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MAI    ENRERA

EL GEDE FA 75 ANYS

o es fàcil arribar a aquesta xifra i 
menys en un grup d'escalada. 75 
anys donen per molt i no es fàcil resu-
mir en unes línies la nostra vida com 

a grup. Des de fa anys que intento recollir 
històries relacionades amb el GEDE (Grup 
especial d’Escalada), no ha sigut fàcil, però 
tampoc una feina impossible ja que una part 
important ha quedat reflectida en les vivènci-
es i records de molts dels seus membres, que 
amb facilitat expliquem quan algú ens pregun-
ta. També el butlletí del Club ha ajudat molt. 
Però els temps canvien. Fa uns anys ja que es 
deixen notar els canvis. Cada cop costava més 
que la gent escrivís les seves activitats, però 
l'aparició d’internet ha trastocat molt les rela-
cions personals i com no, també el món de 

l'escalada, que de per si ja era una mica anàr-
quic. Si fins ara era mes o menys factible con-
sultar papers o persones, ara ja és una feina 
quasi titànica. Us imagineu si algú dels com-
panys d'ara, o dels que vindran, se li acudeix 
fer el mateix quan s'acompleixin 100 anys de la 
creació del GEDE? Diuen que la informació es 
al núvol, però si hi ha tempestes i el núvol es 
fracciona o desapareix? Ara que començo a 
tenir una edat i les presses han quedat enrere, 
em plantejo com s'ho faran? Si és que ho volen 
fer, on podran consultar? Encara som a temps 
de recollir les memòries i vivències de molts 
dels protagonistes d'aquesta magnífica aventu-
ra anomenada GEDE. 

Martí Santamaria
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COVA DE NIAUX
ART PREHISTÒRIC 
ALS PIRINEUS

a cova prehistòrica de Niaux està situada en el 
departament de l’Ariège (Occitània) en el mas-
sís calcari de Cap de la Lesse, sobre la vall de 
Vicdessos i a uns 7 km. de la població de 
Tarascon – sur – Ariège.

L’antiguitat cronomètrica oscil·la entre el magdale-
nià mig i final (10.000 – 18.000 a. de C.) obtingut per 
C-14.

La seva impressionant gran boca d’entrada, ubicada 
a uns 678 metres d’alçada, destaca en el paisatge, on 
actualment s’hi pot arribar sense dificultat.

Era cap als anys 80 quan el nostre grup de 
Recerques Arqueològiques i en motiu de la trobada 
que fèiem cada any amb els amics dels Rallies de 
l’Amistat i la secció d’Acampada del Club, va fer una 
aproximació a Niaux. Però, llavors l’entrada encara no 
era totalment practicable i es va desistir de visitar. 
Actualment, ja es pot fer una part del seu recorregut, 
el mateix que segurament devien fer els grups prehis-
tòrics.

Ens trobem en un lloc natural, humit i fosc, pràcti-
cament inalterat i podem admirar les figures parietals, 
a la llum de llanternes, que cadascú ha de portar. Hi 
ha dos quilòmetres de galeries subterrànies, reduint-se 
la visita a uns 800 metres. El sòl és desigual i relliscós, 
amb còdols humits que ofereixen alguna dificultat per 
avançar. En una de les cavitats s’hi ha descobert pet-
jades humanes, unes de grans, d’altres de més petites, 
d’infants, el que ens demostra que aquests també par-
ticipaven en les cerimònies. 

Un lloc a remarcar és la sala de les pintures negres 
del Salon Noir. Fetes al carbó, és un festival de dibui-
xos sobre agrupaments d’animals. S’hi representen 
bisons, cavalls, cabres, tot fet amb destresa i d’una 
gran expressió. L’ombra que reflecteixen les nostres 
llanternes els donen un moviment extraordinari. El 
dibuix d’una mostela, únic animal d’aquesta categoria 
representat en aquesta cova, s’aconsegueix amb un 
dibuix segur i net d’un sol traç. 

En el decurs dels últims 300 anys, la cova deu haver 
tingut nombrosos visitants, però, un d’ells, en Ruben 
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Dolors Làzaro i Palau
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de la Vialle, hi deixà el seu grafitti a la paret de la 
cova, cap l’any 1648.

Sabem que la cova no va ser utilitzada per viu-
re-hi, cosa que podem constatar amb altres coves 
descobertes, però això no fa que s’hi puguin trobar 
materials arqueològics en algunes.

Quin seria el seu significat i amb quina intenció 
les pintaven? Hi ha diverses hipòtesis i la que predo-
mina és que vinculaven els dibuixos a la màgia pro-
piciatòria de la cacera. D’altres arqueòlegs opinen 
que potser volien comunicar-se amb forces sobrena-
turals. Encara és un enigma difícil de resoldre.

Podem trobar coves amb pintures rupestres a 
l’altra banda del Pirineu, Gargas, Chauvet, Mas 
d’Azil, etc. i també com és sabut, a la part Nord de 
la península, Altamira, Castillo, Monedes, però fins 
ara no en trobem a Catalunya, tret d’alguns dibui-
xos esquemàtics a Cogul i també a la Valltorta de 
Castelló.

A les parets de Niaux hi trobem representats, 
entre d’altres, el bisó i el cavall. Alguns especialis-
tes s’atreveixen a dir que aquesta és una imatge 
que es repeteix al llarg de la història. Llavors, vol 
dir que seguim representant-los al nostre pesse-
bre? El Bou i la Mula, sagrats des de la prehistòria?

Niaux ofereix diversos enigmes. Com ha estat 
possible una exploració tant profunda, de prop de 
2 quilòmetres? I també, què hi van entrar a fer els 
tres infants, quines petjades han quedat marcades 
i solidificades al terra sorrenc de la gruta?

La conservació d’aquestes cavernes amb pintu-
res és una obligació, ja que aquest art mil·lenari ha 
de ser preservat i protegit. Si han aconseguit arri-
bar fins als nostres dies en un estat immillorable, 
és ben segur perquè les condicions naturals els 
eren favorables. Actualment encara és més impor-
tant estar atent degut a possibles agressions 
humanes. Resguardar-les per futurs segles tal com 
estan fent a l’Ariège, que tenen gran cura sobre 
l’actuació dels visitants.

A 360 metres de l’entrada primitiva, uns blocs 
es devien enfonsar provocant un caos que s’ha 
solucionat a través d’un passatge estret. Just al 
sortir d’aquest passatge i a uns 20 metres, hi ha 4 
barres vermelles pintades a una alçada de 64 cm i 
en una paret d’amplada de 80. Ens deixa a tots 
bocabadats. La impressió digital de les quatre bar-
res, des de la prehistòria fins als nostres dies?

Els grans artistes de la prehistòria són els 
homes del magdalenià. Ells van gravar, esculpir i 
sobretot van pintar les parets d’un gran nombre de 
grutes de França i del Nord d’Espanya, fent-nos 
admirar la seva tècnica i talent.

Encara avui ens sorprenem quan il·luminem les 
coves fosques a la llum oscil·lant de les llanternes. 
Aquests artistes magdaleniensis o d’altres cultures 
van escollir amb atenció els suports sobre els que 

treballarien, aprofitant també els relleus de la roca. 
Per arribar a les zones més altes de les parets deu-
rien preparar autèntics andamis de troncs i cordes. 

La paleta dels pintors comprendria el negre, 
obtingut del carbó de llenya o l’òxid de manganès, 
el blanc del caolí i els vermells, grocs i marrons, tots 
extrets de l’ocre.

Les substancies minerals eren molgudes en un 
morter de pedra. Després, la pols es diluiria amb 
aigua, medul·la, grassa o amb el suc d’algunes 
plantes. Per aplicar els colors a la paret s’utilitzarien 
diferents útils, fibres, vegetals, tampons de pell i 
també les mans. Coneixerien també la tècnica de 
les plantilles.

Amb els seus signes misteriosos, ratlles i punts, 
incorporats els seus dibuixos d’animals, intentaven 
que les grutes fossin els santuaris de la seva reli-
gió. 
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EXPEDICIÓ A L’ÀFRICA 
CENTRE ORIENTAL EL 1966

25È ANIVERSARI DEL GEDE DEL CE DE GRÀCIA
Jordi Colomer i Gallego

 l GEDE del CE de Gràcia va celebrar 
el seu 25è aniversari l`any 1966. Enrere 
quedaven multitud d`escalades a dife-
rents parets i agulles del nostre país, i 

dones i homes compromesos amb aquest esport.d i

El material i les tècniques varen millorar i un 
equip ambiciós projectà una expedició alpinística a 
l`Àfrica per celebrar aquest aniversari. L’objectiu 
era escalar els cims del Mont Kenya, el Ruwenzori 
(les Muntanyes de la Lluna), el Kilimanjaro i el 
Mawenzi, a l’Àfrica centre-oriental. Set alpinistes 
del GEDE foren elegits per una comissió per tal 
d’assolir aquest objectius. Enric Pérez n’era el cap 
d’expedició. I els expedicionaris eren Joan Llorens, 
Jordi Colomer, Jesús Banzo, Joan Coll, Joan 
Claramunt i Cèsar Comas.

El dia 29 de desembre de 1965 ens van acomia-
dar a l’aeroport del Prat representants de les insti-
tucions de Barcelona, directius del Club i companys 
del GEDE. Vam volar direcció a Frankfurt, on vam 
fer una escala abans de volar cap a Entebbe, capital 
d’Uganda. Des d’on vam volar fins l’aeroport de 
Nairobi, capital de Kenya, on vam arribar la  nit del 
31 de desembre de 1965. En aquesta ciutat, on vam 
passar el cap d’any, va ser des d’on vam organitzar 
els viatges als diferents objectius de l’expedició.

Nairobi era ja en aquella època una capital 
moderna i europea. Vam començar els tràmits per 
al nostre primer objectiu, el Mont Kenya. Teníem el 
suport de catalans residents a Kenya, entre ells l a 
senyora Denti, esposa del Doctor Remo Denti, per-
sona de gran prestigi a la capital de Kenya. Vam fer 
diferents compres i vàrem anar a recollir el nostre 
material a l’aeroport de Nairobi, no sense alguns 
problemes a la duana. El 4 de gener sortírem en 
direcció al parc nacional  Naro Moru, punt de par-
tida cap el Mont Kenya. Al final de la pista amb 
jeep, vam poder llogar uns portadors, amb qui vam 
arribar fins als 3.000 metres d’altura.

La vegetació era molt diferent de la mediterrà-
nia. Anàvem guanyant altura fins els 4.050 metres, 
on vam entrar a la vall de Teleke fins arribar al 

Escalada M. Kenya
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refugi del mateix nom, on vam passar la nit. 
Havíem tingut alguns problemes amb els porta-
dors, que es van resoldre després de renegociar el 
preu de la jornada. 

Vam pujar fins al refugi de Two Tarn Hut a 4.050 
metres, des d’on vam organitzar les cordades de la 
jornada de l’endemà, quan havíem de començar 
les escalades. El 6 de gener dues cordades van 
sortir del refugi per escalar l’aresta sud del Mont 
Kenya: Claramunt-Llorens i Colomer-Banzo. 
Mentrestant Cèsar i Coll, amb Enric Pérez, anaven 
a pujar a un altre refugi per fer l’ascensió de la 
Punta Lenana, tercer cim del Kenya, de 4.895 
metres.

El 7 de gener vam començar l’escalada a l’ares-
ta sud del Pic Nelion. Primer pel glaciar, amb la neu 
molt endurida, desprès per roca granítica de difi-
cultat mitjana fins a la bretxa Mackinder. L’escalada 
va ser molt entretinguda, ja que no portàvem cap 
ressenya, fet que ens feia perdre temps. Finalment, 
a les sis de la tarda, vam decidir fer un bivac en un 
replà de la paret.

L’endemà vam reprendre amb força l’escalada 
fins sota una canal que porta directament al cim 
del Nelion, a  5.230 metres d’altura. Vam fer les 
fotografies de rigor al cim, deixant-hi una imatge 
de la verge de Montserrat, donada pels monjos del 
Monestir. Vam baixar fent ràpels fins el peu de la 
paret i vam tornar al refugi, on ens vam reunir amb 
la resta de companys per celebrar l’èxit de l’esca-
lada. Els nostres companys havien aconseguit 
també el cim de la Punta Lenana. Vam passar la nit 
al refugi  i de bon matí vam començar la tornada 
davallant la vall, i des de Naru Moru vam tornar a 
Nairobi.

Llavors vam començar a preparar el segon 
objectiu de l`expedició: el Ruwenzori, Les 
Muntanyes de la Lluna que va escriure el grec 
Claudi Ptolemeu en l’antiguitat, descobertes per 
l’explorador i periodista Henry Morton Stanley l’any 
1888 i escalades per primera vegada per Amadeu 
de Savoia, duc dels Abrutzos.

En definitiva les Muntanyes del Ruwenzori eren 
l’objectiu més compromès dels tres. El 13 de gener 
vam sortir de Nairobi direcció Kampala i Fort Portal. 
Vam comprar queviures i ens vam dirigir cap a 
Ibanda. Punt de partida de la marxa d’aproxima-
ció. La vall de Bujuku, difícil, sense camins i una 
selva tropical difícil per a nosaltres, acostumats a 
altres climatologies. Vam contractar portadors i el 
dia 15 de gener vam començar la marxa. El primer 
objectiu era el refugi de Nyabatava, a 2.600 metres 
d’altura. No hi ha camí i constantment la vegetació 
feia difícil avançar amb rapidesa. Hi vam arribar 
després de set hores de camí.

L’endemà continuàrem l’aproximació per un ter-
reny encara més complicat, arribant a travessar 

dos pantans. La marxa es va fer molt lenta fins 
arribar al refugi Bigo. Havia quedat clar que l’apro-
ximació i la climatologia eren un dels principals 
problemes en aquestes muntanyes. El paisatge era 
excel·lent. Amb una naturalesa que ens impressio-
nava a cada pas. El refugi Bigo estava situat a 
3.500 metres d’altitud. La temperatura era superior 
als 40 graus, amb una gran humitat, a causa del riu 
i els pantans.

L’endemà, 17 de gener, vam sortir molt d’hora 
amb la intenció d’arribar al refugi de Bujuku, al peu 
dels tres grups del Ruwenzori i al peu del llac del 
mateix nom, on neix el riu Nil. Per fi vam poder 
veure entre núvols les muntanyes del Ruwenzori. El 
paisatge seguí sent magnífic. A la tarda vam arribar 
al fons de la vall. I al final d’aquesta, el Sullivan 
Pas, frontera amb el Congo. Vam organitzar-nos al 
refugi.

Sense pausa, l’endemà vam sortir en dos grups 
per tal d’assolir el màxim nombre de cims. Joan 
Llorens, Jesús Banzo, Joan Coll i Jordi Colomer 
havien d’escalar la Punta Margarita (5.109 metres) 
—Stanley Group— el punt mes alt del Ruwenzori; 

Expedicionaris

Kilimanjaro i Mawenzi
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mentrestant, Joan Claramunt, Cèsar Comas i Enric 
Pérez havien de dirigir-se al grup Baker per escalar 
el cim del Victorio Emmanuelle (4.889 metres).

El primer grup va pujar en direcció un petit refu-
gi sota l’aresta est de la Punta Margarita, el refugi 
Irene Lakes. Havíem descartat fer la ruta normal 
pel glaciar Stanley a causa del mal temps i la boira 
constant. El dia 19 vam fer un intent a l’aresta i 
vam marcar el camí per a l’endemà. La pluja era 
constant i la roca mullada i plena de líquens. 
Tampoc en aquesta ocasió teníem gaire informació.

El dia 20, amb el mateix temps, va sortir a les 6 
h del mati i ens vam enfilar per l’aresta. Teníem 
visibilitat mínima i continuava el mal temps. Fet 
normal en aquesta regió on, de fet, diuen que plou 
els 365 dies de l’any!

L’escalada, sense ser de gran dificultat, es va 
anar tornant perillosa per la mullena i la boira. Vam 
passar pel coll superior del glaciar Stanley i vam fer 
els últim metres de roca fins el serac final de neu 
en molt mal estat. Per fi va assolir el cim de la 
Punta Margarita de 5.119 metres d’alçada. El mal 
temps no ens va concedir cap treva. Després d’al-
gunes fotografies vam iniciar el descens fins el 
refugi. En Cèsar, Claramunt i l’Enric, al seu torn, 

havien escalat el cim del Victorio Emmanuelle 
(Baker group) i el cim del Grauen Rock (4890 
metres). 

Havíem aconseguit els cims del tres macisos del 
Ruwenzori!

Vam tornar al refugi Bujuku, on ens vam retro-
bar tots. Vam fer el camí de tornada cap a Fort 
Portal, però ara amb la satisfacció de les escalades 
realitzades!

De tornada a Nairobi vam tenir un accident de 
cotxe i l’Enric, el Banzo i el Colomer els van portar 
a l’Hospital de Kampala, des d’on desprès d’unes 
cures d’urgència i de llogar un altre cotxe, vam 
tornar a Nairobi. Allà vam decidir que era necessa-
ri anar al Kilimanjaro, últim objectiu de l’expedició. 
En Joan Coll, Joan Llorens, Joan Claramunt i Cèsar 
Comas són els escaladors útils que tenim. Van sor-
tir de Nairobi el dia 1 de febrer, arribant el mateix 
dia a Marangu Hotel, on van poder contractar uns 
portadors per a la marxa d’aproximació fins el refu-
gi Peter, a 3.800 metres d’altitud.

El 4 de febrer van arribar a un gran plató on els 
camins per anar al Kibo i al Mawenzi se separen a 
4.600  metres. En Coll i Cèsar anirien al Mawenzi i 
en Claramunt i Llorens al Kibo.

El dia 5 de febrer el Llorens i en Claramunt van 
llevar-se a les 2 h de la nit, van preparar el mate-
rial per a la pujada al Kilimanjaro, arribant a la 
sortida del sol a la punta Guilman Point, per conti-
nuar fins el cim principal de l’Uhuru Peak, a 5.895 
metres.

En Cèsar i en Coll van escalar la punta Nordecke, 
de 5.110 metres. Les dues cordades van baixar 
ràpidament fins els refugis de Kibo i Mawenzi, i el 
mateix dia van arribar al Peter Hut, per passar-hi la 
nit. El dia 7 de febrer ens vam tornar a reunir tots 
a Nairobi i, desprès de donar una conferencia a la 
Universitat de la ciutat i al Kenya Mountain Club de 
fotos d’escalades a Montserrat, vam preparar el 
viatge de tornada a casa. El dia 9 de febrer vam 
sortir de Nairobi i, després una curta estada a El 
Caire i a Roma, vam arribar a Barcelona el dia 12 
de febre, on ens vam reunim amb els nostres fami-
liar i amics de la nostra entitat, donant per acabada 
l’expedició. 

Acomiadem aquí aquesta projecció en celebra-
ció del 50è aniversari d’aquesta activitat, en què 
érem els primer escaladors del nostre país d’assolir 
els cims principals del Kilimanjaro, Kenya i  
Ruwenzoriles, les tres muntanyes més altes del 
continent africà. Ara, 50 anys desprès celebrem 
aquella expedició, agraint a tots els que la vàrem 
fer possible i que per molts de nosaltres va signifi-
car el començament de moltes escalades fora d’Eu-
ropa. 

A tots els escaladors del GEDE, tan actuals com 
els més antics, bon 75è aniversari! 

Mount Kenya

Punta Margarita. Ruwenzori
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oltes vegades triem el destí de les nos-
tres vacances després de les indicacions 
que ens han fet els amics; també les 
lectures i les pel·lícules influeixen a l’ho-
ra de decidir un lloc. Menys usual és que 

un topònim sigui l’al·licient. Quan vàrem elegir 
anar a Cap Verd van pesar les explicacions d’algu-
nes amistats,  però sobretot el nom de l'arxipèlag 
africà. Penso que escollir per la suggestió d’un nom 
és quelcom semblant a quan decideixes pujar una 
muntanya per la seva estètica. Això ja m’havia 
passat quan vaig decidir visitar Venècia o Samar-
canda.

Anar a caminar a l'arxipèlag de Cap Verd suposa 
dirigir-se a l'oceà Atlàntic, a uns 600 quilòmetres a 
l'oest de la costa senegalesa. Allà trobem deu illes, 
totes d'origen volcànic. Les orientals (Boa Vista, 
Maio i Sal) són desèrtiques i planes, només inte-
ressants per als qui els agraden les platges; les 
illes occidentals (Brava, Fogo, Santiago, Santa 
Luzia, Santo Antão, São Nicolau i São Vicente) pre-
senten una orografia accidentada, que les conver-
teix en ideals per a les excursions.

L’elecció de l’època per visitar les illes és poc 
determinant. Les temperatures tot just oscil·len al 
llarg de l'any, sent sempre elevades. L'aridesa 

CAP VERD
ASCENSIÓ AL VOLCÀ DE FOGO

Toni Vives i Roig

manifesta del paisatge és fruit d'una sequera per-
sistent, de manera que fins i tot en període de 
pluges és factible el trekking. D'agost a octubre hi 
ha més possibilitats de precipitació, però són de 
curta durada; en aquest període també pot fer acte 
de presència la boira humida, també anomenada 
pluja horitzontal. Entre els mesos de desembre i 
abril es dóna el fenomen de la boira seca, una 
broma carregada de pols procedent del Sàhara i 
que de vegades produeix problemes a la navegació 
aèria.

L'equip apropiat per afrontar qualsevol trekking 
a Cap Verd es limita a un bon calçat, si pot ser de 
canya una mica elevada per evitar l'entrada de gre-
des volcàniques a les sabates, uns bastons, cantim-
plora, gorra, ulleres de sol i protecció solar. A les 
zones més elevades i a primeres hores de la mati-
nada pot ser útil un folre polar. Un anorac fi i imper-
meable és un bon resguard quan apareix la boira 
humida.

En aterrar a l’aeròdrom de São Felipe, la ciutat 
més important de Fogo, procedents de Praia, capi-
tal de Cap Verd, vivim unes escenes que van valer 
per comprendre els habitants de Fogo i valorar 
millor els paisatges que aniríem descobrint els dies 
següents. L'impacte de veure famílies plorant en 
acomiadar els seus fills que emigraven cap als 
Estats Units superava les nostres expectatives d'un 
trekking divertit i fàcil. Marxava el bo i millor de la 
joventut de l’illa. Va ser contemplar com si els 
arbres estiguessin perdent la seva saba i tot es 
pansís.

São Felipe és la base de partida i retorn per al 
trekking al volcà que domina l’illa. Un recorregut de 
tres jornades que permet descobrir la caldera del 
que va ser un gegantesc volcà (es calcula que va 
poder aconseguir els deu mil metres d'altura), pujar 
al pic Novo o pic de Fogo, de 2.829 m., vèrtex cul-
minant de l'arxipèlag i baixar fins a la riba de l'oceà.

Per solucionar aspectes del trekking com l'allot-
jament a Chã das Caldeiras o la manera de pujar-hi, 

Unes vinyes ben petites, d'elles surt un vi excel·lent

Estampa de Chã das Caldeiras



Mai Enrera10

vam realitzar gestions a São Felipe, que ens van 
permetre descobrir aquesta petita ciutat. Els car-
rers empedrats amb basalt i en fort pendent neixen 
d'un balcó natural que s'aboca 100 metres per 
sobre d'una platja de sorra negra. L'arquitectura és 
colonial i destaquen algunes cases nobles dels 
colons blancs, antics senyors de l'illa. Crida l'aten-
ció que més de la meitat dels edificis estiguin buits. 
És la factura que paga l'excés de migració. Hi ha 
més capverdians als Estats Units que a tot l'arxipè-
lag. La primera tarda, en un restaurant, escoltant 
Cesària Évora, cantant de fados nascuda a São 
Vicente, revivíem el que havíem vist a l'aeroport i 
vam entendre les cadències carregades de sauda-
de (nostàlgia) que desprenen cadascuna de les 
seves notes.

Amb els deures fets, teníem allotjament a Chã i 
havíem aparaulat 1 aluguer (taxi col·lectiu) per al 
dia següent, ja podíem dedicar-nos a degustar la 
gastronomia autòctona, basada en el peix, una 
manera més d'aprofundir en la cultura local.

La pujada a Chã das Caldeiras pel sud de l'illa 
discorre per una carretera serpentejant obligada 
per la complexa orografia. Aviat el terreny canvia i 
circula entre colades de lava de les últimes erupci-
ons. Tot d'una el terreny s'aplana, penetrant en un 
ampli circ. El paisatge sembla un calc de les 
Cañadas del Teide a Tenerife. A l'esquerra la mura-
lla de forma corba, relíquia del que va ser el cràter 
d'un immens volcà. Entremig, una plana esquitxa-
da de gredes de diferents colors i laves disposades 
de forma anàrquica. A la dreta s'aprecia el cràter 
que es va obrir amb l'última erupció, i presidint-ho 
tot el con perfecte del Pic Novo. La carretera baixa 
en línia recta entre camps de lava. Aquesta carre-
tera va haver de construir-se de nou després de 
l'erupció del 1995. Després de dues hores i mitja 
de viatge s'arriba Portela, una agrupació de quatre 
cases, punt d'inici del trekking.

La primera caminada recorre la base de la 
Bordeira (muralla d'uns 300 metres d'altura i uns 
12 quilòmetres de longitud). Les parets tallades a 
pic són la relíquia del vell cràter i circumden en 

semicercle el costat oest de Chã das Caldeiras. La 
ruta és fàcil i permet admirar els sembrats de 
vinyes, mandioca, figueres, granades i cafè que 
creixen aprofitant la fecunditat de la cendra volcà-
nica i la humitat que proporcionen les boires. Els 
agricultors viuen en barraques cilíndriques de 
pedra tosca i teulades de palla.

En plena marxa, una dona de mitjana edat ens 
va saludar amb ganes de xerrada. Barrejant portu-
guès i crioll, i amb bons dots per fer-se entendre, 
ens va relatar en pocs minuts l'experiència de la 
seva vida. El 2 d'abril del 1995 i en plena nit es va 
despertar en escoltar una gran explosió. El volcà 
havia entrat en erupció, obrint un nou cràter. 
Durant tres mesos, en què el cel sempre va estar 
il·luminat com a ple dia, la lava va avançar impara-
ble inundant la plana de Chã i es va precipitar per 
les vessants de l'illa sepultant cases i camps. La 
dona va veure com cremava la seva llar i es perdia 
sota el magma. Va dir que va passar por i va plorar 
molt però mai va marxar de Chã durant l'erupció. 
Un dia, un periodista portuguès li va dir: “No hi ha 
res a fer, és la naturalesa”. I aquestes simples 
paraules la van fer reflexionar. Va canviar la seva 
actitud, va deixar de plorar i explica que mai més 
ha tingut por. Va construir una altra casa i ara es 
dedica a produir vi per a la cooperativa. Malgrat 
que es va divorciar del seu marit, perquè ell no va 
voler viure mai més a prop del volcà, i que els seus 
fills han emigrat, com tants capverdians, va dir que 
és feliç. Tota una lliçó la que ens va donar aquesta 
dona, un esperit fort i positiu.

Després de l'edificant trobada ens dirigim camp 
a través cap al cràter de l'última erupció. La zona 
és de bellesa salvatge. Les gredes són fosques, de 
vegades molt fines, i sobre elles queden bombes 
volcàniques. Aquesta és una de les zones més sal-
vatges i belles del lloc. Al peu del con unes vinyes 
creixen protegides per un cercle de pedra que evita 
l'acció del vent i recull la humitat. Extremant la 
prudència, és factible arribar fins al fons d'aquest 
cràter.

La següent etapa és la més exigent. L'ascensió 
al Pic Novo segueix la vessant nord-oest, al llarg 
d'un esperó rocós. Mai hem de sortir-nos d'aquesta 
ruta, ja que caminar per les cendres pendent 
amunt és impossible. El pendent és fort fins que 
vam arribar a 100 metres del cràter, en aquest 
tram cal parar atenció a les roques soltes, aquí no 
podem permetre’ns una relliscada. A la fi, entre 
boires, s'obre un abisme d'uns 200 metres de pro-
funditat i una amplada considerable. Baixar al fons 
del cràter només és aconsellable acompanyats d'un 
guia. L'ambient boirós i lletós del cel de Fogo ens 
impedeix la visió de les illes properes. Aquest feno-
men atmosfèric ja va ser descrit per Charles Darwin 
quan va realitzar la seva primera escala durant el 

Mirant el cràter en mig de les boires
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viatge de la HMS Beagle el 1832. La baixada des 
del cim és un plaer. Després desgrimpar els pri-
mers 100 metres, arribem a la pendent de gredes. 
Des d'allà fins a la base és pura diversió. La rampa 
ens porta cap avall com si estiguéssim esquiant 
sense esquís. El que a la pujada han estat unes 
quatre hores, a la baixada es redueix a una hora 
aproximadament. Abans de tornar a l'alberg fem 
una parada per prendre una copa de vinho do 
Fogo, l'ascensió mereix celebrar-se.

A l'inici de la tercera etapa deixem Portela i cre-
uem Bangaeira, l'altra llogaret de Chã. La mainada 
ens saluda quan passem per l'únic carrer del poble. 
Alguns d'aquests nens i nenes, de pell fosca, són 
curiosament rossos i amb ulls blaus. La majoria 
d'habitants de Chã das Caldeiras són descendents 
d'Armand Montrod, un gentilhome francès del 
segle XIX que va ser confinat a Cap Verd després 
d'uns problemes amb la justícia al seu país. Aquest 
individu va passar a ser un personatge important 
de la societat de Fogo. Es va enamorar del paisat-
ge de Chã i es va quedar a viure aquí, aleshores un 
lloc quasi despoblat. Montrod tenia diverses dones 
de qui va tenir una àmplia prole, i ara bona part de 
la gent de Chã porta gens francesos.

El sender discorre entre un camp de lava a la 
dreta i cafetars, cultius de mandioca, mongetes i 
papaies a l'esquerra. Albirem els primers arbres, 
sobretot eucaliptus i coníferes. En un revolt el camí 
s'enfila i allí trobem una barrera, aquí es paga el 
dret de pas pel parc nacional, fins i tot donen 
rebut! Una baixada pronunciada sobre un camí 
empedrat i l'augment radical de vegetació mar-
quen aquesta part del recorregut. Arribem a la 
cruïlla que assenyala la ruta cap a Mont Velha, i 

seguim el descens directe cap al mar, sempre 
acompanyats d'una fronda exuberant en la qual 
destaquen pites de mida descomunal. Entre esquin-
çalls de boira albirem el caseriu de Pai António i ja 
allà, al mirador Gudu podem veure als nostres peus 
l'oceà. Sols ens queda una curta baixada fins 
Feijoal. Ara el recorregut és plàcid fins Mosteiros, 
un altre poble que a primera vista sembla desert. El 
primer gest en arribar al llogaret és anar al port 
pesquer, amb les seves acolorides barques a banyar 
nostres adolorits peus a l'aigua. En aquest poble 
finalitza el trekking. És possible afegir una jornada 
més a l'excursió i tornar a São Felipe a peu, però 
nosaltres tenim planejat un altre trekking a l'illa de 
Santo Antão i reservem forces per al proper repte. 
Aquesta primera experiència a Cabo Verde ha fet 
vessar les nostres expectatives i més de la faceta 
esportiva a permès que descobrim una altra cara de 
la soferta Àfrica. 

La part més humana de l'excursió
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n aniversari no solament serveix per
recordar el que hem sigut, sinó també
per refermar-nos en el que volem ser.

75È ANIVERSARI DEL GRUP 
ESPECIAL D'ESCALADA 

1941-2016
Joan Alarcón i Castillón

Primera part
75 anys d’existència d’un organisme, institució, 

grup o individu comporta un munt d’experiències 
que fan apassionant i engrescador el seu desenvo-
lupament. L’individu com a ésser complex i moltes 
vegades contradictori aporta al grup el seu ideal en 
forma de tasques i col·laboracions pel conjunt i per-
met convertir la seva individualitat en actuacions 
comunes i profi toses.

La fundació del GEDE l’any 1941, propiciada per 
Ernest Mallafré, Joan E. Codina i Alexandre Marcet, 
fou la sana demanda d’un ventall de joves que te-
nien la necessitat de diferenciar-se, en forma de 
Secció, de les altres disciplines muntanyenques que 
tenien seu al Gràcia.

En temps de foscor a l’època de postguerra, la 
literatura que arribava de l’estranger alimentava 
l’ideal muntanyenc a la vegada que obria nous ho-
ritzons i expectatives, tot englobat en la pràctica de 
l’escalada i en el sentiment de llibertat gaudint de 
la natura.

Els nostres escaladors (aquesta paraula inclourà 
homes i dones que escalen) visitaren primer els 
massissos i parets més propers (Montserrat, Sant 
Llorenç, Figaró, etc.) per a poc a poc visitar els 
llocs més llunyans, com quan es realitzà el 1r Cam-
pament d’Alta Muntanya del GEDE a la Jaça dels 
Prats al Pedraforca el 1941. Aquest any destacà 
per la 1a ascensió femenina al Cavall Bernat de 
Montserrat.

El 1942 marca el primer accident mortal, d’en 
Vicenç Barbé i Lledós, segon president del nos-
tre col·lectiu, a la Caputxa de Montserrat, després 
de trencar-se la corda de cànem. Encara que amb 
la moral malmesa el Grup continuà el seu desen-

Còsmiques

Cavall Bernat via Puigmal.
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volupament. Es visitaren noves zones d’escalada, 
remarquem la primera ascensió al Mallo Firé a cura 
d’Ernest Mallafrè, R. Blasi i J.E. Bou, però sempre 
com a terreny preferit Montserrat, els moments 
socioeconòmics així ho imposaven. També durant 
aquest any s’escull en Josep Griset i Amadé com 
a tercer president. L’escalada i posterior simpàti-
ques acampades dalt del Cavall Bernat de Montser-
rat i la Mòmia, exposicions de fotografi es i d’altres 
activitats, ens fan arribar al 1946 amb diverses pri-
meres a Montserrat i Pedraforca. Durant el mateix 
any un nou president es fa càrrec de la secció, en 
Joan E. Codina i Sánchez. El 1946 mor a causa 
d’una allau mentre esquiava a la zona del Pic Mo-
nastero Ernest Mallafré i Planella, primer pre-
sident del Grup. Durant aquells primers anys es 
crearen unes insígnies per als membres aspirants i 
actius, que s’aconseguien  havent assolit determi-
nades fi tes d’escalada. Destaquem, durant el mes 
d’agost, la primera ascensió directíssima al Pollegó 
Inferior del Pedraforca per la via Cañella-Faus duta 
a terme pels germans Francesc i Josep Estorach.

El 1947 portarà el Grup com a president en Jo-
sep Estorach i Pons. El 16 de juny del 1948, el 
GEDE va acordar separar-se de la Secció de Mun-
tanya a la qual pertanyia com a subsecció. Activitat 
destacable fou la Cadireta d’Agulles, via Navarro. 
Al fi nal del 1948 pren possessió una nova junta, 
el president de la qual fou en Joaquin Botey i 
Segura. El 1949 es celebra el 4rt Curset Social 
d’escalada remarcable per la seva preparació i per 
la nombrosa inscripció de participants.  L’any 1950  
tancarà l’època dels primers batecs  amb diver-
ses primeres a la inesgotable muntanya de Mont-
serrat i més rarament al Pedraforca, ja que proble-
mes amb els salconduits reduïen la mobilitat de les 
persones pel territori. I durant el mes d’agost surt 
escollit un nou president del GEDE, en Baltasar 
González i Rigau. Durant aquests deu anys les 
escaladores que destacaren foren Carme Romeu, 
María Antonia Simó i María Estorach, aquesta dar-
rera formant cordada amb els seus germans Jo-
sep i Francesc. L’activitat realitzada per totes elles, 
molt meritòria tenint en compte el concepte que es 
tenia de la dona practicant esport i l’escalada en 
particular.

La dècada prodigiosa contemplà la sortida 
dels nostres escaladors fora de les nostres fronte-
res i la visita més intensa del Pirineu i els massissos 
alpins, col·laboracions amb altres grups d’escalada, 
GAM i CADE, i la visita d’alpinistes italians famosos.

El 1951 coneix un nou president del col·lectiu, 
en Joaquim Company i Vidal. Durant el mes 
d’abril el nostre Grup és admès al Grupo Nacional 
de Alta Montaña, es continuen fen cursets d’es-
calada i el campament fi nal de temporada. L’any 
1953 el 26 de febrer s’aconsegueix la Paret de Sant 

Jeroni integralment per en Ramon Ferrera, Josep 
Santacana i Josep Gómez, que conjuntament amb 
les primeres obertes a la Mòmia, la Prenyada i el 
Sentinella donaren un gran prestigi al Grup, el qual, 
aquell mateix any ja comptava amb 71 membres. A 
les darreries d’aquest any un nou president encap-
çala la Secció, en Joan Cervera i Batariu. Tam-
bé durant aquest període es crea l’Escola Nacional 
d’Alta Muntanya (ENAM) i s’anomena director a Jor-
di Ferrera membre del GEDE.

El 1954 fou any de  activitat menor  ressenyada. 
El setembre de l’any 1956 mor a Núria mentre es-
calava l’Albert Escofet i Canal. També el setem-
bre s’aconsegueix una primera a l’Agulla del Pas de 
Príncep de Montserrat, paret SE, per J. Santacana, 
J. Gómez i M. Guasch. El febrer del 1957 és ratifi -
cat com a president del Grup en Carles Vallés i 
Garreta.

Durant aquest any es continuen obrint prime-
res, sobre tot a Montserrat i Pedraforca. Menció 
especial a la cara N dels Frares Encantats, per A. 
dal Maschio, Guasch, Farell, Pérez i Cerdà del GAM.  
L’Enric Manubens i Rovira és escollit nou presi-
dent.

El 1958 el Doctor August Castelló i Roca és no-
menat assessor metge del GEDE. Com remarcables 

Cadireta d'Agulles via Gam
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activitats són els assalts del Pedraforca per 17 cor-
dades i el del Cavall Bernat per la cara N.

El 1959 marca una sortida ofi cial GEDE amb au-
tocar al Pedraforca, cosa molt difi cultosa en aquells 
temps. A la difi cultat d’organitzar l’autocar s’afegia 
la dolenta carretera que portava a Saldes, els con-
ductors d’autocars ho passaven malament i inclús 
hi havia que no volien anar-hi. També mencionar 
diverses activitats al Cadí, Roca Punxent, per F. Vi-
dal i E. Sibis; La Mòmia, via Mas-Guasch a Mont-
serrat.

El 1960 inaugura la participació del GEDE en 
les curses d’esquí de muntanya amb un equip a la 
Núria-La Molina, integrat per en J. Ferrer, J. San-
tacana i J. Sangenís, i dos fets remarcables, una 
exposició sobre la Medicina y la  Montaña i l’ as-
censió a la Gran Xemeneia de la paret d’Agulles per 
en Guasch, Santacana, Mas i Morera. També vàrem 
rebre la visita dels alpinistes italians Ricardo Cassin, 
el mes de novembre, que presentà la pel·lícula «La 
Montagna di Luce» sobre l’expedició al Gasherbrum 
IV (7.980 m.) i d’en Piero Ghiglione. El fet luctuós 
d’aquest any fou la mort, en accident de tràfi c, d’en 
Albert Casanellas.

El nostre Grup consolidat i una conjuntura eco-
nòmica  més favorable fan possible les Primeres 
Expedicions.  L’any 1961 la nova junta directiva 
és presidida per en Robert Spoerry i Stangle. 
S’ inaugura amb participació del GEDE el refugi Vi-
cenç Barbé a Agulles. La construcció d’aquest re-
fugi suposà un gran avenç ja que normalment es 
pujava cap a Agulles amb l’autocar de la Hispano 
Igualadina, ens deixaven en una cruïlla (Castelloli)  
el més a prop de can Massana i d’allà al refugi, te-
nint tot el dia següent per fer l’activitat. La tornada 
podia ser cap el Bruc o bé baixar a Monistrol on 
ens trobàvem a ca la Xica o Bar dels Escaladors, on 
ens explicàvem les nostres ascensions. Com a fets 
més remarcables  trobem una nova via al Puntal de 
l’Albarda via Mas-Guasch; l’ascensió al Cerví per en 
Evarist Sibis; així com l’elecció d’un nou president, 
en Joaquim Gay i Masclans; la celebració del 
20è aniversari del Grup i la concessió, per part de 
la FEM, de tres medalles d’argent pels mèrits dels 
nostres companys del GEDE August Castelló, Joan 
Cervera i Josep Santacana.

El 1962 es visita la zona de Roques de Benet 
als Ports de Beceit en autocar, on es realitzen vuit 
primeres ascensions en altres vies aconseguides.  
El mes de setembre s’instauren les beques Joan E. 
Codina  per ajudar els escaladors més joves i pre-
miar les millors activitats anuals. En Joan E. Codina 
va marxar als USA on va fer fortuna, i tant les be-
ques com alguns llibres enviats, que són a la nostra 
biblioteca, són una manifestació de la seva estima 
pel GEDE. En el mateix mes s’escull nou president, 
Enric Pérez i Arellano. Fou remarcable la esca-

lada col·lectiva al Cavall Bernat per les vies més 
característiques d’aquest monòlit.

El 1963 ens visita de nou en Ricardo Cassin, que 
aprofi ta la seva estada per escalar la Gorra Frígia a 
Montserrat amb membres del nostre Grup. S’obre 
una nova via a les Roques de Benet  sobre la pa-
ret de la Llastra que porta per nom Mas-Colomer. 
Es fi nalitza aquest any amb l’obertura de la via 
V.A.L.O.R (inicials dels noms dels aperturistes) a la 
Mòmia i elecció  de nou president, aquesta vegada 
el càrrec va recaure en Robert Castells i Broto.

El 1964 s’obren vies a Carançà, Andorra, Mont-
serrat, Espingo i els seleccionats amb les beques 
Codina fan el Montblanc per la normal, l’Agulla Ver-
ta cara Sur i al Pirineu la Pique Longue per la míti-
ca ruta Barrio-Belloq. Es tanca aquest any amb la 
concessió per part del Club Excursionista de Gràcia 
al GEDE de la placa d’Honor pel salvament efectu-
at als Encantats d’uns muntanyencs sorpresos per 
una tempesta i amb la pèrdua de la vida, per esgo-
tament, d’una dona jove.

El 1965 es fa una segona ascensió al Frare per 
la via Anglada-Cerdà; una primera al Gorro Mariner 
via Lusilla-Gil-Casanovas;  vies al Pic Rodó, Agulla 
Gran del Pas del Príncep, Roca del Gat, aquesta 
darrera via feta pel matrimoni i grans escaladors 
Albert Iglesias i la Carmen Torres, totes aqueste, fi -
tes aconseguides pels nostres escaladors. En l’àm-
bit extraeuropeu en Josep Santacana corona el Pic 
d’Orizaba de 5.750 m (Mèxic, país on residia). Tan-
carem aquest any amb la concessió de la medalla 
de plata de la FEM a Joaquim Gay i Masclans i a 
Miquel Lusilla i Vila per la seva participació al Rally 
CAI-CAF a les Dolomites.

S’inicia el 1966 amb canvi de president, entra en 
Joan Coll i Morell. A l’hivern es fa una hivernal al  
Pic Gran de la Conca (Núria) i comencen els pre-
paratius per celebrar el 25è aniversari del GEDE. El 
mes de juny es realitza un assalt per totes les vies 
dels Encantats (Sant Maurici), posteriorment es de-
posità una corona a la tomba on reposa en Ernest 
Mallafrè, al cementiri d’Espot. El mes de juliol es fa 
una sortida dels expresidents del GEDE al Pedrafor-
ca (una foto a la cambra del GEDE recorda aquella 
reunió) i fi ns a fi nal d’aquell any un bon nombre 
d’ascensions de difi cultat al Pirineu.

Durant el mes de gener del 1967 una expedició 
del Gràcia aconsegueix a l’Àfrica centreoriental di-
versos cims entre 4.000 i 6.000 metres aconseguint 
vuit primeres nacionals en les zones de Kenya, Ba-
ker, Stanley, Speke, Kibo i Mawenzi. La projecció 
de diapositives fet al Palau de la Música va tenir un 
ressò fantàstic ja que s’aconseguí un ple a vessar, 
i s’obria la porta a posteriors expedicions catalanes 
arreu del món. Al febrer es fa la primera travessia 
Hivernal del GEDE a la zona del Puigpedrós, s’obren 
primeres al Pic Rodó i dues al Racó Gran (valls de 
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Núria), així com una primera al Spigeoles (Pirineu 
Central). Al desembre entra un nou president a la 
secció, en Josep Paytubi i Tobau.

El 1968 es pot remarcar la segona travessia Hi-
vernal, aquesta vegada a Nuria, i la via GEDE a la 
agulla Blanca de Carançà per en Pere Xaus i en Jor-
di Colomer; també es visità la zona del Gran Atlas, 
aconseguint 6 primeres nacionals. La nota trista la 
posà la mort d’Antoni Guillaumet i Roca en ac-
cident al Pedraforca.

El 1969 es celebra la tercera travessia Hivernal  
per la zona de Meranges (Cerdanya), a l’abril par-
ticipació d’un equip GEDE al Rally CAI-CAF format 
per en Joaquim Gay-Enric Font i Emili Gras. Un al-
tre accident luctuós ens acompanyarà aquest any, 
fou el de Josep Ferrer i Claveria a les Roques 
de Tot lo Món (Núria). A banda de les ascensions 
remarcables, el mes de setembre en Jordi Matas i 
en Eduard Lluïs del SAME aconsegueixen la 1a na-
cional al Gran Dru pel pilier Sud. A fi nal d’any agafa 
la responsabilitat del Grup en Manuel Martín i 
Casado.

La quarta Travessia Hivernal canvia de lloc el 
1970 i es trasllada al Pallars Sobirà (Espot). Rebem 
la visita i posterior conferència sobre l’Hindu Kush 
de l’alpinista francès Louis Audoubert. Es continua 
l’apertura de primeres i repeticions importants, 
però en destaquen la Paret Nord de la Miranda dels 
Óssos feta per en Miquel Lusilla i Jordi Mur (col-
laboraren altres escaladors). El mes d’octubre mar-
ca l’elecció de Xavier Lecina i Vilanova com a 
nou president. El 4 de novembre, i desprès d’inten-
tar fer l’Annapurna, en Manel Martín, Jordi Matas, 
Alfred Poveda i Joan Martí trepitgen per primera 
vegada el cim del Nilgiri IV de 6.750 metres.

Del 70 al 80 tot es precipita. Són els Anys d’In-
quietut: es viatja més lluny, les escalades en so-
litari sovintegen, les dones escaladores encara en 

minoria comencen a incorporar-se. Maria Dolors 
Señer passa a la categoria de Membre Aspirant.  
Jesús Banzo i Maria Dolors Señer aconsegueixen 
al Valais  un bon reguitzell de tres mils, entre ells 
el Galenstock de 3.583 m i el Galengrat de 3.252 
m. Una expedició del GEDE a l’Hindu Kush afgà i 
composta per Jordi Matas, Cesar Comas, Josep Pay-
tubí, Manel Martín i Miquel Lusilla, que intentava 
assolir el Koh-E-Shah de 6.920 m. perd en Jordi 
Matas i Grau, que va caure en una esquerda (no 
es va trobar el seu cos). Aquesta pèrdua mobilitzà 
els més joves del Grup i realitzaren l’obertura d’una 
nova i prestigiosa via al Cap de Sant Benet (Paret 
de Sant Jeroni). Encara que participaren diversos 
escaladors, el 9 de novembre del 1972 en Ferran 
Roca, Pere Roca, Albert Gómez i Joan Miquel Horri-
llo aconseguien en 10 hores fer la via Jordi Matas. 
S’edita el primer volum de Roques Parets i Agulles 
de Montserrat ressenyant la regió d’Agulles, els au-
tors són els membres del GEDE Josep Mª Rodés i 
Ferran Labraña. Aquesta publicació fou tot un es-
deveniment en el món de l’escalada. La publicació 
d’aquesta guia fou el revulsiu que provocà la sortida 
d’altra guia sobre el massís feta per en César Pérez 
de Tudela, escalador i alpinista madrileny resident 
a Barcelona durant diversos anys. El mes de maig 
del 72 Josep Roca i Ortiz fou el nou president de 
la Secció. El mes de juny surt una expedició cap el 
Alpamayo (Perú), composta per en Francesc Sabat, 
Pere Xaus, Marià Velasco, Manel Martín i Jordi Co-
lomer, aconseguint l’Alpamayo Nord de 5.960 m. i 
varis cims superiors als cinc mil metres. En Joan 
Martí del Castilló realitza tres ascensions en solitari, 
on destaquen l’Aresta del Bisbe i la Paret de Sant 
Jeroni. El 1973 una nombrosa  expedició, aquesta 
vegada a l’Hoggar, aconsegueix diverses primeres  
ascensions a l’Adriane, Iharen i Garet el Djenoun. 
Durant el mes d’abril Louis Audoubert, durant la 

Estat de la glacera del Vignemale 
l'agost de 1975
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seva visita,  fa una projecció de diapositives de 
l’Himalaia. Durant aquesta visita se’l fa Membre 
Honorari del GEDE. Aquesta distinció, junt amb la 
d’Aspirant i Actiu, eren les que marcaven les eta-
pes naturals de tota estada duradora en el Grup. 
Aquests nomenaments normalment es feien du-
rant el Sopar de Germanor que es realitzava a la 
primavera. Carles Balaguer realitza una travessia 
en trineu per Peyne-Bay-Fort Chimo de 380 km al 
Canadà. Montserrat, Roques de Benet, Bregaglia 
i Alps francesos ens aporten noves primeres. Du-
rant aquest any es visita de nou l’Atlas i l’Hoggar, 
aquesta vegada per en F. Sabat i amics on es rea-
litzen diverses escalades.

El 1974 es publica el segon volum de Roques 
Parets i Agulles de Montserrat, Tebes i Tebaida. 
Ens visita l’alpinista francès Robert Despiau. El 29 
d’abril és fa l’Annapurna, cim verge de 8.026 m. 
Entre el membres de l’expedició estava el nostre 
company Manuel Martín. Durant aquest any es tor-
na a visitar l’Hoggar i es fa la 1a absoluta al Tazar-
hat de 3.854 m. per l’esperó mitjà, duta a terme 
per en Jaume Matas i Lluïs Casto GAM. L’elecció de 
nou president recau en Miquel Lusilla i Vila.     

El mes de juliol en Gustau Llobet, Paul Callejas i 
Antoni Sánchez obren una via GEDE al Barranc del 
Mascarat, prop de Benidorm (Alacant). I en Oriol 
Gispert i Francesc Salvadó obren un bonic itinerari 
de 490 m. al pic de la Canal de Baridana, al Cadí.

L’any 1975 surt el tercer volum de la sèrie de 
guies d’escalada de Montserrat i agafa la zona de 
Tàbor.  Un nombrós grup entre els que fi gura Josep 
Serrano Paricio visita Groenlandia aconseguint cinc 
cims verges, un d’ells el bategaren com el Pic de la 
Dona, de 2.071 m. Tornada de la expedició Sarag-
hrar-75 en què participaren membres del SAME-
GEDE i arribaren als 6.020 m. en l’intent de fer una 
nova ruta a l’esperó sud-oest. L’expedició Mana-
li-75 aconsegueix el Manali Peak 5.670 m. aresta 
nord 1a absoluta, Makarbeh 6.100 m. cara oest 1a 
nacional i l’Hannuman Tibba 5.950 m. 2a ascensió 
i 1a nacional per Jaume Matas. Vies a Montserrat, 
Terradets i una 2a hivernal a la via Rabadá-Navarro 
del Gallinero feta per en Salvador Segura i Joan 
Carles Grisú, que tanca el panorama escalador 
d’aquest any, però, malauradament, la mort se’ns 
endurà en Carles Balaguer.

El 1976 es realitza la desena Travessia Hivernal, 
dues importants ascensions a Roques de Benet, i 
dos itineraris nous a la cresta del Bassiero i l’altre a 
l’agulla sud del mateix pic. El mes de juny un nou 
president es farà  càrrec de la secció, en Josep 
Mª Guillaumet i Roca.  També el mateix mes es 
puja la cara nord del Cerví, per en Troya, el Maño 
de Terrassa i en Albert Gómez (GEDE). Primeres al 

Pedraforca, Midi d’Ossau, Alps, Alps del Delfi nat i 
Dolomites marquen les darreries de l’any per fi na-
litzar-lo amb l’elecció de nou president en la perso-
na de Jaume Cerdà i Alfonso.

El 1977 s’atorguen els premis Santacana a la mi-
llor activitat i col·laboració a en Pere Joan Bosch 
durant el 1975 i a en Antoni Sánchez Navas a la del 
1976. S’obren vies a Ansabere, Montserrat i Alps; 
a destacar la 1a nacional a les Petites Jorasses, via 
Contamine, per Pere Roca i C. Ferrera. De nou es 
torna al Pakistan per intentar l’esperó sud-oest del 
Saraghrar però es retiren als 6.350 m.

El 1978  s’aconsegueix la 1a hivernal a l’esperó 
dels Esparrets, per J. Camprubi (Bages), E. Lluïs 
(SAME), R. Bresco (GAM) i A. Gómez (GEDE). L’At-
las i L’Hoggar són visitats de nou. S’obren itineraris 
a la paret de Diables i la Roca Regina amb el nom 
genèric de Barrufets i es tanca l’any amb la via Gil-
Baciero al Saboredo Oc. Inferior.

El juny del 1979 agafa el relleu en la presidència 
del GEDE en Juan Alarcón i Castillón.  

Es visita La Riba, es fan primeres al Subenuix 
(Pallars), als Plecs del Llibre i la Palangana, el Dit 
Inf., la Monja i l’agulla de la Grip. També es visita 
les Illes Spitzberg on s’aconsegueixen dues prime-
res nacionals amb esquis, activitat feta per en Toni 
Vives i Guillem Arias  (SAME).

El 1980 es visita de nou l’Hoggar, s’obté una 1a 
nacional, a Montserrat es fa una nombrosa  activi-
tat, les agulles 144, 151, 149, 150  per la cordada 
Bresgom (Bresco-Gómez) i Cristobalita pels matei-
xos més Joan Miquel Horrillo. A l’abril es visita de 
nou l’Atlas amb esquis aconseguint 5 cims de més 
de 4.000 m. Al Montsec s’obren quatre itineraris, les 
vies Navarro, Anaconda, Barrufets i la via del Quatre, 
oberta aquesta per en Josep Mª Guillaumet i Salva-
dor Puig. S’atorga els premis Santacana a Josep Mª 
Masip 1977 i Felip Sandiumenge 1978. El mes d’abril 
s’aconsegueix el Mallo Firé, la Punta No Importa via 
Rabadá-Navarro per Josep Mª Masip i Josep Mª Al-
sina (Pirenaic). També els membres del GEDE Toni 
Castel i Pere Rodés participen a l’operació Caucas-80, 
amb ascencions a l’Elbruz est 5.620 m, Ushba Nord 
4.690 m., Schuroski 4.252 m. Jaume Matas amb una 
expedició lleugera de Terrassa aconsegueix el Palca-
raju 6.110 m., 2a nacional, i el Tocllaraju de 6035 m., 
1a nacional, (Cordillera Blanca, Andes). El setembre 
ens regala amb una activitat important, la via Que-
brantahuesos al Mallo Pisón, 1a ascensió per Josep 
Mª Masip i Jesús Gálvez (Madrid).

De les ascensions que es realitzen durant aques-
ta dècada,  cada vegada més s’allunyen de l’esque-
ma del que és la cordada tradicional de Club i es 
tendeix a fer cordades amb components de dife-
rents Entitats. Fruit d’aquesta unió fou la consecu-
ció d’itineraris molt potents i atrevits que marcaran 
aquesta època.  
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a Description historique et gèographique 
de la Province du Roussillon, un manuscrit 
de l’any 1750 de l’arxidiaca J.J. Xaupin diu 
que “la més gran i més alta d’aquestes 

muntanyes, que és la més alta de tots els Pirineus 
s’anomena Canigó. El cim està cobert de neu 
durant set mesos l’any, i fins i tot hi ha escletxes 
exposades al nord dintre de les quals hi ha un glaç 
que es creu tan antic com el món. Aquesta alta i 
vasta muntanya es veu de més de trenta llocs, tant 
de la banda de França com de la banda d’Espanya; 
hi creixen gran quantitat de plantes simples i fins 
de les més rares, que de tant en tant es transpor-
ten al jardí reial de Montpeller. S’hi troben grans 
cavitats i fins indicis exteriors que fan conjecturar 
que hi ha mines de coure, de plata i fins i tot d’or.”

Més rotund pel que fa a la supremacia orogràfi-
ca del Canigó es mostra encara un altre autor 
coetani seu, també eclesiàstic, que cinc anys abans 
va escriure que “por las últimas observaciones de 
los matemáticos franceses se ha sabido, contra lo 
que antes se creía comunmente, que los Pirineos 
son más altos que los Alpes. En efecto, no hay en 
ellos cumbre alguna tan elevada como la del 
Canigó.” 

L’autor en qüestió era el benedictí, gallec de 
naixement i asturià d’adopció, fray

Benito Jerónimo Feijoo, que va reportar la noti-
cia anterior a la carta dècima del volum segon dels 

EL CANIGÓ
Carles Albesa i Riba

Una mostra de la popularitat del Canigó.

cinc que publicà amb el títol de Cartas eruditas y 
curiosas. Aquests volums, junt amb altres nou del 
Teatro crítico universal, esdevingueren un best-
seller de l’època, ja que s’estima que la seva difusió 
superà els 400.000 exemplars només en el segle de 
l’autor.

I un altre fet encara més sorprenent. En vista de 
les nombroses i poc amables controvèrsies que 
suscitaren algunes de les opinions defensades per 
Feijoo,  el rei Ferran VI promulgà, el 23 de juny del 
1750, una disposició que prohibia d’impugnar les 
obres del benedictí. Així va ser com el Canigó esde-
vingué el sostre d’Europa, per reial ordre. Una 
jerarquia orogràfica que no tardà, però, a perdre 
no solament respecte als Alps sinó també als 
Pirineus.

Malgrat tot,  el Canigó continuà tenint un atrac-
tiu especial,  i al darrer terç del segle XIX tingué el 
seu divulgador per excel·lència en la persona de 
Carles Bosch de la Trinxeria, nat a Prats de Molló el 
1831, que ja havia pujat al cim més alt del massís 
mig any abans de fundar-se la primera entitat 
excursionista de Catalunya, i publicà diversos arti-
cles descrivint-ne els topants, que aparegueren als 
butlletins de l’Associació d’Excursions Catalana de 
la dècada dels anys vuitanta.

L’estiu del 1888 hi pujà de nou acompanyant 
dos amics seus de la barcelonina Associació d’Ex-
cursions Catalana, Francesc Maspons i Labrós, 
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president de l’enti-
tat, i Artur Osona, 
autor de les prime-
res guies excursio-
nistes de Catalunya. 
Aquest darrer, per 
cert, hagué de 
renunciar a fer el 
cim a causa d’una 
indisposició. Durant 
aquesta excursió 
Bosch tingué ocasió 
de comprovar que la 
glacera —l’única dels 
Pirineus llevat de la 

de Maladeta, segons digué— es mantenia invaria-
ble.

El clímax  de popularitat excursionista del mas-
sís es produí, però, amb l’aparició del poema 
Canigó (1886) de Jacint Verdaguer:

Lo Canigó és una magnòlia immensa
que en un rebrot del Pirineu se bada;

per abelles té fades que la volten,
per papallons los cignes i les àligues.

Després s’encadenaren les coincidències. L’estiu 
del 1895 Verdaguer coneix casualment un eclesiàs-
tic gascó que visitava Barcelona, Jules Carsalade 
du Pont, el qual havia llegit el poema verdaguerià 
(traduït al francès per J. Tolrà de Bordas) i en restà 
captivat. Va ser una trobada providencial que 
Carsalade descriu així: “Mentre mossèn Jacint 
Verdaguer m’explicava que és el que l’havia impul-
sat a escriure el seu poema del Canigó i em descri-
via la muntanya meravellosa, les runes de l’abadia 
[de Sant Martí] i de l’església, la torre gegantesca 
del campanar, encara dreta, un atractiu misteriós i 
indefinible ens lligava a la poètica muntanya i a les 
seves tristes ruïnes. Quan ens vàrem acomiadar 

quedàvem ager-
manats per sem-
pre més. Les nos-
tres ànimes parti-

cipaven d’un mateix 
ideal i d’uns matei-
xos sentiments”

El 22 de febrer 
del 1900 Carsalade 
va ser nomenat 
bisbe d’Elna-Perpi-
nyà i aviat es dispo-
sà a convertir en 
realitat el vell somni 
compartit amb 
Verdaguer. El poeta, 
però, només en viu-

ria els preàmbuls, ja que quan el bisbe anuncià 
oficialment, el 12 de juliol del 1902, la compra de 
tot el conjunt de les ruïnes de Sant Martí i prop de 
tres hectàrees de terrenys dels voltants,  i convidà 
els catalans de les dues vessants dels Pirineus a 
contribuir a la restauració del conjunt, mossèn 
Cinto feia un mes que havia mort.

L’11 de novembre d’aquell mateix any les ruïnes 
de Sant Martí foren l’escenari, cedit pel bisbe 
Carsalade, que hi assistí, dels tradicionals Jocs 
Florals de Barcelona,  els quals havien estat prohi-
bits per les autoritats espanyoles.

Com diu el llibre Canigou de Joseph Ribas 
(publicat en català per Eumo, Vic,  1996) el  Sant 
Martí actual, qüestionat des del punt de vista 
arqueològic i potser més renovat que restaurat, 
ofereix als visitants l’esclat d’una llicorella fresca i 
de la teula neta.

Ara, els dos campanars de Sant Miquel de Cuixà 
i Sant Martí del Canigó es poden respondre, mira-
culosament aixecats de nou de les ruïnes, com si el 
cant d’un poeta tocat per la gràcia hagués acom-
plert el prodigi. I amb la particularitat que la cam-
pana de Sant Martí és la mateixa que els monjos hi 
havien instal·lat feia quatre segles i mig, salvada 
de ser fosa durant la Revolució Francesa gràcies al 
seu trasllat a Olot, al santuari de la Tura.  El 24 i 

Carles Bosch de la Trinxeria 
(1831-1897).

Gravat de Sant Martí abans de 
la restauració.

Sant Martí, en l’actualitat.
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25 de juliol de 
1932 la campana 
tornà, després de 
prolongades ges-
tions, a ser resti-
tuïda solemne-
ment al seu destí 
originari, en vida 
encara del bisbe 
Carsalade, que 
morí en finalitzar 
l’any.

Antoni Ribera, 
un reconegut 
ufòleg i parapsi-
còleg, ens ha 
revelat (De veras 
los ovnis nos vigi-
lan?, Barcelona, 

1974) l’existència d’un Canigó misteriós en què els 
avions que el sobrevolen  experimenten estranyes 
pertorbacions magnètiques en els aparells de 
navegació. I qualifica el massís del més gran 
cementiri d’avions d’Europa, establint un cert 
paral·lelisme amb el conegut triangle mortal de les 
Bermudes. Segons les dades que facilita, entre els 
anys 1945 i 1967 hi hagueren onze accidents d’avi-
ació amb un total de 229 morts. I rebla el clau 
d’aquest nou aspecte inquietant del Canigó  amb 
unes entrevistes que va fer l’any 1967 a diverses 
persones de Castell, el darrer poble al peu de Sant 
Martí, que li donaren detalls d’una enigmàtic per-
sonatge que s’hi aprovisionà durant uns dies de 
l’estiu del 1951 i que Ribera no descarta que pogu-
és tractar-se d’un extraterrestre.

Per acabar vull recordar un episodi de la novel-
la de l’alemany Patrick Süskind El Perfum. Història 
d’un assassí (Barcelona, 1986), que succeeix al 
Canigó. L’obra, que fou traduïda a 46 idiomes, 
assolí una gran popularitat amb més de 15 milions 
d’exemplars venuts.

Al capítol 34 tracta de la desaparició, en aquest 
massís, del marqués de la Taillade-Espinasse, un 
científic del segle XVIII que intentava demostrar la 
validesa de la seva hipòtesi sobre el fluidum letale, 
també conegut com a fluid tel·lúric.

El personatge en qüestió sostenia que la terra i 
les seves parts baixes exhalaven un gas deleteri 
perjudicial per a l’energia vital. N’hi havia prou de 
pujar a una muntanya per recuperar el vigor de la 
joventut. Quan estava al llindar de la vellesa, va 
escollir el cim del Canigó com l’indret adequat per 
demostrar la seva hipòtesi. Calia exposar-se durant 
tres setmanes a l’aire més pur, fresc i vital per tal 
de davallar, com anuncià als seus partidaris, pun-
tualment la nit de Nadal d’aquell any 1764 com un 
àgil jovenet de 20 anys. 

S e g u i d a m e n t 
exposo el resultat 
de l’experiència, 
segons transcripció 
literal de la novel·la: 
“Els adeptes es 
feren enrere poc 
després de Vernet, 
el darrer assenta-
ment humà al peu 
de l’esglaiadora 
muntanya. Al mar-
quès, però, res no el 
deturava. Llençant 
els seus vestits  en 
la gelor que l’envol-
tava i fent crits 
d’alegria, començà 
tot sol l’ascensió. El 
darrer que es veié 
d’ell fou la silueta, que desaparegué bo i alçant en 
èxtasi els braços al cel i cantant en el bell mig de la 
tempesta de neu.”

“En va esperaren els novicis la tornada del mar-
quès de la Taillade-Espinasse la nit de Nadal. No 
arribà ni com a vell ni com a jovenet. Tampoc a 
principi d’estiu de l’any següent, quan els més ago-
sarats s’enfilaren en la seva recerca al cim nevat del 
Canigó, no en trobaren pas res, ni un tros de vestit, 
ni una part del cos, ni un osset.”

“Nogensmenys, la seva doctrina no s’esfondrà. 
Ben al contrari. Aviat s’escampà la llegenda que 
s’havia maridat al cim de la muntanya amb el fluid 
vital, tot dissolvent-se l’un en l’altre i surant des 
d’aleshores invisible, però en eterna joventut, sobre 
el cimadal dels Pirineus, i que qui hi pugés en seria 
partícip i durant un any les malalties i el procés 
d’envelliment el deixarien en pau. Fins ben entrat el 
segle XX, la teoria fluïdal de Taillade és defengué a 
mes d’una càtedra de medicina i fou aplicada tera-
pèuticament a més d’una societat secreta. I encara 
avui hi ha a ambdues bandes dels Pirieus, particu-
larment a Perpinyà i a Figueres, lògies tailladistes 
secretes que es reuneixen una vegada l’any per 
pujar al cim del Canigó.”

El capítol acaba dient que hi “encenen grans 
fogueres, aparentment amb motiu del solstici i en 
honor de Sant Joan; però en realitat és per retre 
homenatge al seu mestre Taillade-Espinasse, al seu 
gran fluid i per assolir la vida eterna.”

Suposo que els organitzadors de la popular festa 
de la Flama del Canigó, que culmina amb l’encesa 
de les fogueres de Sant Joan a moltes poblacions 
dels Països Catalans, coincidiran amb mi que l’afir-
mació anterior ja justifica per si sola el Premi 
Mundial de Fantasia que rebé l’excel·lent novel·la 
de Patrick Süskind l’any 1987. 

El bisbe Carsalade amb la campana 
restituïda.

Coberta de la novel.la El Perfum (frag-
ment d’un quadre d’Antoine Watteau).
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any 2009 havíem quedat pe reunir-nos amb l’expresident del GEDE, Martín Santamaria, 
i la consòcia Montserrat Casellas per parlar del butlletí Mai Enrera. En aquella trobada 
va néixer Lo Furti (l’escalador furtiu). Quan parlàvem de l’allau de restriccions al món 
de l’escalada, en Martí va comentar que al final acabaríem escalant d’amagat i de nit. 
Va ser en aquell moment quan em va 

venir la idea al cap: la escalada furtiva! I és així 
com vaig batejar el nostre personatge Lo Furti, 
el qual va veure la llum en el butlletí número 
107 d’aquell mateix any, en forma de tira còmi-
ca i, posteriorment, a pàgina sencera.

LO FURTI
Sergi Díez

Lo Furti és soci del GEDE, sempre porta el 
nom del GEDE estampat a la samarreta o del 
folre polar. Perquè ser del Barça està molt bé, 
però ser del GEDE és millor. És formar part de 
la història de l’escalada a Catalunya i dels seus 
pioners. Lo Furti és un personatge de l’actualitat 
però que no oblida la història del seu Club.

Més endavant va néixer la prestigiosa marca 
(fictícia) Peiger Rock, que equipa al personat-
ge. En una sortida del GEDE, escalant la cresta 
de Peguera al Berguedà, van participar Martí 
Santamaria, Eduard Doria, Koki Gassiot, Pilar 
López, Concep Miró, Isidre Aparicio, el gos 
Moix i un servidor. Mentre estava escalant la 
fàcil cresta, envoltat per la boira i un magnífic 
paisatge, de cop i volta vaig pensar a rebatejar 
el lloc on estàvem i fent broma vaig dir: 
“Sembla que estiguem escalant a Peiger Rock 
als USA!”. Quina ximpleria havia dit! Un lloc 
imaginari que no existeix als Estats Units ni a 
cap lloc del món.
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Peiger Rock! Vaig seguir la broma dient que 
Peiger Rock era millor marca que Black Diamont 
i North Face. Bé, la conya va seguir dins del 
cotxe d’en Martí, ja de tornada a Barcelona; 
llavors va ser quan Pilar López va “crear” la 
línia de material d’hivern Peiger Rock an Ice, 
tot això en mig de les riallades de tothom. Bé 
companys, ara ja sabeu com va anar tot ple-
gat.

El còmic en el món de l’escalada i l’alpinisme 
no té un gran recorregut a part del conegudís-
sim àlbum de Tintín al Tibet, d’altres més 
moderns com l’àlbum titulat Nevé, del dibuixant 
francès Dieter, o la col·lecció de 5 àlbums La 
cima de los dioses del japonès Jiro Taniguchi. 
Això és una petita mostra de com està la rela-
ció entre els còmics i l’escalada. I posats a fer 
un repàs, Lo Furti no va ser el primer d’escalar 
en les pàgines del butlletí del CEG, també ho 
va fer el gran dibuixant Oriol Quera, autor del 
magnífic àlbum Barcelona 1714, amb guió de 
l’expresident del GEDE, Jordi Quera.

I pel que fa al panorama actual català, 
podem destacar dibuixants emergents a les 
xarxes socials com Xavi Mountain, col·laborador 
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de la revista Escalar, Edu Català, a la revista 
Oxígeno, o Xavi Socias, tots ells amb diferents 
estils i un gran coneixement dels esports de 
muntanya, l’escalada i l’alpinisme, escaladors 
que dibuixen amb bon humor situacions surrea-
listes o imatges entranyables.

Lo Furti, amb un estil de dibuix amb influèn-
cies de grans dibuixants com Giraud (Moebius), 
Juan Giménez i Alfonso Font, continua escalant 
per les pàgines del butlletí del CEG, intentant 
fer passar una bona estona als seus lectors i a 
escaladors i muntanyencs de fora del Club a 
través de les xarxes socials. Fem arribar el 
nom del GEDE a escaladors estrangers. Fins i 
tot un muntanyenc de Mongòlia ha compartit 
algun full de Lo Furti.

D’acord amb altres dibuixants, pensem que 
el més difícil és tenir idees per poder fer el 
dibuix. Sense guió no hi ha dibuix, però sem-
pre surt una idea, ja sigui mirant un pel·lícula 
o inventant un nou material de ficció per esca-
lar. És la maleïda inspiració, que no saps quan 
i on t’arribarà, això sí, sempre m’arriba quan 
no tinc a mà aquella llibreta d’intel·lectual que 
em vaig comprar per prendre notes. Cr ec que 
Lo Furti encara té corda, molta corda, per 
seguir escalant. Salut i amunt companys. 
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CAMINANT PEL RIPOLLÈS
Núria Saavedra i Hernàndez

a un parell d’anys, l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya va crear un mapa 
interactiu que recollia els cent cims conside-
rats més emblemàtics del país, prenent com 

a criteri de selecció la seva significació geogràfica, 
la seva rellevància en el món de l’excursionisme i 
la seva notorietat cultural, històrica i emotiva. 
D’entre aquests cent cims, set es localitzen a la 
comarca del Ripollès, que per la seva relativa pro-
ximitat al barcelonès és una de les destinacions 
idònies per gaudir d’excursions d’un dia.

Aquesta bella comarca té el privilegi de posseir 
gairebé un 35% de superfície protegida a través de 
10 espais d’interès natural. En ella s’hi troben 
representats tant l’estatge alpí -fonamentalment, 
prats-, com l’estatge subalpí i el montà. El subalpí, 
dels 1600 als 2300 metres, es caracteritza pel pre-
domini dels boscos de pi negre, capaç de sobreviu-
re en condicions climàtiques molt adverses: pocs 
nutrients, vent, fred, neu. Finalment, el montà, per 
sota els 1600 metres fins a arribar als 700, està 
constituït per boscos d’arbres caducifolis i de pi 
roig.

Entre la selecció de l’ICGC hi figuren el Taga, el 
Costabona, el Balandrau, el Gra de Fajol, el 
Bastiments, el Pic de l’Infern i el Puigmal, el més 
alt de la comarca, amb 2.909 metres d’altitud. Tots 
ells són vells coneguts dels amants de la munta-
nya, i són els primers que hom mira d’eliminar de 
la seva llista de “pendents”. Òbviament, n’hi ha 
molts més: Costa Pubilla, Noufonts, Puig Estela, 
Torreneules, Puig Pastuira (també dit “de les bor-
regues”), tots ells igualment interessants i per 
sobre dels 2000 metres, tot i que alguns, per poc.

Del “colós” del Ripollès, el Puigmal, es diu popu-
larment que aquell que no l’ha pujat no es pot 
considerar “excursionista”. També amaga una lle-
genda que no gaire gent coneix, la del gegant que 
en temps ancestrals, quan les muntanyes eren 
patrimoni exclusiu de divinitats, del món vegetal i 
dels animals, protegia la seva fauna dels atacs dels 
homes. Avui dia és un dels cims més visitats de la 
nostra geografia, accessible des de diverses rutes.

L’ascensió considerada clàssica comença al 
Santuari de Núria. Es pot arribar al Santuari amb 

cremallera, sortint de Ribes o Queralbs, i així el seu 
encant es desvetlla de cop tot sortint d’un túnel, o 
bé a peu, pel camí vell que surt de Queralbs.

Un cop al Santuari s’enfila cap a ponent, anant 
a buscar el Pla de l’Ortigar (o Collet Verd) per des-
prés continuar pel Torrent de la Coma de l’Embut. 
A poc a poc anirà apareixent el massís del Puigmal.

Un itinerari amb força tradició però potser 
menys freqüentat és el que surt del Collet de les 
Barraques i que tot carenejant porta cap al cim. Al 
Collet gairebé s’hi arriba en cotxe: abans d’entrar al 
poble de Planoles, una pista que surt a mà dreta 
condueix fins al refugi Corral Blanc. Una mica més 
amunt es pot aparcar el vehicle i començar a cami-
nar per pista, dins d’un bosc. El camí s’obre pas 
després per uns prats, cada vegada amb més incli-
nació, que es travessen tot seguint una tanca de 
delimitació que també serveix de guia durant bona 
part d’aquest tram del camí, i que ens condueix fins 
al Pas dels Lladres o Coll de Queralbs.

La ruta s’orienta progressivament cap al nord-
est i duu fins al cim del Puigmal per la carena. Un 
cop dalt, a part d’unes vistes formidables, es pot 
gaudir d’un fragment del poema èpic Canigó de 
Mossèn Cinto Verdaguer, gravat a una placa: “De 
puig en puig pel coll de Finestrelles s’enfilen del 
Puigmal a l’alta cima: tota la terra que el meu cor 
estima des d’ací es veu en serres onejar”. 

El descens, per variar una mica, es pot fer pel 
camí de Fontalba, que és tanmateix una altra de les 
opcions per arribar al cim.

Al Taga (2040 metres), no cal dir-ho, també s’hi 
pot accedir per rutes diverses. Una de les més 
populars és la que surt del poble d’Ogassa, a una 
mitja hora en cotxe de Sant Joan de les Abadesses. 
Ogassa és un poble petit de menys de 300 habi-
tants, que a començaments del segle XIX i fins al 
1967 es va sostenir gràcies a l’explotació de les 
seves mines de carbó, destinat a la indústria manu-
facturera del nostre país. El punt de partida se situa 
prop de la bonica església romànica dita de Sant 
Martí, des d’on ja està indicat el camí cap al cim. 
De fet és difícil perdre’s, ja que tot ell està fitat amb 
uns punts verds encerclats de blanc que impedei-
xen errar la ruta i que acompanyen fins a la Portella 

Gra de Fajol
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d’Ogassa, tot fent ziga-zaga per un pendent gradu-
alment més inclinat. Des de la Portella fins al cim, 
que ja s’albira, només queda una mitja hora, però 
acostuma a fer-se llarga perquè en aquesta part no 
hi ha gaire desnivell i el cim sembla trobar-se més 
a prop del que està en realitat.

Un altre itinerari per accedir Taga parteix de 
Ribes de Fresser, oferint un desnivell positiu de 
1100 metres. Ribes, conegut avui dia per la seva 
deu d’aigües minerals, va néixer pels volts del 1553 
a l’empara del castell de Sant Pere, del qual amb 
prou feines es conserven fragments de paret i un 
esbós del que fou la seva planta. Trobar el punt 
exacte de partida és una mica complicat, ja que es 
troba a una petita plaça sense sortida, on va a 
morir el carrer de la Ginesta; des d’allà es travessa 
un bosc força espès i un tros de carretera fins 
a arribar a una pista que duu a un coll on es 
comencen a trobar indicacions cap al cim. Aquesta 
ruta, a banda d’exigent, és segurament més monò-
tona, tot i que si es fa a la primavera, quan tot és 
verd, el paisatge que es va deixant enrere és sen-
zillament idíl·lic.

El Costabona és un cim especial, ja que des dels 
seus 2465 metres, aïllat i destacant sobre les mun-
tanyes properes, ofereix vistes excepcionals de la 
província de Girona i fins i tot, del mar. La fitxa 
tècnica del ICC el descriu com un “cim aeri. 
Triangle perfecte que s’encara al Canigó”. La seva 
ascensió és, en general, molt senzilla. Per exemple, 
des de la Collada Fonda el desnivell no supera els 
600 metres positius. Es pren la pista que uneix 
Espinavell amb Setcases (transitable amb qualsevol 
vehicle, amb una mica de paciència i una velocitat 
de creuer de 20 per hora) fins a trobar un rètol que 
ubica el terme municipal de Setcases. Només cal 
pujar per la carena seguint la direcció d’un filat que 
queda a la dreta, ja que ja des de la Collada el 
Costabona és visible en tot moment i la ruta no té 
pèrdua. També es troben marques del GR 11.8. A 
partir, més o menys, del refugi de Costabona es 
prescindeix del filat i es continua en direcció al coll, 
des d’on en menys de mitja hora s’arriba al cim. 
Durant l’ascensió, les vistes del Balandrau, el 
Bastiments, el Gra de Fajol, el Pic de la Dona i 
altres cims veïns acompanyen a l’excursionista.

Des de Vallter hi ha una ruta alternativa, força 
més llarga però igualment senzilla, ideal per fer 
l’estiu. Es comença a caminar des del darrer pàr-
quing de l’estació d’esquí, seguint el traçat del 
Torrent de la Portella en direcció al coll de la 
Portella de Morenc. L’al·licient d’aquesta ruta és 
que, si es tenen temps i ganes, es poden visitar 
també, de passada, el Pic de Coma Ermada, el Puig 
de la Llosa, el Roques Blanques i el Roc Colom, que 
supera per alguns metres d’alçada (en fa 2510) 
al Costabona, al qual s’accedeix després de superar 

Pic de l´Infern (dreta)

Pic de l´Infern des de Bastiments

Puigmal des de Núria

Balandrau
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el Coll de Pal. El Pastuira o Cim de les Borregues 
és un dels “petits grans cims” menys coneguts del 
Ripollès, tot i ser estèticament molt bonic, de 
forma punxeguda i aire modestament alpí. Hi ha 
diverses rutes per arribar a la seva cúspide, tot i 
que la més freqüentada és la que parteix del refu-
gi d’Ulldeter. En l’àmbit anecdòtic, val la pena 
comentar que aquest refugi no és l’original, d’igual 
nom i que estava situat més al nord, sinó un cons-
truït el 1959. Del refugi antic, una construcció 
peculiar d’estil noucentista i formes ogivals, encara 
es poden visitar les restes (tot plegat, un munt de 
rocs escampats en un ample radi). Aquesta ruta 
comença al refugi d’Ulldeter i s’encamina al coll de 
la Marrana, rodejant el Gra de Fajol i arribant a la 
Coma de l’Orri pel nord. Si es vol gaudir d’una mica 
més de solitud, una ruta molt menys concorreguda 
i amb una pujada acumulada respectable surt del 
kilòmetre 4,2 de la carretera de Setcases a Vallter, 
on es pot aparcar en un revolt a la dreta. Una pista 
de terra ben visible porta fins a un rètol mig esbor-
rat que indica “Coma de l’Orri”. Després de traves-
sar el riu per un pontet de fusta (el riu es torna a 
creuar més tard, ja sense pont) el camí s’endinsa 
en un bosc, acompanyat per la cantarella de l’ai-
gua a la seva dreta. Es va pujant gradualment, i, 
depenent de si hi ha neu o no, es pot caminar pel 
fons de la mateixa coma o pel seu marge dret, que 
queda elevat i permet esquivar-la, tot i trobar-se 
ben farcit de matolls que poden complicar una 
mica la progressió. Un cop al coll de la coma de 
l’Orri, s’albiren el Bastiments, el Gra de Fajol... 
Girant al sud, l’ascensió continua, resseguint la 
carena fins a arribar al cim del Pastuira després de 
superar la seva aresta, ampla i sense gaires com-
plicacions.

El Gra de Fajol i el Bastiments, veïns del 
Pastuira, són altres dos grans clàssics de la geogra-
fia catalana. Al primer es pot arribar per la mateixa 
Coma de l’Orri, repetint la ruta cap al Pastuira i 
desviant-se a la dreta en arribar al coll, o bé per la 
via més freqüentada, des del refugi d’Ulldeter pel 
GR 11 fins al Coll de la Marrana, i d’aquí cap al cim. 
Aquesta excursió es pot allargar fins al Gra de Fajol 
petit, tot seguint la carena.

Al Pic de Bastiments o Puig dels Bastiments se’l 
coneix a la Catalunya Nord com a Pic del Gegant, i 
segurament d’aquí pren el seu nom el Coll de la 
Geganta que s’hi troba pròxim. Amb els seus 2881 
metres d’alçada és el cim més oriental dels piri-
neus. La ruta per pujar al Bastiments surt del refu-
gi d’Ulldeter i arriba fins al Coll de la Marrana, des 
d’on ja és perfectament visible a mà dreta (direcció 
nord-oest), segurament farcida d’excursionistes i 
amb traces evidents. Un cop al cim, podem seguir 
el camí cap al Pic de l’Infern, un altre dels cims 
emblemàtics segons l’ICGC, que és fàcil de trobar 

en direcció Oest. S’ha de descendir fins al Coll de 
Freser (que pren el seu nom de les Fonts del Freser, 
origen del riu que neix a la vall, als seus peus), 
després superar el Pic de Freser (2835) i des 
d’aquest crestejar fins al de l’Infern. La baixada es 
pot fer per la Collada del Portell, descendint en 
direcció a la Cabana de Tirapits -ja visible- i repre-
nent el GR 11 que duu de nou al Coll de la Marrana. 
Al Pic de l’Infern també s’hi pot accedir des del 
Santuari de Núria, d’on se surt en direcció al Coll 
del Noucreus. Des d’aquest coll cal seguir el GR 11 
cap a Ulldeter i abans d’arribar al coll de Tirapits es 
pren un corriol que passa pel Pic Inferior de la Vaca 
i porta al Coll del Portell, des d’on el camí cap al cim 
està perfectament fitat.

A la Vall de Camprodon cal destacar també 
el Balandrau, de 2585 metres d’alçada. Es tracta 
d’un cim emblemàtic i senzill d’afrontar, que no 
revesteix cap complicació especial sempre i quan el 
temps sigui favorable, ja que amb boira és molt 
perdedor. Encara que sigui difícil d’imaginar, el 30 
de desembre de l’any 2001 aquí van patir un acci-
dent mortal 7 persones, desorientades pel torb i 
per un sobtat gir de les condicions climatològiques. 
I és que a muntanya mai es pot badar, encara que 
les previsions siguin favorables. La ruta més popu-
lar parteix del poble de Tregurà de Dalt i mena a 
través d’una pista de terra transitable amb qualse-
vol vehicle fins al Collet de la Gralla. El vehicle es 
pot aparcar aquí o un parell de kilòmetres més 
amunt, a una cruïlla d’on neix, a mà dreta, una 
altra pista per on es continua a peu. En arribar al 
coll del Castell dels Moros (dues petites elevacions 
de roca que queden a la dreta segons es va 
pujant), ja s’entreveu el Coll dels Tres Pics i el cim 
del Balandrau ja és visible, per tant ja només resta 
seguir les nombroses fites. Pels que vulguin posar 
a prova la seva resistència, hi ha una ruta circular 
que surt de l’estació del cremallera de Núria 
(Queralbs) i en 6-7 hores permet arribar al 
Balandrau superant un desnivell acumulat de 1700 
metres i una distància de 20 quilòmetres. Per 
aquesta ruta cal dur, com sempre, una bona resse-
nya i material d’orientació. Un GPS (amb piles de 
recanvi) també farà servei, ja que els trams no 
estan fitats i sovint el camí no és evident.

De la resta de cims, puigs, pujols i turons del 
Ripollès —i de tot Catalunya— seria interminable 
fer relació. El que és ben cert és que per gaudir de 
la bellesa d’un paisatge, dels seus colors, de la 
puresa de l’aire, de la serenor que aporta la solitud 
d’una muntanya, no sempre cal fer grans excursi-
ons ni cobejar les grans alçades. Tenim natura per 
triar i remenar, i l’hem de saber apreciar. Com va 
dir un famós personatge del món del futbol que ens 
ha deixat recentment, simplement: “salid y disfru-
tad”. 
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l 2 de febrer d’aquest 2016 la llibreria Quera ha fet 100 anys. La llibreria del carrer de 
Petritxol de Barcelona ha estat un referent pel món excursionista i ha esdevingut tot 
un símbol per a moltes generacions, que han lligat el coneixement del territori amb la 
cultura. La llibreria es va especialitzar en excursionisme a mitjans dels anys seixanta 
—tot i que ja tenia un apartat des dels anys trenta— i fou la primera llibreria a fer-ho 

a Catalunya i a l’estat, i de les primeres d’Europa.

Introducció personal i 
vinculació amb el            

C.E. de Gràcia
Ara que també estem celebrant els 75 anys del 

GEDE, recordo que fa just 25 anys era President 
del GEDE —després d’haver ajudat a arrencar de 
nou l’Agrupament Escolta Pere Rosselló al Club— i 
va coincidir amb els darrers temps que encara tre-
ballava esporàdicament a la llibreria familiar. De 
fet, hi anava algun dissabte però, anys enrere, hi 
havia estat de manera fixa.

Jo hi treballava totes les tardes, perquè estudi-
ava als matins. Va ser entre els anys 78 i 84, però 
d’abans també en recordo moltes coses: com la 
visita de grans alpinistes com Rebufat, Messner, 
Diemberger, les constants tertúlies amb molts 
autors excursionistes i alpinistes del moment com 
Pons, Anglada, Joan Lluís —que tocava el flautí a la 
rebotiga— Antònia Simó i Agustí Jolis, i molts 
altres, alguns dels qual eren amics del meu avi o 
dels meus pares.

Però de la meva època em van marcar algunes 
persones molt relacionades amb el CEG i el GEDE. 
Jo em vaig fer soci del Club el 1981, entrant a fer 
de cap de Pioners de l’antic Agrupament, però un 
fet que m’hi va posar de cara havien estat les llar-
gues xerrades amb Enric Font a la botiga, abans 
que es quedés a l’Himàlaia per sempre.

Per la llibreria, en aquells temps, hi passava 
Josep Maria Rodés per parlar de les guies d’escala-

100 ANYS DE LA LLIBRERIA "QUERA"
100 ANYS DE CULTURA 

EXCURSIONISTA
Jordi Quera

des a Montserrat i, més endavant, d’altres publica-
cions. Hi passaven altres escaladors com Joan 
Marti, Francesc Sabat, Jordi Colomer i molts d’al-
tres, però no cal fer la llista perquè segur que em 
deixaria algú. Sí que vull, però, destacar Carles 
Albesa —jo era amic del seu fill Francesc des 
d’abans d’entrar al Club— i, molt especialment, 
Joan Cervera, qui sempre va comptar amb la llibre-
ria —Can Quera, com diu ell— en tota mena d’ac-
tes on el llibre i la muntanya anessin plegats i em 
va fer vincular encara més al CEG.  

El 1975, el CEG va fer un homenatge a la llibre-
ria Quera dedicant-li la V Setmana del Llibre i el 
Disc de Muntanya amb una exposició al Palau de la 
Virreina.

La Quera avui

La llibreria el 1922
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La família Quera,           
quatre generacions

Josep Quera i Còrdoba (1879-1958)
Josep Quera i Còrdoba va néixer a Arenys de 

Mar el 1879 i va ser el fundador de la llibreria. De 
ben jove va començar a treballar als ferrocarrils 
però la seva afecció a la literatura catalana i el 
teatre, el van portar a viatjar cada cap de setmana 
de poble en poble per tota Catalunya i Andorra, en 
burro, a peu o en diligències, tot divulgant l’ús 
literari del català. El 1897 va començar a publicar 
la revista manuscrita, “La Talia Catalana”, en la 
qual figuraven moltes firmes que després foren 
noms consagrats: Mn. Ramon Garriga, Folch i 
Torres, Dolors Monserdà de Macià, Norbert Font i 
Sagué, etc. Va sortir durant dos anys, donant a 
conèixer més de 25 obres de teatre. La seva feina 
d’editor, però, va consolidar-se amb la revista 
“L’Escón”,  fundada per ell mateix el gener de 
1906, i que consta editada a Tarragona per motius 
de censura. Aquesta publicació també estava des-
tinada a promoure obres dramàtiques per al Teatre 
Catòlic.

Amb aquest precedent, la història de la llibreria 
comença el 2 de febrer de 1916, quan s’inaugurà 
oficialment la llibreria “L’Escón”. En Josep va deixar 
de viatjar pels pobles i des de la llibreria continua-
ria la seva tasca divulgativa publicant obres de 
teatre en català per a afeccionats i “L’Escón”, que 
es publicaria fins el número 263, el 1918, tancant 
un període de 12 anys.

Joan Quera i Graupera (1910-1996)
Joan Quera i Graupera tenia 6 anys quan els 

seus pares varen fundar la llibreria i, de ben jove, 
ja començava a sentir el neguit d’anar a la munta-
nya. El 1934 ingressa als Minyons i Guies Escoltes 
i se n’adona que existeix un gran buit literari dins 
el context de la muntanya i per això, de mica en 
mica, es va anar ampliant l’apartat d’excursionisme 
de la botiga. El 1937, surt el primer catàleg amb la 
recopilació de les novetats editorials del món 
excursionista.

En Joan compaginava la vida a la botiga amb 
una feina a Banca i Borsa, però el 1939 la deixa 
per dedicar-se plenament a regentar la llibreria. 
Aquell mateix any es casa i l’any següent neix la 
Roser, la seva única filla.

A la postguerra i amb la dictadura franquista 
l’escoltisme era totalment prohibit. Tanmateix, 
Joan Quera importava llibres de França i de Mèxic 
a despit de les revisions periòdiques, de les quals 
sempre va sortir impune. Va ser cap dels Minyons 
durant molts anys i fruïa amb l’activitat perquè 
podia divulgar la seva gran idea de la Cultura 
Excursionista, és a dir, treure el màxim profit de 

l’anada a la muntanya a força de conèixer tots els 
seus aspectes: la natura, la història dels pobles per 
on passen, la cartografia. Entre altres coses, el 
1946 col·laborà amb la fundació de l’Editorial 
Alpina. L’abril de l’any següent es munta per prime-
ra vegada la parada a la Rambla del Dia de Sant 
Jordi. El 1958, després de la mort del seu pare, la 
botiga deixa de ser vivenda.

El 1961, adonant-se de la nova moda de sortir 
els caps de setmana amb el Sis-cents, recopila i 
edita, a l’Editorial Alpina, dos volums d’excursions 
per carretera. Se’n fan diverses reedicions.

Després de la guerra havia desaparegut gran 
part de la infraestructura del teatre en català i, amb 
el pas dels anys, el tema va anar morint per ell 
mateix. Per aquest motiu, aprofitant les reformes 
que es van realitzar a la botiga en el seu 50è 
Aniversari, el 1966, es decideix retirar tot el que 
quedava de teatre i es descarta el nom de “L’Escón” 
en pro de Llibreria Quera –Cultura Excursionista–. 
Aquell mateix any, la Federació Catalana de 
Muntanyisme li concedeix la Placa de Plata.

Els anys setanta coincideixen amb l’època dau-
rada de l’excursionisme associatiu, l’alpinisme, l’es-
peleologia i l’escalada a Catalunya, i la llibreria n’és 
un focus important. En els anys següents, col-
laboren a la llibreria en Jesús, gendre d’en Joan, i 
els néts més grans Jordi, Núria i Oriol.

Posteriorment, la Roser, la filla, amb l’ajuda del 
seu marit, Jesús Garcia i Maranges, cada cop pren 
un paper més important en la gestió de la llibreria, 
fins que finalment el 1990 n’agafa la direcció.

Roser Quera i Simon (1940)
La  Roser Quera i Simón ha viscut, i viu, per a la 

botiga gairebé des que va néixer. Era a la botiga on 
anava a veure els avis, on passava les tardes quan 
sortia de l’escola, on celebraven el Nadal tots asse-
guts al voltant de la taula en un minúscul menjador. 
Va créixer envoltada de llibres d’excursionisme i de 
teatre. Per això la seva infantesa i joventut van 
transcórrer entre esbarts i agrupaments.

1972 després de les reformes a la botiga
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El 1956, amb 16 anys, entra definitivament a 
treballar a la botiga. Passen els anys i la Roser es 
casa. És mare de quatre fills i, mentre són petits, 
compagina la vida familiar amb la llibreria. El seu 
marit, en Jesús, l’ajuda en noves gestions (es van 
començar a importar mapes de l’estranger, sobre-
tot de França i Suïssa). Els fills creixen i la botiga 
els permet guanyar-se la setmanada; per això tots 
hi treballen en un moment o altre.

El 1990, en Joan Quera decideix cedir el seu lloc 
a la Roser i el 1991 es celebraren els 75 anys de la 
llibreria, amb una festa de caire familiar, envoltats 
del parents i amics on també hi van assistir diver-
sos membres del CEG. Durant aquest curt període 
la Roser tindrà diversos ajudants fins que, el 1992, 
en Raimon, el més petit dels quatre fills, decideix 
quedar-se a treballar a la botiga definitivament.

El 1996 s’organitza una exposició de la llibreria 
Quera al Museu Melcior Colet en motiu de la cele-
bració del 80è Aniversari, impulsada pel bon amic 
Joan Cervera. Joan Quera, il·lusionat, en reparteix 
invitacions però  ja no pot participar-ne. Va morir el 
22 de novembre d’aquell any, quatre dies abans del 
seu homenatge. 

El 1997 la botiga penja a Internet la seva prime-
ra pàgina web. No cal dir que l’artífex d’aquesta 
innovació va ser en Raimon, que cada vegada s’in-
volucrava més a la llibreria. Amb els anys van sorgir 
noves i revolucionaries eines d’orientació a la mun-
tanya, i la botiga les va adoptant com a productes 
complementaris als seus mapes i guies. El 2003 es 
va vendre el primer GPS.

Raimon Quera i Garcia (1972)
El 2005 la Roser Quera es jubila i cedeix el seu 

lloc al Raimon. Comença amb ell una nova etapa, i 
així ja compten quatre les generacions que s’han 
succeït a la Llibreria Quera. 

En Raimon va beure de l’excursionisme des de 
ben petit i va estar durant molts anys vinculat a 
l’escoltisme. És el petit de quatre germans i, si bé 
els altres tres s’han dedicat a escriure i a viure 
envoltats de muntanyes, ell ha realitzat per a la 
llibreria una feina de classificació, anàlisi i difusió 
de les diferents ofertes de llibres, ressenyes, guies, 
monografies i mapes excursionistes, tenint un gran 
bagatge de tot el que s’ha publicat fins a dia d’avui. 

Per la tasca realitzada de divulgació del folklore 
i de la monografia local reflectida en el seu catàleg 
de 2010, la Generalitat de Catalunya atorga el 
Premi Nacional de Cultura 2011 (Cultura Popular) a 
la llibreria Quera, reconeixent la seva difusió de 
l’excursionisme i el compromís amb la cultura 
popular des de fa 95 anys.

A nivell internacional, moltes publicacions han 
reconegut la tasca de la llibreria Quera i figura 
entre les recomanacions de moltes guies de presti-

gi. També ha estat un punt ineludible de visita de 
molts alpinistes de tot el món —molts dels més 
grans hi han passat en algun moment o altre.

Per la seva privilegiada situació al centre de 
Barcelona, en el carrer de la primera associació de 
veïns d’Europa, i pel compromís dels membres de la 
família Quera en l’entorn associatiu, la llibreria ha 
esdevingut un eix dinamitzador més enllà de la 
comercialització de llibres, guies i mapes, essent 
durant molts anys el punt de trobada de molta gent 
vinculada a la muntanya. En els anys 70 eren fre-
qüents les tertúlies dels geògrafs, historiadors, 
botànics, escriptors, escaladors, espeleòlegs i alpi-
nistes punters, que hi coincidien a mitja tarda, 
abans d’anar a les seves respectives entitats excur-
sionistes. 

També els que vivien a les muntanyes, com 
alguns pastors, guardes de refugis o etnògrafs, que 
utilitzaven la llibreria com a base de la seva visita a 
la ciutat. D’una manera o altra, això sempre ha 
estat així.

També la vinculació amb l’Editorial Alpina i la 
relació amb les entitats excursionistes han fet de la 
llibreria Quera un referent; i el seu nom familiar que 
evoca muntanyes ha quedat lligat al subtítol de 
“Cultura Excursionista”. 

Després de 100 anys la llibreria Quera segueix 
mantenint la seva personalitat de sempre. Si quan 
hi entrem mirem amunt, ens podem imaginar com 
centenars d’anys abans per aquí entraven els carru-
atges al palau Maldà; mirant endins, imaginem com 
durant la guerra s’hi celebraven batejos i casa-
ments; i fent un cop d’ull als prestatges plens de 
llibres i mapes, valorem com en aquest espai molta 
gent que estima la muntanya han començat a pla-
nificar els seus somnis, que han esdevingut una 
part important de la història de l’excursionisme de 
Catalunya.  

Placa del Club 
dedicada a la llibreria 

Quera l'any 1975
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l Club Excursionista de Gràcia ha acollit la 
22a edició del Curs de Medicina i Socors de 
Muntanya (CMSM). Aquesta formació està 
dirigida a qualsevol persona que practiqui 

esports a la muntanya i forneix d’uns coneixements 
bàsics i amplis per a l’actuació en cas d’accidents i, 
encara més important, per a la prevenció.

La importància                    
de la formació

Ningú que practiqui tennis, futbol, natació o 
golf, per exemple, pensarà en la necessitat de tenir 
coneixements rudimentaris de sanitat per atendre 
una lesió o una ferida. Bé, potser sí que calen els 
de primers auxilis —coneixements que hauria de 
tenir tota la població— sobre reanimació cardiopul-
monar (RCP) i suport vital bàsic. Però entre els que 
practiquem l’esport a la muntanya aquestes noci-
ons són de vital importància. En el medi natural, 
lluny de centres sanitaris i pendents de la meteo-
rologia, un incident o un accident poden portar 
conseqüències i seqüeles indesitjables,  i a posar 
en perill la vida o, directament, perdre-la.

És, també, una pràctica esportiva en què la 
paraula prevenció adquireix una dimensió i una 
rellevància que encara no es valora prou. I més 
encara, en el moment actual en què sembla que 
adquirint un equipament i visionant —si s’arriba a 
fer— uns vídeos tutorials a Youtube, qualsevol 
persona es pot llançar a la muntanya a escalar, 
esquiar o el que sigui, per estar en contacte amb 
la natura i per posar-se a prova a un mateix, per-
seguint aquella idea tan perjudicial de “si aquell ho 
pot fer, jo també puc”.

2

d

L’època en què hom s’introduïa poc a poc en el 
món de la muntanya i començava pel Montseny per 
arribar als Pirineus i als Alps, si s’esqueia, sembla 
allunyar-se ràpidament. La formació en la pràctica 
de les diferents modalitats, tradicionalment s’ha fet 
a Catalunya al si de les entitats. La introducció de 
les nocions sanitàries va ser tot un pas endavant 
per fornir de més eines els muntanyencs, escala-
dors, espeleòlegs, etc. I per aprofundir en la pre-
venció.

Aquest ha estat, des de la primera edició, un 
dels objectius principals del Curs de Medicina i 
Socors de Muntanya. Punt per punt, aquests són 
donar a conèixer i sensibilitzar sobre els perills i 
riscos que pot comportar la pràctica de les activi-
tats en el medi natural a fi de prevenir-los, i propor-
cionar els coneixements teòrics i pràctics bàsics 
necessaris per tal que es pugui actuar amb la màxi-
ma autosuficiència possible en una situació d’emer-
gència. Finalment, i prou evident, sensibilitzar i 
promoure el respecte a la natura i el medi ambient.

Seguint, a més, l’esperit que anima les entitats 
excursionistes, tota la gestió, posada en marxa i 
impartició del curs es fa de forma voluntària. No es 
percep ni un cèntim per cap de les feines. El cost 
que cada alumne paga és principalment per les 
estades de les pràctiques i els tràmits d’expedició 
dels certificats per les institucions que els emeten.

Els orígens
En la primera o segona sessió del Curs, Jordi 

Duixans, veteraníssim en el món muntanyenc, (soci 
de la UEC Sants), col·labora amb una xerrada —
que fa des de la primera edició— en què explica el 
com i el perquè dels Grups de Socors de Muntanya 

EL CURS DE MEDICINA I SOCORS DE 
MUNTANYA: LES EINES NECESSÀRIES 

PER ENCARAR UN ACCIDENT

Els cursetistes escolten les explicacions del Dr. Javier Botella, metge de muntanya i autor de diversos llibres, en l'edició de 2013.

Rosa Maria Miró i Pelechà
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(GSM), que, també 
de forma voluntària, 
van intervenir en els 
rescats dels acci-
dents que es produ-
ïen a Catalunya. Va 
ser entre el 1966 i el 
1981, any en què els 
bombers de Cata lu-
nya van assumir 
aquestes tasques. 
Des del 1997 aques-
ta divisió és el Grup 
de Recolzament 
d ’ A c t u a c i o n s 
Especials (GRAE).

Mentre els GSM 
s’ocupaven dels acci-

dents, l’inquiet doctor August Castelló Roca (1918-
1991), que va ser soci del Club Excursionista de 
Gràcia, ja portava uns anys interessant-se per la 
fisiologia humana en relació a l’activitat esportiva a 
la muntanya. I així va començar a introduir a 
Catalunya i a l’Estat espanyol l’interès per la medi-
cina de muntanya, que a Europa estava en ple 
auge en l’època en què van començar les ascensi-
ons a l’Himàlaia i els Andes. El 1972, amb motiu del 
50 aniversari del CEG es va implicar en l’organitza-
ció de les primeres Jornades de Medicina de 
Muntanya. Es van continuar celebrant amb el 
suport de l’antiga Federación Española de 
Montañismo en altres entitats de l’Estat espanyol, i 
el novembre 1985 es va encarregar d’organitzar-les 
la UEC. En elles es va constituir la Societat 
Espanyola de Medicina i Auxili en Muntanya 
(SEMAM).

Aquestes són les llavors del Curs. El fruit es va 
començar a gestar el 1987 a iniciativa de Josep M. 
Jerez, aleshores president de la UEC de Barcelona, 
que va portar la iniciativa de fer un curs a les reu-
nions de la vegueria del Barcelonès (abans Divisió 
Territorial del Barcelonès), idea que van compartir 
Enric Ripoll, president del CEG, i Ernest Gutiérrez, 
president del CEC.  Recollint aquesta inquietud, 
Alfred Ferreres va proposar que les tres entitats 
s’encarreguessin d’organitzar-lo. Des del primer 
moment va quedar clar que cap de les tres entitats 
prevaldria en aquesta iniciativa, i que el curs s’or-
ganitzaria de forma rotativa en cadascuna de les 
tres entitats.  Quan la idea va tenir prou cos,  per 
a l’elaboració del projecte es va comptar amb Pere 
Rodés, infermer, que havia format part dels GSM i 
era soci del Gràcia, i amb Xavier Beltran, metge i 
soci del CEC.

Després de diversos guions i unes quantes reu-
nions més, es va posar en marxa la primera edició 
del Curs, el 1988. I no es va fer a la seu de cap de 

les tres entitats sinó a les instal·lacions del Centre 
Cívic La Sedeta de Barcelona, amb 38 alumnes, i 
l’encarregada de tirar-lo endavant va ser la UEC de 
Barcelona, naturalment.

Rodés i Beltran van demanar assessorament al 
doctor Castelló Roca, que va participar com a 
docent en les dues primeres edicions. Malaura-
dament, el 1991 ens va deixar.

Dels alumnes de la primera edició en va sortir el 
nucli de l’equip coordinador: Emili de Tomàs, 
Francesc Alavedra i Neus Borràs. Un equip que s’ha 
anat renovant fins l’actualitat.

Des del primer moment, la FEEC ha donat 
suport al Curs, concretat el 2014 amb la signatura 
d’un conveni que ha permès posar en “negre sobre 
blanc” la vinculació del Curs amb la Federació i 
delimitar tota la casuística que es dóna en cada 
edició.

L’evolució del Curs
En els primers deu anys d’existència la cita del 

curs era bianual. El rodatge i la demanda van faci-
litar que l’edició es convertís en anual a partir de 
1999. Dels inicis es mantenen els objectius i la 
contínua revisió dels continguts per actualitzar-los 
amb criteris científics. Així, el curs compta amb el 
Reconeixement d’Interès Sanitari atorgat per l’Ins-
titut d’Estudis de la Salut (IES), del Departament 
de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Des de 
2008 atorga la titulació en Assistència Sanitària 
Immediata Nivell 2 (ASIN II) i treballa amb els cri-
teris del Consell Català de Ressuscitació per a la 
formació en suport vital bàsic+DEA i RCP. Des 
d’aleshores també  es manté una constant col-
laboració amb  l’Escola Catalana de l’Esport, a la 
directora de la qual, Gemma Vilaró, li reservem un 
agraïment especial.

També compta amb el suport de la SEMAM, de 
la qual són socis alguns dels membres de l’equip 
coordinador, i també de l’Institut d’Estudis de 
Medicina de Muntanya Doctor August Castelló 
Roca. A més a més, compleix àmpliament els 
requisits de la formació (un mínim de 65 hores) 
que recomana el Comitè Internacional de Salvament 
Alpí (CISA).

L’equip coordinador actualment està format per 
unes 18 persones, totes amb un important bagatge 
muntanyenc i professional, entre les que esmen-
tem especialment les que formen l’equip de pràcti-
ques, ja que compten amb la titulació i experiència 
necessàries en seguretat a la muntanya. Tots els 
membres de l’equip s’encarreguen de qualsevol 
dels aspectes de la gestió i posada en marxa del 
curs, des de les inscripcions fins al professorat col-
laborador i les pràctiques, de forma completament 
altruista.

La Núria Millan dóna explicacions per 
atendre un traumatisme a la colum-

na vertebral durant les practiques             
de l’edició de 2014.
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El format actual
El curs ha evolucionat segons les propostes i 

suggeriments que provenen tant dels membres de 
l’equip coordinador com dels participants. Aquestes 
darreres potser són les més valuoses ja que orien-
ten les línies de cada nova edició del curs. Gràcies 
a aquest sistema, per exemple, a cada nova edició 
s’hi ha sumat més pràctiques, sense perdre de 
vista la necessària teòrica, així com s’han incorpo-
rat nocions d’orientació, amb l’ús de mapes i GPS.

Actualment té una durada de tres mesos, entre 
els mesos de febrer i abril. Ocupa dos o tres dies 
setmanals, segons la disponibilitat dels conferenci-
ants i dels espais on s’imparteixen les classes, i 
quatre caps de setmana de pràctiques. 

Pel que fa a l’equip coordinador, s’ha anat reno-
vant al llarg de tots aquests anys i constitueix un 
nucli obert que es nodreix, en cada nova edició, 
dels alumnes de les anteriors. Això permet l’opti-
misme en el manteniment del curs.

Aquest equip, del qual forma part qui us escriu 
des del 2011, està organitzat en un organigrama 
en què Emili de Tomàs i Oriol n’és el director i 
Teresa Pastor, la Cap d’estudis. No obstant, el fun-
cionament no és en absolut jeràrquic sinó horit-
zontal, amb un model de presa de decisions col-
legiades. La procedència dels membres  és d’allò 
més variada i no predominen ni entitats ni profes-
sions.

Més enllà del Curs 

Hem de fer esment que l’equip coordinador 
vetlla per l’actualització de coneixements i es 
manté al dia en tots els aspectes relacionats amb 
la medicina de muntanya i els rescats.

D’altra banda, la voluntat d’apropar i desenvo-
lupar les temàtiques tractades al curs va concre-
tar-se en l’edició d’un butlletí del curs a partir del 
1995. La seva aparició ha estat d’una periodicitat 
força variable ja que obeeix a la disponibilitat dels 
sempre massa ocupats col·laboradors. A partir del 
2015 va poder editar-se un número extraordinari 
que recull la història dels 25 anys del curs, amb les 
aportacions dels antics alumnes, dels seus funda-
dors i de part de l’equip coordinador.

El 2011 va sortir el llibre Prevenció de riscos i 
socors a la muntanya, editat per Cossetània 
Edicions. Aquest manual recull de forma resumida 
els continguts del curs. La seva autoria va córrer a 
càrrec de part de l’equip col·laborador i coordina-
dor. Possiblement és un dels pocs llibres sobre 
socorrisme i rescat a la muntanya que ha estat 
editat per quatre dones: Teresa Pastor, Neus 
Borràs, Ángeles Sanjuán, que continua participant 
impartint la temàtica dels traumatismes i la pràcti-

ca d’embenatges, i 
Montserrat Tàrrech, 
que a més d’infer-
mera és psicòloga, 
s’encarrega de part 
de la RCP i compar-
teix el taller de psi-
cologia amb l’autora 
d’aquestes línies.

Cal esmentar 
expressament que 
amb motiu del 25è 
aniversari del curs, 
celebrat el 2013,  es 
van organitzar unes 
Jornades d’Actualit-
zació en Medicina 
de Muntanya, en 
què es va comptar 
amb aportacions i novetats i dues pràctiques de 
rescat a Collserola.

El 2014 el curs va ser convidat al X World 
Congress on High Altitude Medicine and Physiology 
6 Mountain Emergency Medicine que es va celebrar 
a Bolzano.

Per acabar, hem d’esmentar que, es de finals del 
2015 l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
conjuntament amb els  GRAE, han impulsat una 
iniciativa en forma de “Massive Open Online cour-
se” (MOOC), presentada el mes d’abril passat, de 
formació en seguretat a la muntanya.  Una iniciati-
va molt interessant per introduir-se en la indispen-
sable matèria de la seguretat i la prevenció, i que 
apropa alguns dels continguts del curs.

Dades i referències
Sobre dates i dades del Curs, podeu consultar la 

web www.cmsm.org. I el Facebook https://www.
facebook.com/MedicinaSocorsMuntanya/ amb 
dades actualitzades.
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L a  n o s t r a  g e n t

TERESA SARDÀ PRAT

egur que és ella, la Muntanya, qui dóna 
tanta energia a la Teresita. És enèrgica, 
decidida, organitzada, poc planyent, puntual 
i forta. Amiga dels seus amics.

Protesta quan començo a preguntar-li per la 
seva vida al Gràcia, però insistint ho aconsegueixo.

Com és que vas fer-te sòcia del Gràcia i 
cap a quin any, més o menys?

Va ser gràcies al meu pare, que ja era soci i amb 
el número 140. Jo ja procedia d’un altre centre 
però em va aconsellar que anés cap al Gràcia. Era 
cap al 1952 i tinc el número de sòcia 2439. Jo ja 
feia petites excursions, caminades matinals, recor-
reguts, etc. 

Al Gràcia, quan et vas fer sòcia, ja es feien 
unes sortides quinzenals en tren i motxilla, 
acompanyats de socis plens d’optimisme i 
ganes de trepitjar terreny de casa nostra?

Si, va ser així com vaig conèixer un xicot que 
acabava de fer el servei militar, l’Enric Granollers, 
que ja n’era soci. 

En aquest moment recordem l’amic desapare-
gut, l’Enric, company de tantes excursions, de les 
marxes E. Ribes Virgili, marxes d’orientació per 
azimuts, marxa social per muntanya Trofeu Ferran 
Labranya i altres. Ell va formar part de les activitats 
del Gràcia, sempre disposat també a qualsevol ini-
ciativa, i deixant constància activa dins de la gran 
família que ha marcat l’excursionisme actiu. 

O sigui, Tere, que vas venir al Gràcia i amb 
el temps vas trobar-hi parella?

Sí, clar (riu). I era normal que fos així. A tots dos 
ens agradava la muntanya i tot el que ens podia 
donar: amistats per sempre i una convivència gai-
rebé fraternal. Sortíem d’excursió i va venir com és 
lògic el casament, que també, clar, ens va aportar 
després la Teresa, la Roser i la Montserrat, tres 
filles.

Això no va ser cap motiu per deixar el 
Gràcia i les seves activitats. Al contrari, us 
vàreu adaptar a les necessitats. Quines?

Doncs treure les criatures a la muntanya, els 
jocs amb fills d’altres socis del Gràcia. Ens vàrem 
incorporar a la secció de càmping del Club. Primer 
les tres noies, i sis anys més tard, ve el noi, l’Enric. 
I continuem al càmping amb sortides de cap de 
setmana, Pasqua, Setmana Santa, etc.

Segons ho expliques, el càmping al Gràcia 
va ser una font d’amistat ja que aplegar fills 
d’altres socis, feia pensar en un futur dins 
d’un ambient prometedor.

I tant que si! A més, cap a l’any 1962 vàrem 
començar les trobades amb els amics de l’altre 
banda del Pirineu, els famosos Rallies de l’Amistat, 

Dolors Làzaro i Palau
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La Muntanya, una font d’energia.
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que varen durar fins el 2000. Va ser possible lla-
vors fer amistat amb altres cultures. Fèiem inter-
canvis un any a cada banda i això va permetre 
establir nous llaços de convivència entre Occitània 
i Catalunya.

El càmping és una escola de civisme que 
no permet per si mateixa passar-se ni una 
ratlla. Ho veus així?

I tant que si! Per exemple, cada any quan arri-
bava Sant Joan acampàvem a Blanes dos mesos. 
Cada cap de setmana, uns al costat dels altres, 
primer en tendes i més endavant amb rulots, 
sense problemes.

Els fills es fan grans i comencen a fer vola-
des. Seguiu al Gràcia?

Sí, llavors amb una colla de quan érem solters 
recuperem les excursions. Encara alguna amb car-
manyoles. Sortides una mica més fortes, caminem. 
Però de sobte descobrim “la fonda”. Asseguts a 
taula després d’una dura caminada és agradable 
també. 

Sí, però havies entrat a la secció de 
Cantaires Muntanyencs, la coral?

Sí, i tant! Jo m’estimo molt la coral i els seus 
directors. Primer el desaparegut senyor Vila i des-
prés, des de fa 25 anys, amb Victor Barbé. Són 
molts anys de gran amistat. És tot un goig.

Cap al 1994 perds el company. Moment 
molt dur en una parella. Com ho afrontes?

Com puc. Ja els fills són fora de la llar i et trobes 
ben sola. Només qui ho ha viscut sap com et ser-
veix el Club. Puges a la sala d’assaig, et trobes 
amb tots, amb harmonia, amistat, escalf. Això no 
es paga amb res, no s’imposa. 

I decideixes seguir dins la coral? 
Amb la coral havíem anat a França a participar 

en trobades internacionals de cant coral, trobades 
de cançó de muntanya, de les corals de Gràcia, 
concerts de Nadal, concerts de primavera en 
homenatge a algun gracienc, però també haig de 

dir que el temps mana. També és cert que s’han 
reduït els components de la coral ja sigui per edat, 
per baixa de la vida, per problemes de salut, altres 
ho han deixat. En quedem pocs però amb l’ànim de 
continuar.

Sé que et vas incorporar al GR del Gràcia. 
Explica’m aquest apartat.

Si, a poc de morir l’Enric i en una diada del Club, 
l’amic Manel Arnau em va dir que feia unes cami-
nades seguint els grans recorreguts. Em va pregun-
tar si volia participar-hi i m’hi vaig apuntar sense 
pensar-m’ho. Sempre li estaré agraïda per l’oferi-
ment, ja que he passat uns diumenges fantàstics, 
amb excursions que m’han permès conèixer millor 
el meu país i sempre amb bona companyia. Amb el 
temps el Manel deixà de ser el cap, i va agafar el 
relleu el recordat Roger Lloses, que amb el seu 
tracte amable i atent em va guiar pels altres GR, 
entre ells el GR 92, que vàrem fer del cap de Creu 
fins a Blanes per camins de ronda. Mar blava i dies 
lluminosos han quedat en el meu record.

Teresita, aquesta entrevista em permet 
conèixer racons i raconets de les teves acti-
vitats dins del Gràcia. Quina és la teva 
impressió sobre l’excursionisme actual?

Que el temps ha passat i que et fas gran. Que 
entra al Gràcia gent molt jove que corre com un 
llamp i és quan penso que ja no és per mi i amb 
molt sentiment vaig plegar dels GR. No obstant, 
amb una petita colla seguim fent sortides amb 
Manel Arnau per Collserola i per on es presenti.

Moltes gràcies, Teresita. Bona part de la teva 
vida ha estat dedicada al nostre Gràcia, però et vull 
afegir que has estat control d’avituallament durant 
35 Matagalls-Montserrat. Incansable, has participat 
en tots ells tancant l’anella de col·laboració i entre-
ga al nostre món excursionista. No oblidem mai 
que aquest és i ha estat el sentit que ha mantingut 
viva la nostra Catalunya fins avui. 
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Falcó Pirineus

ixí és com va preveure en un principi en 
Juanjo Albaladejo la possibilitat de poder 
participar en una de les curses més 
importants del món de BTT i, de ben 

segur, una de les més dures en aquesta modalitat: 
la Titan Desert Marathon.

Pertanys des de fa temps al CE Gràcia?
Sí, sóc gracienc de naixement i ja els meus 

pares, quan encara no tenia 4 mesos, van inscriu-
re’m al Club que encara pertanyo junt amb tota la 
meva família.

Dins del Gràcia vaig aprendre tot allò que s’ha 
d’estimar i respectar de la natura, formant-me en 
els cursets de l’entitat, i que van anar enriquint-me 
en les diferents disciplines del muntanyisme i que 
m’empenyen a viure noves experiències com la 
que vaig assolir fent la Titan Desert.

Quan decideixes tirar endavant el projecte?
Al principi et planteges si estaràs al nivell 

d’afrontar un repte d’aquesta magnitud, ja que de 
ben segur no es tractarà d’una pedalada popular 
de cap de setmana, es tractarà d’etapes diàries de 
més de 100 km durant cinc dies i en unes condici-
ons que en el nostre país no hi estem acostumats.

Que et va costar més d’aconseguir?
La preparació del projecte, valorar i mesurar el 

que tens i el que et falta, ja sigui en l’aspecte 
material com en el físic i mental, cercar el patroci-
ni necessari per poder costejar l’elevat cost d’ins-
cripció, així com del material indispensable, no 
precisament econòmic. Però vaig tenir l’ajut del CE 
Gràcia, que va facilitar-me les coses.

Explica’ns què és la Titan Desert?
La Titan Desert és una prova d’orientació i resis-

tència en bicicleta tot terreny en què qui arriba 
fora del control de temps establert queda desqua-
lificat, pot continuar la cursa però sense puntuació 
ni classificació final.

Quant dura la prova?
La duració és de cinc dies, dividits en cinc eta-

pes dins de les quals estem dos dies sense assis-

tència mecànica, etapa que s’anomena marató, en 
què està prohibit qualsevol mena d’ajut. Has de 
portar tot el necessari, sac de dormir, recanvis per 
la bici, roba, tot a sobre de la bici, ja que la nit de 
la marató dormiràs en una haima de tela de sac i a 
l’aire lliure.

Et vas perdre alguna vegada?
El recorregut és senyalitzat en alguns punts per 

l’organització i és obligatori passar pels controls de 
pas. Abans de la sortida ja et preocupes de tenir a 
punt les coordenades de situació dels controls, 
repassat el recorregut amb el GPS i el Road Book 
diari que et faciliten; d’altra manera segur que et 
perds, per sort no vaig haver de rectificar la ruta 
cap vegada, però havia d’estar molt pendent.

El fet de despertar al desert és únic, com diuen?
El programa no et deixa contemplar moltes 

albades, però sí, és meravellós, encara que a les 5 
h del matí, quan s’aixeca el campament per sortir 
amb la bici a les 7 h, no et deixa per moltes con-
templacions, encara que el meu pare s’encarregava 
de recollir tots els estris per portar-los al camió de 
transport per l’etapa següent. Una excel·lent assis-
tència.

La duresa de la prova fa abandonar molts corre-
dors?

Durant els llargs dies d’entrenament el més 
important és l’entrenament de pensar i pensar, pot 
ser que si mentalment no estàs fort és possible que 
arribar al final et sigui difícil.

En la meva vida mai havia vist tantes pedres 
juntes com en les etapes de la Titan. Baixant per 
l’Atlas hi ha un grapat de quilòmetres amb esglaons 
de pedra i roques, es baixa de pressa però et 
queda el cul, l’esquena i els braços destrossats. 
Això fa que les lesions siguin abundants, especial-
ment les nafres a les galtes del cul, principal motiu 
d’abandonament i obligatori pel servei mèdic.

Quin material has de portar?
La roba és important. Has de portar cinc mudes 

de culot i mallot per cada una de les etapes (així no 

UN SOMNI, UNA FITA, 
UNA IL LUSIÓ·
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t’has preocupar de rentar-la ni eixugar-la) i t’asse-
gures que la fina sorra del desert no la portes a 
sobre, un talla-vents, un forro polar fi perquè a les 
nits al desert fa fred, unes maneguetes per a les 
etapes de l’Atlas, crema solar factor total, el casc 
integral i recanvis per a la bici (encara que tenia 
contractat un servei mecànic a l’arribada de cada 
etapa que feia un repàs a la BTT), també divers 
material de nutrició i un munt de petites coses que 
allà baix, si no les tens poden acabar amb la teva 
cursa en mig del no res.

L’alimentació va ser un punt important?
Molt important: has de beure i menjar sovint. 

Fer-te un programa per un nutricionista és no tenir 
problemes. Vaig prendre unes normes perquè 
sabia que una gastroenteritis et deixa fora de la 
Titan de cop. L’aigua embotellada, tots els aliments 
cuinats, res que sigui cru, et donen molta fruita ja 
tallada (ni provar-la!) ja que la higiene a la cuina i 
al desert és bastant deficient, sobretot al campa-
ment; els sucs del matí tampoc, ja que afegeixen 
aigua de l’aixeta; rentar-se les mans sovint, sobre-
tot abans de menjar i, després de tot això, si no 
prens precaucions et jugues que no puguis sortir 
l’endemà.

Com es pot suportar la calor del desert ?
En el desert i a 40 graus no tens sensació que 

sues degut a la falta d’humitat, sempre vas sec, 
però no has de deixar de beure líquids, en el camel 
back a la sortida ja portes 3 litres d’aigua obligato-
ris per l’organització i durant l’etapa en trobes a 
l’avituallament, a temperatura ambient, o sigui 
calenta.  Els vehicles de seguiment estan preparats  
per si algun corredor pateix un cop de calor i l’he-
licòpter fa el seguiment de la carrera per recollir-lo 
si fes falta.

En algun moment vas pensar en dir “prou” i 
“plego”?

Els meus dubtes i pors abans de la Titan Desert 
eren si seria capaç, si hauria entrenat prou, si 
sabria orientar-me en el desert, portaré prou 
coses? i una llarga llista d’interrogants que sorgien 
dins el meu cap, però les ganes d’aventura i la il-
lusió van fer que superés les pors. Estava menta-
litzat que jo podria arribar al final i mai vaig pensar 
en l’abandonament.

Tothom pot participar en la Titan Desert?
No caurem en l’error de dir que és una carrera 

per a tothom, ja sabem que no; només has de 
mirar qui t’acompanyarà durant la carrera: Roberto 
Heras, Melcior Mauri, Abraham Olano, Gelabert, 
etc. És una de les carreres de BTT més dures del 
mon; sembla que la Titan sigui per a extraterres-
tres però no és així. És per a aquells disposats a 
fer un sacrifici i trobar una recompensa, amants de 
la bici. En bon estat de forma i si busques un repte 
en el qual posar a prova el teu físic i la teva força 

mental. Perquè quan no et queden més forces, 
quan un creu que ha arribat al seu límit, en aquest 
moment és quan has d’anar una mica més enllà.

Que li diries al ciclista que la volgués fer ?
Li diria que viure des de dins el dia a dia de la 

Titan Desert ha sigut sens dubte l’experiència més 
dura i exigent física i, per sobre de tot, psicològica 
que he passat en tota la meva vida.

Etapes de fins a 10 hores en què et donava 
temps per a tot, des d’anar bé fins que t’agafa un 
dolor muscular o des de pensar que vas bé de 
temps a pensar que vas just i has de pressionar. 
Dies amb una calor prop de 50 graus que t’ofega, 
vistes espectaculars de muntanyes de fins a 3000 
metres o dunes interminables. Veritablement és 
una de les experiències més enriquidores de la 
meva vida.

M’ha ajudat a conèixer-me’n millor a mi mateix 
i saber que els límits en la meva vida, la majoria de 
les vegades, són al meu cap i no al meu cos.

Val la pena gaudir amb la bici dels paisatges tan 
bonics que ens ofereix el Marroc i una cosa molt 
important pel novell: a la Titan Desert has de ser 
molt ordenat des de el primer dia amb la teva 
maleta i el material a portar en tot moment, són 
molts dies que hauràs d’obrir i tancar-la, fer-la i 
desfer-la, portar-la al camió pel mati. Si no ets molt 
ordenat, perdràs coses i molt de temps que en la 
Titan és molt necessari

Amb quins records et quedes?
Em quedo amb l’experiència agafada en gene-

ral. La convivència en els campaments, el viatge, el 
país, els paisatges, l’olor del terreny i el cel. Un dia 
en què la panxa semblava que me la volia fer vaig 
sortir de la haima cap a les 3 h del mati i vaig que-
dar-me una bona estona mirant el cel, un cel amb 
més estels dels que mai he vist. Un regal.

A qui donaries una mica de sorra?
La donaria, i agraït, a tota la gent que va confiar 

en mi, la meva família, al CE Gràcia, al meu pare, 
que va patir lo seu al meu costat, i a aquelles per-
sones que em van dir “on vas boig, com vols anar 
amb la bici per la sorra” però que després et donen 
la mà i et diuen “t’admiro”. 
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