Barba, que s’alcen
a la nostra dreta (13:30). El mas deu el seu nom a Bàrbara
Juncosa, muller del propietari, que va morir el 1731.

Foto de grup sota l’alzina del Mas de la Bàrbara

Aquesta casa va ser abandonada com a residència el
1944 a conseqüència de l’assassinat de Pere Juncosa, el
seu propietari, per part d’un grup de maquis conegut com
els Patacons, que actuava a les Muntanyes de Prades; segons la veu popular, cercaven joies amagades a la casa.
Posteriorment, l’alcalde de Cornudella es posà a investigar
el cas i també fou assassinat misteriosament el 1945; però
no s’acabà aquí la història: Camilo Morales, dentista de
Reus i cap de la Falange de la zona, va prometre aclarir els
crims, però ell mateix no trigà a ser mort en un enfrontament
a la Serra de la Llena.
Del mas, destaquen les seves alzines, una de les quals
coneguda com l’Alzina del Mas de la Bàrbara, ha estat declarada arbre monumental. Assoleix una alçada de 12 m i té
3,27 m de perímetre a la soca; això és: 1,04 m de diàmetre
equivalent.
Tornem per l’ampla pista que surt de davant del mas, la qual,
vers el SW i de baixada, ens porta de nou a l’aparcament del
Corral d’en Pla (13:55).
De tornada a l’Espluga, alguns companys ens aturem a fer
la primera tertúlia de la temporada al bar del Casal.

Antoni Ferrando Roig
Fotos: Antoni Ferrando i Marta Roig
Notes històriques extretes del llibre:
Siurana de Prades. 1995. Ramon Amigó i Anglès
i de Cornudella blog. cat
Ruïnes del Mas de l’Extremenyo
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LA VALL DEL RIU MADRIU
Pirineu d’Andorra
Data: 20-9-2015
Itinerari: (1). Inici del Camí de Muntanya. Ctra. de la Plana (2). Entremesaigües - (3). Bordes de Ràmio - (4). Refugi de
Fontverd - (5). Prat d’Estall Serrer - (6). Pla de l’Ingla. Retorn
pel mateix camí.
Desnivell: 1.040 m
Recorregut: 16,4 km
Dificultat: baixa

Una cascada del Riu Madriu

El llarg camí empedrat que farem per la Vall del Riu Madriu
ens remet, per la seva situació estratègica, a un passat de
contrabandistes i de diverses activitats rurals, principalment
l’agrària i també la ramadera. Aquestes activitats humanes
són ben presents en molts punts del recorregut, on trobem
restes de cabanes, feixes delimitades per marges de pedra
seca, tanques, recs, etc. També hi podem trobar els meners
(mines) de la Maiana i de Claror, així com nombroses carboneres situades dins del bosc.

Camí empedrat entre avellaners

L

a Vall del Riu Madriu és d’origen glacial i està situada
al sud-est del Principat d’Andorra. La formen la conca
del Riu Madriu i els seus afluents principals, el Perafita
i el Claror. Pel seu valor paisatgístic, històric i natural, el juliol
de 2004 va ser declarada Patrimoni de la Humanitat en la
categoria de béns culturals.
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Refugi lliure de Fontverd

Boscos de pi negre a la Vall del Riu Madriu

L’autocar ens deixa al Km 7 de la carretera de la Plana, on
iniciem el camí empedrat conegut com Camí de Muntanya
(GR 7). Són les 10 del matí i, amunt que fa pujada, ja que
l’itinerari superarà els 1.000 m de desnivell fins al Pla de
l’Ingla, punt final i objectiu de la sortida d’avui.
A 3/4 d’11 ens agafa la gana i ens parem a esmorzar
aprofitant un lloc on toca el solet. Continuem sense deixar el
riu, que pràcticament ens acompanyarà durant tot el camí.
Al cap de mitja hora més, arribem a Entremesaigües, on
hi ha la cruïlla i el camí del GR 11 que ens duria al Refugi
de Perafita, situat a 2.200 m d’altitud. Nosaltres seguim en
direcció nord-est.
A mesura que pugem es van veient diferents classes
de bolets i molts avellaners a banda i banda de camí. Ens
acompanya el soroll de l’aigua. Ens aturem a fer fotos en
unes lloses enormes de pedra, per on baixa una cascada.
Ens fixem que hem deixat enrere els avellaners i comencem
a trobar arbres de ribera i boscos de pi roig i de pi negre.
Traspassem dues portes amb filats per a tenir els ramats
controlats i continuem fins a arribar a 2/4 de 12 al Refugi
de Fontverd, situat a 1.880 m d’altitud. És lliure i s’hi pot
fer nit amb una capacitat per a 8 persones. Està repartit
en dues sales, una fa cuina-menjador i l’altra, de dormitori,
amb dues lliteres de quatre. Pel voltant hi ha un ramat de
vaques pasturant.
Omplim les cantimplores i seguim cap el Collet de l’Infern,
situat a 2.000 m d’altitud. Comencem a estar cansats i amb
ganes d’arribar. Fem cap a una cruïlla per la qual aniríem al
Refugi de Perafita passant per la Collada de la Maiana, on

destaca una passera per a traspassar el riu feta amb un
gran tronc; al costat trobem una barraca-refugi.
La vall es va eixamplant fins a arribar al Pla de l’Ingla,
a 2.187 m, on ens parem a dinar a la vora del riu. Des
d’aquesta planura, divisem una gran panoràmica dels pics
que envolten el pla. Al nord veiem el Turó de l’Estany Blau
(2.636 m), el Pic del Pla de l’Ingla (2.570 m), etc. Al sud destaca la serralada de la Tossa Plana de Lles (2.916 m), que
és el cim més alt de la vall. Si seguíssim endavant pel GR
11 trobaríem, no gaire lluny, el Refugi de Riu dels Orris, però
nosaltres ja en tenim prou. Després de dinar, reposem una
bona estona, ja que ens espera una llarga i forta baixada.

Rovellons i amanites muscaries

Els més boletaires comencen a tirar avall per poder-se
esplaiar buscant rovellons, i en trobaran força. Hem vist diverses amanites muscaries mentre pujàvem, però a aquesta
hora de la tarda distingim encara més el color roig d’aquests
bolets tòxics.
El camí de tornada serà el mateix, però ens obligarà a
estar atents a on posem els peus pel fort desnivell i per les
pedres del camí.
Pels volts de ¾ de 6 arribem a la carretera on ens espera
el bus. Ha estat una bona sortida que ha agradat a tothom,
tot i el fort desnivell que ha tingut l’itinerari.

Àngels Gambús
Fotos: Marta Roig, Joan Castro i Antoni Ferrando

Les Bordes de Ràmio
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Muntanya

J

a feia temps que teníem ganes de fer una sortida a la
zona del Parrissal, al Massís dels Ports, una sortida
amb molts atractius que, com pensàvem, no ens ha defraudat gens ni mica.
Fem dues hores llargues de cotxe fins a Beseit i agafem
la pista que porta a l’aparcament del Pla de la Mina, a tocar
del Riu Matarranya, que ens acompanyarà durant bona part
de la sortida. És un dels rius que neix als Ports i que, a més,
dóna nom a aquesta comarca de La Franja.
Comencem a caminar per una pista que ben aviat entra
a la llera del riu i la remuntem per un sender que ens porta
d’un costat a l’altre del riu. Hi ha unes passarel·les que en
alguns trams ens ajuden molt. Arribem a les Gúbies i entrem
a l’Estret del Parrissal; és espectacular, encara hi ha restes
de les passarel·les que antigament arribaven fins aquí i facilitaven l’accés a l’estret, fins i tot es va encimentar el fons
del riu per tal d’arrossegar-hi troncs. Algun aiguat s’ho va
endur tot.
Nosaltres desfem una mica de camí i ens enfilem pel Pas
del Romeret pel vessant dret del barranc, en un lloc on abunda la pedra tosca. Així com anem pujant, apareixen una colla
d’agulles i roques de diferents formes. El pas flanqueja per la
part superior del congost fins a una canal per la qual baixem
fins a trobar dos trams de graons i una cadena. Aquest tram
és el que fa més impressió del Pas del Romeret.

Passeres de les Gúbies del Parrissal

Per sort, cap dels tres no tenim vertigen, així que superem
amb facilitat la prova i fem cap altre cop al fons del congost.
Aquest pas era utilitzat per gent que treballava al bosc com
a pas alternatiu a la ruta per l’interior de l’estret, que estava inundat pràcticament durant tot l’any. El Pas del Romeret
va ser recuperat per l’excursionista i escalador Kildo Carreté
l’any 1986.
Seguim remuntant el Riu Matarranya, que en alguns trams en
aquesta època de l’any és sec. Caminar per la llera del riu es fa
molt feixuc i avancem a poc a poc. Després de seguir durant uns
minuts una direcció equivocada, arribem al Barranc de l’Espada.
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Agulles sobre el Congost del Matarranya

El Pouet de Borràs

Sortim del Riu Matarranya pel marge esquerre remuntant
ara el Barranc de l’Espada amb una pujada forta i continuada. Això fa que, ràpidament, guanyem alçada. Al capdamunt, sortim per una mena de portell, passem per uns
plans de pi roig i moltes falgueres fins a trobar una pista poc
trillada amb marques de GR que ens porta a les ruïnes del
Mas de Maçana. Aprofitem que som dalt de tot i que corre
l’airet per a recuperar forces i menjar una mica. Altre cop
ens posem en marxa. La pista desapareix i transitem per
un sender que comença a carenejar i ens porta al Pouet de
Borràs, aljub destinat a la recollida d’aigua. En aquest punt
hi ha bifurcacions: nosaltres anem en direcció a les Moletes d’Arany. Aquest sender és agradable, amb molta ombra,
cosa que agraïm. Ben aviat trobem La Foradada, un pont
natural de la Carena d’Arany força espectacular. Seguim el
sender i aviat ens desviem un centenar de metres fins al mirador de la Roca Morera. Tenim vistes sobre les muntanyes
de Tarragona, Castelló i Terol, i una magnífica perspectiva
del Solà i la fondalada del Parrissal, amb les seves agulles i
cingleres. Tornem al sender i comencem a davallar en direcció al Coll de la Balanguera, al qual arribem en poca estona.
Aquest coll, a unes dues hores de Beseit, era un important
nus de comunicacions. Nosaltres prenem el sender de la
dreta en direcció al Pla de la Mina Maruja. Ens adonem que,
a la dreta i a la vora d’una gran alzina, es troba el Mas de la
Balanguera. El lloc, en els seus temps, devia de tenir força

vida, conreus, arbres fruiters i un important ramat de bestiar,
cosa que va fer que unes famílies hi visquessin fins a finals
dels anys cinquanta. Deixem l’indret i, ara sí que baixem i
baixem per un espectacular sender amb grans vistes i en
alguns trams molt treballat i empedrat pels antics habitants
d’aquests paratges. A les parts baixes, la senda serpenteja
diversos cops i fa cap a la pista per on hem iniciat el recorregut, a tocar del Barranc de la Faixa Vedada.

Pintures rupestres de la Fenellassa

Prenem la direcció de l’aparcament on tenim el cotxe;
abans, però, ens aturem a veure les pintures rupestres de la
Fenellassa, descobertes el 1966. Són esquemàtiques i poden haver estat dibuixades entre el període neolític i l’edat
del metall. La interpretació de les pintures pot ser de caire
religiós i ritual, o simplement les podien haver fer els diferents col·lectius de l’època per a marcar el territori, les zones
de caça i els millors punts d’aigua.
Arribats al cotxe, valorem els llocs recondits per on hem
passat i anem fins a Arnes per pistes forestals per a acabar
de fer una ruta completa pels Ports.

Joan Poblet
Fotos: Antoni Ferrando, Esteve Sabaté i Joan Poblet

Riu Matarranya
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Cresta de Costerillou al Balaitous, 212! Tic-tac!

Muntanya

2

12! Tic-tac fa el rellotge que ens acosta a la fita! 212, un palíndrom numèric capicua que no té res a veure amb cap anunci
de colònies de CHNY. És el nombre de tres mils que el Toni ha trepitjat al llarg de les seves incursions pirinenques. I per què
el tic-tac? Doncs perquè n’hi ha 213 i, per tant, només queda una sortida perquè hagi pujat a tots els tres mil del Pirineu
segons la llista de John Buyse. Una fita a l’abast que, lluny de ser una competició, és la millor manera de conèixer totes les valls
i cims del Pirineu. En aquesta curtida del 28 de juliol, l’acompanyen el Lluís Reverter, el Joan Tàpies i el Santo Benaiges, que
farà el seu tres mil núm. 200!. Així doncs, per a fer el compte enrere, ens dirigim cap al tres mil més septentrional del Pirineu i
el massís més occidental que té tres mil: la Cresta de Costerillou, al Balaitous. Per a arribar-hi, anem per una autovia –per als
que n’heu vist poques, és una autopista però sense peatges- fins a Huesca, i d’aquí, cap a la Vall de Tena. Deixem el cotxe a
l’Embassament de la Sarra i, amb el coet al cul com sempre, en 1h 38min. fem el camí que es marca en 2h 30min fins al Refugi
de Respomuso. Hem de sopar i amb el menjar no s’hi juga!

El sol comença a il·luminar el Balaitous i la cresta que hem de fer

El refugi sembla un xaletet i és l’únic que coneixem que té
sortidor de cervesa... cosa que va moooolt bé! Bon soparet i
a dormir en una cinquena planta de lliteres. El refugi estava
a petar! Lluny queden aquells dies que érem quatre gats al
refugi. La muntanya està de moda!.

És hora de començar a fer fotos.
El refugi sembla un xaletet

Fem el cafetó, l’esmorzar i, pit i amunt! El sol comença a
il·luminar el Balaitous i la cresta que hem de fer. Pugem el primer
barranquet i, quan portem 20 minuts caminant, ja se’ns obre el
panorama magnífic de la Cresta del Diablo i la Cresta Costerillou. La del Diablo, la deixarem per a una altra curtida. En 1h 45
min. arribem a peu de via. Una veta marró ens portarà a fer un
flanqueig per a arribar al corredor que dóna accés a la cresta.
És hora de començar a fer fotos, ja que el paratge és brutal i els
fotògrafs, molt pesats! Tot i estar a la penombra, el clima és bo,
no fa fred. Per les glaceres no fa tant de bo. No s’esperen
tempestes i només entrarà una mica de vent al migdia.
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Podem anar tranquils i gaudint, perquè tenim tot el dia per endavant! L’accés a la cresta és senzill, però no et pots encantar. Com a màxim, trobem dificultat de 2n grau, però exposat,
perquè tota l’estona vas pel mig del corredor, sense terrasses
ni descansos. De cara a la paret, arribem al fil de l’aresta. El
paisatge és magnífic. La cara nord es troba en ple anticicló,
plena de boira i coberta per un mar de núvols. Darrere ens
queda la Cresta del Diablo; i, per davant, una cresta fàcil fins
al primer tres mil del dia: l’Agulla d’Ussel.
Dalt de l’Agulla d’Ussel, traiem l’estelada que a tants cims
ens ha acompanyat i fem la foto de rigor. Des d’aquí ja albirem
que la cresta que ens espera serà força entretinguda. És un
tall de ganivet i, amb il·lusió, posem fil a l’agulla i a gaudir!

Muntanya
Passat el tram més vertical i aeri, la cresta es suavitza
fins a arribar a l’anomenat Arc Boutant. que és com una
mena de contrafort del proper tres mil, la Torre Costerillou.
Per a atacar la Torre, s’ha de baixar a un corredor que es
troba entre l’Arc Boutant i la Torre. Un cop desgrimpat, una
mica exposat pels passos de 3r, arribem a la 1a reunió per
a començar el primer dels tres llargs (curts) que arriben a
la Torre. La Torre Costerillou està classificada com el tres
mil més difícil de pujar. La veritat, ens esperàvem una escalada molt més complicada... I res més lluny de la realitat;
un pas aïllat de 4t i la resta, un passeig.

Dalt de l’Agulla d’Ussel, treiem l’estelada i fem la foto de rigor.

Ja anem encordats i avancem a l’ensamble en dues cordades diferents: una el Lluís i el Toni i l’altra el Santo i el
Joan. Els primers passos són flanquejos pel vessant de la
Glacera de Neous, que, tot i la calor, és manté prou sencera. Un seguit de passos acrobàtics ens van portant d’un
cantó a l’altre d’aresta. Tot i que la dificultat no superarà en
cap moment el 3r grau, l’ambient i el paisatge et fa gaudir
de valent, sempre atent que no es mogui res! A sota, el
mar de núvols que tapa les valls franceses fa que traguem
la càmera cada dos per tres! Tot crestejant, arribem al primer pas de fe de la cresta: un flanqueig penjat al buit amb
més de 200 m de caiguda sota els peus. Aquí, quan algú va
justet de grau, la corda es fa imprescindible perquè, tot i no
ser difícil, el medi et fa apretar el culet. L’Agulla d’Ussel ja
queda enrere. Un flanqueig molt estètic fa les delícies dels
nostres objectius. Fa un dia radiant i cada racó de l’afilada
aresta és un marc incomparable per a gaudir de l’escalada.

L’afilada aresta fou un marc incomparable per a gaudir de l’escalada

El coll que hi ha abans de pujar a la Torre és estret i corprenedor, i, ja que l’escalada no es complicarà en excés,
fa que l’ambient sigui el millor. A més, portem de primer de
cordada el Lluís, al qual sobra cantó. Així que, sense cap
mena de dubte, a gaudir. El primer llarg és de 3r, i després
del coll hi ha el pas de 4t. Arribem a una terrassa orientada al sud amb un últim llarg de 3r molt fàcil que acabem
fent a l’ensamble. Un cop feta la cresta, ja anem, com diria
el mestre Capdevila, amb les mans a les butxaques. Dalt
del cim, fitem l’horitzó contemplant com es retalla com una
dent de serra la Cresta del Diablo: un descanset a la nostra terrassa particular per a fer un mos i preparar la corda
per al ràpel. Al fons, el Vignemale i els Infiernos, que ens
recorden curtides passades.
El ràpel és d’uns 25 m de llargada i la corda sempre té la
tendència a quedar-se encallada... Fem un nus de cua de
vaca per evitar-ho; tot i això se’ns queda enganxada... Un
parell de sinyores pujant i baixant i aconseguim treure-la!
Buf! Tenim corda per a seguir! I sort d’això, perquè -menys
el Lluís, que va sobrat- per a la resta la corda fa que la
paüra estigui més controlada en alguna desgrimpada.

Un flanqueig penjat al buit amb més de 200m de caiguda sota els peus
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Panoràmica de 240º on podem veure la baixada de la Gran Diagonal, el cim del Balaitous i tota la Cresta de Frondellas fins al Pic de Midi d’Ossau.

Una estoneta més a l’ensamble i aviat arribem al llom del
Balaitous. Seguim amb grimpades i desgrimpades d’escassa
dificultat, però de les quals no pots caure, fins a trobar el
punt d’unió amb la via normal que puja de la Bretxa Latour.
Aquí el panorama canvia radicalment i, d’una cresta estreta i
robusta de granit, passem a un ample llom de pedra desfeta
amb un sender marcat que puja directament al cim del Balaitous, el qual destaca amb el seu trípode característic que
no sabem per a què serveix. Últims passos i molta il·lusió.
Ja som al cim del Balaitous! I penjats com un ratpenat del
trípode celebrem el tres mil núm. 212 del Toni i el núm. 200
del xiquet Santo Benaiges. Tenim una panoràmica de 240º,
des de la qual podem veure la baixada de la Gran Diagonal,
el cim del Balaitous i tota la Cresta de Frondellas fins al Pic
de Midi d’Ossau.
El descens, el fem per la Gran Diagonal. Déu n’hi do quina
baixada! Ens sorprèn veure aquesta via directíssima al cim
del Balaitous. Una mena de corredor diagonal que travessa
la muntanya d’esquerra a dreta i de dalt a baix. El vent ha
començat a entrar i ens hem de posar la jaqueta.
El corredor, al principi, és poc evident si no hi has pujat
abans, per tant fem giragonses tot buscant la via menys compromesa. Sense dificultat i amb curtes desgrimpades, s’arriba
a una feixa que travessa la paret. Sota la mola de pedra trobem l’Abric Michaud, que és com una mena de cova/balma
que serveix d’aixopluc o vivac. Un cop fora de la roca, comencen un parell de pedreres que ens duran als Llacs d’Arriel.

L’aigua no està pas freda després de nedar una miqueta,
refrescar-nos i recrear-nos els mateixos de sempre. Toca
enfilar la part final del recorregut. Baixem dels llacs a buscar
el camí principal de pujada a la vall i a Respomuso. En 30
min. arribarem a l’autopista. Fins ara hem fet el recorregut
bastant sols i només al cim del Balaitous hem trobat gent.
Arribar al camí de pujada al refugi és com passar d’un desert al Parc de la Ciutadella. Tot de gent pujant i baixant
equipada fins a les dents o amb nàutics. Tot s’hi val! 45 min.
de caminada a bon ritme i el riu ens espera per a fer un altre
banyet i posar les cerveses en fresquet. Ara sí que podem
dir que ja els tenim. Ja només queda pujar al Pic Rodó de
Canalbona per a tancar el cicle de gairebé 15 anys després
del primer tres mil. Tothom qui vulgui venir, hi serà convidat!
Ara només hem de trobar la data!

Cim del Balaitous amb el seu trípode caracteristic

Però això no s’acabarà aquí! Hi ha molts cims que s’han de
repetir per la seva bellesa, per ser una escalada agraïda o
pel les vistes. I no menyspreem els quasi tres mil, que també
volen gaudir de la nostra presència! De fet, qualsevol excusa serà bona per a pujar, rodar i voltar cada racó del Pirineu!
Esperem que, encara que sigui a través de la lectura, ens
acompanyeu i també feu vostres aquestes muntanyes!

La cara nord coberta per un mar de núvols

Seguim el sender que transcorre per la riba del llac més
baix, col·locat en un lloc idíl·lic. Portem un parell d’hores
gairebé baixant i és l’hora de fer un banyet.

Toni Morlans
Fotos: Lluís Reverter i Toni Morlans
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LA RUTA CARROS DE FOC. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Q

uan sentim el terme Carros de Foc ens ve a la memòria la pel·lícula que s’inspira en la història viscuda per dos atletes
britànics que competien als Jocs Olímpics de 1924, però aquest article tractarà d’una altra gesta, molt més propera i
que cada un o cada grup pot fer a la seva mida.
La ruta coneguda com a Carros de Foc dóna la volta al Parc Nacional d’Aigüestortes passant per nou refugis més un
d’opcional, la qual cosa permet al participant veure i viure un itinerari d’alta muntanya en un paisatge únic, on conviuen alts i
bells cims d’escarpades roques amb profunds i transparents llacs amb l’aigua més pura.
Continuo aquest article en format “d’autoentrevista” i m’agradaria transmetre un petit resum de la ruta i les sensacions viscudes en les tres ocasions que l’he fet.

Panoràmica del gran Circ de Colomers

-Hi ha una ruta sensacional al Parc Nacional
d’Aigüestortes que es coneix com a Carros de Foc. Què
la fa tan especial?
-A mi, em recorda el Camí de Sant Jaume (popularment
de Santiago), però a l’alta muntanya, amb menys comoditats, que només es pot fer a peu i que de mitjana es fa en
4-5 dies.
- I quina relació hi veus?
-És una ruta prou llarga perquè cada un pugui reflexionar
amb si mateix i trobi allò que hom pot buscar en aquestes
muntanyes tan perdudes com belles. Les úniques construccions i serveis existents al llarg dels tres dies són els
refugis, sempre agraïts de trobar, però és difícil veure’n
més de tres al dia. Això vol dir que estàs tres dies caminant
gairebé sense veure la influència de l’home a la natura.
Aquestes condicions et permeten desconnectar del món
habitual, però tocant de peus a terra. Pots tenir grans satisfaccions muntanyenques sense fer cap cim. Pots fer alta
muntanya, però sentir-te acollit. Pots fer un gran repte de la
forma més fàcil o difícil, segons el ritme i altres factors que
no sempre depenen d’un mateix.

Vista del collet de Contraig, 2.750 m

-Pots explicar la història de la ruta?
-La ruta va néixer amb les trobades de cortesia que es feien
els guardes dels refugis del Parc Nacional d’Aigüestortes que,
per cert, fou creat el 1955 i és l’únic parc nacional que hi ha a
Catalunya. L’any 2000 es va “comercialitzar” la ruta, i el 2003
el diari The New York Times va fer un reportatge sobre aquesta travessa pirenaica donant-la a conèixer internacionalment,
per això és recorreguda per gent de diverses nacionalitats. Jo
vaig fer tota la ruta completa en solitari el juliol de 2011. Després, el setembre de 2013, amb el meu fill Adrià i, per últim,
amb el bon amic Isaias, el passat juliol de 2015.

Sota una intensa pluja, arribem al Refugi de Saboredo.
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Estany de Contraig, 2.600 m

-Quines característiques té aquesta ruta?
-Si comencem a caminar pel pàrquing que hi ha després
d’Espot, la ruta consta de 75 kms i 4.526 m de desnivell
positiu acumulat. L’alçada oscil·la entre els 1.600 m a la
sortida del pàrquing i els 2.750 m del Coll de Contraig. Jo
la faig dormint en tres refugis, però es pot fer la ruta més
tranquil·lament o més ràpidament. Fer uns 25 km diaris i
1.500 m de desnivell positiu no sembla cap exageració, però
cal estar ben preparat físicament perquè també cal passejar
la motxilla. Hi ha diversos quilòmetres que semblen de 2.000
metres, i és per això que cada dia es caminen gairebé 10
hores. Es pot fer fins i tot corrent i en menys de 24 hores,
però considero que és bonic fer-la amb calma i gaudint de
tot el que l’envolta. També es pot començar des de qualsevol
altre refugi, sempre amb el requisit que, després de fer-los
tots, el primer i el darrer siguin el mateix.

-I el terreny que xafes, com és?
-El terreny és variable, però el que més s’agraeix és el
terreny tou amb herba. El que més cansa són les tarteres;
n’hi ha unes quantes, i algunes amb pedres força grans. En
bones condicions climàtiques, no és gens perillós, però hi
ha algun tram on no s’hi val a badar. Només en una ocasió
m’ha plogut una estona, i llavors el problema és que l’aigua
baixa per alguns senders i, el fet de no veure què hi ha sota
el rierol, dificulta posar el peus sense torçar-te el turmell. De
terreny pla, no n’hi ha gaire, ja que sempre estàs pujant o
baixant i cal anar amb cura de no entrebancar-se, perquè el
paisatge encisa i motiva a l’observació, encara que estiguis
caminant
-Quants refugis hi ha?
-N’hi ha nou i en el següent ordre:
Refugi Ernest Mallafré, (1.885 m), Sant Maurici
Refugi d’Amitges, (2.310 m), Sant Maurici-Ratera
Refugi de Saboredo, (2.310 m), Tredòs-Salardú
Refugi de Colomers, (2.100 m), Circ de Colomers
Refugi de la Restanca, (2.010 m), Vall d’Arties
Refugi Joan Ventosa i Calvell, (2.220 m), Vall de Boí
Refugi d’Estany Llong, (2.000 m), Aigüestortes
Refugi de Colomina, (2.395 m), Vall Fosca
Refugi Josep M. Blanc, (2.310 m), Vall d’Espot
Refugi Ernest Mallafré, (1.885 m), Sant Maurici
Aquest juliol vam fer nit als refugis de Saboredo, Joan
Ventosa i Calvell i el de Colomina. Opcionalment, també es
pot passar la nit al Refugi del Pla de la Font, però poca gent
ho fa.
-Com és la vida als refugis?
-Acostumo a arribar-hi per allotjar-me entre les 6 i les 7
de la tarda. El guarda t’assigna el llit, normalment una llitera i, com que som dels últims i està ple, sempre ens toca a
dalt. En alguns refugis tenen aigua calenta i no sabeu com
s’agraeix perquè el meu cutis no resisteix l’aigua freda/gelada per a dutxar-me.

Camí dels estanys Trullo i Tort de Peguera
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El sopar comença a les 7 de la tarda, en taules llargues
de 6-12 persones, la qual cosa convida a la conversa. L’àpat
acostuma a ser prou complet: una sopa, amanida, un plat
de carn i alguna cosa de postres. Després, a les 8, pots fer
la bugada, preparar-te les coses per a l’endemà, allargar la
sobretaula, qualsevol cosa menys anar a passejar o connectar-te per dispositius mòbils; rarament trobaràs cobertura al llarg de tota la ruta. A les 10, a rentar-se les dents i cap
al llit, moltes vegades encara amb una mica de llum diürna.
Les nits acostumen a ser llargues i de mal dormir, però hom
es lleva abans de les 6 prou descansat i amb ganes de començar un nou dia. L’esmorzar és a les 6:30, i poc després
de les 7 agafem el pícnic i ens acomiadem del refugi i dels
coneguts per a començar un nou dia de ruta. Als altres refugis, només hi passes per segellar i aprofites per a menjar
una mica o fer un beure.

-Tens anècdotes de la ruta?
-Durant les tres vegades que he fet la ruta, han passat
moltes coses i he tingut moltes experiències de caire personal, però una que em fa molta gràcia és haver descobert
que una de les poques persones que ha traspassat en cotxe
el Parc Nacional va ser el general Franco, concretament va
ser el 21 d’octubre de 1955, i amb centenars o algun miler
de soldats situats estratègicament per agafar el vehicle al
Portarró d’Espot per a evitar que caigués al buit.

-Recomanes la ruta als lectors?
-Sí, sense cap dubte, però sempre que estiguis disposat
a prescindir de les comoditats habituals, especialment als
refugis; que estiguis prou preparat físicament per a fer-la de
forma que es pugui gaudir d’acord amb les preferències personals i que estiguis molt motivat per fer-la i afrontar qualsevol imprevist. Acabo fent un elogi als pals per a caminar, en
aquesta ruta ajuden molt, ja que redueixen l’esforç acumulat
pel pes de la motxilla i les pujades i baixades contínues.

Estany Tort de Peguera amb el Montanyó i Pic de Sudorn

Pep Cabestany
Vista des del Coll de Monestero, 2.715 m
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Curses de muntanya
Barrancs de Llegenda. Podis i bon ambient!. Montblanc, dilluns, 29 de juny de 2015

U

na munió d’atletes espluguins i del CAE ens reuníem a les 20h a la Plaça Sant Francesc de Montblanc. Nervis a flor
de pell i una deshidratació terrible! Alguns venien de la platja; d’altres, de la piscina, de carnades, etc. Això sí, tots
amb la boca seca com un raspall només d’escalfar fent un tomb de 200 m. Quan ja havíem escalfat prou, a buscar
una ombreta! Eren les 9 del vespre i el terra encara semblava un radiador!
Aconseguim fer-nos la foto tots junts i, mentre fem algun estirament, veiem sortir la vintena de valents que faran la cursa
llarga de 22 km, que promet ser dura... I el Quim, quan va arribar, ens ho va corroborar!

Atletes espluguins i del CAE. Mireu quin goig que fem!

És hora de passar el filtre i anar sota l’arc a esperar el petard de sortida. Ja preguntem per on s’arriba... I ningú no ho
sap! Un preludi del que acabarà passant a l’arribada.
Pam! Tret de sortida i a córrer! Els primers moments de
la cursa són perfectes. El grup de davant sembla que no
vulgui córrer, i els no tan bons que volem seguir l’estela ho
agraïm... L’alegria dura poc! Només de passar la Plaça Major, comencen a pintar bastos i ja no deixarem el ritme de 3
min. 50 seg.! Que tirin! Ens quedem el tàndem Marc i Toni
a un ritme més assequible i esperant estar més frescos a la
pujada. Les semis i les caminadores, a bon ritmet, comencen a gaudir de la magnífica caminada que tenien preparada els amics del Concasenglars.
A partir de l’Ermita de Sant Josep, comença la pujada dura.
Els de davant, ja ni els veiem! S’han flipat... De fet, s’han
flipat tant que els hem perdut! Així doncs, una baixadeta i
comença el llarguíssim sender de la Vall costa amunt. Sense
parar a caminar, a ritme bisonte, anem progressant, però el
Marc, que està curull de forces, segueix marxant amunt.
És l’hora de baixar i les forces comencen a flaquejar. En
sec sento: corre Calixto que t’arrenco les “pegatines”! i, certament, és el Joan que baixa com un avió i que s’ha perdut
només d’entrar al bosc! I és que no es pot córrer tant!!!!
Arribem a l’avituallament amb la boca més seca que un
raspall. Un bon glop i mirada de reüll a la barreja de fruits
secs salats! La claror comença a escassejar i les cuques
de llum comencem a enfilar el sender de l’àrtic! Déu ni do!
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Res de caminar, de quatre grapes i només mirant cada foradet de la pedra calcària.
Ara sí! Ja som dalt de tot; Montblanc il·luminat als nostres
peus ens fa veure que ja som a prop i pensem quant els
queda als de la llarga!
Mentre, per davant, el Marc apreta veient-se al podi i el
Joan va a la seva caça, per darrere els nostres corredors
tenen les seves lluites individuals: l’Alba amb el crono i la voluntat de no parar! La Montse barallant-se amb les pajares i
el frontal. El Ton rodejat de dones que caminen a bon ritme.
El Jordi Cases maleint les vambes d’asfalt i fent el javalinot
pels esbarzerals, i la Gemma i la Maria, pit i amunt a no
deixar el bon ritme de caminar, però ben valent!

Només passar la Plaça Major, van començar a pintar bastos

Curses de muntanya
Ara sí, els de la llarga tiren amunt i naltres avall! Aquí comença el caos! Quina llàstima el final agredolç quan la cursa
ha estat molt ben senyalitzada fins ara. Aquí coincidim amb
el pobre Miki, que va ben coix per una torçada de turmell!
Arribada a l’asfalt i cap senyal de guix ni fletxa al terra. I
gent que et fa anar per on creu...Total, tira avall cap a la muralla! No, no! Cap a l’esquerra! Segueix les llumetes…! Buf!
Pensant que ja m’he embolicat, arribo a la meta cap cot pensant, per la cara que fan els organitzadors, que m’he saltat
alguna cosa. Doncs, no! No he estat jo! Arribo el 8è i, parlant
amb la gent dels deu que hem arribat a meta, ens adonem
que ho hem fet per quatre llocs diferents! Un detallet a millorar de cara als que van fer podi, però els ho perdonem
perquè era la primera vegada i a tots ens pot passar!
Després d’arribar, un bon entrepà i llaunes de cervesa
i aquarius a mansalva, perquè la sequedat encara és ben
palesa a les entranyes.
A poc a poc, els nostres atletes van arribant. l’Alba
d’Almatret ha fet un progrés brutal! I arriba ben cofoia i contenta, com si fos la campiona. I per a nosaltres ho és! Una
campiona que a poc a poc, com el José Ángel, aniran millorant fins a ser autèntics senglars de muntanya!
Poc després, entren la Maria i la Gemma, que, a bon ritme,
han fet en menys de tres hores el recorregut sense arrencar
a córrer en cap moment! Els seus genolls ho agrairan! I la
seva satisfacció és tan gran com si haguessin arribat les
primeres; i és que el repte és moure’t i gaudir!
I el Quim, fos, però amb una rialla de banda a banda i orgullós del seu nou frontal, acaba una cursa molt dura, però
gratificant! Això sí, la cara de felicitat del nostre atleta més
jove pujant al podi no té preu! Ha fet una cursa intel·ligent,
començant tranquil, fent mal a la pujada i donant-ho tot a
l’última baixada! S’ho mereix! Està fort com un roure i augurem un gran futur per a ell!

Les semis i les caminadores a bon ritmet

El nostre campió de les curses de 10 km va pagar una
mica la novatada i la incomoditat de les curses de muntanya,
però va saber remuntar i recuperar força posicions. Tal com li
vam dir amb carinyo: de verd no t’hauria passat!
Iep! I no ens oblidem de la campanada del nostre runner
simpatitzant del club, el Marc Vidal, que va fer tota una
carrera senglar i va aconseguir la tercera posició de la categoria!

Les classificacions dels nostres atletes han estat:
Cursa llarga:
6è Marc Vidal en 2h30’
12è Quim Morgades 2h58’
El Miki va haver d’abandonar al km 11 per lesió quan anava
a bon ritme! Esperem que es recuperi aviat!

Cursa curta homes:
3r absolut Marc Morató 1h 10’
6è i 3r de categoria: Joan Civit 1h 13’
8è Toni Morlans 1h 14’
20è Jordi Cases 1h 29’
30è Joan Iniesta 1h 38’
54è José Ángel Castro 1h 58’
82è Ton Boqué 2h 29’

Cursa curta dones:
10a Alba Prunera 1h 53’
16a Maria Vendrell 2h 37’
18a Gemma Roselló 2h 37’
La Montse Cervelló es retira. La pròxima més i millor!
Res més, a l’espera de rebre alguna foto més de la cursa
per a poder guarnir tanta lletra i la crònica literària del nostre
trailrunnerwriter! Acabo amb la satisfacció de tenir un grup
tan ben parit i amb tant de talent i força de sacrifici! Sou molt
bons! Potser no sou els millors atletes del món, però córrer
amb vosaltres fa sentir-se part d’alguna cosa més que quatre flipats amb malles i reflectants. Som un equip i ens ho
passarem mooooolt bé!
Un record per als nostres lesionats Jordi i Juan! Us esperem amb candeletes!!!

Text: Toni Morlans
Fotos: Organització Barrancs de Llegenda

Els primers moments de la cursa, perfectes
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Abderrahim El Jaafari guanya la 38a Cursa de l’Espluga
L’espluguina Noe Gaya, afectada per una lesió cerebral, ha participat per primer cop en la cursa de 5km amb
una cadira especial

L

a 38a Cursa Popular de l’Espluga de Francolí ha
mostrat aquest any el seu vessant més solidari amb
la campanya ‘Correm tots junts’, basada en la històrica participació, per primera vegada, de l’espluguina
Noe Gaya, afectada per una lesió cerebral, que ha pogut
completar el recorregut de 5 km en 36 minuts i 37 segons
gràcies a la cadira especial aconseguida amb una beca
del prestigiós projecte Gaes. L’han acompanyat familiars
i amics que han complert amb ella el somni de participar
en la competició.
Pel que fa als vencedors, l’atleta marroquí Abderrahim
El Jaafari ha guanyat la cursa de 15 km en la categoria
masculina amb un temps de 49’07, lluny dels rècords històrics, el màxim dels quals, de l’any 1999, es troba en
46’05. Ricard Pastó va ser el segon classificat (50’34’’) i
Juanma Álvarez, el tercer (50’43’’). En la categoria femenina, va guanyar Eva Ribalta (1:00’18’’), seguida de Núria
Ribalta (1:01’20’’) i Anahi Herera (1:03’30’’). El recorregut
de 5km el va vèncer Víctor Brull (17’33’’), amb Marc Bové
(17’41’’) i Jordi Mateu (17’50’’) en la segona i tercera posició respectivament. Pel que fa a les dones, Asun Gutiérrez
va ser la guanyadora dels 5.000 metres (21’47’’), seguida
d’Anna Cabal (23’18’’) i Eva Bonet (23’28’’).

atletes que hi han participat enguany. Destaquen els vencedors de la categoria masculina dels 15 km, Joan Civit
(58’17’’), Marc Morató (58’58’’) i Jordi Espasa (1:02’44’’).
Es dóna el cas que els tercers classificats de la cursa de
5km, Jordi Mateu i Eva Bonet, han estat també els primers classificats de l’Espluga d’aquesta modalitat. Tots
els resultats es poden consultar al web xipgroc.cat

Participants espluguins

La 38a Cursa Popular de l’Espluga ha fet seu el lema
‘Correm tots junts’, il·lustrat amb un disseny de la mateixa
Noe Gaya, la jove afectada per una lesió cerebral que hi
ha participat per primer cop.

La marca ‘Correm tots junts’

La Cursa Popular de l’Espluga, la més antiga de Catalunya d’aquesta categoria, ha aplegat desenes de corredors de l’Espluga de Francolí, entre els més de 700
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L’espluguina pinta les pedres de riu que familiars i amics
recullen i li porten especialment. Ella en fa una selecció,
en pensa una decoració i les signa amb la seva marca
personal. Llavors es tanquen hermèticament en una bosseta, amb missatges incorporats que insten a la unió i a
la superació personal

El dibuix s’ha convertit, alhora, en la marca de la
samarreta tècnica que es va regalar a tots els corredors de la cursa clàssica de 15 km, i del tubular i la
cinta esportiva dels corredors de la cursa de 5 km, una
modalitat introduïda l’any passat. El lema vol mostrar
el vessant més social i solidari d’aquesta competició.
Tot i les seves dificultats de mobilitat i de parla, la
Noe Gaya ha trobat en el dibuix i la pintura un mitjà
d’expressió del seu optimisme i la seva vitalitat. Pinta, amb l’ajut de la seva mare, quadres dedicats a la
natura, i ja ha exposat les seves obres a l’Espluga, a
Montblanc i al centre permanent de Gaes. Fins i tot ha
venut més de 300 obres, els beneficis de les quals destina a
causes solidàries, sobretot referents a l’adaptació de persones amb mobilitat reduïda.

Membres del Club Atlètic Espluguí ja n’han pogut dipositar en cims propers com el Tossal de la Baltasana, o
altres del Pirineu com el Bastiments, el Pedraforca o el
més alt de Catalunya, la Pica d’Estats. Amb l’ajut d’atletes
com Kilian Jornet i molts d’altres, a més, les pedres de la
Noe Gaya ja han arribat a cims de tot el món, com el rus
Elbrús o el Mont McKinley dels Estats Units.

Les pedres de la felicitat
La Cursa de l’Espluga també ha servit per a difondre la
iniciativa solidària ‘Les Pedres de la Felicitat’, creada per
la mateixa Noe Gaya i la seva companya Anna García,
per tal de simbolitzar els seus viatges impossibles a la
muntanya. L’espluguina ha pintat una pedra per a cada
participant, la qual ara hauran de portar al cim de qualsevol muntanya del món. Així aconseguiran que, simbòlicament, la Noe hi hagi pogut arribar. Perquè així sigui, els
corredors hauran de fer-se una fotografia deixant la pedra
en alguna part, tant dins com fora de Catalunya, i fer-la
arribar a la Noe Gaya.

Xavier Lozano
Fotos: Antoni Sabaté, M.Carme Vernet, Internet
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l nord de la vila de Siurana, a l’altra banda del
Barranc de l’Estopinyà, pel qual s’enfila la carretera que puja al poble, destaquen les cingleres
roges i blanques de La Siuranella, un ample esperó rocós que ateny 754 m d’altitud i que es desprèn vers
migdia de la Serra de la Gritella.
L’extrem de ponent de La Siuranella s’alça sobre el
Coll d’Esplugues i s’estreny mostrant una verticalitat desafiant. Els seus cingles superposats mostren els efectes
sorprenentment artístics de l’erosió, amb profusió de balmes, forats i filigranes esculpides per l’aigua i el vent en
el potent estrat de gres roig que fa de base al cingle.
A banda d’un bell i impressionant paisatge, aquest paratge conserva el conjunt de vestigis de masos construïts
a l’interior de balmes més notable de les Muntanyes de
Prades, superant en extensió i riquesa d’elements els coneguts masos d’en Carles, del Roquerol, les Coves del
Pere, etc. Amb tot, malgrat el seu evident valor històric,
l’indret és poc conegut, ja que per a descobrir-lo cal anar
al peu del cingle roig per corriols poc marcats. Aquests
masos, coneguts antigament com d’Esplugues i de la
Cova, són d’origen desconegut i constituïren un notable
nucli de població estable a la zona.
Qui sap si en aquella petita Siurana troglodítica no trobaríem l’origen del nom de la Siuranella, amb el que avui
encara coneixem aquest esperó rocós al peu del qual
visqueren, durant segles, famílies d’esforçats pagesos
siuranecs.

Aspecte del Mas de la Cova el 1909 amb els murs interns quasi
sencers. J. Massot i Palmers. Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans,
1909-10.

El poblament de les balmes
Els nombrosos estris de sílex trobats a la zona demostren que aquest lloc ja fou habitat durant la prehistòria.
L’aixopluc que oferien les balmes i les fonts del Barranc
de l’Estopinyà convidaren l’home prehistòric a fer-hi estada.
No sabem si durant l’alta edat mitjana s’establiren eremites a les balmes, tal com succeí en el proper Massís de
Montsant, però algunes fornícules excavades a les parets
i altres vestigis d’estructures primitives que hi ha podrien
estar relacionades amb aquest fenomen religiós.
Les primeres notícies que hi ha dels masos de la zona
daten de principi del segle XIII, però és probable que
aquesta població estable ja hi fos abans de la conquesta
de Siurana pels Comtes de Barcelona l’any 1146. Altres
referències escrites sobre els masos d’Esplugues i de la
Cova daten d’entre els segles XIV i XVIII i demostren la
llarga permanència humana a la zona.
Siurana ha patit períodes de fort despoblament. L’any
1725 només tenia 21 habitants, el 1819 en tenia 26, fins
que el 1930 només en quedava un. Aquest fet causà, entre d’altres perjudicis, l’oblit de bona part dels topònims
originals del terme.

Aspecte actual de la zona

S’evidencien també les restes d’un parell de casalots,
balmes obrades, sistemes de forats picats a la roca destinats a fixar-hi estructures de fusta, cavitats picades a la
roca de diferents formes i mides per a recollir l’aigua de
la pluja, etc.
Tot plegat denota una presència humana persistent i
posa de relleu la tasca gegantina i admirable que realitzaren aquells siuranencs per tal d’adaptar un terreny
extremadament difícil per a ser conreat i habitat.
Podem imaginar l’aspecte de la zona com un gran
mosaic de feixes conreades dominades per les balmes
obrades del cingle i alguns casalots a l’exterior. A baix,
al barranc, hi havia els horts i una sèquia. Un camí unia
els portals d’aquests masos amb el camí de Siurana a
Cornudella pel Coll d’Esplugues. En aquest sentit és
il·lustrativa l’amplada d’1,5 m que té la porta principal de
la balma obrada d’Esplugues, que en l’actualitat quasi no
té accés practicable. Aquest fet posa de manifest el canvi
de paisatge que ha sofert la zona a causa de l’erosió i
l’abandonament.

Un itinerari que us recomanem
Per a fer aquesta sortida és important que porteu bon
calçat, pantalons llargs i camisa de màniga llarga; porteu també unes tisores de podar per obrir-vos pas entre
les bardisses que trobareu, perquè sovint cal seguir les
clarianes del bosc, les vores dels marges i corriols poc
marcats.
A banda de l’interès històric i arqueològic de la zona,
cal destacar també les vistes sobre l’entorn: Siurana, el
Montsant, etc.; i les belles i curioses formacions esculpides en el cingle roig que trobareu al llarg de tot l’itinerari.
El punt de partida és l’aparcament del Coll d’Esplugues,
situat al km 2,3 de la carretera de Cornudella a Siurana.

El conjunt de restes del Mas d’Esplugues

Entre el Coll d’Esplugues i el peu del cingle, destaquen
un gran nombre de marges mig derruïts que donen un aspecte caòtic a la zona. També es veuen nombrosos marges construïts en alguns replans que hi ha sobre del cingle roig i fins al peu del cingle blanc. En la base d’algunes
balmes i en zones planes a peu de cingle, s’aprecien
murs de contenció destinats a ampliar la superfície útil.

Emprenem el camí (1) que puja al Grau del Tallat (SW).
Passats uns 100 m el deixem i seguim un corriolet per
l’esquerra fins a assolir un replà de roca dominant. De cara
al cingle (E) veurem, a tocar, les ruïnes d’un petit mas (2) i
la part superior de la balma obrada d’Esplugues, la qual es
troba a uns 90 m recolzada en el mateix cingle.
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Cingleres blanques i roges de La Siuranella. El masos d’Esplugues i de la Cova es troben dins de balmes del cingle roig.

1. Camí del Grau del Tallat - 2. Restes d’un mas i cadolles - 3. Balma obrada d’Esplugues. Forats al cingle - 4. Cavitat amb forats alineats - 5.
Restes d’un mas - 6. Forats rectangulars picats al cingle - 7. Balma amb forats alineats al terra - 8. Gran balma obrada del Mas de la Cova - 9.
Balma de sobre el Mas de la Cova. Possibles corrals - 10. Darrera balma obrada i forats picats al cingle. 11. Possibles abeuradors - 12. Accés
al Mas de la Cova des de la carretera.

Balma obrada d’Esplugues (3)
Es tracta d’un habitacle de considerables proporcions
construït amb blocs de gres roig i morter de calç. Amida,
aproximadament, 22 m de llarg per 5 m d’ample. El gruix de
les parets és d’uns 55 cm i té dues portes d’accés: la del mur
estret (S) té 1,2 m d’amplada, mentre que la del tancament
llarg (W) amida 1,5 m. Ambdues portes estan fetes amb
pedra treballada i la seva amplada fa pensar que el camí
d’accés a l’habitatge, avui desaparegut, degué ser ample.
Fora del tancament, a l’extrem NE, hi ha 9 forats alineats picats a la roca situats a uns 5 m del terra, els quals degueren
suportar alguna estructura auxiliar. A pocs metres del portal
estret, hi ha un altre grup de forats molt desgastats.
És probable que aquesta balma obrada sigui el mas original d’Espluges. Documents dels anys 1229 i 1312 ens parlen
d’un tal Ramon de Rocafort de les Esplugues de Siurana;
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però al llarg del segle XIV també s’esmenten altres habitants de
les Esplugues: la família Llong, que hi visqué des de 1315 i que
torna a ser esmentada el 1432, i molts altres, P. Ruyl, Pere Gilabert, Raimon Saura, etc. esmentats en un document de 1339.
Aquests masos es dedicaven als conreus de secà: vinya,
oliveres, cereals, etc., tot i que també tenien horta; un document de 1542 parla de la sèquia de l’horta d’Esplugues i del
Riu d’Estopinyà.
Segons uns documents de 1533 i de 1711, les Esplugues
era un terme agregat a Siurana. Això fa pensar que havia
estat un poblat autònom d’origen possiblement anterior a la
conquesta de Siurana.
Tornem al replà rocós pel mateix camí i seguim l’itinerari
baixant a l’extrem S de l’esmentat replà, on trobarem una petita
cavitat amb una alineació de forats picats a la roca.

Patrimoni

Dalt: Forats rectangulars al cingle (6). Balma d’Esplugues (3). Baix: Balma amb forats al terra (7). Detall dels forats del cingle (6). Cavitat amb
forats alineats a sobre (4). Alineacions de forats a la Balma d’Esplugues (3). Restes d’un mas (5).

Cavitat amb forats alineats a sobre (4)

Balma amb forats alineats al terra (7)

Es tracta d’una petita balma amb la base empedrada, on destaquen sis forats alineats situats a uns 2 m
d’alçada per a fixar-hi una estructura de troncs. En un
lloc proper i similar, hi ha unes arneres modernes. Tal
vegada aquesta balma fou utilitzada amb la mateixa finalitat: la producció de mel.
Seguim uns 45 m vers el SE i trobem les restes d’un
mas (5), des d’on pujarem (NE) a la base del cingle, que
es troba a uns 30 m. Seguim la paret per la dreta (SE),
passem una roca tombada plena de forats i arribem a un
replà on destaca un sistema de forats rectangulars picats
al cingle.

Es tracta d’una balma de mitjanes proporcions situada a
certa alçada i d’accés incòmode. Presenta un seguit de forats
al terra, destinats, segurament, a fixar-hi una estructura de
troncs per a tancar frontalment la cavitat.
I aquí s’acaben els principals vestigis que hem trobat del
Mas d’Esplugues.

Visita al conjunt de restes del Mas de la Cova
Des de la balma del punt 7, seguim davallant en direcció
S uns 150 m entre les clarianes del bosc fins a trobar un
corriol travesser que seguirem per l’esquerra (E). Passats
uns 180 m farem cap a la porta de l’impressionant Mas de
la Cova.

Forats rectangulars picats al cingle (6)
A la paret del cingle destaquen 4 grans forats rectangulars i trapezoïdals, així com regates corbades picades a
la roca. Part d’aquest sector del cingle denota haver estat
allisat artificialment. A la roca tombada també hi ha forats
rectangulars.
Tot plegat sembla fet per a fixar-hi grans bigues de fusta de secció rectangular, destinades, probablement, a formar l’estructura
d’un trull o premsa per a l’obtenció d’oli d’olives o vi.
Tornem a les restes del mas (5) i seguim vers el SE per
sobre de marges, clarianes i senderons, fins que, passats
uns 120 m, pugem fortament i sense camí per l’esquerra (N)
uns 80 m més, fins a fer cap a una balma amb una alineació
de forats al terra.

Sobre la toponímia de l’indret
Els mapes de l’ICC anomenen aquest lloc Cova del Tití,
i en els mapes excursionistes de l’Editorial Piolet consta
com la Cova de Donya Blanca o del Tití. El nom de Tití
correspon a un propietari de Cornudella, i el de Donya
Blanca es deu a una llegenda improbable divulgada a
les darreries del segle XIX pel rector de Siurana. Parla
de les desventures de l’enamoradissa filla del Comte de
Prades, castigada a viure en aquella apartada cova. Es
tracta d’un relat dramàtic, moralitzant i un xic carrincló,
destinat a prevenir el jovent de les conseqüències de
pecar contra el sisè manament.
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Esquerra. (8) Ruïnes del Mas de la Cova vistes des de l’extrem SE. Dreta. (9) Balma de sobre el Mas de la Cova.

Pel que fa a aquests topònims, ens remetem a l’opinió
del filòleg Ramon Amigó i Anglès, que diu: Ara la cova
es coneix amb dos noms: un tret de la llegenda (Donya
Blanca) -utilitzat majoritàriament per gent sobretot forastera adherida a la contalla a partir de la lectura de textos
que en parlin- i un altre –que és preferit per la gent senzilla del país- que correspon al renom d’un propietari de
Cornudella. Ni l’un ni l’altre no hem trobat que constin
com designadors de la cova, en cap dels papers examinats, que van des de diversos segles enrere fins al primer
quart del segle passat (XIX). La documentació també li
dóna dos noms: la Cova (...) i la Covassa.(...). La cova
era tan important que, també en aquella època passada,
del Barranc de l’Estopinyà, se’n va dir riu de la Cova.
Així doncs, les famílies que habitaren l’indret durant
segles, protagonistes reals de la història de la zona, no
anomenaven el seu mas amb l’afegitó de Tití o de Donya
Blanca. En deien simplement la Cova, o la Covassa, nom
que encara perviu en el proper Grau de la Covassa. Per
rigor històric i per consideració als seus antics pobladors,
anomenaré l’indret com ells feien: la Cova.

el territori i estudiant i recopilant de forma admirable la
documentació existent en arxius històrics, municipals i
parroquials. El seus treballs meticulosos són plens de
conclusions i opinions ben documentades que tenen un
caràcter definitiu. Deixà publicats dos llibres imprescindibles per a conèixer la toponímia i el passat de Siurana i dels masos del seu entorn: Siurana de Prades.
Institut d’Estudis Catalans 1995 i Siurana de Prades. La
Terra i la gent. Editorial Dalmau, 1998.
A la lectura d’aquestes publicacions es deuen els
comentaris toponímics i les dates cronològiques que
apareixen en aquest article, ja que, sense els llibres de
Ramon Amigó i Anglès, no hauria estat possible aportar noms i conclusions que donen una mica de llum
al passat dels espectaculars masos troglodítics de La
Siuranella.

El Mas de la Cova (8)
La visió del Mas de la Cova impacta el visitant per
la seva raresa, desolació i grandiositat. Certament, no
té l’espectacularitat del poblat de l’Espluga de Cuberes
(Baix Pallars) o del Mas Puig de la Balma, de Mura (Bages), però també recorda, salvant les evidents diferències, les magnífiques ciutadelles anasazi de Mesa Verde (Colorado), Chelly Canyon (Arizona) o Chaco (New
Mexico), totes elles també construïdes dins de balmes
gegantines formades en estrats de gres.

Apunt sobre Ramon Amigó i Anglès
Ramon Amigó i Anglès (Reus 1925-2011) fou un destacat filòleg i escriptor vinculat a l’excursionisme científic
que estudià a fons la toponímia de Siurana, Prades i Cornudella. Ho va fer parlant amb la gent del país, recorrent
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Des d’aquesta cavitat elevada hi ha una bona vista sobre la vila
de Siurana, situada sobre el cingle a l’altra banda del barranc.

Un lloc preferent del Mas de la Cova amb la llar de foc, bancades i fornícules (8). Darrera balma obrada i sistema de forats (10). Porta amb
llinda de fusta del Mas de la Cova (8). Possibles menjadores o abeuradors (11).

El front de la construcció del Mas de la Cova ateny uns 40 m
de llargada i la part obrada ocupa uns 600 m2. L’estat general
és ruïnós i només es manté ferm una habitacle elevat del sector
sud construït parcialment de tàpia. La llinda de fusta de la porta
d’entrada del mas, que es conserva perfectament, ens dóna una
idea que la balma fou ocupada fins a temps no tan reculats com
ens podria semblar.
De tot el conjunt, crida l’atenció el que sembla un lloc preferent situat en un replà elevat al fons de la balma, on destaquen
sis petites fornícules picades en la paret de roca a poca alçada;
estan sobre una mena de bancada, davant de la qual s’obre un
receptacle rectangular on encenien foc. No sabem si es tracta
d’una mena d’oratori d’origen antic, o si ens trobem davant del
típic escó cuina on s’escalfaven els més vells del mas. Arreu de
la balma destaquen forats picats a terra i a les parets per a
fixar-hi estructures de fusta.
Pel que fa a les referències històriques escrites que s’han
trobat, n’hi ha una datada de l’any 1339 que esmenta l’hort de
la Cova i una altra que parla del Mas de la Cova que data de
1414. També sabem que entre 1599 i 1650 hi va viure la família Cugat, que els Franc s’hi van establir entre 1655 i 1697
i que, segurament, un tal Jaume Piquer s’hi va estar entre
1697 i 1714. La darrera notícia ens parla de la família Oliver,
que s’hi va establir el 1714.

Balma de sobre el Mas de la Cova (9)

És una dependència del Mas de la Cova i s’hi accedeix per
un corriol que surt de l’extrem nord de la balma principal. Es
troba a sobre mateix i és de grans proporcions.
Conserva sistemes de forats picats a la roca, tant a la paret
com a terra, així com graons, menjadores, abeuradors i un
receptacle rectangular que recull l’aigua que s’escola del fons
de la balma. També hi ha un mur de contenció per a eixamplar la superfície útil de la balma, la qual podria haver estat el
corral d’aviram del mas.
En temps de pluges, nombrosos degotalls es precipiten des de
la vora superior sobre la part eixamplada de la cavitat; per això,
aquesta balma devia ser un punt important de captació d’aigua.

Sortim del Mas de la Cova pel corriol que puja vers el
SE per una rampa a tocar del cingle, trobem unes passeres
excavades a la roca per a evitar les relliscades en temps de
glaçades i fem cap a la darrera balma obrada del conjunt.

Darrera balma obrada i sistema de forats (10)

Es tracta d’una balma de mitjanes proporcions que conserva part d’un mur de tancament construït de forma acurada.
Amida 15,5 m de llargada per uns 4 m d’amplada i el gruix de
la paret és d’uns 60 cm.
Devia ser una dependència del Mas de la Cova de la qual
desconeixem la funció. Al mur de gres roig que s’alça a sobre,
destaca un sistema de cinc forats rodons i un parell de quadrats, destinats, probablement, a aguantar l’estructura de la
teulada. Els forats rodons quasi que han desaparegut per
causa de l’erosió.
Seguim vorejant el cingle vers el SE gaudint de les nombroses i fotogèniques filigranes esculpides a la roca, que
en aquesta zona són especialment curioses, i a uns 120
metres de la darrera balma obrada, a la banda dreta del
camí, veurem dues cavitats excavades horitzontalment en
el gres roig.

Possibles abeuradors o menjadores (11)

Es tracta d’un forat rodó de 32 cm de diàmetre i 14 cm de
fondo i un de rectangular de 33 per 29 cm i 10 cm de fondo.
En desconeixem la funció, però podrien tractar-se de possibles abeuradors o menjadores.
I aquests són els darrers vestigis que trobarem del Mas
de la Cova.
Seguim vers el SE i aviat trobem un corriol travesser
que puja de la propera carretera al Grau del Jueu. Baixem
pel ramal de la dreta (SW) i, en pocs minuts, fem cap al
km 2,95 (12) de la carretera que puja a Siurana, per la
qual podem tornar a l’aparcament del Coll d’Esplugues
caminant uns 650 m en direcció NW.
			
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Antoni Ferrando,Marta Roig
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USHUAIA. Terra del Foc, Argentina. Octubre de 2014

Excursió pel Parc Nacional de Terra del Foc a Ushuaia. Visita a un “conchero” dels indígenes yàmana

A

rribem a Ushuaia el dijous 16 d’octubre a les 12
del migdia i deixem l’equipatge a l’hostal on passarem dues nits. També s’hi hostatjaran el company
alemany i el guia que hem tingut aquests darrers dies a
La Patagònia. La companya portuguesa s’instal·larà en
un alberg al centre de la ciutat. Nosaltres estem a uns 20
minuts del centre, en un lloc amb vistes sobre les muntanyes que envolten la ciutat, on podem veure la permissivitat que hi ha per a talar el bosc sense control per tal
de construir habitatges il·legals que fan créixer la ciutat
de forma incontrolada.
En l’idioma dels yàmana, els indígenes que habitaren la
zona, Ushuaia vol dir badia que penetra a ponent. La ciutat, fundada el 1884, era la seu de la presó més temuda
de l’Argentina. Actualment, és una població turística, comercial i industrial, afectada per un desgavell urbanístic
que amenaça el seu futur. Està considerada com la ciutat
més austral del planeta.

Comerç de la part antiga d’Ushuaia

fangoses, plenes d’arrels, branques, arbres caiguts, torberes, rierols i aiguamolls. És un sender una mica forçat,
però ens permetrà observar i gaudir de la bellesa del paisatge del parc. Seguirem el litoral de la Bahia Lapataia,
l’únic fiord argentí dins del Canal Beagle, fins a l’Ensenada
Zaratiegui. Podrem contemplar els turons arrodonits que
s’alcen definits per l’horitzó a l’altre costat de la badia
i, més enllà, els últims contraforts dels Andes, més alts
i ja en terres xilenes. Estàvem cansats del viatge fins a
Ushuaia i no comptàvem amb aquesta petita excursió que
ens va venir de nou, però que no ens va decebre gens ni
mica. Vàrem poder comprovar in situ la complicació que
devia comportar obrir camins per aquella zona, com queda ben palès en el llibre El último confín de la Tierra, d’E.
Lucas Bridges, que ja comentarem
Al llarg del camí veurem la diversitat de vegetació dels
boscos de Terra del Foc; lengas, nyires i coihues, on de
vegades creix el pan de indio, una espècie de fong comestible que es fa als troncs d’aquests arbres. Són uns paràsits
que provoquen que els arbres es defensin desenvolupant
nusos en el tronc. També veurem diverses aus, com el caiquén, del qual, tot i que sempre va en parella, nosaltres
vam veure un exemplar solitari.

Sense treva, ens ve a buscar un taxi amb el guia que ens
acompanyarà a fer un recorregut pel sender coster del Parc
Nacional de Terra del Foc, un itinerari d’uns 6,5 km que ens
permetrà apreciar la dificultat de travessar aquestes terres
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Musclera a la platja

A les platges vam observar diversitat de mol·luscs, així
com uns petits turons anomenats concheros, estructures
d’uns 3 m de diàmetre al mig de les quals es troba el fons
de les antigues cabanes dels indis yàmana, ja que feien
el foc al centre envoltats d’un considerable gruix de restes
de closques de diverses espècies de mol·lusc, cloïsses,
petxines, musclos, coberts de terra i herba. En aquests
llocs hi feien vida el indis yàmana, pescadors, caçadors
i recol·lectors, que eren els habitants d’aquelles terres
quan varen arribar els colons europeus. Els concheros es
troben en llocs privilegiats, on els pobladors es protegien
del clima extrem i podien contemplar el paisatge. Traspassarem platges de sorra i còdols negres, amb muscleres i
pedres cobertes de líquens i molses que els donen tonalitats verdes i ocres, tot amorosint la duresa del litoral.

El far que va inspirar Jules Verne és el de San Juan de
Salvamento, a l’Illa dels Estats, inaugurat el 1884 i que va
deixar de funcionar el 1902. En realitat no hi ha cap far amb
aquest nom, només existeix a la novel·la. A hores d’ara,
però, tot i saber la veritat, quan s’hi arriba, com que et
sents tan lluny, creus que sí que és el Far de la fi del món.
Ens conviden a un petit refrigeri que acceptarem de gust
i que ens refarà del fred i el vent que fa.
De retorn a Ushuaia, desembarquem a l’Illa Bridges per
a fer una passejada per un sender del que no es pot sortir
i que permet veure la flora i la fauna d’aquesta illa. Són
curioses les charetas, unes colònies de molses i líquens
en forma de coixí de creixement molt lent -calculen que
poden tenir més de cent anys- i gran varietat de plantes
carnoses, ja que, d’arbustives no n’hi ha a causa del fred
i de les condicions dures de l’illa. Mentre caminen, trobem
alguna traça de neu; el fred i el vent són extrems, tot i ser
l’inici de la primavera.
A les 2 de la tarda desembarquem a Ushuaia i a 2/4 de
3 sortim amb l’autocar que ens portarà durant una hora
i mitja per l’interior entre serralades, boscos, rius, aiguamolls i torberes, fins a l’Estancia Harberton –la més antiga
del sector argentí de la Terra del Foc-, on ens espera una
interessant activitat. Visitarem el Museu Acatushún, que
tracta d’aus i mamífers marins australs. Després navegarem a l’Illa Martillo per a visitar les colònies de pingüins.

Travessem terres fangoses amb arrels i arbres caiguts.

L’endemà, divendres 17 d’octubre, havent esmorzat a
l’hostal, sortim a les 9 amb el guia i el company alemany.
Anem al Port d’Ushuaia, on hem quedat amb la companya
portuguesa. Abans, però, passem per un forn molt típic a
comprar el dinar. Avui ens espera un dia molt intens.
A les 10 del matí ja som al vaixell de l’empresa Patagonia Adventure Explorer per a fer una bonica i interessant navegació pel Canal Beagle, que durarà quatre hores. Aquest canal té el seu origen en una antiga glacera.
Anem al far de les Illes Eclaireurs i ens acostem a l’Illa
Alícia per a observar de prop una colònia de lleons marins. Seguim fins a l’Illa dels Ocells, on veiem, tot altius,
un grup de cormorans reials que hi nidifiquen. Donem la
volta a un illot on hi ha llops marins i naveguem cap el far
de les Illes Eclaireurs. Diuen que aquest far va inspirar
Jules Verne a escriure la novel·la El far de la fi del món;
tot i no ser exactament així, les empreses turístiques han
aprofitat la confusió per a promocionar els seus viatges.
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L’Estancia Harberton, de la família Bridges

Teníem interès a trepitjar aquesta terra, coneixedors
com som de la història que s’hi va viure i que vam llegir en
el llibre de memòries El último confín de la tierra, d’ E. Lucas Bridges, fill de Thomas Bridges, fundador de l’Estancia
Harberton. Aquest personatge ja va viure, només néixer,
unes circumstancies poc corrents. El 1845 fou trobat abandonat en un pont a la ciutat de Bristol, Anglaterra, i d’aquí
ve el seu cognom. Fou adoptat per la família Despard, un
pastor anglicà, i, com que la roba que duia en ser trobat tenia marcada la lletra T, li varen posar el nom de Thomas. El
1856, als dotze anys, viatjà amb el seu pare adoptiu a l’Illa
de Keppel, una petita illa a les Malvines, on tenia l’encàrrec
de fundar una missió anglicana.
Aquell viatge marcà al nen Thomas per a tota la vida. Passà cinc anys amb la seva família i la comitiva que els havia
acompanyat en la fundació de la missió a Keppel, vivint situacions extremes per diversos motius: la relació amb els indis, amb els exploradors i els colons, les condicions climàtiques extremes i el fet d’estar tan lluny d’Europa. Finalment,
Despard, el pare adoptiu, rendit pels esdeveniments, tornà
a Anglaterra amb la seva família i convidà Thomas a triar
entre tornar amb ell o quedar-se encarregat de la missió fins
que arribés el nou superintendent, el pastor W.H.Stirling. Ell
tenia 18 anys i va decidir quedar-se durant un any vivint amb
els indis.
És allí on Thomas va aprendre el yahgan, llengua dels
yàmanes del sud de Terra del Foc, la qual més endavant li
serviria per a elaborar un diccionari yahgan-anglès per tal
de facilitar l’entesa dels colons i missioners anglesos amb
aquest poble indígena. Aquest diccionari és considerat el
més complet d’aquesta llengua, ja que té unes 32.000 entrades.
El 1863 féu el primer viatge a Terra del Foc en companyia
del seu successor a l’Illa Keppel, i un any més tard fundà
una missió anglicana a Ushuaia. L’agost de 1869 es casà
amb Mary Ann Varder, nascuda a la població de Harberton,
al comtat de Devon, Anglaterra, i dos dies més tard viatjaren
a Terra del Foc per a establir-s’hi.
L’Estancia Harberton fou fundada el 1887, 30 anys després
de l’arribada de Bridges a les Illes Malvines perquè l’any 1886
havia rebut un lot de terres atorgades pel govern d’Argentina
com a reconeixement del president Julio A. Roca per la feina
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feta per Bridges amb els nadius de Terra del Foc a Usuhaia,
durant els 15 anys que hi visqué amb la família i on creixien
els seus cinc fills en contacte amb el poble indígena. La primera filla, Mary, va néixer a Puerto Stanley, de retorn d’un
viatge a les Malvines el 5 de desembre de 1870. El segon
fill, Despard, és el primer blanc que neix a Ushuaia; Lucas,
el narrador d’aquesta història, fou el tercer, però tingueren
fins a 5 fills.
La creació d’una estancia era molt complexa per tal com
havien de ser autosuficients. Ho feren amb l’ajut dels nadius
construint les naus principals per a viure-hi la família i els
seus treballadors; també hi havia coberts per a xollar les
ovelles, una fusteria, etc. L’activitat bàsica de l’estancia era
la ramaderia ovina i bovina. A la zona també hi havia altres
activitats: transport marítim, mines i no hi mancaven els viatgers i aventurers, als quals els Bridges aprofitaven per a
vendre’ls carn, pells i productes elaborats, com ara queviures, melmelades, fusta etc. Va ser necessari obrir camins, i
construir i reparar petites embarcacions. Tota la complexitat
d’aquestes activitats, així com les vicissituds i penúries que
van passar en una zona tan llunyana i inhòspita queden ben
paleses en l’interessat relat del llibre d’E. Lucas Bridges.
Actualment, l’Estancia Harberton té una extensió de 20.000
ha, hi ha muntanyes, drumlins -relleu d’origen glacial de forma
allargada i arrodonida-, illes, llacs, rius, boscos, torberes…
Ara la seva activitat principal és la investigació de la natura
i el turisme. Compten només amb ramaderia bovina, ja que
l’ovina la desestimaren a causa baix preu de la llana.
Els actuals propietaris són els néts del fundador, i
l’administrador, el besnét, que encara viu amb la seva família a la casa originària. Es troba a uns 85 km d’Ushuaia i s’hi
pot arribar per mar i per terra. Cal seguir uns 40 km per la
ruta 3, i en la cruïlla de Rancho Hambre seguir vers llevant
uns 45 km per una pista de rípio.
Per a visitar la pingüinera de l’Illa Martillo -que és propietat
de l’Estancia Harberton- cal navegar uns vint minuts. Mentre
viatjàvem en l’autocar que ens havia portat, en el qual anàvem
unes 50 persones, ens van repartir uns distintius de dos colors per tal de fer dos grups i separar-nos un cop arribéssim
a l’Estancia Harberton; així, mentre un grup navegaria cap a
l’Illa Martillo per a veure els pingüins, l’altre grup visitaria el
Museu Acatushún d’aus i mamífers marins australs.
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Muntanyes de l’entorn d’Ushuaia

Nosaltres vam iniciar el periple fent la visita guiada al museu. Segons ens explicaren, varen començar recollint les
restes de mamífers marins i aus que arribaven a les costes
de Harberton. Més endavant, amb aquells esquelets van
crear el museu per a divulgar l’estudi dels mamífers marins
i aus de l’extrem austral de Sud-Amèrica. Disposa d’un laboratori d’investigació que és utilitzat per naturistes i estudiants. Al sortir del museu, vàrem anar a la cafeteria, on hi
ha exposats uns panells amb fotografies i textos sobre la
història de l’Estancia Harberton, de la família Bridges i dels
grups d’indígenes que havien tingut relació amb ells.
Tot seguit, ens vam dirigir cap a l’embarcador, on ens
esperava una llanxa pneumàtica coberta pilotada pel mateix conductor de l’autocar. L’entrada a l’embarcació fou una
mica dificultosa: els homes entraven com podien, ja que la
llanxa era una mica fonda, i les dones ens havíem de llençar
al coll del pilot, que ens ajudava a baixar… Sort que era una
persona agradable i ben plantada.
Després de navegar uns vint minuts, arribàrem a l’Illa Martillo o Illa Yecapasela, on hi ha les colònies de pingüins. Fins
a la dècada de 1960, hi pasturaven les ovelles de l’estancia,
però, a partir de la retirada dels ramats de l’illa, començaren
a venir els pingüins a niar-hi. El 2009 varen comptabilitzarse unes tres mil parelles de pingüins magallànics i tretze parelles de pingüins papues, que tenen el bec de color taronja.
Segur que a hores d’ara la població dels pingüins papues ha
crescut, tot i que, pel que vàrem observar, els magallànics
eren els que estaven més per la feina: els vèiem sempre en
parella i vigilant els nius, els papúes feien més vida social i
es veien en grups relacionant-se entre si.

A l’llla Martillo només hi poden desembarcar 80 persones
al dia; a més, s’ha de seguir un sender senyalitzat i respectar unes normes de comportament estrictes: no es pot
deixar ni treure res de l’illa, ni tan sols una pedra, no es pot
tocar cap animal i només es permet fer fotografies.
L’Estancia Harberton, juntament amb el Centre Austral
d’Investigacions Científiques d’Ushuaia, porta a terme una
prova pilot per a seguir el comportament que tenen les aus
que hi nidifiquen amb relació a la proximitat amb els turistes. El fet de poder passejar una estona amb naturalitat
entre els pingüins va ser tota una experiència.
De tornada, vàrem poder veure els arbres bandera. Es
coneixen per aquest nom per la forma allargada que agafa
la seva capçada en forma de cabellera a causa de la força
del vent. Ja havíem vist arbres similars en un savinar de
l’Illa del Hierro, a les Canàries.
És de destacar la quantitat de persones que hi ha implicades en el turisme en aquest racó del món. No sabem en
quines condicions, però les feines estan molt repartides:
hotels, restaurants, botigues, museus, vaixells, turisme actiu, autocars, etc. Hi ha un munt de sectors que donen feina
a molta gent.
L’endemà, dissabte 18 d’octubre, per a acomiadar-nos
d’Ushuaia, vàrem recórrer els seus carrers i visitar el
Museu Yàmana, que recull els records de la vida i costums d’aquella tribu, avui extingida, que poblà l’entorn
d’Ushuaia.
Tot i la intensitat d’aquests dies, sembla com si només
haguéssim fet un tastet de La Patagònia i de Terra del Foc.
Ara no em sorprèn que hi hagi gent que ha quedat corpresa per aquesta part de l’Argentina i de Xile i que, tot i la
duresa de la regió, s’hi hagi quedat a viure. Nosaltres hem
quedat meravellats i amb ganes de tornar i aprofundir- hi.
Queda pendent.
Marta Roig

Tornada a l’Illa Martillo
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Les fulles i la pluja

C

ada gota és un malaurat
dibuix pel teu cos
que es desfà en els plecs
de la teva pell
vellutada,
embotornada,
vella.
Un recorregut concís
que acaba en un ventre d’aigua;
l’aranya el teixí
abans que es fongués la tarda.
Tu, que et pensaves finada
i obries el pecíol
per començar a volar,
sents ara la carícia de l’aigua
i t’aferres a la tija
i et somous
i suportes la darrera llevantada.

Elisenda Rosell
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Natura i Paisatge
LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
CAMPANETA GRAN

XICOIRA

Nom comú:
Campaneta o campànula gran
Nom científic:
Campanula speciosa
Família:
Campanulàcies
Tipologia: 		
Herbes amb flor

Nom comú:
Nom científic:
Família:
Tipologia:

E

ns va impressionar només de veure-la. Erecta,
solitària, sorgint d’entre les pedres d’un empinat corriol que pujàvem amb la llengua fora en
direcció al Grau de la Xota.

Xicoira, xicoria amarga
Cichorium intybus
Asteràcies o compostes
Herbes amb flor

Campànula gran.
El Motllats, Capafonts juny 2015

L

a campànula il·lumina els racons de roquers ombrejats, vorades o clarianes de boscos frescals, de sòl
calcari, des de finals de primavera fins acabat l’agost.
Les seves flors són molt vistoses, de color blau porpra,
grosses i delicades, en forma de campana globosa pentalobulada (formada per cinc llavis). Són flors hermafrodites,
o sigui que tenen alhora gineceu femení i androceu masculí, de fàcil pol·linització per als insectes, la qual cosa en
proporciona una ràpida fructificació.
La seva llarga tija sorgeix d’una bonica roseta de fulles a la
base, que s’estira amb un seguit de fulles que es disposen
de manera alternada, però que poden estar completament
cobertes de flors quan la floració arriba a ser desorbitada.
En vam trobar un exemple més endavant, en una vora del
camí abans d’agafar el senderó que ens havia de portar
fins al Pont de Goi. I en vam anar trobant al llarg de la travessa que fèiem aquell dia per l’altiplà dels Motllats.

Xicoira, detalls de flor i fulles. Els Motllats, Capafonts, Juny 2015

D

urant el mateix recorregut pels Motllats, en
aquest temps, just al final de la primavera, també ens vàrem topar amb aquesta bonica flor de
color blau, la xicoira. És una planta silvestre molt comuna que podem trobar pel costat de camins, camps
i terrenys secs i calcaris de llocs ben assolellats. La
planta es forma a partir d’una roseta de fulles basals
amb una estructura molt dividida en lòbuls molt marcats i retallats. Quan vol florir es forma una planta molt
ramificada i amb pèls més o menys rígids, amb fulles
molt reduïdes a la part aèria, gairebé inapreciables.
De cada ramificació, en surten les flors, grans i ben
visibles, que tenen la particularitat d’obrir-se només a
ple sol, tot seguint-ne la trajectòria tal com fan els girasols. La flor es tanca només d’agafar-la. Té una arrel
principal llarga i gruixuda en forma de nap.
Les fulles i les arrels no només són comestibles sinó
que tenen propietats medicinals. Les fulles, perquè siguin tendres, s’han de collir abans que la planta floreixi.
Es poden menjar crues en amanides -tot i que són molt
amargants- o cuinades. Per a collir l’arrel, esperarem la
tardor. Dessecada, torrada i triturada, va ser emprada
molt de temps com un bon substitutiu del cafè, amb totes les propietats de la planta però sense els perjudicis
de la cafeïna. Abans de la floració, també pot consumirse bullida o cuinada com si fos un nap molt tendre.
Tant les fulles com les arrels tenen, entre d’altres,
propietats depuratives, digestives, laxants i tonificants
sobre el fetge, la vesícula i l’aparell digestiu.

Campaneta gran en floració desorbitada. Detalls de la flor, roseta i fulles. Els Motllats, Capafonts, Juny 2015

Joan Castro
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LA SELVA D’IRATI, un paradís als Pirineus navarresos (I)
Des del nord-est de Navarra fins al mar Cantàbric, els Pirineus declinen suaument d’est a oest, només el Pic Ori supera els
2.000 m.; el clima continental es torna atlàntic i el paisatge canvia marcadament: els cims i les carenes són de relleus suaus
i arrodonits i les valls, recobertes d’exuberant vegetació.

La tardor omple de colors grocs, ocres i vermells els bosc d’Irati.

L

a Selva d’Irati es troba situada al nord-est de Navarra i al
sud d’Iparralde, a la vall del Riu Irati, entre les muntanyes
d’Ortzanzurieta i Orreaga/Roncesvalles a l’oest, el Pic
Okabe al nord, i l’Ori a l’est; el límit sud el posa la Serra d’Abodi.
És un espai forestal notable principalment per l’extensió i conservació de la fageda. Les espècies arbòries més representatives són el faig i l’avet blanc. Fajos i avets conviuen amb til·lers,
avellaners, oms, salzes, aurons, boixos, ginebres, aranyoners
-dels fruits dels quals, els aranyons, els navarresos elaboren el
licor de patxaran-, falgueres, líquens, molses i solitaris roures
que recorden que va ser l’arbre majoritari en els seus orígens.
És la segona fageda-avetar més extensa i millor conservada del
continent europeu. Aquesta enorme massa boscosa de més de
17.000 hectàrees alberga una grandíssima riquesa natural, històrica i etnogràfica.
Els atapeïts fajos, les pastures, els avets i les fresques aigües
pinten un paisatge de colors vius que es transforma amb cada
nova estació de l’any. És un bosc de fagedes i avets magnífic.
És especialment bonic durant la primavera i l’estiu per l’esclat
de tons verds; però és, sobretot, a la tardor que mostra una policromia immillorable: és llavors quan té lloc una transformació
màgica que omple els boscos de colors grocs intensos, ocres
i embriagadors vermells, augmenta el cabal dels seus rierols i
torrents i els seus camins s’encatifen de fullaraca.
A la màgia del paisatge, s’hi afegeix la bellesa dels seus pobles, l’art conservat en esglésies i ermites i la variada i atractiva
arquitectura rural. Els masos i poblets dispersos per valls i vessants formen petits nuclis compactes de carrers estrets i empedrats que donen als Pirineus atlàntics un encant especial.
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L’espectacular bosc de fajos ofereix un esclat de colors.
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L’accés més adient per a nosaltres és resseguir la Vall de
Salazar vers el nord per la carretera NA-178 fins a Escaroze
i continuar per la NA-140 fins a Otsagabia. Aquest és un dels
pobles més típics i bonics dels Pirineus navarresos. Situat entre els rius Zatoia i Anduña i envoltat de muntanyes, destaca
per les seves antigues i senyorials cases palatines dels segles
XVIII i XIX, amb blasons a les façanes o a les portalades, els
seus carrers empedrats i el riu amb un vell pont medieval. En
aquesta població hi ha un Centre d’Interpretació de la Natura
que val la pena visitar per a conèixer el medi natural, la vida i
les tradicions d’aquestes valls. Aquí també ens poden informar
de qualsevol aspecte relatiu a la nostra visita a la Selva d’Irati.

És una ruta circular prevista per a set jornades que dóna
el tomb per l’Irati espanyol, l’Iraty francès i la Vall de Belagua. S’introdueix per alguns dels racons més salvatges,
desconeguts i espectaculars dels Pirineus francesos: el país
de Sola (Soule) i les seves agrestes i pregones gorges de
Kakueta i Holtzarte, aquesta amb un vertiginós pont penjant
de més de cinquanta metres de llarg situat a una alçada
de gairebé dos-cents sobre el riu. La descripció del recorregut es detalla en el llibre guia Trekking Irati Belagua (ISBN:
9788482164564) publicat per Editorial Sua.

Otsagabia. Pont medieval sobre el Riu Anduña

S’hi poden fer moltes excursions i ascensions muntanyenques a peu o en BTT. Hi ha una xarxa de senders abalisats,
però la major part dels visitants en tenen prou amb la ruta circular d’uns 10 quilòmetres que dóna la volta a l’Embassament
d’Irabia. Cal destacar el sender interpretatiu Errekaidorra, de
9 quilòmetres i 300 m de desnivell, lineal i transfronterer, el
qual uneix la Vall de Salazar amb la de Zuberoa, a l’altre costat dels Pirineus. Durant el recorregut alguns panells i punts
museístics recreen la fauna, la flora, la geologia, la gestió del
territori, l’explotació de la fusta o la presència humana al llarg
de la història. Està senyalitzat mitjançant fites i transcorre principalment per pista, però, en part, per senders. Una proposta més agosarada i molt recomanable per a excursionistes
avesats a rutes d’uns quants dies és el tresc Irati Belagua.

Carrer d’Otsagabia

Per als amants de la bicicleta, el Centre BTT Irati compta actualment amb 17 rutes abalisades de diferent dificultat i duresa
amb més de 400 quilòmetres ciclables. La Selva d’Irati és un
d’aquests boscos mítics pels quals qualsevol aficionat a la BTT
vol pedalar algun dia.

Joan Guasch i Murtra

Hiriberri és un petit poble als peus de la Serra d’Abodi.
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Recull de publicacions

Els Bridges el 1880. Lucas somriu dret davant del pare.

L
’

agost de 1947, a Buenos Aires, E. Lucas Bridges
datava el prefaci d’El último confín de la Tierra.
Una juventud entre los indios fueguinos. Havia
escrit el llibre a petició d’A.F. Tschiffely, viatger, aventurer
i escriptor, una de les gestes del qual fou anar el 1925 de
Buenos Aires a Washington a cavall, un viatge que durà
més de dos anys. Aleshores ell tenia 30 anys i va fer uns
18.000 km en companyia de dos cavalls patagònics, una
proesa que després relatà en un llibre emprant el punt de
vista dels mateixos cavalls.
Tschiffely, en els seus viatges per l’Argentina, havia
sentit a parlar d’un anglès que era una espècie de “jefe
de los indios fueguinos”; per això, el 1938 féu un viatge
a la Patagònia per tal de localitzar “l’indi blanc”, l’home
que coneixia la llengua dels indígenes de Terra del Foc.
Tschiffely visità Bridges al seu refugi entremig de les
muntanyes del sud de Xile i va escoltar atentament el
relats que li va fer de la seva vida, de la seva família i
de l’experiència que havia tingut amb els indígenes de
la zona. Tschiffely de seguida va intuir que aquell personatge i el seu relat podrien il·luminar una època i un
entorn força desconegut; per això, mirà de convèncer-lo
que escrivís les seves memòries.
Lucas Bridges no es deixà convèncer a la primera, i no
va ser fins un any més tard, a Londres, que va prometre a
Tschiffely que el llibre que li demanava “seria escrit.”
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Fou l’única publicació de Lucas i en ella condensa la història de la seva família. És un llibre de memòries rigorós,
imprescindible per a conèixer de primera mà la història dels
primers pobladors europeus a les terres més meridionals
del continent americà: Terra del Foc. És, sobretot, un document únic i magnífic per a conèixer la vida, costums, llengua, mites, rituals i tradicions dels indis ones i yagans, amb
els quals Lucas i els seus germans varen tenir una estreta
relació durant la seva infantesa i joventut, fins al punt que
varen aprendre la seva llengua. Els ones o selknam fins i tot
van iniciar Lucas en els seus rituals tribals.
Aquells pobles ja han desaparegut. Ha estat gràcies a la
informació recopilada per Lucas Bridges a través d’aquest
llibre, i les fotografies que s’han conservat de diversos autors, que aquests indígenes no han caigut en l’oblit. Segons
ens explica l’autor, els detalls de la primera part del llibre
són extrets dels diaris del seu pare; la resta, dels seus records i dels dels seus germans, que encara vivien a Terra
del Foc quan va començar a escriure.

Distribució de les tribus indígenes a la Terra del Foc

Recull de publicacions

Família d’indígenes Selk’nam o Ona. Foto de Mar tin Gusinde feta
entre 1918 i 1924.

Bridges volgué evitar d’escriure un llibre romàntic i nostàlgic.
Per això, atenent la demanda de Tschiffely, segons ens confessa Lucas, féu “un relat veraç i imparcial de la meva vida a
Terra del Foc.”
E. Lucas Bridges (1874-1949) fou el tercer dels cinc fills del
matrimoni format per Thomas Bridges i Mary B. Ann Varder,
natural de Harberton, Devonshire (Anglaterra). En record del
poble natal de la mare, van posar el nom d’Harberton a la
propietat que fundaren a Terra del Foc.
Thomas Bridges va fundar la missió anglicana a Ushuaia
el 1870 com a últim intent de la Sociedad Misión Patagónica,
un dels impulsors de la qual fou Allen Gardiner. Aquest, en un
primer viatge l’any 1848 amb quatre mariners, va desembarcar a la caleta Banner, al nord-est de l’Illa Picton i a l’entrada
del Canal Beagle. L’hostilitat dels indis a qui “han anat a ajudar” i la precarietat del viatge el feren retornar a Anglaterra. El
1850 va fer el segon intent, però tota la missió va sucumbir.
Deixà, això sí, escrites les indicacions de com podria reeixir
la seva obra, entre les quals hi havia el fet d’ aprendre l’idioma
dels indígenes.
Va ser a l’arribada de Thomas i Mary a Ushuaia quan començà la gran història d’aquest llibre, centrada en la família
que anaven formant i en la narració de Lucas. En la història
que aquí presentem, podrem seguir els detalls de les situacions que varen viure els personatges d’aquesta crònica, ja
fossin blancs o indígenes.

cobertes de palla i torba, els natius, homes, dones i nens, uns
vestits amb pells de llúdriga i altres gairebé despullats, atrafegats en les seves activitats i encuriosits, es miraven el petit
vaixell del qual desembarcava un grup d’homes blancs.
A més, podrem llegir les vicissituds del pare per tal de
tirar endavant la família i aconseguir l’objectiu que s’havia
proposat: millorar les condicions de vida dels indis, éssers
vulnerables i exposats davant dels grans canvis que ja feia
temps que s’apropaven.
Durant els anys que passà a l’illa Keppel, de nen i jove,
Thomas aprofità per a aprendre el yagan, llengua dels canoers Yàmana. Com Gardiner, també creia que, si hom es vol
entendre amb els pobles a qui es pretén convèncer de les millores que es vol transmetre, s’ha de conèixer la seva parla.
La gran tasca que els Bridges portaren a terme amb l’ajut
dels indis es pot viure en la lectura d’aquest llibre. Obriren
camins, construïren ponts, estades i poblats, ensenyaren a
conrear la terra, a cuinar... La relació de Lucas i els seus
germans amb els indis en moltes ocasions fou més propera
que amb l’home blanc,

Grup d’indígenes yàmana o yagan

S’ha qüestionat molt la funció dels missioners en terres
llunyanes i la feina que han dut a terme per allisar el terreny
a l’expansió de l’home blanc, però, com sempre, hi ha de tot,
i aquest llibre n’és una mostra.
El coneixement i respecte que té aquesta família pels
natius queden ben palesos en aquesta obra.
En definitiva, com es diu a la contraportada, “És un cant a
un paisatge, i també a la memòria de yagans i ones, cultures que les epidèmies i les persecucions dels colons varen
portar a l’extinció.”
Un llibre obligat si es vol conèixer aquest extrem de la
terra, Terra del Foc.

Marta Roig

Grup d’indígenes kawéskar. Foto: Pierre Petit.1881.

El sentiment de la mare en arribar a Ushuaia i desembarcar en una platja de closques de petxines i musclos, canoes
abandonades, cabanes disperses fetes amb branques i
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El último confín de la Tierra. Una juventud entre los indios fueguinos.
E. Lucas Bridges. Editorial Altaïr. 2010.
ISBN: 978-84-937555-1-5

Notícies

L’

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
ACTIVITATS 2014-2015

exposició d’enguany es va poder visitar a la Sala
Maria Font del Museu de la Vida Rural fins al dilluns
31 d’agost. Va ser inaugurada, amb l’assistència de
l’alcalde de l’Espluga i altres membres del consistori, el
dissabte 1 d’agost a 2/4 d’una del migdia. Ens van acompanyar a l’acte de la inauguració molts companys excursionistes i el públic que hi assisteix habitualment. Aquesta
és la vuitena exposició que fem i ja s’ha consolidat com un
acte més de la Festa Major de l’Espluga.
A la mostra, s’hi van poder veure 421 fotografies exposades en 18 pòsters A0 relacionades amb activitats portades a terme pels nostres socis a Catalunya en general,
Pirineus, Alps, l’illa de Menorca, Islàndia, Navarra, la Patagònia i la Terra del Foc; també n’hi havia de curses de
muntanya i sortides amb BTT.
En aquesta edició, vam posar a disposició dels visitants
una urna i butlletes perquè poguessin votar les 12 fotos
que més els agradaven. Amb les més votades, farem un
calendari per a l’any 2016.
També s’exposaren en format de revista els quatre butlletins del curs 2014-2015, els quals estan disponibles per als
socis que els demanin.

10 ANYS DE SECCIÓ EXCURSIONISTA

E

l 27 de juliol de 2005 es va fer l’assemblea constitutiva
de la Secció Excursionista del Club Atlètic Espluguí
amb la finalitat de difondre l’excursionisme al poble. El
10 de setembre següent, es va fer la presentació pública a la
Sala Polivalent de l’Hospital, on alguns futurs socis ens vam
posar en contacte. Teníem ganes de començar les activitats,
així que el 26 de setembre vam fer la primera sortida, que va
ser als Avencs de la Febró.

Sortida al Montsant. Ermita de Sant Antoni (2-12-2007).

Ja han passat 10 anys d’aquella primera sortida i, si aleshores érem pocs, ara en som més, tant d’espluguins com de fora
vila. Anem endavant i evolucionant positivament com a entitat.
Enhorabona i gràcies a tots els que, d’una manera o altra,
han fet i fan possible la continuïtat de la Secció Excursionista del Club Atlètic Espluguí.
Antoni Ferrando Roig
Fotos exposició: Pere de la Rosa

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:

Merche López Paladines
Pep Cabestany Manasanch
Jordi Casas Roig
Erika Soriano
Benvinguts!
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Club Atlètic Espluguí
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Carrer de les Parres, 36 baixos
43440. l’Espluga de Francolí
Apartat de correus, 14
Email Administració CAE: administracio@caesplugui.cat
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