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e d i t o r i a l

MAI    ENRERA

EL GEDE FA 75 ANYS

quest any celebrem el 75è aniversari 
de la fundació del Grup Especial d’Es-
calada del CEG, un fet que l’any 1941 
significava tenir un petit espai de lliber-

tat, ni que fos l’espai que quedava entre l’esca-
lador i la paret. Un aniversari sempre dóna peu 
a la reflexió i, tenint present aquest concreta-
ment, inevitablement pensem en els mitjans de 
l’època: cordes de cànem, espardenyes, ferros 
fets a mà, la pobresa de la postguerra, carrete-
res precàries que feien les distàncies més llar-
gues del que realment eren. Sens dubte la gent 
del GEDE d’aquella època anaven contra cor-
rent, superaven totes les dificultats per poder 
anar a escalar.
De fet els escaladors en particular i els munta-
nyencs en general han estat gent de contra 
corrent, gent que lluitava per anar a la munta-
nya encara que les condicions fossin precàries. 
Passar fred quan la majoria van a estirar-se a la 
platja, caminar amb els esquís ignorant els 
remuntadors, fent llargues travesses a peu per 
arribar a indrets on s’arriba en cotxe... Anar 
contra corrent, desafiar les lleis de la gravetat, 
superar barreres inexpugnables fins aleshores, 
assumir el risc com a part inherent de la nostra 
activitat... superar-se, en definitiva.
El món de l’alpinisme, l’escalada i la muntanya 
en darrer terme han evolucionat i han experi-
mentat canvis notoris, fet que genera debat 
sobre la conveniència o no d’adaptar formes, 
maneres d’entendre l’escalada; i vet aquí els 
debats eterns sobre el re-equipament de les 
vies, l’escalada esportiva o la clàssica, córrer per 
la muntanya amb poc pes o fer ruta carregats, 
la conveniència de millorar els refugis, l’ús de 
les tecnologies, etc.
En aquest debat podem incloure la dicotomia 
‘competició versus no competició’. La competició 
ha anat agafant terreny en molts àmbits: l’esquí 
de muntanya, les curses de muntanya i raque-

tes, l’escalada, la BTT.  I en el seu dia es va 
acceptar que els clubs de muntanya i la FEEC 
formessin part de la mateixa estructura que la 
resta d’activitats esportives, les quals es caracte-
ritzen per fer competició, sigui individual o per 
equips.
No sembla que el debat sigui estar en contra de 
la competició o no, el debat està si estem a favor 
de mantenir l’activitat no competitiva com a eix 
principal de la nostra manera de fer muntanya i, 
per tant, destinar els recursos a la formació, a la 
promoció de la muntanya entre els joves, a fer 
compatible l’activitat de muntanya en família, a 
millorar aspectes relacionats amb la seguretat i 
moltes coses més.
El problema és que quan es barreja l’activitat 
competitiva amb la no competitiva, la primera 
s’endú bona part dels recursos: formació, tecni-
ficació, jutges, organització, viatges. Això queda 
palès als darrers pressupostos aprovats per la 
FEEC el novembre del 2016. Acaba important 
més el podi d’uns pocs que el gaudi de tots. I 
com que potser ja està bé que hi hagi podis 
d’uns pocs, el millor que podem fer és no barre-
jar les coses.
Al CEG fem bicicleta de muntanya, o sigui, excur-
sionisme en bicicleta; si algú vol competir, té els 
clubs i la federació catalana de Ciclisme a dispo-
sició. També fem esquí de muntanya, o sigui, 
alpinisme amb esquís; qui vulgui córrer també té 
la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, que és 
on hauria de ser l’esquí de muntanya de compe-
tició. Tenim molta activitat a senders i muntanya; 
per a qui vulgui fer running i competir, hauria de 
ser possible fer-ho des de la Federació Catalana 
d’Atletisme... i no cal continuar perquè trobarem 
exemples a totes les disciplines.
Probablement això és anar contra corrent, al cap 
i la fi és el que portem fent tota la vida. 

Martí Santamaria
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l massís del Mercantour és als Alps 
Marítims, al nord de Niça i a cavall de la 
frontera entre Itàlia i França. Terra occita-
na carregada d’història, amb paratges 

naturals excepcionals i amb una gran diversitat 
biològica. El conjunt del massís va ser declarat 
Parc Nacional el 1979, té una fauna, una vegetació 
i uns paisatges amb una riquesa i varietat de la 
qual fins i tot els més avesats a fer muntanya se 
sorprenen.

Accedim al massís pel vessant sud, des de Niça; 
els noms de les valls ja els anem interioritzant: 
Vésubie, Ròia, Tinée i la vall de les Meravelles, on 
hi ha nombrosos jaciments arqueològics amb més 
de 10.000 gravats rupestres. 

La disposició de les valls i una bona xarxa de 
refugis faciliten el disseny de rutes a peu i amb 
esquís, amb varietat d’itineraris i propostes d’as-
censions amb diversitat de dificultats.

En aquest article us proposem una ruta d’estiu 
de sis dies, amb alguns cims i amb quatre refugis, 
entrant per la vall de les Meravelles. És una ruta 
de dificultat moderada, sobretot per l’accés a 
algun coll i al cim de l’Argentera i també pel des-
nivell i distància d’alguna de les etapes. Us sor-
prendrà la nombrosa presència d’isards i cabres 
que campen arreu i que no tenen por dels 
humans.

Per facilitar la logística deixem el cotxe a 
Roquebillière i agafem un taxi que ens puja per 
la Vall de les Meravelles, gairebé fins al final de 
la carretera, on hi ha la “Gite d’Etape Relais des 
Merveilles”, acollidora amb un entorn molt 
bonic.

t l

LES “MERVEILLES”
DEL MERCANTOUR

1a etapa: pont de Countet 
- refugi de Valmasque 

Desnivell: +1300 m –600 m Distància: 15 km
Pugem per la carretera fins al Pont de Countet i 

d’allà ascendim direcció est per anar a buscar el 
Pas de l’Arpette, 2511 m. Des del coll tenim l’opció 
de baixar fins al refugi de les Meravelles, però 
nosaltres decidim anar direcció nord-est fins al fons 
de la vall, per prendre el camí entre el refugi de les 
Meravelles i el coll Baisse de Valmasque, de 2549 
m. Des del coll fem un llarg descens passant pels 
tres llacs: Lac du Basto, Le Lac Noir i Le Lac Vert, 
on hi ha el refugi de Valmasque, de 2233 m. La 
primera part de l’itinerari té alguns espais protegits 
per l’existència de les pintures rupestres.

2a etapa: Refugi 
Valmasque - refugi Madona 

de Fenestre
Desnivell: +1560 m –1880 m Distància: 17 km
Etapa llarga i amb molt desnivell, voregem el 

Lac Vert pel sud per anar a pujar al Pas de la Fous 
(2828 m) i baixem pel Vallon de la Fous (direcció 
refugi de Niça) fins a la cota 2670 m. Des d’aquest 
punt, remuntem en direcció nord-oest una tartera 
amb una canal final que ens obliga a usar les mans 
(F+) fins al coll 2911 m. Superat el coll, som a 
l’ampla pala que puja fins al Mont Clapier 3045, el 
tres mil més al sud dels Alps. El descens del cim 
fins al llac de la Fous, 2170 m, on hi ha el refugi de 
Niça, és lent a causa de la tartera i els blocs de 

Ascenció a l'Argentera

Ricard Martínez



Mai Enrera 5

Colle di Fenestrelle

roca. Un cop al llac continuem vorejant-lo pel ves-
sant oest per anar a buscar el camí que puja al pas 
del Mont Colomb (2548 m) i d’allà un descens més 
còmode per llarg fins al llogarret de Fenestre on hi 
ha el refugi Madona de Fenestre, 1908 m.

3a etapa: Refugi Madona 
de Fenestre - Refugi Soria 

Ellena
Desnivell: +652 m –734 m Distància: 9,6 km
Etapa tranquil·la, seguim el camí que és força 

traçat i puja fins al coll de Fenestre, 2474 m, on 
trobem restes d’instal·lacions militars: el coll és el 

pas de frontera amb Itàlia. Aprofitem per fer un 
bany al petit llac de la Maura a 2370 m, apartat del 
camí discret i arrecerat. Arribem al refugi Soria 
Ellena, a l’altitud de 1840 m, on trobem l’ambient 
italià i la pasta per sopar. El refugi porta el nom 
d’Eduardo Soria i Giani Ellena, dos alpinistes de la 
regió de Cuneo. El Pas de Fenestre és conegut per 
la peregrinació fins al santuari de Madona de 
Fenestre, utilitzat pels peregrins durant segles.

4a Etapa: Refugi Soria-
Ellena - Refugi de 

Remondino
Desnivell: +1600 m –920 m Distància: 15,5 km
Des del refugi pugem direcció nord-oest remun-

tant la velleta i seguint el GR. M10GTA fins al Colle 
di Fenestrelle 2482 m, des d’aquest punt hi ha un 
descens, força dret, fins al gran llac artificial de 
Chiotas, a 1970 m, on trobem el Refugi de Genova 
en els 2000 m, just al costat del Llac Brocan. Fem 
un entrepà tot comprovant la popularitat de l’in-
dret, que té molts visitants, ja que és accessible per 
a vehicles fins a un aparcament a menys de 2 km.

Seguim el GR. en direcció oest per pujar fins al 
pas de Brocan, 2892 m. La pujada es fa una mica 
penosa per la tartera. A l’altre vessant del pas de 

Pic de l'Argentera 3290 m des del refugi de Remondino, Parc Nacional 
del Mercantour
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ats a l’oest i a l’est del coll respectivament. Des del 
coll baixem pel vessant francès per una llarga vall, 
a mesura que perdem altitud veiem com va canvi-
ant el paisatge i el bosc es va fent predominant. 
Arribem a Boreon, una zona d’oci i activitats diver-
ses, entre les quals hi ha la casa del Llop i una 
estació d’esquí nòrdic. Des de Boreon agafem un 
autobús fins a Saint Martin de Vesubie i Roquebillière.

Informació:
Refugis: cal reservar-los amb temps, a l’estiu 

són molt populars i concorreguts. La presència de 
tants refugis ens permet fer variacions de la ruta.

Transport: A la temporada d’estiu hi ha línies 
d’autobusos des de Niça que connecten els pobles 
principals de les valls.

Equip: Material de travessa, a començaments de 
l’estiu caldrà piolet i grampons. 

Parc Nacional del Mercantour:  http://www.mer-
cantour.eu/ ■

Refugi de Valmasque Tartera pujant al pas del Mont Colomb

Brocan tenim un descens suau fins a prop del llac 
de Nasta (són uns 50 m de desnivell per sobre del 
camí) i que contrasta amb el que hem vist fins ara 
per la formació calcària de la roca. Des d’aquest 
punt el baixa dret fins al refugi de Remondino 2485 
m, ubicat al mig d’un circ de roca molt espectacu-
lar coronat pels cims de Nasta i l’Argentera.

5a Etapa: Cim Argentera
El cim més alt del Mercantour no es deixa pujar 

fàcilment, des del refugi es puja una vall molt 
dreta i marcada fins al Passo dei Detritti 3123 m: 
la major part de la pujada és per una tartera dreta 
que en dificulta la progressió. Des del coll cal 
seguir pel vessant nord-est de la muntanya i tot 
seguit ens trobem una vira que ens mena fins al 
cim. És estreta i aèria i hi ha passos de 2n grau 
molt exposats, hi ha tres punts amb cordes fixes. 
No portàvem material per assegurar-nos, fet que 
ens va obligar a extremar les precaucions; després 
vam saber que és habitual fer-ho sense encordar-
se... L’ascensió és espectacular, difícil però també 
molt elegant. Fem el retorn al refugi pel mateix 
camí.

6a etapa: Refugi de 
Remondino - Boreon

Desnivell: +375 m –1350 m Distància: 9,7 km
El camí va en direcció sud fins al Col Guilié, 

2640 m. Des del coll es poden fer els cims del 
Mercantour, de 2772 m, i Guilié, amb 2999 m, situ-

Pujant al coll abans del Mont Clapier

Cim de Nasta 3106 m des del refugi de Remondino, Parc Nacional del 
Mercantour
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e vegades va bé fer sortides fora de la 
nostra rutina i dels nostres hàbits. 

Ens ajuden a desconnectar i viure 
experiències noves que mai oblidarem, i 
d’això tracta aquest article.

Del 14 al 18 de març passat, tenia programat 
el viatge de fi de curs de segon de batxillerat, en 
el qual vàrem fer un bonic recorregut per 
Cantàbria i Astúries.

Però un d’aquests quatre dies vam fer una de 
les visites més espectaculars de tot el viatge: els 
Pics d’Europa.

Era dimecres al matí quan l’autocar va sortir de 
l’hotel amb direcció a Potes, per tal d’arribar a la 
base del telefèric de Fuente Dé, el qual es troba a 
uns 1.070 m d’altitud.

Després d’uns 20 minuts fent cua, entràvem en 
grups d’unes vint persones per telefèric.

La sensació mentre puges és impressionant, ja 
que et sents com un ocell, i encara més quan el 
paisatge acompanya l’experiència.

Aproximadament després d’uns quatre minuts 
(en els quals es fa un desnivell d’uns 753 m) s’ar-
riba a l’estació superior, a uns 1823 m d’altitud.

Quan arribes a aquest punt, et quedes sense 
paraules per la bellesa de l’entorn.

Posteriorment, a l’arribada ens vàrem fer foto-
grafies tots junts per mantenir el record i al cap 

UNS PICS ESPECIALS 
Victoria García Pérez

de mitja hora estàvem dinant al bar El Cable, des 
del qual les vistes són impressionants.

Després d’estar una hora i mitja en aquest 
ambient fabulós, ens vàrem trobar tots per tornar 
a agafar el telefèric i baixar. Eren les dues del 
migdia.

Igual que a l’ascensió, la sensació de baixada 
és molt imponent, ja que veus tot el que has 
pujat des d’una perspectiva diferent.

I en pocs minuts ja estàvem tots a la base, 
comentant la bonica jornada.

Una cosa em va quedar molt clara d’aquest dia: 
el paisatge i la bona companyia han fet que sigui 
una experiència inoblidable. ■
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m declaro addicte a les postals. Sí, a les 
postals, aquestes cartolines il·lustrades, de 
forma rectangular, que a la primera meitat 
del segle XX, valent-se del progrés de la 

tècnica fotogràfica, ens aproximaren les imatges 
més diverses de gairebé tot el món. No és una 
addicció innata sinó adquirida, deu fer una quaran-
tena d’anys, arran de la compra, a Prada de 
Conflent, de dos llibres titulats respectivament Les 
Pyrénées au temps des montreurs d’ours (figura 1) 
i Les Pyrënées aux temps des facteurs a cheval 
(figures 2 i 3). En conjunt gairebé un quart de 
miler de postals antigues comentades adientment.

Puc dir que aquests dos volums, a més de moti-
var la meva afició a les postals i especialment a 
col·leccionar-ne del Montseny, també m’han inspi-
rat certes activitats posteriors que hi han estat 
relacionades, algunes de les quals aniré recordant.

L’any 1983 vaig obtenir el I Premi Literari 
Montseny, que encara s’atorga anualment, ara com 
a certamen poètic, amb un article sobre postals del 
Montseny, en el qual deia que cada postal revivia, 
en l’àlbum del record, una imatge del passat: la 

tè i

S0BRE POSTALS I EL 
POSTALER DE PEREJAUME

Carles Albesa i Riba

masia que el temps i la incúria, potser han destruït, 
l’ofici que ja s’ha perdut, l’erm esdevingut arbreda 
(o, tal vegada, a l’inrevés), la darrera diligència, el 
primer auto de línia... Pobles i masies, fonts i rieres, 
ermites i castells, boscos i pastures, cims i carenes, 
sovint animats per la presència humana, és la 
temàtica repetida i inesgotable d’unes col·leccions 
de postals que podrien ser la base d’una història 
gràfica del Montseny. Aquell article parlava de pos-
tals, en descrivia algunes, però no en mostrava 
cap. I les postals són bàsicament per mirar-les, per 
contemplar-les; calia doncs fer un pas més. I el 
vaig fer l’any 1990 amb la publicació de Postals del 
Montseny (Publicacions de l’Abadia de Montserrat), 
obra que reproduïa i comentava cent postals, un 
tipus de llibre sense antecedents entre nosaltres, 
que, no cal dir-ho, prenia com a model els que 
havia descobert a Prada. Passats sis anys aparegué 
un segon volum (Postals del Montseny/2), amb un 
centenar més d’imatges. 

Dues de les il·lustracions del present article, 
força curioses per cert, procedeixen dels llibres 
esmentats. Seguidament copio els comentaris que 
complementaven la imatge: 

Pàtria 
Aquesta és la primera d’una sèrie de sis targetes 

postals que reprodueixen els quaranta-vuit versos 
de les conegudes Trobes de Bonaventura Carles 
Aribau, altrament denominades Oda a la Pàtria, 
publicades l’any 1833 i que són considerades pre-
cursores i símbol de la Renaixença. A l’originalitat 
de la composició fotogràfica, que representa una 
imatge simbiòtica del “vell Montseny” i de la 
“mallorquina nau”, cal afegir-hi la curiositat que es 
tracta d’una edició publicitària destinada a divulgar 
els efectes beneficiosos del xarop de fosfat de calç 
gelatinós Casadesús, que, segons s’especifica al 
dors de la postal, és recomanable “en la infància; 
en la pubertat; durant l’embaràs i l’alletament; en 
els organismes esgotats o dèbils [...] Dipòsit cen-
tral: Arc del Teatre 21, Barcelona.

Figura 1. Coberta del llibre.
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Gorg del Salt iel Fantasma 
del Pierrot 

És ben sabut que els gorgs montsenyencs han 
estat, tradicionalment, refugi de goges, paitides, i 
altres espècies aquàtiques. Però, fins que el fotò-
graf Zerkowitz impressionà aquesta vista, no exis-
tia cap prova documental de la presència d’un 
fantasma i menys del de Pierrot, el galantejador 
desdenyat per la frívola Colombina. Perquè el lec-
tor pugui veure’l cal que doni un quart de volta cap 
a l’esquerra a la imatge. Pot ajudar-lo a visualitzar 
aquesta cara fantasmagòrica saber que la figura 
humana que es reflecteix a l’aigua dibuixa els ulls 
del fantasma. És innegable que el fotògraf ha fe 
gala d’una imaginació prodigiosa per obtenir 
aquest efecte sorprenent.

L’any 2010 (Mai Enrera, núm. 453) vaig tornar 
a escriure sobre postals, aquesta vegada en un 

article que en reproduïa set de 
dedicades a Jacint Verdaguer, 
cadascuna amb un retrat dis-
tint del poeta. 

Se sobreentén que m’he 
estat referint a postals anti-
gues (les primeres editades a 
Catalunya ho foren a cavall 
dels segles XIX i XX i el boom 
es produí els primers decennis 
d’aquest darrer segle). Amb 
l’adveniment de l’era digital 
les imatges i missatges que 
creuaven materialment el món 
en saques de correus, ara ho 
fan instantàniament per inter-
net i els remitents en són els 
autoeditors. La conseqüència 
és que la venda de postals, i 
per tant l’edició, ha decaigut 
notablement.

Es pot preveure, no obs-
tant això, que les postals actuals, poques o moltes, 
haurien de tenir, per a les generacions futures, la 
mateixa utilitat i el mateix encant que tenen per a 
nosaltres les que ens provenen de generacions  
anteriors, però el cert és que la temàtica gairebé 
única de les actuals, focalitzada en aspectes artís-
tics i monumentals de les grans ciutats, pot generar 
certs dubtes sobre el particular.

Perejaume, reconegut artista, guardonat l’any 
2005 amb el Premi Nacional d’Arts Visuals de la 
Generalitat de Catalunya, i el 2006 amb el d’Arts 
Plàstiques del Ministeri de Cultura espanyol, diu 
que un paisatge és una postal feta escultura i 
que,“tal com fa amb els arbres la superfície d’un 
estany, els homes hem après a allisar la terra en un 
paper, tot inventant el paisatge portàtil, el paisatge 
de mà, el record passat en net amb una llum dife-
rida, la mirada fòssil en cos de paper, l’escamoteig 
del temps, el pòsit de superfícies al fons de l’aigua: 
l’estampació de postals i la seva còpia, una succes-
sió de miralls, de clarors encartonades en aigües 

Figura 2. Barthélemy Courrège, un dels primers 
guies de Luchon (postal del llibre). 

Figura 3. Ascensió al Carlit (postal del llibre).

Figura 4. Pàtria. Figura 5.Gorg del Salt amb el fantasma de Pierrot.
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que no hi són. Forats de porta o postals? Murs amb 
anhels de finestra, una finestra invariable, revesti-
da per la part de fora: arbres d’impremta i munta-
nyes, muntanyes aquí a la mà, tan lluny”.

Ho va escriure al catàleg de l’exposició Postaler,  
feta a Barcelona (Fundació Caixa de Pensions,  
març 1985), en la qual donà a conèixer un objecte 
dissenyat per ell,  de 197x56x56 cm, fet amb ferro, 
llauna, fusta i 120 miralls de 10x15 cm cadascun.  
El denominà “postaler”, el mateix nom que posà 
per títol de l’exposició. i actualment forma part de 
la Col·lecció del Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona.

Endebades buscarem el significat de postaler al 
diccionari normatiu; el mot no hi figura.  És una 
creació de Perejaume, autor també d’una poesia 
amb reminiscències de Brossa, que així com aquest 
es treia cartes, monedes i serpentines de la boca, 
Perejaume se’n treu vocables.

Amb el nostre limitat vocabulari podem dir que 
el postaler d’en Perejaume és un suport que per-
met, a voluntat, mostrar postals o reflectir en els 
seus miralls el paisatge circumdant del punt on 
l’instal·lem. O ambdues coses simultàniament: 
postals de l’ahir i vistes actuals.

Algú pot veure el postaler com una mena de 
calidoscopi obert a tots els vents, un altre, potser 
com un collage que acosta distàncies cronològi-
ques, i un tercer,  fins i tot com una rudimentària 
màquina del temps. En allò que tots podrien coin-

cidir, però, és en considerar-lo com un estímul de 
la imaginació.

Perajaume, d’acord amb la coneguda sentència 
de Diògenes, que diu que el moviment es demostra 
caminant, es carregà el postaler a l’esquena (figura 
6) i l’instal·là al massís prepirinenc del Bassegoda 
(figura 7).

Al seu llibre de poemes Oli damunt paper 
(Barcelona, 1992) va escriure:

TOT CAMINANT FAIG GIRAR UN POSTALER

Els esqueis del torrent separen prou
aquestes dues postals: el Montnegre
i Ca l’Oller. L’aigua, però les clou
i n’empostala els gorgs en blanc i negre.

També dalt la carena es fan costat
la postal del solei amb la baguenya,
el Vallès i el Maresme. Ben mirat,
fer girar al sol un postaler ens ensenya

que habitem un collage dissimulat.
Poso un segell al vèrtex de la tarda
i, ja de nits, guaito, absort, pel forat
d’una bústia. –Tot correu m’esguarda:

un paravent postal, de Cal Paraire
al mar, amb cim i vall a cada caire. ■

Figura 6. Perejaume transportant el postaler. Figura 7. El postaler instal·lat al massís del Bassegoda
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Joan Alarcón

Com es remarca en molts afers de la vida
«Arribar és relativament fàcil,

el difícil és mantenir-se...»

ls Anàrquics vuitanta han estat una dè-
cada en què molt poca de l'activitat era res-
senyada i tan sols s'ha comptat amb el que 
el treball de recerca ha pogut aconseguir. El 

1981, se celebra una exposició per commemorar el 
40è aniversari; es visita el Yukon amb la intenció de 
fer el Mont Logan (5959 metres), però problemes 
atmosfèrics frustren l'ascensió; en Martí Santama-
ria i en Josep Pérez aconsegueixen realitzar un cim 
verge de 3.134 m i el bategen com a Montserrat 
Peak. Per les mateixes dates una altra expedició 
integrada per en Pere Rodés, Antoni Vives i Joan 
Alarcón visita el Pamir soviètic, on l'expedició acon-
segueix l'ascensió del pic Kúibixev, de 6.189 m, 
essent-ne la primera nacional. El fi nal d'any està 
marcat per l'elecció del nou responsable del GEDE: 
el càrrec recau en n'Esteve Fabra i Ferrando. 

L'any 1982 fou un any molt trist, en Josep Mª 
Guillaumet i Roca morí en accident de carretera, 
n'Enric Font i Lloret, al Manaslu i en Josep San-
tacana i Malla, a Mèxic, on residia. El 9 de juliol 
d'aquest any s'assoleix el Distaghil Sar, de 7.885 
m, la segona ascensió feta per en Jaume Matas 
amb una expedició terrassenca. El mateix mes, tres 
membres del Grup visiten els Écrins ascendint a les 
Bans i l'agulla Dibona; una altra cordada, més tard, 
a les Dolomites assolirà la Torre Fanis, per la via 

ls
c
s
e

1981

Mayer-Dibona-Rizzi. El mes de juliol surten publica-
des les guies d’escalada de les regions de Montse-
rrat, els Frares Encantats i els Ecos, obra de Josep 
M. Rodés i Ferran Labraña. A l'octubre en Fran-
cesc Sàbat i Montserrat formà part de l'expedició 
catalana al Chomolungma (l'Everest), de 8.848 m. 
S'intentà l'aresta oest, però malauradament les 
condicions climatològiques feren retirar el grup als 
8.300 m.

El 1983 es va dur a terme una travessia d'esquí 
de muntanya per la Vall d'Aran, el  Pallars Sobirà i 
la Ribagorça realitzada per Carme Aragó, Felip Ca-
brera, Pere Rodés i Toni Vives. Trobem ascensions 
a Montserrat, Pic del Martell i la Paret del Pas nou. 
Jaume Matas, Anna Claramunt i Jordi Salvador fan 
la punta nord del Kang Yissay (l'Índia), de 6.100 
m i primera nacional. Es fa l'ascensió al Couloir del 
Diamant al Mont Kenya a càrrec de Josep Pérez i 
Bort i Pere Rodés i Muñoz, i l'obertura al Cadí de la 
via Berta a la Roca de l'Ordiguer, per Jaume Matas i 
Jordi Lalueza. Dins dels actes d'obertura de l'Entitat 
al Barri es fa la pujada escalant i posterior descens 
simulant un salvament de la paret del campanar de 
Gràcia. S'escull un nou president, en Juli Serveto 
i López.

El 1984 se celebra la XVIII Travessia Hivernal 
per les valls de Monastero, Peguera i Estanyets 
de Pallars. Es visita la regió del Ladakh i Zanskar i 
s'assoleix el Singi La, de 5.060 m. El mes de juliol 
ens porta a una nova elecció de president: aquesta 
vegada recau en n'Antoni Sánchez i Navas. Una 
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via al Pic del Martell, sortida a l'Hoggar i una ca-
nal al Puig del Baridana al Cadí tanquen l'activitat 
d'aquest any.

El 1985 estrena nou president, en Francesc 
Albesa i Bachero. La via Cerdà-Pokorski al Petit 
Encantat a l’hivern la realitzen en Jaume Matas i 
Carles Lalueza. El mes d'abril ells mateixos obren 
dues vies noves al Cadí. La XIX Travessia Hivernal 
queda inclosa dins de la Copa Catalana d'Esquí de 
Muntanya. El 9 de maig una expedició del GEDE 
formada per la Mercè Solans, Pere Rodés, Jaume 
Matas i Joan Alarcón intenten el cim del Pumori de 
6.161 m, expedició de la qual tres dels seus mem-
bres assoleixen, obrint un nou itinerari batejat com 
a "via dels Catalans". Els mesos següents s'obren 
dos itineraris nous a la Gorra Frigia i Magdalena Inf. 
i una nova via a la Roca del Migdia al Cadí. Aquest 
any un grup Gràcia-GEDE visita el Caucas per a fer 
esquí de muntanya: s'obtenen cinc primeres na-
cional. El mes d'octubre es fa la via 98 Octanos a 
la Magdalena Superior, per Esteve Fabra, Guillem 
Arias i M. Pedro.

El 1986 es visita de nou l'Atlas amb ascensions 
a tres 4.000 mils. S'obre una nova via a la roca 
Punxaguda al Cadí. S'organitza una sortida al Pa-
mir, en Toni Vives I Josep Pérez intentaran fer el 
Lenin de 7.134 m amb esquís, però el mal temps 

frustrà l'intent, arribant al màxim del cim Lipkin, 
de 6.771 m. Durant el seu servei militar en Car-
les Albesa i companys obren un nou itinerari a la 
Dent de Cabirols (Pedraforca) i el  bategen amb el 
nom d'Altivi-Flunx. En Sergi Sabate i en Joan Alar-
cón obren la via GEDE al pic de Coma les Bienes. 
A l'octubre, s'escull nou president: en Berenguer 
Sabadell i Noguer. 

El gener del 1987 es realitza l'hivernal de l'esperó 
dels Esparrets, una de les poques repeticions que 
s'havien fet fi ns aquell moment. El mes d'abril co-
mença amb dues vies noves al Cadí. Es fa efectiva 
la consecució del couloir de Gaube per Martí Santa-
maría, Ramon Gutiérrez, Josep Pérez i Sergi Saba-
te. El juliol es visita el Pamir soviètic i s'aconsegueix 
el pic Comunisme de 7.495 m. per la via Borodkin i 
es fi nalitza per l'aresta Sojolov; dels tres membres 
de la expedició, Mercè Solans, Pere Rodés i Joan 
Alarcón, tan sols aquest darrer assolí el cim, essent 
1ª nacional.

L'any 1988 s'inicia amb el Curs de Medicina de 
Muntanya, que es perllongarà durant tres mesos. 
Aquest curs es fa en col·laboració amb el Centre 
Excursionista de Catalunya i la Unió Excursionista 
de Catalunya de Barcelona. Del mes de març fi ns 
al mes de juliol es fan tres vies al Cadí fetes pels 
incansables Jaume Matas i Carles Lalueza. Durant 
el mes d'octubre acceptà el càrrec de president en 
Pere Rodés i Muñoz, qui es fi xà com a objectiu 
fer durar la seva presidència fi ns a acabar els actes, 
el 1991, l’any del cinquantenari del Grup. Aquest 
serà un any dissortat, puix que perdrem dos com-
panys: n'Alfred Visa i Perenyà i en Josep M. 
Rodés i Melgosa. El nostre company Jaume Ma-
tas participa en una expedició terrassenca al Maka-
lu, de 8.461 m, per la seva ruta original, però el 
grup no va arribar al cim.

En el 1989 s'ajorna la Travessia Hivernal fi ns al 
mes d'abril per manca de neu. Una nombrosa re-
presentació del Grup assisteix a la Miranda de les 
Boïgues a la col·locació de la placa en memòria de 
Josep M. Rodés. Membres del GEDE arriben dalt del 
cim del Muztagata (Xina) de 7.546 m amb esquís. El 
mes d'agost en Martí Santamaría i en Sergi Sabate 
aconsegueixen, als Alps, l'esperó de la Brenva. Als 
Pics d'Europa es fa el Naranjo de Bulnes per la via 
Rabadà Navarro, per la cordada Ramon Gutiérrez 
i David Cerdà. El mes de novembre surt una guia 
d'escalades del Cadí, l'autor de la qual fou en Jau-
me Matas.

Durant l'any 1990 es fa l'expedició Nun-90, que 
intentarà aquest cim de la India de 7.135 metres. 
Fortes nevades aconsellaren retirar-se de la mun-
tanya.

Durant l’any 1991 en Joan Cervera i Batariu 
agafa la presidència del Mountain Wilderness de 
Catalunya. Aquest és l’any del cinquantenari, i se 

Diedre Oblique (Punta Stranciacone, Còrsega)
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celebren diversos actes de commemoració, com el 
Sopar de Germanor al Centro Aragonés de Barcelo-
na, on s'aplegaren més de cent persones. És també 
l'any de la XXV Travessia Hivernal a Espot; es fa una 
reunió al Bruc de la gent del GEDE amb participació 
de més d’un centenar de persones; es duu a terme 
una organització de cinc projeccions de diapositives 
de cinc expedicions del Grup. Durant els mesos de 
juny i setembre morien els amics August Castelló 
i Roca i en Joaquim Pagès. El mes d'octubre va 
estar marcat per una taula rodona amb el tema 
«La Dona i la Muntanya», que moderaren Rosa M. 
Miró i Montserrat Freixas. També posteriorment 
s’inaugurà una exposició fotogràfi ca sobre aquest 
tema al Centre Cívic de Gràcia. Per a fi nalitzar, el 
1991 es feren diverses sessions de pel·lícules de 
tema muntanyenc a la Filmoteca Nacional.

Acabats els actes del cinquantenari, a fi nals del 
1991, agafa la presidència del GEDE en Jordi Gar-
cía i Quera. Com a continuació de la dècada an-
terior es va consolidant el costum de no ressenyar 
l’activitat realitzada, i com a ascensions destaquen 
la torre de Costerillou i la Torre George Cadier al 
Pirineu.

Durant el mes d’octubre del 1992 n'Antoni Vives 
i Roig assoleix el cim del Shisha Pangma de 8.027 
m. És el primer membre del GEDE a assolir un 
vèrtex superior als vuit mil metres. El campament 
d’estiu del GEDE visita la vall d’Aosta aconseguint 
els seus membres la Tour Ronde, la Dent du Geant 
i la Croux.

El 1993 Berenguer Sabadell i Noguera puja i 
baixa el cim del Txo Oiu, sisena alçada del món de 
8.201, amb esquís. Aquest mateix any un desgra-
ciat accident a la zona de Núria ens privarà de la 
companyia d’en Salvador Llorenç i Alquézar. El 
campament d’estiu del GEDE visita l’illa de Còrsega  
fent el Mont Cinto 2710 m. I la Punta Stranciacone 
2151 m, per la via Chimenée oblique, feta per en 
Pere Rodés, Sergi Sabate i Joan Alarcón.

L'any 1994 en Carles Albesa, Pere Forts i Nati 
Cruelles realitzen l’ascensió a la cara Nord del Salt 

de la Nina, a la via Segona Lluna d’Ecos (GEDE). 
Aquest any la irrupció de les dones en la presidèn-
cia de la secció fou materialitzat per n'Anna Lusi-
lla i Badia, qui va ser la primera dona a dirigir la 
nostra secció.

El 1995 es realitza la darrera Travessia Hivernal 
GEDE a Boí-Taüll; aquesta, la guanyà un equip es-
lovac. També es posarà fi  a aquesta històrica prova 
havent-se realitzat 2 curses a Maranges, 1 a Nuria, 
23 a Espot i 3 a Boí-Taüll. S’aconsegueix la 1a as-
censió a Cabirols (Pedraforca) a la via Gandhi, per 
Eduard Nebot i Oriol Fonts. I el Piz Badile, via Cas-
sin, pels germans Eloi i Alfons Callado.

El 1996 és marcat pel relleu de president, del 
qual n'agafa la responsabilitat n'Eloi Callado i Pa-
llarès. Aquest any pràcticament no es ressenya 
cap activitat.

El 1997 en Xavier Aymar, membre del GEDE, 
participa en l’intent de fer l’Everest com un inte-
grant d’una expedició del C.E. Tarragona.

Durant el mes de maig del 1998 es fa la presen-
tació del Llibre 50 anys d’Escalades 1941-1991 
a la Universitat Industrial de Barcelona. Després 
de molts entrebancs, el resultat és un llibre molt 
digne en format holandès, 224 pàgines, nombro-
ses fotografi es i que aplega els cinquanta anys de 
la nostra història com a Grup. Aquest any és un 
període d'activitat destacada: es visita el Canadà 
(article Mai Enrera núm. 441), Le Grave (Alps fran-
cesos) amb ascensions de diversos couloirs i ca-
nals, a Chamonix, on n'Eloi Callado aconsegueix el 
Super couloir Boivin-Gabarrou en solitari, i al Perú, 
en el cim verge de la Punta Unma, on realitza la via 
Mortterk (750 m. 6C/A4). També al pic de Feixant 
s’obre una primera via, la via Motivació Passional, 
per Oriol Fonts i Eloi Callado.

El 1999 registra poques cites d’activitat, sabem 
que es visiten les cascades de Malaval (Écrins), 
Montserrat, Andorra i la Roca Regina.

De l’any 2000 no queda constància d’activitat, 
essent el juliol-setembre de l’any anterior la darrera 
comunicació. Fins al 2002 és poca l'activitat ressen-

Aresta de Cap de Long (Néouvielle) Aresta de Cap de Long (Néouvielle)
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yada, de la qual destaca la sortida del Grup a Ri-
glos i el Campionat d'Escalada de Blocs (Boulder). 
També el fet luctuós de la mort del company Enric 
Manubens i Robira (article Mai Enrera nº 444).

A partir de l'any 2002 Arnau Ferrer i Flaquer 
presidirà el nostre col·lectiu. El 2003 es projecta la 
pel·lícula del Gasherbrum II de 8.036 m i referent 
a l'expedició Tarragona-Gasherbrum 2003. També 
es realitza un Curs de vies Ferrades.

Durant el 2004 defi nitivament es deixa d'anotar 
les activitats individuals realitzades i solament te-
nim constància dels esdeveniments col·lectius o 
d'algú individual molt distanciadament ressenyat. 
Es realitza el II Campionat d'escalada en Blocs i el 
Curset d'Escalada. Comença el Cicle de Pel·lícules 
Josep M. Rodés.

A fi nals del mes de gener del 2005 s'inaugura 
la remodelada cambra del GEDE. Primer Concurs 
de Fotografi es d'escalada. En Santi Artigas ens 
assabenta de la seva ascensió a la Serra de Sis  a 
la via  Okupes, Competició de Boulder. Finalment 
es realitza l'Assemblea Ordinària de la Secció, es 
presenta com a president en Martí Santamaria 
i Muñoz.

El 2006 marca el 65è aniversari del GEDE amb 
un conjunt d'actes (Mai Enrera nº 448) que es per-
llongaran durant tot l'any. Altres activitats realitza-
des són un «Clínic d'escalades» (escalada hivernal) 
i la tradicional Trompa del GEDE que s’ha continuat 
celebrant, quasi ininterrompudament, des de la 
seva formació.

El 2007 comença la publicació de ressenyes 
d'escalada en el butlletí Social, el «Clínic» (Segu-
retat), també es fa l'intent de tornar a posar les 
activitats al Butlletí. Destaquem l'ascensió al Penya 
Telera aresta NO per en Koki Gassiot (Mai Enrera 
nº 450).

El 2008, en l'Any de la Dona Escaladora, es pro-
jecta la pel·lícula  K-2  amb conferència i presenta-
ció de n'Edurne Pasaban. Durant tot el cicle feren 
la presentació de les pel·lícules les alpinistes i esca-
ladores Berta Martín, Gara Villalba, Nuria Balague, 
Eli Vergés i Helena Alemán. El mes de maig en Xavi 
Aymar i Xavi Arias aconsegueixen el cim de l'Everest 
de 8.848 m, després de diversos intents (Mai Enrera 
nº 453). A fi nals d'any surt una nova Junta presidida 
per n'Isidre Aparicio i López.

El 2009 es fa el «Clínic: Tècniques d'autorescat» i 
comencen els apartats al Butlletí, de Vies d'escalada 
recomanades per en Manel Guasch, i l'Heroi escala-
dor «Lo Furti», dissenyat per en Sergi Díez. Aquest 
any el gran fet fou la inauguració del Rocòdrom Jo-
sep Santacana i Malla, aquesta instal·lació fa en la 
seva part més alta 12 metres, essent un lloc per-
fecte per a l’entrenament dels nostres escaladors i 
afeccionats foranis que el vulguin utilitzar.

El 2010 marca la mort d'en Josep M. March i Ca-
bello, ànima dels cicles de Cinema d’ Escalada i Al-
pinisme Josep M. Rodés. Agafarà el relleu d'aquesta 
activitat el seu fi ll Bernat March. També es fa un 
Seminari de monitors del GEDE, sortida col·lectiva 
a Sant Llorenç de Mongai. Per altra banda, es fa un 
agraïment a Esports Nus per la seva aportació de 
material de muntanya als cicles de cinema durant 
els darrers anys. Durant aquest any moren en Jo-
sep Portell i Fuente, i en Josep Vallés i Garre-
ta. A fi nals d’aquest any s’escull Nova Junta tenint 
com a Presidenta n'Ester Miarons i Clapés, i per 
tant segona dona que tindrà la responsabilitat de la 
Secció. Els germans Oscar i Albert Masó, escaladors 
de Sabadell, obren la via Joan Cervera i Batariu a 
Montserrat en reconeixement a aquest darrer, itine-
rari de tres llargs de corda i cent metres de llargada 
(Mai Enrera nº 455)

El 2011 es fa un emotiu acte de recordatori a en 
Josep M. Guillaumet. En Koki Gassiot i Pintori obre 
dues vies, una als Alps (Dent de Sant Bernart,145 
m) i l’altra a Dolomites (a la indirecta GEDE al 3r. Piz 
Cucena, 280 m) i en el Butlletí Social es fa un re-
cull de vies obertes durant els 25 anys dedicats per 
aquest membre del GEDE, a l’obertura d'itineraris 
d’escalada. En el cicle de pel·lícules del GEDE es fa 
la presentació del DVD «Pirates» presentat pels 
escaladors vigatans i directors d’aquesta Miquel Vi-
laplana i Miquel Pérez. Aquest acte comptà amb la 
sala d’actes del Club plena de gom a gom.

El 2012 en Koki Gassiot realitza la meritòria as-
censió a les Roques de Benet per la via Hell Dogs 
«Gossos de l’infern». No tenim notícies de cap altra 
activitat. Es presenta com a nou President en Lluís 
Homdedeu i Cortés. 

El 2013 es realitza un monogràfi c d’escalada arti-
fi cial i un altre d’escalada en gel i es commemora el 
40è aniversari de l'Expedició a l’Alpamayo 5.960 m. 

Shisha Pangma 8.027 m. Foto Toni Vives
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(Andes del Perú) realitzada per membres del nos-
tre Grup. Moren els nostres companys Francesc 
Salvador i Santamaria i Jordi Sans i Parés. En 
l’apartat dels accidents, la mort de l’escalador Lluís 
Baciero a Montserrat com a conseqüència del des-
equipament d’algunes vies porta a escriure a en 
Martí Santamaria un enèrgic article de denúncia 
d’aquesta incívica i delictiva situació. Conjuntament 
amb totes aquestes noticies i activitats la secció de 
«Lo Furti» no deixarà  d’acompanyar-nos. Des-
tacable activitat va ser la de n'Eloi Callado amb 
l'ascenció l’Agulla Guillaumet i el Cerro Torre per 
la via Cesare Maestri (Mai Enrera nº 457). També 
la tercera Presidenta del Grup es materialitza en 
la persona de la nostra companya Lola Goycoa i 
Ayxendri.

El 2014 es fa un monogràfi c d’autorescat con-
duït per n'Octavi Roig i Marc Mundet, un article 
signat per n'Eduard Giménez i Porredón referent a 
tres ascensions a Montserrat (vies Boy-Roca, GEDE 
i Anglada Guillamón); ens assabentem que  n'Eloi 
Callado i Pallarés ha guanyat el piolet d’or a la mi-
llor activitat alpinística i escalatòria anual fent la 
«Trans Classic Pirene» d’una durada de 67 dies sor-
tint del Cap d’Higuer el 7 d’agost i arribada al Cap 
de Creus el 12 d’octubre, amb la consecució de 55 
vies d’escalada de diferents difi cultats. Com a nova 
activitat s’instaura la Trompeta del GEDE, aquest 
any a Vilanova de Meià. També una exposició de 
còmics d’escalada de Lo Furti a la Sala d’Actes del 
Club. Mor el nostre company Jaume Cerdà i Al-
fonso (Mai Enrera nº 461).

L’any 2015 se celebra la II Trompeta a Sant Llo-
renç de Montgai i el 30è aniversari de l'ascensió 
al Pumori, 7161 metres, amb la projecció d’unes 
diapositives i amb la presència dels expedicionaris, 
que explicaren als assistents les seves experiències. 
Al mes de novembre amb motiu del 40è aniversa-

ri de l'expedició  Saraghar-75, es fa una pel·lícula 
de diapositives al Museu Olímpic de Barcelona; el 
recinte es va omplir amb l'assistència d’escaladors 
de diferents generacions. La cloenda del cicle de ci-
nema Josep M. Rodés es va aprofi tar per a retre un 
petit reconeixement a en Jaume Matas i Grau per 
tota la seva dedicació durant molts anys al GEDE. 
«Escalada lúdica» és un interessant article d’en Koki 
Gassiot, és el relat de les diverses vies efectuades 
a la paret Oest de la Gronsa Sud a Tarragona (Mai 
Enrera nº 462). Aquest any el tanca l'activitat fe-
menina de la cordada Lola Goycoa i Marta Ramírez 
amb l'ascensió de les vies Punsola-Reniu i Easy Ri-
der; i l’article de na Rosa Mª Miró i Pelechá «Dones 
del GEDE» (Mai Enrera nº 461).

L’any 2016 és el 75è aniversari del Grup i s’han 
anant fent diversos actes commemoratius, el 16 de 
març la projecció de la pel·lícula del 50è aniversari de 
l'expedició a l’Àfrica Centre-Oriental a la biblioteca 
Jaume Fuster. El 22 de maig, Sortida d’Expresidents 
i amics del GEDE a Montserrat; el 9 de juny la in-
auguració de l’exposició de fotografi es d’escalada 
del Grup a la sala d’actes del Club i projecció de la 
pel·lícula Hoggar-80 comentada per n'Antoni Vives; 
el 28 de setembre projecció de la pel·lícula Pamir-81 
i posteriors comentaris, realitzats pels expediciona-
ris, referents a aquella contrada asiàtica; el 5 de 
novembre una sortida popular escalatòria a la zona 
de Gorros (Montserrat) i posterior dinar de germa-
nor a Santa Cecília; i, com a activitats pendents a 
realitzar, el 12 de desembre  es farà la projecció de 
la pel·lícula de l’expedició CTAC-Perú 2014 a càrrec 
de Marc Mundet i la pel·lícula de l’Alpamayo d’en 
Jordi Colomer. Restarà solament, durant el proper 
2017, la confecció del llibre d’anècdotes i primeres 
del GEDE que està en fase de realització i que es-
pera recollir les vivències dels nostres escaladors 
durant aquests intensos i prolífi cs 75 anys.

Marc Mundet, expedició CTAC-2014 Marc Mundet, expedició CTAC-2014 
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l 25 d’abril del 2016 l’Ajuntament de Reus, 
amb el suport de la Diputació de Tarragona 
i el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, inaugurà oficial-

ment la programació de l’ Any Toda: Eduard Toda 
i Güell, un reusenc polièdric, tot un ampli recull 
d’activitats per ampliar l’estudi i donar a conèixer 
la personalitat i la trajectòria, en el 75è aniversari 
de la seva mort, d’aquest il·lustre reusenc. 

t l

EDUARD TODA I EL 
CLUB EXCURSIONISTA 

DE GRÀCIA 
Josep Arisa

Serveixi aquest modest article per sumar-nos a 
aquest reconeixement i, alhora, difondre els vincles 
que el Club Excursionista de Gràcia ha tingut amb 
aquest prohom i mecenes de la Renaixença catala-
na.

Eduard Toda i Güell        
(1855 – 1941) 

Diplomàtic, egiptòleg, viatger, antropòleg, escrip-
tor, historiador, excursionista, bibliògraf  i filantrop 
català, va néixer a Reus el 8 de gener de 1855.

Després de realitzar estudis de dret a Madrid, va 
ingressar a la carrera diplomàtica exercint a Macau, 
Hong Kong i Xangai. Un cop acabada aquesta expe-
riència per l’Extrem Orient tornà a Catalunya. El 
1883 va entrar en contacte amb el moviment lite-
rari català de “La Renaixença”, de la mà de Víctor 
Balaguer, qui el va introduir al cercle d’intel·lectuals 
relacionats en aquest procés de reafirmació del 
nostre poble. És en aquest període quan es vinculà 
amb l’Associació Catalanista d’Excursions Cientí-
fiques, amb l’Associació Catalanista de Reus i amb 
altres entitats literàries i culturals. 

El 1884 marxà a Egipte com a cònsol. El 1887, 
es va traslladar d’Egipte a Càller (Sardenya) on 
“descobrí” i difongué la persistència de la variant 
del català que es parla a l’Alguer; establint uns 
estrets lligams culturals entre els intel·lectuals filo-
catalans d’allà i els d’altres terres de parla catalana. 
Continuà l’activitat diplomàtica com a cònsol a 
Hèlsinki i a L’Havre. 

L’any 1901 demanà l’excedència de la carrera 
consular i es traslladà a viure un temps a Londres 
contractat, com a representant comercial, per una 
companyia naviliera; càrrec que ocupà fins al final 
de la Gran Guerra. 

Un cop acabat aquest conflicte es jubilà i retornà 
a Catalunya. S’instal·là, a començaments de 1919, 

Eduard Toda i Güell

Escornalbou. Bastida per al desmuntatge de la creu. D’esquena, amb 
barret, E. Toda. Foto J. Barrillon, C. E. de G.
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al vell castell-convent d’Escornalbou, que havia 
adquirit i començat a restaurar onze anys abans. 
Les obres de remodelació i condicionament del 
que seria la seva nova residència, criticades sovint, 
es van fer al gust de Toda amb l’assessorament, de 
tant en tant (tot i que Toda no li va fer mai gaire 
cas), de Puig i Cadafalch. En aquest lloc aplegà 
una importantíssima biblioteca personal i un gran 
nombre d’antiguitats, obres d’art i peces de col-
leccionista. Hi va rebre i acollir, també, diverses 
personalitats civils i religioses (com el rei Alfons 
XIII i el cardenal Vidal i Barraquer –que hi tenia 
unes dependències per al seu ús exclusiu-), així 
com un bon nombre d’artistes, intel·lectuals i estu-
diosos.

Al llarg de la seva vida va ser membre, presi-
dent o directiu de diferents institucions i entitats 
culturals. La seva qualitat de mecenes quedà 
demostrada amb escreix amb les donacions de lli-
bres i d’objectes valuosos a diferents museus i 
biblioteques i en moltes de les obres de consolida-
ció i restauració d’Escornalbou i, especialment, 
Poblet.

L’any 1930 va ser nomenat president del 
Patronat per a la restauració de Poblet, tasca en la 
qual s’implicà activament. El dia de Sant Jordi del 
1936 va rebre la Medalla d’Or del Centre 
Excursionista de Catalunya. Pel juliol d’ aquest 

mateix any, el conseller Ventura Gassol el nomenà 
delegat per al salvament dels béns patrimonials de 
la Conca de Barberà i poc després fou designat 
comissari de Poblet, lloc on aplegà nombrosos i 
importants fons artístics i documentals. El gener de 
1939, en produir-se l’ocupació del monestir per les 
tropes franquistes, lliurà els fons salvaguardats als 
representants del Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional. Tot i que inicialment fou apartat 
del càrrec oficial, en reorganitzar-se el Patronat, 
ben aviat va ser rehabilitat i nomenat altre cop 
president. Gràcies a les seves gestions, el novem-
bre de 1940, es va produir el retorn a Poblet de la 
comunitat monàstica, amb l’arribada de quatre 
monjos benedictins italians. 

Eduard Toda va morir als 86 anys el 26 d’abril de 
1941 a Poblet, on fou enterrat, dins una tomba de 
pedra picada, tocant a la paret del creuer de l’es-
glésia.

 

1934: “Al venerable amic...”
La primera referència documental (que, fins ara, 

hem trobat) de la relació entre el Club Excursionista 
de Gràcia i Eduard Toda és al Butlletí MAI ENRERA 
número 115, de desembre de 1934. Es tractava 
d’un exemplar dedicat, gairebé monogràficament, 
a aquest il·lustre patrici.

Escornalbou. Baixant les peces de la creu fi ns al lloc on les recolliria 
el camió. Foto J. Barrillon, C.E. de G.

Poblet. Col·locació de la darrera pedra del basament, que amaga els 
pergamins. Hi podem veure, amb barret, E. Toda. Foto M. Brasó, C. 
E. de G.
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S’hi publicà un llarg article d’en Josep Barrillon: 
Excursió al castell d’Escornalbou, amb nombrosos 
dibuixos i fotografies de l’autor i la següent dedica-
tòria: Al venerable amic Sr. Eduard Toda i Güell.

Hi ha, així mateix, un segon text: L’Alguer 
(reproducció del primer capítol del llibre, editat el 
1888: Un poble català d’Itàlia: L’Alguer) d’Eduard 
Toda, il·lustrat amb un dibuix d’en Barrillon.

Deduïm per la dedicatòria de l’article sobre 
Escornalbou que, especialment, entre en Barrillon i 
potser algun altre membre més dels americanes 
llargues -com anomenaven, el jovent del Club, als 
erudits consocis de la Secció d’Estudis- i amb 
Eduard Toda hi hagué una certa relació que pogué 
arribar a ser, fins i tot, d’amistat. El que succeí pocs 
mesos després ho corrobora.  

1935: Retorn a Poblet de la 
creu de terme de         

l’Abat Guimerà.
Joan de Guimerà, que exercí d’abat de Poblet 

del 1564 al 1583, va fer construir a la plaça del 
primer recinte del monestir -un cop passada la 
Porta de Prades-, en un espai molt popular (on hi 
havia la Porteria Vella, magatzems, habitatges dels 
jornalers i d’altres treballadors vinculats al mones-
tir, tallers d’artesans, pous i abeuradors,...) una 
artística creu de terme de pedra. 

La Creu de l’Abat Guimerà.- Situada sobre 
uns graons de base quadrada, està formada per un 
fust o arbre poligonal, a la base del qual hi poden 

veure l’escut d’aquest abat i l’any 1568. Al capda-
munt de la columna hi ha un nus o llanterna deco-
rada amb motius florals i de caire religiós, entre els 
quals podem distingir la figura d’un abat. El con-
junt es corona amb una creu esculpida, amb les 
imatges de Crist i de la Verge, i ornamentada amb 
motius heràldics referits a Poblet.

Aquesta creu, com moltes altres restes del 
monestir abandonat des de la desamortització de 
1835, va ser sostreta i venuda fora del país. Eduard 
Toda, en una de les seves estades a París, trobà 
aquesta important peça i l’adquirí. Com que, durant 
els anys vint del segle XIX, Poblet encara es troba-
va en un estat de semiabandonament, decidí 
instal·lar-la en un indret ben visible del bosc-jardí 
d’Escornalbou, que ja tenia molt restaurat.

La proposta del C.E. de G. a Eduard Toda.- 
A començaments del 1935 alguns erudits excursio-
nistes, com és el cas de destacats membres de la 
Secció d’Estudis del nostre Club, coneixedors 
d’aquesta història i de la procedència de la creu, 
van suggerir a Eduard Toda de retornar la  creu al 
seu antic emplaçament del monestir de Poblet. 
Oferint, si ho creia necessari, la total entrega i col-
laboració del C.E. de G. i la seva gent.

No cal dir que Toda, molt implicat aleshores en 
la restauració de Poblet, hi estigué plenament 
d’acord: mostrà la seva satisfacció per la proposta 
i es comprometé a col·laborar, entusiàsticament, 
en aquesta iniciativa.

23 i 24 de juny: El desmuntatge a Escor-
nalbou.- S’acordà triar, per al desmuntatge de la 
creu, el diumenge 23 i el dilluns 24 aprofitant els 
dos dies de festa seguits que, aquell any 1935, 
oferia la diada de Sant Joan.

El matí del diumenge, tret-
ze companys del C.E. de G., 
als quals s’afegiren dos mem-
bres de la Secció Excursionista 
del Centre de Lectura de 
Reus, sota l’atenta mirada 
d’Eduard Toda procediren al 
desmuntatge de la creu. A la 
tarda, continuaren amb la 
feixuga tasca de desfer el 
basament i baixar totes les 
peces (creu, canya, i graons 
de la base) des del petit turó 
on estava emplaçada la creu 
fins a baix, prop de la carre-
tera, deixant-ho tot a punt 
per ser carregat l’endemà al 
camió que ho transportaria a 
Poblet. Quan gairebé havien 
enllestit la feina arribà a 
Escornalbou l’arquebisbe de 
Tarragona, Francesc d’Assís 

La creu de l’Abat Guimerà al seu emplaçament actual a Poblet.
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Vidal i Barraquer, un prelat –que com ha dit algun 
dels seus biògrafs- “...estimà el seu poble, la seva 
llengua, la seva història, la seva cultura i els seus 
drets”, al qual saludaren.

Enllestida la feina, després de sopar, van cele-
brar la revetlla al voltant d’una gran foguera que 
havien preparat durant la tarda i un magnífic cas-
tell de focs que finalitzà, al pati del castell, amb 
una sonora traca.

L’endemà al matí, satisfets per la feina feta, 
efectuaren una petita excursió per l’entorn (visita a 
la cova Josefina, on s’havien trobat restes prehis-
tòriques que anaven del neolític fins als romans i el 
període visigòtic, i l’ascensió dalt del puig, damunt 
del recinte d’Escornalbou, on hi ha la capella de 
Santa Bàrbara). A la tarda se’ls mostrà totes les 
dependències de la casa senyorial de Toda (distri-
buïdors, sales, biblioteca, menjador, habitacions, 
celler...) així com l’interior i detalls de l’església de 
Sant Miquel de l’antic convent.

Al final d’aquesta segona jornada s’acomiadaren 
d’Eduard Toda, el seu complaent amfitrió, amb un: 
Ara fins a Poblet... !!, i, per la drecera, baixaren 
fins al poble de l’Argentera, on van agafar el tren 
que els retornaria a Reus i a Barcelona.

28 de juliol: Acte del lliurament oficial de 
la Creu a Poblet.- El diumenge 28 de juliol va ser 
un dia de festa grossa al monestir de Poblet. De 
bon matí, 33 socis del C.E. de G. amb el seu pre-
sident, Camil Puig, al capdavant es desplaçaren en 
autocar fins a Poblet. 

La creu ja havia estat traslladada i muntada al 
costat de les seves companyes, les centenàries 
pedres del monestir. El lloc d’emplaçament no era, 
però, el mateix que havia triat originàriament 
l’abat Guimerà, al primer recinte. Estava –i està- 
aixecada al mig de la gran plaça que hi ha davant 
de l’encastellada Porta Reial i la barroca façana de 
l’església del monestir. La graderia s’havia fet més 
ampla i alta que la que hi havia a Escornalbou i 
entre el basament i la canya s’hi afegí una peça, de 
la creu primitiva, amb l’escut de l’abat Guimerà i 
l’any de la seva primera erecció. 

L’acte que s’hi celebrà tingué dues parts: el reli-
giós i el que podríem anomenar més popular, amb 
la presència dels excursionistes. Al matí, a la cape-
lla de Sant Jordi s’hi digué una missa i tot seguit es 
procedí a la benedicció de la creu. Aquest acte 
tingué un interès afegit, ja que qui oficià la bene-
dicció va ser l’abat del Monestir de Fontfreda, lloc 
del qual procedien els primers monjos que van 
formar la comunitat de Poblet, l’any 1153.

A la tarda, amb la presència de tots els nostres 
companys, dels membres del Patronat de Poblet i 
d’altres autoritats, els representants de les nom-
broses entitats que s’adheriren a l’acte (Centre 
Excursionista de Catalunya, Agrupació Excursionista 

Ginesta de Tarragona, Secció Excursionista dels 
Amics de les Arts i de les Lletres, Agrupació 
Excursionista i Cultural de les Borges del Camp, 
Centre Excursionista Blancs, Centre Cultural de l’Es-
pluga de Francolí, Associació Protectora de l’Ense-
nyança Catalana, Centre Excursionista de Sabadell, 
Secció Excursionista de l’Ateneu Igualadí de la 
Classe Obrera i la Federació d’ Entitats Excursionistes 
de Catalunya) i els redactors dels diaris Las Noticias, 
La Veu de Catalunya, El Día Gráfico i La Publicitat 
procediren al que molts entenien com “el seu 
moment”. Sota la darrera pedra del basament s’hi 
dipositaren, dins d’un tub de llautó, dos pergamins 
l’un, “l’oficial”, signat per les autoritats i el Patronat 
i l’altre, del C.E. de G., amb les rúbriques de tots els 
excursionistes i representants de les entitats i diaris 
presents; també –com és tradició- s’hi posaren 
unes monedes i l’ensenya del nostre Club. L’acte es 
va cloure amb uns parlaments d’en Josep Barrillon, 
de la Secció d’Estudis, en nom de tots els excursio-
nistes i d’en Camil Puig, president del C.E. de G., 
representant l’Entitat. Eduard Toda, molt emocio-
nat, només tingué repetits mots d’agraïment.

I Centenari de l’abandonament de Poblet.- 
Abans d’acabar aquell any, el dia 3 de novembre, 
una delegació del C.E. de G. es retrobà, de nou, 
amb E. Toda a Poblet commemorant el primer cen-

Escornalbou. Placa a E. Toda el dia de la seva instal·lació en el decurs 
de la XXV Marxa de Regularitat de Catalunya. Foto Granollers, C. E. 
de G.
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tenari de la destrucció d’aquest monestir, conse-
qüència de les desamortitzacions de 1835. 
L’homenatge, en reconeixement a la seva labor i 
mecenatge en les obres de consolidació i restaura-
ció que s’hi estaven fent, va ser una iniciativa de la 
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.  

1961: Placa a Escornalbou 
en honor a E. Toda.

La modalitat de curses que s’anomenaven “de 
regularitat”, en les quals “la fortalesa corporal o 
atlètica resta en segon terme, quedant en primer 
lloc la serenitat i regularitat de la marxa, fent que 
tots els excursionistes hi puguin participar” inicia-
des, l’any 1927, pel gracienc Centre Excursionista 
Rafael Casanova es van reinstaurar, el 1943, per la 
Unió Excursionista de Catalunya. 

La XXV Cursa de Regularitat de Catalunya, pro-
moguda per la llavors denominada Delegación 
Regional Catalana de la Federación Española de 
Montañismo i organitzada, en aquella edició, pel 
C.E. de G. es celebrà el dia 4 de juliol de 1961. 
Sortia de l’Argentera i passant per Escornalbou, La 
Mola, coll de Guix, El Portell i Llaberia anava fins a 
Capçanes, on hi havia el darrer control, quasi 25 
km de recorregut amb els seus desnivells. 

En un dels murs del vell castell-monestir d’Es-
cornalbou, on hi havia el primer control, s’hi havia 
col·locat una placa de ferro dedicada a Eduard 
Toda. Els 414 equips de les 43 diferents entitats 
federades, tot i ser la placa tapada per una tela, la 
veieren. 

Quan el darrer dels equips passà, en Joan 
Lázaro, vocal de propaganda del C.E. de G., oferí 
la placa en nom del Club, tot significant els motius 
pels quals en Eduard Toda, en concret, i els excur-
sionistes, en general, érem sensibles amb tot allò 
que arrela en la cultura, la història i l’esperit del 
país. A continuació es procedí al descobriment de 
la placa, que anà a càrrec del president de la 
Delegació Catalana de la F.E.M., el Dr. Eduard 
Padrós de Palacios, envoltat pels nombrosos presi-
dents, directius i membres de les entitats excursi-
onistes germanes: “XXV CURSA DE REGULARITAT 
DE CATALUNYA. ELS EXCURSIONISTES A EDUARD 
TODA I GÜELL. 4-VI-1961” deia i, encara, diu la 
placa. El senzill acte es tancà amb un espontani, 
però sonor, aplaudiment.

2004: Recordant, encara, 
Eduard Toda.

Més recentment -els vells amics mai s’obliden-, 
el juny del 2004 en el decurs del V Concert de 

Primavera, que la nostra Entitat i, especialment, Els 
Cantaires Muntanyencs dediquen, cada any, a una 
personalitat vinculada amb Gràcia recordàrem, 
també, Eduard Toda. 

Va ser en Joan Cervera a la presentació del con-
cert –dedicat en aquesta ocasió a en Josep 
Termes-, en parlar de les efemèrides, qui ens 
recordà que l’any 2005 es complien 150 anys del 
naixement d’Eduard Toda i 80 anys del trasllat a 
Poblet de la Creu de l’Abat Guimerà: “... un home 
de la Renaixença catalana i una figura polièdrica 
que va abraçar una quantitat ingent d’aspectes 
culturals” digué, en Cervera, d’Eduard Toda.   

És ben cert que les persones –fins i tot les més 
il·lustres- passen, però les seves obres queden... 
Gràcies, Eduard Toda, per haver fet una tan gran i 
bona feina!. 

Bibliografia
Sobre Eduard Toda.- https://www.upf.edu/iuhjvv/activi-

tats/riudor.pdf
Barrillon i Paradell, Josep.- Excursió al castell d’Escornal-

bou. MAI ENRERA Butlletí del C.E. de G. nº 115, desembre de 
1934 (pàg. 157 a 168).

Barrillon i Paradell, Josep.- La Creu de terme de l’Abat 
Guimerà. MAI ENRERA Butlletí del C.E. de G. nº 121, juny de 
1935 (pàg. 90).

Barrillon i Paradell, Josep.- La Creu de l’Abat Guimerà retor-
nada a Poblet. MAI ENRERA Butlletí del C.E. de G. nº 124, 
setembre de 1935 (pàg. 136 a 141).

Redacción.- La XXV Marcha, las catalánides y otros aspec-
tos. Boletin del Club Excursionista de Gracia nº 231, julio de 
1961 (pàg. 82 a 86).

Lázaro i Gavarra, Joan.- La XXV Marcha excursionista de 
regularidad de Cataluña. Boletin del Club Excursionista de 
Gracia nº 231, julio 1961 (pàg. 87 a 92).

Albesa i Riba, Carles.- 125 anys d’excursionisme a 
Catalunya.Infiesta editor, Barcelona 2001 (pàg. 33 i 42).

Vila i Guardia, Aurora.- Vè Concert de Primavera. MAI 
ENRERA Butlletí del C.E. de G. nº 81 (2ª època), setembre-
octubre de 2004 (pàg. 72). ■

Escornalbou. Placa a E. Toda el juliol passat. Foto J. Arisa.
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quest darrer estiu vam decidir fer un 
recorregut en bici seguint una part de 
“El canal dels dos mars”, situat al sud de 
França i que connecta l’oceà Atlàntic i el 

mar Mediterrani. Vam iniciar el trajecte en bicicleta 
a Puigcerdà fins a Enveig (5 km), on ens va sortir 
econòmic i còmode el viatge, aprofitant les tarifes 
especials que té l’SNCF durant les vacances esco-
lars i les facilitats per portar bicis dalt del tren. A 
Enveig vam pujar al tren, fins a Tolosa. I des de 
Tolosa i ja amb les bicis i les alforges vam arribar a 
l’Atlàntic. Aquest tram també és anomenat “canal 
de la Garona”, perquè desemboca al riu Garona i 
des d’allà aquest ja és navegable fins a l’oceà. És 
un recorregut fàcil i molt agradable; a favor del 
corrent del riu, les vores són plenes de plataners 
que fan molta ombra, i es creuen pobles i ciutats 
molt bonics i interessants, sobretot pels seus bells 
i antics edificis, que recorden la importància 
d’aquest canal durant els segles passats. 

El recorregut per la vora del canal ens va portar 
fins a Montuèg, on vam fer una desviació pel canal 
del mateix nom per anar a conèixer Montalban, 
amb el seu pont de rajoles que travessa el riu Tarn; 
Moissac, amb la seva magnífica abadia que gau-
deix d’un claustre i d’un pòrtic romànic preciosos, 
declarats Patrimoni de la Humanitat i on es va 
rodar la pel·lícula “El nom de la rosa”, i també on 
es cultiven les vinyes de raïm “albilla” (denomina-
ció d’origen controlat); Agen, amb el seu pont de 
28 arcades que ens permet creuar a l’altra riba del 
riu Garona. Finalment, s’arriba a les encluses de 
Castèths-d’Andòrta, on el canal de la Garona 

PEDALANT PER LES LANDES 
DE GASCUNYA

Montse Freixas

desemboca al riu del mateix nom i allà s’acaba la 
via verda sota el pont Eiffel.   

En aquest punt, ens trobem a 20 km de la ciutat 
de Lengon i a les portes del Parc Nacional de les 
Landes de Gascunya. Aquest parc està situat a la 
regió de Nova Aquitània i ocupa una superfície al 
voltant d’1 milió d’hectàrees, essent el bosc més 
gran de l’Europa Occidental, i està format princi-
palment per pi marítim. Va ser creat íntegrament 
per l’home amb finalitats industrials durant el segle 
XVII, la plantació massiva de pins es va dur a 
terme per aturar l’erosió i netejar el sòl d’aquesta 
gran zona pantanosa i poc habitada, on s’havien 
d’utilitzar xanques per desplaçar-se. A més, va 
servir per desenvolupar les indústries de la fusta i 
del paper, que encara en l’actualitat són molt 
importants en l’economia de la regió. Des de mit-
jans del segle passat, determinades zones del bosc 
han donat pas a l’agricultura intensiva.

Les Landes és un paradís tant per als surfistes 
com per al turisme en general. Hi trobem 106 km 
de platja de sorra fina, nombrosos rius i estanys, i 
diversos senders i vies verdes per poder conèixer i 
admirar la seva vegetació i boscos singulars.

Després de recuperar forces a Lengon vam ini-
ciar el trajecte que ens portaria fins a l’Atlàntic. 
Vam sortir de bon matí i després d’uns 11 km de 
carreteres secundàries amb poc trànsit vam seguir 
per la via verda, antiga via de tren, Mios-Bazas, 
Miòs-Vasats en occità, que està molt ben senyalit-
zada; i vam arribar fins a la ciutat de Salas, amb el 
seu equivalent francès Salles, un petit poble situat 
a la vora del riu Eyre. 

Canal de Montech
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Allà vam fer nit i l’endemà vam continuar el 
camí per la via verda i després per un carril bici 
força transitat però en molt bon estat,  fins a arri-
bar a la Gran Duna de Pilat de 105 metres d’alçada 
i 3 km de llargada, un dels punts més turístics de 
la zona. El pàrquing és immens i està ple de boti-
gues de “souvenirs” i restaurants; es pot arribar a 
dalt de la duna pujant per unes llargues escales i 
un cop a dalt quedes bocabadat per la seva 
immensitat i pel paisatge meravellós, amb vistes 
de la badia d’Arcaishon, l’illa dels ocells rodejada 
de platges de sorra fina. Veritablement preciós!

Després de la baixada, vam seguir pedalant fins 
a Arcaishon, un poble molt turístic i pleníssim de 
gent, on vam acabar de passar el dia després d’ha-
ver fet 54 km. Allà vam gaudir d’una degustació de 
musclos i ostres per llepar-se’n els dits.

L’endemà al matí, vam creuar la badia amb vai-
xell (bicicletes al sostre) fins a Lèja e lo Horet, en 
francès Lège-Cap-Ferret. Durant la travessia vam 
poder veure una gran quantitat de vivers d’ostres i 
vam poder gaudir d’una altra perspectiva de la 
Gran Duna. Seguim el nostre recorregut pel carril 
bici de Cap Ferret-Lacanau, també molt ben senya-
litzat i preparat, amb un paisatge que continua 
sent molt agradable, pel mig de boscos de pins i 
ara combinat amb matolls. En principi volíem fer el 
recorregut fins a La Canau (en francès, Lacanau) i 
des d’allà continuar fins a Bordeus per un carril 
bici. Però tota aquesta zona és molt i molt turística 
i no vam poder trobar allotjament, i per això vam 
fer una variant, realitzant gairebé la volta completa 
a la badia fins a arribar a Viganòs, on ens vam 
desviar fins a 4 km de Marcha Prima, Marcheprime 
en francès, (67 km) on vàrem fer nit.

Marcheprime es troba a prop de Bordeus, però 
no hi ha cap ruta tranquil·la i agradable per conti-
nuar amb la bici (ens hauria tocat seguir per car-
retera), de manera que vam decidir agafar el tren 
per arribar-hi.

 Després de fer un dia el turista per Bordeus, 
vam iniciar la darrera etapa amb bici que ens por-
taria fins al poble de La Rèula. Aquest poble està 
situat al canal de la Garona i d’aquesta manera es 
tanca el cercle que hem fet per Les Landes i la 
Gironda. Aquesta etapa comença des del pont de 
pedra i segueix per carril bici/carretera secundària 
en direcció a La Trèna (8 km). Allà, s’agafa la via 
verda “Roger Lapebie” (en homenatge al guanya-
dor del Tour de France de l’any 1937) fins a 
Sauveterre-de-Guyenne (59 km). En aquest trajec-
te es troben antigues estacions reconvertides en 
oficines de turisme amb WC, punts d’aigua i zones 
de pícnic, i també es creua un túnel de 400 metres 
que traça una gran corba i compta amb una il-
luminació sincronitzada al pas. A partir de 
Sauvatèrra es continua per una combinació de pis-

Cami de Fontet

Canal del Garona
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tes practicables i carreteres secundàries sense 
gaire trànsit. El paisatge és bucòlic, entremig de 
vinyes i boscos, però el camí és una mica més 
“dur” amb algunes pujades i baixades. Gaudim de 
diversos Chateaux, amb la seva bodega de vi amb 
D.O., rodejats de grans plantacions de vinyes. 

La Rèula està situada dalt d’un turó, havent-se 
construït al voltant de l’església de Sant Pere i de 

Cap Ferret Dune du Pilat 

Via verda Roger LapebiePedalant per Montauban

l’ajuntament. És el destí final de la nostra pedalada 
d’aquest estiu. 

Hem passat uns dies magnífics, amb bon temps, 
combinant unes llargues pedalades amb bici i el 
descobriment d’aquest territori tant peculiar de 
França. 

Participants: Pere V. Planas, Montse Ribé, Miquel 
Fabró, Marta Fabró i Montse Freixas.  

A continuació, adjuntem l’enllaç per descarregar els tracks via wikiloc per si algú s’anima a fer aquesta 
ruta. 

- 01.Canal Garona-Landes,Toulouse-Montauban 
- http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15616714
- 02.Canal Garona-Landes,Montauban-Agen 
- http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15616751
- 03.Canal Garona-Landes,Agen-Tonneins 
- http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15616812
- 04. Canal Garona-Landes, Tonneins-Langon 
- http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15616867
- 05- Canal Garona-Landes,Langon-Salles 
- http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15616919
- 06. Canal Garona-Landes, Langon-Arcachon 
- http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15616963
- 07.Canal Garona-Landes, Arcachon-Marcheprime (Hotel Bordeaux Mios) 
- http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15617006
- 08.Canal Garona-Landes, Bordeaux-La Reole 
- http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15617030 ■
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dward Whymper havia nascut a Anglaterra, 
dins d’una família on era el segon d’onze 
germans. Era el fill d'un gravador en fusta 
i de ben jove va aprendre l'ofici. Portava 

una vida ben tranquil·la.  Per treballar de gravador, 
va necessitar aprendre a dibuixar bé i ràpid, una 
habilitat que li va servir el 1860 per a rebre l'encàr-
rec de l'editor William Longman de viatjar cap a 
Suïssa per a elaborar una sèrie de gravats sobre 
paisatges alpins.

A mitjans del segle XIX els anglesos, motivats 
per la immensitat del seu imperi i per les merave-
lles que explicaven els viatgers, van inventar el 
turisme. I la primera destinació turística va ser 
Suïssa, que va esdevenir prou popular com per a 
posar de moda l'alpinisme i motivar la creació de 
l’Alpine Club a Londres el 1857, o perquè Sir Arthur 
Conan Doyle decidís que el darrer enfrontament de 
Sherlock Holmes amb Moriarty tindria lloc a les 
Cascades de Reichenbach, al cantó de Berna. 
Edward tenia 20 anys i aquell viatge li va canviar la 
vida.

Whymper va arribar als Alps sense haver vist 
mai cap muntanya ni molt menys haver-ne pujat 

id

EL CRUEL GARFI 
DE LA GLÒRIA
EL PRIMER COP QUE ES VA 

CORONAR EL MATTERHORN 

Ivan Ferré i Obiolz

Havien estat plorant a llàgrima viva durant mitja hora.  No perquè acabessin de fer 
un cim mític de l'època daurada de l'alpinisme. Ni tampoc perquè eren els primers 
de fer-ho. Havien plorat de por, perquè acabaven de veure caure a la mort els seus 

quatre companys. I ara havien de baixar pel mateix camí i explicar-ho. 
Explicar el seu èxit.

cap. Va quedar immediatament fascinat pels Alps i 
no només va aficionar-se a l’escalada, sinó que va 
començar a escalar de manera frenètica: Mont 
Pelvoux el 1861; l'Aiguille d'Argentière, el Mont 
Dolent, i la Barre des Écrins el 1864; l'Aiguille 
Verte, el Grand Cornier i el que després es va ano-
menar Pointe Whymper a les Grandes Jorasses, i la 
travessa del Pas del Matí el 1865. I set intents de 
pujar al Matterhorn entre el 1861 i el 1964.  Era la 
seva veritable obsessió.

El Matterhorn el fascinava per la seva grandesa.  
No només era la seva mida gegantina.  Era el repte 
que constituïa el darrer gran cim alpí que encara no 
s'havia conquerit.  Era el seu aspecte impressio-
nant, colossal comparat amb les muntanyes del 
voltant, ferotge quan se’l contemplava de prop. I la 
seva llegenda de muntanya maleïda.  Com més 
tard escriuria un altre alpinista italià, semblava que 
la vida d'Edward Whymper depengués del 
Matterhorn.

Encara ara el Matterhorn és la imatge icònica 
dels Alps suïssos. Més encara que l'imponent 
Jungfrau, el solemne Mönch o el també llegendari 
Eiger. I durant la dècada dels seixanta del segle 
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XIX aquesta icona feia por. Molta por. Els habitants 
de les valls veïnes tenien un pou de llegendes 
sobre esperits i dimonis que llançaven pedres i 
atacaven els que intentaven escalar-lo. Els cape-
llans, molestos per aquest paganisme, tampoc 
n'eren gens amics i clamaven que pujar el Hore, 
nom que té la muntanya en el dialecte de Valais, 
és un acte de blasfèmia. I els alpinistes primerencs 
li tenien por, pel seu aspecte invencible i pel seu 
cim desfiant, aparentment inaccessible, i amb 
forma de garfi, com el garfi de l'escalada que atra-
pa alguns homes i els força a pujar la muntanya, 
sabent que els pot matar, només perquè és allà.

L’alpinisme a la seva       
edat d’or

A l'època daurada de l'alpinisme, l'equip que es 
feia servir per a pujar la muntanya era molt primi-
tiu.  Encara es feien servir bastons per a mantenir 
l'equilibri i per recolzar-se. Normalment eren d'una 
mica més d'un metre de llargada, poc treballats i 
fets a partir de la branca d'algun arbre. A poc a 
poc es va anar popularitzant l'alpenstock, un pal 
una mica més llarg i treballat i que a la punta por-
tava una punxa de ferro. Això ja es podia emprar 
per a temptejar si hi havia esquerdes sota la neu, 
o per a ajudar-se en el descens de pendents 
nevats o glaçats. Alguns portaven un cap de metall 
amb una fulla horitzontal que podia servir per a 
trencar el gel, i una punxa per a falcar-se a esquer-
des massa estretes o massa altes per a poder fer-
ho amb les mans. Aquestes pesades andròmines 
eren també un obstacle, però imprescindibles en 
alguns moments. I els primers piolets eren molt 
semblants als pics que es podien trobar en aquell 
moment en el mercat, especialment el d'equipa-
ment per a la construcció.

La roba era igualment simple. Alguns s'ajusta-
ven grampons punxeguts sota les botes per a 
ascendir pendents nevades o gelades, però el nor-
mal era portar botes clavetejades de les que es 
feien servir per a les feines del camp. I el tèxtil, 
pantalons, jaquetes, barrets, etc., era la roba que 
es podia trobar per a passar l'hivern a qualsevol 
lloc fred. Lucy Walker, que el 1871 va esdevenir la 
primera dona a assolir el cim del Matterhorn, ho va 
fer vestint una llarga faldilla de franel·la, perquè 
aquesta era la manera correcta de vestir d'una 
dama de la bona societat victoriana.

Les cordes s'estaven popularitzant, però les 
tècniques per elaborar-les encara eren primitives. 
Alguns guies, el que feien era provar la corda al 
voltant de la cintura del client i llavors feien una 
llaçada a l'altre extrem i passaven un braç pel bell 
mig. Per no parlar dels que menystenien l'ús de 

cordes i travessaven llocs plens d'esquerdes ama-
gades sota la neu, simplement confiant que podien 
distingir la neu que cobria l'esquerda gràcies al fet 
que tenia un color lleugerament diferent de la neu 
de la glacera circumdant. Molts no van poder expli-
car-ho.

El primer intent registrat de pujar el Matterhorn 
havia estat el de Jean-Antoine Carrel el 1857, jun-
tament amb el seu germà Jean-Jacques i el seu 
oncle Amé Gorret. Tots italians, de la Vall d'Aosta, 
d'una família on els homes acostumaven a ser 
guies de muntanya a temps parcial i on tots parla-
ven francès en el que havia estat fins feia poc 
Regne de Sardenya, i aleshores encara no se sabia 
bé si acabaria sent Itàlia o no. Jean-Antoine Carrel 
ja era un guia prestigiós quan l'estiu del 1862 va 
coincidir amb Edward Whymper en un altre intent 
de conquerir el Matterhorn. També ho van provar 
l'agost de l'any següent, també des del vessant 
sud. I també aquella vegada, la muntanya els havia 
guanyat la partida.

No va ser fins al mes de juny del 1865 que van 
tornar a coincidir en una expedició al Matterhorn, 
un cop més a la banda italiana. Els abans col-
legues inseparables s'havien anat distanciant i ara 
eren més aviat rivals. Whymper estava fart de fallar 
en l'ascensió pel vessant sud, i volia intentar la via 
nord des de Zermatt. Carrel defensava continuar 
per la via més coneguda, ja que com tots els altres 
alpinistes pensava que la via nord era senzillament 
impracticable.

Però hem arribat ja al moment que tothom sap 
que serà històric. Ja no és només el goig de pujar-
hi. El Matterhorn, o Gran Bacca segons els france-
sos, és el darrer gran cim alpí que encara no s'ha 
conquerit, i tots els principals alpinistes volen pas-
sar a la Història.
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L’hora decisiva
El dia 21 de juny, acompanyats del també guia 

Michel Groz i d'altres, Edward prova la ruta sud-est 
però tampoc se'n surt. En tornar, Groz li comunica 
que té contractada una expedició a Suïssa i ha de 
marxar a reunir-se amb el seu client.  Whymper 
busca llavors Carrel, que li diu que només pot com-
prometre's fins l'onze de juliol, però que aleshores 
ha d'assumir un encàrrec de fa temps amb una 
distingida família.  En qualsevol cas, el temps és 
dolent i no els permet intentar l'ascens.

Però aquell mateix 11 de juliol Whymper baixa 
fins a Valtournanche i descobreix que la distingida 
família és en realitat l'expedició perfectament equi-
pada que el Club Alpí d'Itàlia ha organitzat per a 
conquerir el Cervino, nom italià del Matterhorn, des 
del vessant italià, comandada per Giordano i amb 
el seu guia favorit Jean-Antoine Carrel al capda-
vant.

Està sol, no té equip, ni portejadors, ni cap guia. 
Des d’on és, no pot fer res, perquè l’expedició ita-
liana acapara tots els recursos a l’abast. I és lluny 
de Zermatt, des d’on ell creu que s’ha d’emprendre 
l’ascens. La glòria sembla que passi per davant i 
fugi d’Edward Whymper. La glòria, aquesta noia 
fugissera que fa petons meravellosos als qui ja són 
morts, i només és per al primer que assoleix el cim. 
Ja sabeu, Amundsen i Scott, tot allò. I Edward 
Whymper vol la glòria.

El mateix dia 11 Whymper marxa sol i de pressa 
cap a Zermatt amb la intenció d'intentar com sigui 
l'ascensió pel vessant nord abans que els italians. 
De camí li és impossible trobar cap portejador per-
què un altre alpinista els està contractant abans 
que ell, i també comprant material.  Whymper no 
s'ho pensa i es presenta a qui resulta ser Lord 
Francis Douglas, germà del marquès de Queensberry 
(famós per haver redactat les primeres normes de 
la boxa) i per tant un molt destacat aristòcrata 
anglès, que ja havia fet un parell d'ascensos de 
mèrit als Alps. El seu nebot, per cert, serà l'amant 
d'Oscar Wilde, per culpa del qual l'escriptor anirà a 
judici. Però això és una altra història.

Whymper li explica a en Douglas la situació i 
Douglas s'apunta a l'aventura.  Una cursa contra 
estrangers és tot el que necessita un aristòcrata 
anglès per a enrolar-se amb un nouvingut en una 
expedició alpina de risc.

Mentrestant, aquell mateix 11 de juliol Jean-
Antoine Carrel ha plantat la tenda al camp base del 
Matterhorn pel vessant sud. Està completament 
convençut que la via nord és impracticable, però 
encara i així no vol perdre el temps.

Whymper i Douglas arriben el dia 12 a Zermatt, 
on contacten el guia Peter Taugwalder, amb qui 
tots dos ja havien coincidit abans. Els Taugwalder 
eren una família pobra de grangers i necessitaven 
diners. Per 80 francs suïssos (avui en dia una esca-
lada en costa 1.200) van enrolar-se el pare com a 
guia i dos fills seus, Peter i Josef, com a porteja-
dors.

Quan Whymper i Douglas arriben a l’Hotel 
Monte Rosa, punt de partida dels alpinistes que hi 
ha a la vall, majoritàriament anglesos i francesos, 
coincideixen amb Michel Groz i el seu client, que 
no és altre que el reverent anglicà Charles Hudson.  
Tenen la intenció d'iniciar l'ascens l'endemà al matí 
pel seu compte.

Hudson és un muntanyès de gran prestigi que 
ja fa deu anys que ha pujat sense guia el Mont 
Blanc, i ha assolit altres pics importants, incloent-hi 
expedicions en ple hivern. Per la seva banda, Croz 
i Whymper es coneixen com a mínim des del 1864 
quan junts havien travessat el coll de la Pilatte, i el 
mateix 1865 han estat els primers a coronar el 
Grand Cornier.

Whymper valora Croz com un dels millors guies 
i proposa tots dos afegir-se a ell mateix i a Lord 
Douglas. Hudson accepta, tot incloent-hi el seu 
amic Douglas Hadow, amb qui havia pujat al 
Montblanc, tot avalant la seva capacitat. L’argument 
que els posa d’acord és que dues cordades sepa-
rades pel mateix vessant s’entorpirien mútuament, 
i que poden col·laborar. A l’estiu de començaments 
del segle XXI hi ha dies que coincideixen prop de 
cent persones pujant el Matterhorn.

Mentrestant, el mal temps a la vall sud reté 
l'expedició italiana al seu punt de partida. 
L’expedició, comandada per Giordano i liderada en 
el terreny per Carrel, té una finalitat propagandís-
tica: enaltir Itàlia amb la consecució de la primera 
ascensió al Cervino des d’Itàlia i amb personal i 
mitjans totalment italians.

El grup de Whymper deixa l'hotel a dos quarts 
de sis del matí del 13 de juliol del 1865. S'afegeix 
un altre fill de Taugwalder, Josef, que igual que son 
germà farà de portejador. Passen per Schwarzee, 
on a la capella recullen material que algú havia 
deixat d'alguna altra ascensió, i segueixen per la 
cresta fins a arribar a la base del Matterhorn just 
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abans del migdia. Deixen la cresta i pugen per la 
cara est fins a 3.380 metres, on troben un lloc prou 
bo per plantar la tenda.  Michel Croz i Peter 
Taugwalder, el fill, exploren el que faran l'endemà 
i en tornar expliquen que no han observat grans 
dificultats.

El que no saben és que el temps s’ha escampat 
i els italians ja han iniciat el seu ascens, amb la 
fúria i la determinació d’haver estat dos dies amar-
rats a la casella de sortida per culpa del mal temps.

A l'albada del 14 de juliol emprenen la marxa 
definitiva cap al cim. Josef Taugwalder torna cap a 
Zermatt mentre els altres pugen el vessant est del 
Matterhorn.  Escalen fins a gairebé les deu del 
matí, només s'aturen per a descansar mitja hora, i 
per culpa del pendent pronunciat deixen la cresta 
per a pujar per la cara nord.  Whymper escriu en 
el seu diari que Hadow necessita ajuda contínua-
ment.

És més o menys el migdia i l'expedició italiana 
de Carrel ha assolit el mateix punt fins on havia 
arribat el 1862 John Tyndall, un altre dels grans 
alpinistes britànics, i que li havia donat el nom de 
Pic Tyndall a aquell punt, a 4.241 metres, a només 
237 metres del cim del Matterhorn.  Només queda 
el darrer i suprem esforç, però les forces escasse-
gen i la dificultat del que tenen al davant és màxi-
ma. Discuteixen si seguir o no. Diuen de tot: l’èxit 
és a la vora; hi ha perill de mort; Whymper ho està 
intentant també; necessita dos dies per a comen-
çar a pujar i la cara nord és inexpugnable. Carrel, 
secundat per Joseph Maquignaz, defensa pujar. 
Però els altres imposen el seu parer i comencen el 
descens.  Moltes vegades la Història l'escriuen els 
que no saben que hi són a la vora, deixant que 
l’escrigui un altre.

El cas és que Whymper i companyia han conti-
nuat pujant pel vessant que resulta que és més 
senzill, i quan veuen que són només a seixanta 
metres del cim Edward Whymper i Michel Croz se 
solten de la cordada i comencen una esbojarrada 
carrera per a veure qui dels dos serà el primer a 
trepitjar el cim del Matterhorn. Edward arriba pri-
mer. No hi ha empremtes de ningú altre.  Falten 
cinc minuts per tres quarts de dues de la tarda i 
acaba de rebre el petó de la glòria.

El descens
La resta de la colla s'hi afegeix i junts criden i 

llancen pedres per a cridar l'atenció de la cordada 
italiana, a la que veuen uns dos-cents metres més 
avall.  Ni Carrel ni cap dels altres podia sospitar que 
Whymper havia reunit el suport i material suficients 
en només dos dies per a poder passar-los al 
davant. I molt menys pujar des del nord. Carrel, 
desfet, prossegueix la baixada.

El grup descansa i gaudeix del seu èxit al cim del 
Matterhorn.  Una hora després acorden l'ordre de 
la cordada per al descens: l'encapçalarà Groz, el 
millor guia; el seguirà Hadow; a ell el seguiran 
Charles Hudson i Lord Douglas, més experimen-
tats; el pare Taugwalder; el mateix Whymper; i la 
tancarà el jove Peter Taugwalder.  Whymper li 
comenta a Hudson la conveniència de fixar una 
segona corda a la roca durant el tram més compli-
cat.  Just quan ha començat el descens, algú recor-
da que no han fet res per a deixar constància de la 
seva proesa.  Edward Whymper i el jove Taugwalder 
es queden enrere i escriuen els noms de tots a una 
nota que deixen dins d'una ampolla. S'afanyen per 
atrapar la resta i Whymper es lliga enmig dels dos 
Peter Taugwalder. Llavors és quan va passar.

Per alguna raó, no havien deixat cap corda fixa-
da a la roca. Michel Croz deixa la seva destral al 
costat per a poder ajudar Hadow. Li posa els peus 
a un lloc adient. Es gira per a baixar una mica més. 
Aleshores Hadow rellisca i cau sobre Croz, que 
només pot cridar “una exclamació”. El pes de tots 
dos arrossega  Hudson i a continuació arrossega 
Douglas. Peter Taugwalder pare i Whymper claven 
els peus a terra com poden i, com que la corda que 
els uneix és totalment tensa, reben junts la sotra-
gada. I aguanten. Després d'un instant que recor-
daran tota la vida, la corda entre Peter Taugwalder 
i Lord Douglas no pot aguantar el pes i es trenca. 
Aquell soroll el recordarien sempre.

Durant uns segons que duren una eternitat 
Edward Whymper i els Taugwalder veuen els seus 
companys mentre cauen d'esquena a l'abisme, cri-
dant, movent desesperadament els braços provant 
inútilment de salvar-se. La caiguda fins a la glacera 
és de més de 1.200 metres.



Mai Enrera28

La por paralitza tots tres. Comencen a tremolar, 
de manera tal que pateixen de caure igual que els 
seus companys. Incapaços de moure's, mentre el 
fred i el vent els entren fins als ossos, amb els ros-
tres i els crits dels seus companys gelant-los l'àni-
ma, només poden plorar. Al cap d'una espantosa 
eternitat, decideixen viure.

Pas a pas continuen el descens fins a les sis del 
vespre, moment en què s'aturen un moment a 
descansar i cridar els seus amics, tot esperant, més 
aviat desitjant, un miracle. Segueixen baixant i a 
dos quarts de deu troben un lloc on descansar fins 
a la sortida del sol.

Aquella mateixa nit del 14 l'expedició Giordano 
torna al seu punt de partida i dóna la mala notícia: 
han perdut la cursa i la glòria del Monte Cervino. 
Giordano, aclaparat, escriu un amic seu per expli-
car-li aquell tristíssim fracàs.

Dissabte 15 de juliol els tres supervivents tornen 
a Zermatt. Gent que havia anat per la muntanya 
aquell dia veu cossos immòbils a la glacera. De 
seguida es comença a organitzar el rescat. Els pri-
mers a sortir són els alpinistes anglesos, sense 
guies locals. El capellà ha amenaçat d'excomunió 
qualsevol que diumenge al matí falti a missa. 
Només troben el cos de tres; de Lord Douglas 
només apareixen uns guants, un cinturó i una 
bota. El seu cos encara descansa enterrat a la gla-
cera.

Al cap de tres dies de fer-ho Whymper i compa-
nyia, Jean-Antoine Carrel i la resta d'italians faran 
el cim del Cervino des d'Itàlia. Però la Història ja ha 
estat escrita i el garfi els perseguirà tota la vida.

La investigació
La fita aconseguida i l'accident van tenir una 

grandíssima repercussió a tot el món. La mateixa 
Reina Victòria, colpida per la desaparició d'un molt 
destacat aristòcrata, va plantejar-li al primer minis-

tre Gladstone la conveniència de 
prohibir l'alpinisme. Per la seva 
banda, el cantó de Valais va portar 
a terme una investigació que va 
resultar molt desagradable.

El trencament de la corda n’ha-
via matat quatre o n'havia salvat 
tres? Una corda de cànem de sis 
mil·límetres d'amplada, quan el 
normal a l'època eren les cordes 
de 17 mil·límetres. La podeu veure 
al que avui és el museu Matterhorn 
a Zermatt. Hi va haver també qui 
va acusar Peter Taugwalder d'ha-
ver tallat ell mateix la corda per a 
salvar-se.

Durant la investigació Edward 
Whymper va preparar preguntes de manera que, 
segons ell, el guia pogués defensar-se més fàcil-
ment.  Li va demanar "per què s'havia emprat un 
tipus especial de corda", però a l'hora de traduir-ho 
a l'alemany, idioma en què estaven redactats els 
documents, la pregunta va quedar com "per què va 
emprar una altra corda?".  La resposta del guia va 
ser que la primera corda no era prou llarga.  No és 
segur que Taugwalder, que s'expressava normal-
ment en el dialecte local, parlés molt bé l'alemany, 
i no  parlava res d’anglès.

El tribunal va donar per bones les explicacions i 
va exculpar tots dos, però es diu que Whymper va 
tallar la corda durant l'ascens per a sortir a córrer 
cap al cim i així assegurar-se que ell seria el primer. 
I que per això Taugwalder, en veure que no hi 
havia prou corda, li va cedir la millor al seu client, 
Lord Douglas, que així tenia una bona corda que el 
lligava bé al reverend Hudson, mentre ell mateix es 
quedava la de menys qualitat i més vella. Els des-
cendents de Peter Taugwalder afirmen que Edward 
Whymper va provar d'exculpar-se tot abocant tota 
la responsabilitat sobre el seu rebesavi.

En qualsevol cas, les proves que s'han realitzat 
posteriorment han demostrat que el límit de resis-
tència d'aquella corda estava en els tres-cents 
kilograms. De cap manera podia haver resistit la 
força de la caiguda dels quatre malaguanyats 
aventurers.

El llegat
Temps després Edward Whymper i Jean-Antoine 

Carrel recuperaran la seva amistat. Junts van pujar 
el Matterhorn el 1874, i junts van viatjar fins a 
l’Equador, on van pujar el Chimborazo i el Cotopaxi, 
entre altres cims.

Però aquell incident mai no va deixar descansar 
Whymper. Va deixar escrit que cada nit veia els 
seus camarades caient a l'abisme estirant els bra-
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ços, en perfecte ordre de cordada. Va escriure un 
gran llibre d'alpinisme (Scrambles Amongst the 
Alps, 1871) il·lustrat amb gravats que va dibuixar 
ell mateix. I el va cloure amb aquesta famosa 
advertència:

Escaleu si voleu, però recordeu que la 
força i el coratge no valen per a res sense 
prudència, i que una negligència momen-
tània pot esgarrar la felicitat d'una vida.

El 1865, a 25 anys, Edward Whymper va ser el 
primer que va aconseguir tornar des del cim del 
Matterhorn.  Des d'aleshores cinc-cents alpinistes 
no han tornat del mateix viatge.  Prop del doble 
dels que no han tornat de l'Everest.
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uscant una activitat per fer aquest estiu 
ens va venir de gust fer una volta en bici-
cleta. No una activitat de fer sortides mes 
o menys potents amb una base fixa, si no 

una activitat nòmada de anar voltant i veient món.  
Varem parlar amb una amiga, que tenia un amic 
que tenia un altre amic que els hi agradaven 
aquestes coses i sense pensar-ho gaire varem deci-
dir partir. El lloc escollit va ser Eslovènia, país petit 
però molt bonic i que té prous atractius per merèi-
xer una visita. Te una part de muntanya, molt 
similar al Tirol, amb el Triglav com cim principal i 
una altre part mes mediterrània amb un trosset 
petit de costa. 

Buscant una activitat per fer aquest estiu ens va 
venir de gust fer una volta en bicicleta. No una 
activitat de fer sortides més o menys potents amb 
una base fixa, sinó una activitat nòmada d’anar 
voltant i veient món. Vàrem parlar amb una amiga, 
qui tenia un amic que al seu torn tenia un altre 
amic, als quals els agradava aquestes coses i sense 
pensar-ho gaire vàrem decidir partir. El lloc escollit 
va ser Eslovènia, país petit però molt bonic i que té 
prou atractius per merèixer una visita. Té una part 
de muntanya, molt similar al Tirol, amb el Triglav 
com a cim principal i una altra part més mediterrà-
nia amb un trosset petit de costa. 

Remenant ressenyes i tracks vàrem trobar a 
Wikiloc un parell de voltes que ens varen servir de 
guia per fer l’itinerari. Una primera cosa que vàrem 
veure era que no hi havia vol directe a la capital, 
Ljubljana, i que l’opció més barata era volar a 
Trieste (a prop de la frontera) i improvisar una ruta 
per trobar la volta que volíem fer. Els tracks de 
l’itinerari fet els hem penjat a Wikiloc. Comencen 
tots per Slo i el nom de la ciutat d’inici i final de 
l’etapa, per si els voleu buscar.

Eslovènia és un país ideal per anar en bici: hi ha 
diverses autopistes i carreteres principals amb 
trànsit, però infinitat de carreteres secundàries 
només amb trànsit local, ideals per al cicloturisme. 
Com que tenen molt de bosc i una potent indústria 
de la fusta, trobem també moltes pistes amples i 
ben conservades que fan de bon transitar amb una 
bicicleta amb alforges. Per a qui li agradin els itine-
raris “canyeros”, més de BTT, també n’hi ha. Hi ha 
diferents webs que en parlen, especialment de la 

VOLTA A ESLOVÈNIA 
Joan Marí

zona del riu Soca, on es practica piragüisme i altres 
esports. Ha quedat per una altra ocasió la part 
nord-est, que també promet (els óssos portats al 
Pirineu vénen d’allà).

Tenen també una xarxa de vies verdes i carrils 
bici molt extensa, que facilita molt la marxa amb la 
bici, especialment per entrar i sortir de Ljubljana. Si 
utilitzeu Wikiloc, us recomano que obriu el mapa 
“CycleMap”, on els trobareu ben detallats. 

En total varen ser uns 500 km (depenent del 
comptaquilòmetres, la suma de tracks fa 477 km) 
La ruta que vàrem fer va ser tranquil·la i suau, més 
turística que esportiva. Tot seguit us en detallem les 
etapes. 

De tota manera recomanaria no entretenir-se 
massa a la ruta i procurar pedalar al matí i fer les 
visites a la tarda, ja que a l’agost al migdia fa calor, 
molta calor, i pedalar a primera hora de la tarda es 
fa feixuc.

Primera etapa
Barcelona – Tolmin

Volem a Trieste (It) i entrem a Eslovènia peda-
lant. Per imperatius dels horaris de les low-cost  
matinem de veritat i a les 9 del matí ja som a l’ae-
roport de Trieste. Arribem a Gorica en tren i allí 
agafem un itinerari que remunta el riu Soca fins a 
Tolmin. El primer tros és per una via verda; més 
tard, per unes carreteres secundàries fins a una 
pista que s’acaba en un corriol que després empal-
ma amb una altra pista. El paisatge és mediterrani 
al començament, però de mica en mica es va tor-
nant més boscós fins a arribar a mitja muntanya. 
Pernoctem en una casa rural a prop de Tolmin, en 
un apartament per als cinc que està molt bé.

Segona etapa
Tolmin - Bovec

Aprofitem el matí per visitar les gorges de 
Tolmin, curioses. D’allí ja agafem l’itinerari que ens 
portarà a Bovec, primer per unes carreteres locals 
fins a Kovarid, on dinem, i després per una pista i 
un GR. bastant feixuc, que finalment porta a una 

Bohinj
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Descens cap Skofja Loca

El dia de pluja

pista i a més carreteres locals. Aquest tros conti-
nua remuntant el riu Soca, on es practica piragüis-
me i ràfting, amb trossos molt engorjats i especta-
culars. Aprofitem per fer un bany en una cascada. 
A l’arribada a Bovec veiem que el paisatge ja ha 
canviat del tot. S’assembla al Tirol, amb boscos 
d’avets i una estació d’esquí. Ja som al Parc 
Nacional del Triglav. Dormim en un alberg.

Tercera etapa
Vrsic - Podkoren

Etapa reina de la volta, al davant tenim el port 
de Vrsic, una carretera estreta, que té 1300 m de 
desnivell, 50 revolts de 180 graus, pendents del 
14%, i estem al lloc més turístic d’Eslovènia, que 
a les dates en què som vol dir molt de trànsit. Per 
acabar-ho d’arreglar la previsió meteorològica ens 
diu que a la tarda plourà. Davant el panorama 
decidim fer una mica de trampa i uns quants aga-
fem un taxi que ens porti fins al cim del port. Dos 
companys decideixen fer-lo pedalant i comproven 
que és dur però factible, encara que acaben farts 
del trànsit de cotxes igualment. Això sí, de la pluja 
de la tarda, no se n’escapen.  Els altres gaudim del 
descens cap a Kranjska Gora, malgrat una caiguda 
que per un moment fa patir per la integritat del 
ciclista, que al final queda en un ensurt. A final del 
port ens entretenim a la vora d’un llac i ens atrapa 
la pluja igualment, o sigui que arribem tots a l’ho-
tel mullats completament. Estava previst dormir a 
Kranjska Gora, però era tot ple i hem de dormir a 
Podkoren, a 3 km. Un poble petit on no hi ha ni un 
bar. Sort que l’hotel tenia un bon restaurant.

Quarta etapa
Podkoren - Bled

La previsió meteorològica ens diu que avui 
plourà tot el dia, i per desgràcia no falla. Així que 
assumim la quota de patiment i comencem a 

pedalar. Sort que aquesta etapa segueix una via 
verda molt bonica i planera fins Mojstrana, on aga-
fem una carretereta que es converteix en pista 
bona fins a prop de Bled. La pluja és forta al matí 
però de mica en mica va tornant-se més dèbil, fins 
a convertir-se en un plugim que ens acompanyarà 
fins a la nit. La pluja fa que anem directes al lloc de 
dormir, que era lluny del llac. Va ser una llàstima: 
la ruta era molt bonica, per gaudir i fer la volta al 
llac en arribar a Bled.

Cinquena etapa
Bled - Bohinjska Bistrica

Aprofitem el matí per visitar el llac de Bled, que 
no vàrem poder veure bé la tarda anterior i anem 
cap Bohinj per carretera, amb trànsit una mica 
pesat fins a Bitnje, on agafem una carretera secun-
dària que ens porta a Stara Fuzina (lloc on comen-
ça una de les rutes d’ascensió al Triglav). No vàrem 
trobar lloc per dormir a prop del llac Bohinj, i vàrem 
haver d’anar a Bohinjska Bistrica. Recomano dormir 
a Stara Fucina o entre aquest i Jereka, són més 
tranquils i permeten visitar el llac a la tarda. També 
es pot anar a Jereka des de Obrne per Gorjuse i 
evitar la carretera principal (de fet aquesta carrete-
reta està marcada coma itinerari ciclista en un fullet 
que vàrem trobar a l’oficina d’informació de 
Bohinjsko Jezero).

Sisena etapa
Bohinjska Bistrica - Skofja 

Loka
El fet de dormir lluny del llac ens va fer recular 

al matí per fer-ne la visita, i vàrem descobrir un 
carril bici alternatiu a la carretera que vàrem utilit-
zar el dia anterior, molt més recomanable, òbvia-
ment. El llac té una mena de vaixell que fa el recor-
regut de punta a punta, tot plegat molt turístic.

Aquesta etapa pot allargar-se per arribar a 
Ljubljana si es vol, si se surt d’hora de Bohinj, es 
pot visitar Skofja Loka i arribar a la capital a la 
tarda.
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El riu soca

Els cinc el primer dia

Setena etapa
Skofja Loka - Ljubljana

A Skofa Loka hem trobat un bon lloc per dormir 
i per sopar i aprofitem el matí per visitar la ciutat 
antiga. La ruta fins a la capital és per carreteres 
secundàries i un carril bici paral·lel a l’autovia 
durant bastants kilòmetres, en total una etapa 
descansada que permet arribar aviat. A Ljubljana 
ens hi estem dues nits i visitem bé la ciutat, que 
val la pena.

Vuitena etapa
Ljubljana - Postojna

Aquí el paisatge ja comença a canviar, abando-
nem les zones rurals més alpines i baixem a la 
plana més industrial i poblada. Hi ha carrils bici, 
però al costat de carreteres amb molt trànsit que 
fan la pedalada una mica trista. Ens dirigim a llocs 
de gran atractiu, la zona càrstica de Postojna i 
Stokjan, on veurem les coves més grans. A partir 
de Logatec tornem a trobar carreteretes secundà-

ries i pistes, però la calor ens fa patir de veritat. 
Malgrat tot arribem al castell de Predjama, que 
visitem. De seguida arribem a Postojna, on dor-
mim.

Novena etapa
Postojna - Vremski Britof

Al matí visitem les coves de Postojna. És un 
recorregut de 2 hores amb un trenet subterrani 
que recorre les galeries. Hi ha qui opina que és una 
“turistada” i que es pot estalviar la visita a favor de 
veure les de Skojan, molt més espectaculars. La 
visita és llarga i sortim de Postojna tard. Així que, 
vista la calor del dia anterior, la Gisela i en Joan 
decideixen anar per la via ràpida i agafar un itine-
rari més directe per carretera fins a Senozece, 
mentre els altres fan una carretereta secundària 
que finalment els porta al mateix lloc fent una mica 
de volta, i d’aquí per pista fins a on hem trobat lloc 
per dormir, que invariablement és un poblet sense 
bar que ens obliga a agafar la bici per anar a sopar.

Desena etapa
Vremski Britof - Trieste

Al matí visitem les coves de Skojan, realment 
molt espectaculars. De fet no són només coves, 
sinó el canó subterrani d’un riu bastant cabalós, 
que recorda a voltes el tram mig soterrat de l’Otín, 
però en gran, molt més gran, la sala fa 90 metres 
d’alt i uns quants km. Com que hem de tornar a 
Trieste a agafar l’avió de tornada i també ens ve de 
gust visitar el tros de costa eslovè, fem cap a 
Trieste. Anem una mica a la aventura perquè no 
tenim un track que ens hi porti directament i 
improvisem una mica. Seguim un track que ens 
porta per un senderó de un GR. fins a Lipica i des-
prés per carretera a Basovizza, ja a Itàlia, on des-
cobrim una via verda que ens porta al centre de 
Trieste. Sort en tenim, d’aquesta via verda, ja que 
la zona de Trieste està densament poblada i és 
molt industrial, entrar a la ciutat des de Eslovènia 
per carretera no és precisament agradable.

Onzena etapa 
Trieste - Piran

Aquesta part d’Eslovènia no té res a veure amb 
la que vàrem trobar els primers dies. Estem a 
l’Adriàtic, el paisatge és completament mediterrani 
i és zona molt turística. La influència veneciana és 
evident en l’arquitectura i en els pobles. La sortida 
de Trieste és molt urbana i fins que no tornem a 
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Gisela Per les pistes del parc de Triglav

Últims kilometres

entrar a Eslovènia no trobem una via verda que 
ens permeti anar amb comoditat. Anem fins a 
Izola, que és un poblet de costa amb un port molt 
bonic, on dinem. Aquí perdem la via verda i fem un 
tros força emprenyador per carretera. Bany a l’ar-
ribada, a Piran.

Dotzena etapa.
Piran Trieste

Aprofitem el matí per visitar Piran, on la influèn-
cia italiana ja és total. Sembla com si tot l’Adriàtic 
hagués estat venecià i només el repartiment del 
territori arran de la 1a Guerra Mundial fes que fos 
eslovè. De fet, en aquesta zona els rètols estan en 
italià i eslovè. Desfem el camí del dia anterior però 
en aquesta ocasió agafem correctament la via 
verda (anomenada D8 i comunica Croàcia amb 
Trieste) i amb un parell de túnels ens estalviem 
petits ports que el dia anterior vàrem fer per car-
retera. Visitem Koper, on la presència veneciana és 
igual de forta. Entrem a Itàlia i als pocs kilòmetres 
la via verda s’esvaeix. Però hi ha alternativa: en un 
fullet eslovè veiem que la via verda D8 empalma a 
Muggia amb un ferry que ens porta directament al 
centre de Trieste. Aquesta mena de “golondrina” 
deu ser molt utilitzada pels ciclistes, perquè porta 
fins i tot portabicis a la popa!

Tretzena etapa
Trieste Aeroport

El tren que ens portarà a Ronchi dei Leigionari 
o surt molt d’hora o massa just per agafar l’avió, 
però hi ha un tren directe a una hora més raonable 
que para a Monfalcone, un parell de km més lluny. 
En pujar a dalt del tren veiem que el lloc reservat 
a les bicis és ple i no es poden deixar a altre lloc. 
Aquí li donem la raó al tòpic, l’estat italià és un 
desastre però els italians són bona gent. El revisor 
ens deixa viatjar amb la bici a la plataforma i no 
ens cobra multa per anar sense bitllet (resulta que 
a la màquina automàtica hem comprat el tiquet de 

la bici però no el bitllet per a les persones!). Baixem 
a Monfalcone i pedalem fins a trobar el track del 
primer dia, on descobrim (inevitablement) un carril 
bici que ens estalvia el tros de carretera que vàrem 
utilitzar per sortir de l’aeroport el primer dia. 
Emboliquem les bicis i cap a casa.

Per alguns aquesta ha estat la primera experièn-
cia en aquesta mena de viatge i ha estat un bon 
aprenentatge per afrontar els problemes mecànics, 
els canvis d’itinerari sobre la marxa i tots els impre-
vistos que inevitablement surten i que cal resoldre 
en comú.

Notes finals
Per facturar les bicis vàrem utilitzar caixes a 

l’anada però a Trieste no en vàrem aconseguir. La 
solució va ser comprar plàstic de bombolletes, plàs-
tic d’embolicar tipus cuina i cinta d’embalar a un 
xinès (que tenen tants establiments allà com en 
tenen aquí) i embolicar-les com si fos un regal.

No vàrem agafar el tren a Eslovènia, però no 
són tant moderns com a Itàlia, no sé quina política 
segueixen amb les bicis. A Itàlia les pots pujar als 
trens regionals, al departament “ad hoc” i cal com-
prar un tiquet per les bicis a més del bitllet de la 
persona. ■
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L a  n o s t r a  g e n t

TONI ALBALADEJO BARREDA

l Toni es soci del “Gràcia” des de l’any 
1960, col·laborador incansable de l’En-
titat.

Li demano que m’expliqui quin ha 
estat el recorregut fins a arribar a ser el pre-
sident de la Secció d’Acampada.

A la meva infantesa ja m’agradava l’esport, quan 
amb catorze anys ja feia gimnàstica esportiva en 
un Centre de Barcelona, i on formava part de la 
Secció Catalana. 

I com és que et vas fer soci del Club 
Excursionista de Gràcia?

Després del forçat compliment amb la Marina 
Espanyola i durant el Servei Militar, vaig fer amistat 
amb uns xicots que em van convidar uns dies d’ex-
cursió. Havíem d’acampar a la Batllòria. Allí va 
començar tot, el pla no em feia massa goig, però 
hi vaig anar. Els homes, al llarg de la nostra vida, 
gràcies a petites o grans decisions anem marcant 
el nostre futur.

Quin era aquest futur? 
Doncs que els dos dies serviren per acostar-me 

a la muntanya i també a l’ambient del “Gràcia”. I el 
que resulta més important, vaig conèixer la que 
seria la meva dona, que ja n’era sòcia del Club, 
l’Emília Cabré. 

Ja... Et va faltar temps per apuntar-t’hi. 
Sí, jo sóc del signe escorpí, nascut a l’Hospital 

Clínic de Barcelona l’any 1936, fill d’immigrants, 
d’un pescador i d’una orgullosa masovera. 

Ell mateix es presenta. Com vas aficionar-
te a l’acampada? 

A mi m’ha agradat sempre participar en els 
actes que al llarg de tants anys han constituït les 
activitats de l’Entitat. Quan va començar a ampliar-
se la família era necessari emprendre activitats més 
de lleure. L’acampada ens va oferir una adaptació 
a la vida dels nostres fills. Podien córrer, tenir amics 
i créixer dins la natura. 

I què oferia als adults?
Hi ha un escrit en una revista MAI ENRERA, fet 

per un antic president, que ho expressa molt clar: 

Un moment important de l’acampada és 
quan arriba l’hora del descans i cau el 
silenci sobre el campament. Amb els 
llums apagats es pot contemplar des d’un 
punt estratègic i capir-ne tota l’expectati-
va. Si la nit és tranquil·la, el color clar de 
les tendes pren un relleu especial. 
Si la nit es presenta un xic inquieta i ens 
deixem portar per viaranys pessimistes, la 
tenda ens apareix ben diferent i a la mati-
nada, que és la part més emotiva, en 
obrir les cortines de la tenda, l’espectacle 
ens impressiona i ens enlluerna. 
Quan fem via cap al tren recordem les 
excel·lències i emocions que ens ha pro-
porcionat l’estada a la tenda. No sabem 
com podríem expressar-ho [...]  
Camil Puig

Dolors Làzaro i Palau

l 
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t
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La muntanya venerada 
a mi em té robat el cor, 

de nit parla amb l’estelada 
i de dia amb el sol d’or. 
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Totes aquestes experiències et van fer 
agafar confiança per transmetre l’afició a 
altres companys. Explica: 

Sí, jo vaig estar a la Secció de Lleure pels 
empleats de la Winterthur i com a capdavanter els 
vaig iniciar a l’acampada.

 Em vaig cuidar de la compra de dues tendes 
amb coveta i explicar la manera més còmoda per 
dormir. Màrfegues que s’omplien de palla, que ofe-
rien els propietaris de les masies. T’asseguro que 
actualment no hi ha al mercat cap marca de mata-
làs que proporcioni un descans com aquell. 

En sortides fàcils, a Vall de Neu, Figaró, l’Aban-
co, Blanes, etc.

Pel que veig, ben bé aquesta Secció va 
tenir una gran acollida entre els socis, expli-
ca’m: 

Doncs sí, es van ampliar les acampades amb 
nombrosa assistència. Per tot Catalunya. Érem 
lliures i plegàvem les tendes sense deixar el mínim 
rastre. Focs de camp, amb amistat i alegria, amics 
que es feien per a tota la vida. Ja cap al 1961 eren 
més o menys regulades i ens retrobàvem amb 

acampadors de l’altra banda dels Pirineus. Els 
famosos Rallis de l’Amistat, que es van perpetuar 
durant quaranta anys, fins a començar els anys 
2000. 

Els temps han canviat? 
I tant que sí. Van aparèixer les caravanes i els 

permisos estrictes, els càmpings organitzats. Havia 
arribat el progrés, la prohibició d’acampades lliures 
i la necessitat de permisos especials. El fi d’una 
època. 

I, de cara al futur, la Secció està a punt de 
complir 80 anys de la seva fundació. Heu 
pensat al Club com celebrar-ho? 

En Assemblea es va decidir de renovar la direc-
ció de la Secció que en aquell moment portava en 
Miquel Fernández. Em vaig comprometre a resumir 
en un llibre els fets, experiències, fotografies i 
anècdotes  dels 80 anys d’experiència, que ha tin-
gut la Secció. 

Serà un llibre de reconeixença i agraïment a 
totes les persones que van animar aquesta Secció.

Moltes gràcies, Toni. 
Cap a l’any 1933 Mr. Champion i Baden-

Povell, amb dos Presidents del Camping Club 
de Londres i coincidint amb la incorporació 
de Catalunya en el panorama internacional 
de l’acampada, van convidar quatre socis 
nostres a assistir al Primer Congrés i 
Campament Internacional a Hampton-Court 
(Anglaterra).

Van emprendre el viatge a Londres els 
socis, Pujol, Sicart, Orpinelli i Buch. El seu 
relat i experiències van animar als que que-
daren a Catalunya. 

No va ser en va aquell viatge, com tampoc 
ho han estat aquests 80 anys d’acampada 
dins el si del nostre Club. 

Endavant i que tothom aporti al llibre un 
bri de què va representar per a ell la seva 
estada dins la tenda. ■
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L’Institut de Projecció Exterior de la Cultura 
Catalana (IPECC) ha lliurat aquest dissabte dia 19 
de novembre el premi “Josep Maria Batista i Roca 
– Memorial Enric Garriga Trullols 2016” a deu cata-
lans o catalanòfils residents a l’exterior.

L’acte, que s’ha celebrat a l’Institut d’Estudis 
Catalans, ha comptat amb la participació del presi-
dent de l’IPECC, Xavier Tudela; el secretari d’afers 
exteriors, Jordi Solé; la directora dels serveis terri-
torials de Cultura a Barcelona, Àngels Torras, i el 
secretari general de la Federació Internacional 
d’Entitats Catalanes (FIEC), Antoni Montserrat.

En aquesta vint-i-vuitena edició ininterrompuda 
d’aquests guardons, han estat distingits amb el 
premi “Josep Maria Batista i Roca – Memorial Enric 
Garriga Trullols 2016” les següents persones:

Ramon Avellana 
Nascut a Estaràs (Segarra) i resident a Buenos 

Aires (Argentina)
Denise Boyer
Nascuda a París (França) i resident a Sèvres 

(França)
Carles Gustau Capdevila 
Nascut a Necochea (Argentina) i resident a La 

Plata (Argentina)
Daniel Jubillà 
Nascut i resident a Venado Tuerto (Argentina) 
Sergi Marzàbal
Nascut a Vigo (Galícia) i resident a Dallas (EUA)
Guillem Molla
Nascut a Barcelona i resident a Massachusetts 

(EUA)
Antoni Monrós 
Nascut a Barcelona i resident a Córdoba 

(Argentina)
Jaume Roure 
Nascut i resident a Perpinyà (Catalunya Nord)
Màxim Serranos
Nascut a Vilanova i la Geltrú (Garraf) i resident 

a Luxemburg
Éric Viladrich 
Nascut a Olius (Solsonès) i resident a Mont-real 

(Quebec, Canadà)

10 CATALANS DE L’EXTERIOR REBEN
EL PREMI “JOSEP MARIA BATISTA I ROCA –
MEMORIAL ENRIC GARRIGA TRULLOLS 2016”

Dolors Làzaro 

El premi “Josep Maria Batista i Roca – Memorial 
Enric Garriga Trullols” distingeix des de fa vint-i-vuit 
anys catalans i catalanòfils residents a l’exterior 
que han destacat pel seu treball en favor del man-
teniment de la presència catalana en el món i la 
difusió de la cultura catalana i el fet nacional català 
a l’exterior. 

A més de l’acte de lliurament de les plaques 
acreditatives del premi, els guardonats també van 
ser rebuts divendres passat per la presidenta del 
Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, i per 
l’Abat de Montserrat, Josep Maria Soler. Van tenir 
també l’oportunitat de visitar el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya.

Des de la nostra revista, la Mai Enrera, volem 
felicitar molt cordialment per la tasca que porten a 
terme aquests premiats, organitzant cursos, estu-
dis literaris, pel·lícules sobre la història de 
Catalunya i formant un jovent interessat per la nos-
tra cultura. 

Són ja vint-i-vuit els anys que s’han anat repar-
tint guardons a catalanòfils residents a tot el món. 
Ells han ensenyat la nostra llengua i la nostra cul-
tura mitjançant la divulgació dels llibres, històries i 
tradicions que conformen la idiosincràsia catala-
na. ■ 


