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Koki Gassiot 
Amb l’Isaac i l’Oriol, el passat 8 d’abril, ens em-
butxaquem l’Esperó Fischesser; una via que ens 
ha costat 4 anys d’espera! 

Carles Albesa i Riba
Els dos eren coetanis. El lleonès Leopoldo Pane-
ro, havia nascut a Astorga el 1909, un any abans 
que el català Màrius Torres a Lleida.

Ricard Martínez
Aquesta és la continuació de la travessa que 
vàrem publicar al Mai Enrera número 462, en 
aquell article relatem la ruta entre Clermont-
Ferrand i Millau, amb 10 etapes.

Jaume Jubert
Hi ha a l’ADN dels esquiadors de muntanya del 
Club Excursionista de Gràcia un esperit de des-
coberta i un afany de recórrer muntanyes amb 
esquís als peus sense límits.

Ricard Martínez
Ens trobem al seu taller del carrer Pàdua, la Do-
lors, l’Albert Balanzà, director de l’Independent 
de Gràcia i jo mateix.

Toni Vives i Roig
Conversa real l’11 d’agost de 2016 dins la tenda.

Ignacio Montero i Lala Lasheras
Des del GIE us volem animar a visitar una zona 
de França molt especial per les seves cavitats: la 
comunne du Gard.

Joan Alarcón
La primera vegada que vaig escoltar aquesta 
paraula, Pique Longue, va ésser al cap de poc 
temps de pertànyer al Grup Especial d’Escalada 
del Club. 

Hèctor Alonso
Un grup d’una dotzena d’homes, dones, nens, 
ancians, arrosseguen els peus entre la neu, ex-
hausts, morts de fred i de por.
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Preparat per al futur
TEXT RICARD MARTÍNEZ

Feia temps que l’alpinisme no estava tan present als grans mitjans de co-
municació i ara alguns esdeveniments protagonitzats per alpinistes cata-
lans han assaltat les pantalles, les ones i les planes dels diaris. No vull deixar 
de felicitar al Killian Jornet pel doblet a l’Everest. També felicitar al Ferran 
Latorre pels seus 14 vuit mils. I a l’Òscar Cadiach que també està a punt 
de coronar el seu 14è vuit. I tots tres ens encoratja la seva filosofia, encara 
que afronten l’alpinisme de maneres diverses, la paciència, la determinació 
i l’ètica els acompanyen.

A diferència d’altres activitats esportives, en l’imaginari d’algú que fa 
muntanya (qualsevol de les seves disciplines) els nostres ídols no són els 
que guanyen medalles, sinó els que fan expedicions extremes a cims de 
l’Himàlaia,  els que obren vies d’escalada inèdites a algun racó de món 
o els que fan travesses irrepetibles amb esquís. I és clar que el món de 
l’alpinisme, l’escalada i la muntanya en general han evolucionat i han ex-
perimentat 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, 
el córrer per la muntanya amb poc pes o fer ruta carregats, la convenièn-
cia de millorar els refugis, l’ús de les tecnologies, etc.

Volem continuar fent la nostra activitat a la muntanya, adaptant-nos als 
nous temps, és clar, continuant amb el model associatiu de base que ha 
estat model d’èxit, fomentant la formació, fent de la nostra pràctica una 
manera de protegir la natura, fomentant una economia turística a la mun-
tanya sostenible.

Amb aquesta nova forma de la revista “Mai Enrera” acomplim dos objec-
tius: mantenir l’edició de la publicació degana de Gràcia i aportar un nou 
disseny modernitzant el format. Seguim però amb la voluntat d’explicar 
allò que fem, parlar de vies, rutes, camins i traces. Completem així el pa-
quet de canvis en la part comunicativa del club, amb el nou format del 
Butlletí Social i el nou disseny de la web. On cal sumar la consolidació 
dels comptes de les xarxes socials a internet: Facebook, twitter i Instagram.

Tenim a les portes una nova edició de la Travessa Matagalls-Montserrat, 
l’activitat més emblemàtica del CEG i la travessa de resistència de referèn-
cia a Catalunya i després inaugurarem la reforma del rocòdrom del club, 
el qual incorpora l’espeleòdrom, quedarà un conjunt d’instal.lacions idoni 
per a la pràctica del boulder, l’escalada i l’espeleologia.  

Tot són bones eines que ens han d’ajudar al que realment és important: 
sortir a la muntanya i divertir-nos.

MAI ENRERA
JULIOL 2017 REVISTA D’ACTIVITATS DE MUNTANYA, ESPORT I CULTURA

Foto portada
Aven Armedia
Foto: Vanessa 
Sánchez
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Amb l’Isaac i l’Oriol ens embutxaquem 
l’Esperó Fischesser; una via que ens ha 
costat 4 anys d’espera!  

Aresta de 
sortida
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Esperó Fischesser (+1.100m, D). 
Pic de Campbieil, 3.173m
TEXT KOKI GASSIOT FOTOGRAFIES ORIOL BOLEDA / ISAAC VENTURA 

Esperó Fischesser

Es tracta d’una paret molt gran, dins de les 
consideracions pirenaiques, on les condicions 
són l’aspecte fonamental: orientada al sud i 
amb exposició a les allaus, cal trobar el mo-
ment just per evitar riscs…

Si cerqueu el plaer d’una bona escalada “fa-
cile e divertente” millor eviteu-la… Ara sí, si 
cerqueu una aventura alpina, llarga, cansada, 
compromesa, amb gana, fred, set i calor no us 
la podeu deixar escapar!!

La cara sud del Campbieil és d’aquelles esca-
lades que, en acabar-les, om pensa “aquí no 
m’hi veuran mai més, menys mal que ja s’ha 
acabat”; l’autèntic regust d’una gran escala-
da… Però, una setmana més tard, amb el cer-
vell carregat de records, les cames descansades 
i sorgits el forats de cramponades als panta-

lons, la vista ja s’escapa de nou a la recerca 
d’altres ressenyes, o un petit espai, per a en-
quibir-hi una nova escalada, un nou somni, 
un nou projecte…

Fischesser, no ens has decebut pas!!

Aresta 
intermitja 

Cornises 
Summitals
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El millor punt de sortida és l’aparcament de la cota 
1850m de les pistes d’esquí de Piau Engaly. D’allí 
baixem uns metres per la pista dels Isards i embo-
quem la vall de Badet. Tot i que l’esperó és més 
que evident, en plena nit, pot ser difícil de trobar 
la canaleta d’accés. Si volem sortir molt d’hora cal 
preveure GPS. L’aproximació es curta i fàcil (1h).

Ataquem el corredor (màx. 50º) fins a un collet, 
sota la primera torre. El primer tram de roca és el 
més agradable d’escalar. Després trobarem molta 
terra i herba…, i segons condicions neu i gel. Del 
cim de la primera torre escalem unes arestes de neu 
fins a la segona torre.

La segona torre és més descomposta i difícil 
d’assegurar, es flaqueja per l’esquerra (vessant oest) 
per terreny poc evident fins a localitzar una ca-
naleta que ens ha de portar el cim. Aquí és fàcil 
equivocar-se de canaleta doncs hi ha diverses op-
cions, totes més difícils… 

Un cop coronada la segona torre seguirem per 
arestes de neu, i alguna canaleta, a cercar el pas 
de la cornisa de summitat. Les arestes son aèries, 
boniques i espectaculars; exposades però poc difí-
cils. De la sortida de la cornisa al cim ens separen 
pocs metres. Calcular entre 7 i 12 hores d’escalada 
segons condicions i forma física.

El millor descens es realitza per l’Arête de Lentilla 
i no és evident (el GPS pot ser també molt útil per 
estalviar-nos la “sifonada” del port de Campbieil). 
Nosaltres tanquem la jornada en 15h en total.

En quant al material: fem tota l’escalada en si-
multani (“ensamble”) en cordada de tres amb una 
corda de 60m i 7,8mm. Els trams de roca encor-
dats a 30m i els de neu a 60m. Utilitzem el Link 
Cams del 0.75, 1 i 2 (repetits) i molts cordinos 
per merlets. Portem també 4 pitons que no ens 
resulten útils.

Esperó Fischesser

Cim de la 
2a torre
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L’escalada és “variada”, és el millor que 
se’n pot dir:  roca descomposta, difícil 
de protegir, neu molt transformada, poca 
dificultat i exposició assegurada… Vaja,  
“free climb” en estat pur!!  

Arestes de sortida, 
vistes des del cim 
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Schi de turã a Romania
Muntii Fãgãrasului, Carpats 
Meridionals, Transsilvània
ESQUÍ DE MUNTANYA

TEXT I FOTOGRAFIES JAUME JUBERT

 
Obrir traça a llocs nous enlloc de “córrer” per 
la muntanya. Muntanya amb esquís que no ski-
mo… Els vols lowcost i directes ens acosten a in-
drets que no fa pas masses anys eren només en 
fantasies.
 
I els Càrpats estan en aquesta llista imaginària 
de llocs on encara pots experimentar la desco-
berta, o el contrast amb vegetacions, roques i 
gent diferent sense oblidar la gastronomia. Hom 
descobreix que a Romania, a part de poder volar 
a Bucarest o Timisoara, ho pots fer a una ciutat 
fins ara desconeguda per a mi, Cluj-Napoca a la 
plana de Transsilvània, en vol directe i poc més 
de tres hores. D’allí, a una distància equivalent 
a la que tenim des de casa al Pirineu hi ha l’arc 
dels Carpats que es recargola i ens regala pales i 
canals per esquiar.
 
El clima és aquí continental amb hiverns llargs, 
freds i força neu que es presten a infinitat de fu-
tures escapades, però també primaveres curtes 
que cal aprofitar per cims més alts trobant neus 
estables. 

Esquí de muntanya a Romania

La llista de possibilitats és atractiva:
 
- Al nord, tocant a Ucraïna els Parcs Naturals de 

Munții Maramureșului i Munții Rodnei, amb 
alçades modestes i boscos immensos.

- Prop de Brașov, les Muntanyes de Sinaia i Bucegi.
- I al Sud, el llac Bâlea i les muntanyes de Fagaràs 

(Munții Fãgãrasului), amb l’al·licient afegit de 
poder visitar la ciutat de Sibiu i els seu centre 
històric medieval, probablement la més bonica 
de Romania. Al llac Bâlea, un remuntador hi 
acosta el turisme i les multituds, però a l’oest 
les muntanyes de Fagaràs són només accessibles 
caminant o esquiant des del fons de les valls. 

 
Orientades d’oest a est en uns 40km de llargària, 
és on hi ha els cim més alts de Romania, el Moldo-
veanu de 2544m i una pila més de cims de més de 
2300m com el Negoiu 2535m, el Șerbota 2331m 
o el Scara 2306m. I aquest ha estat el nostre ob-
jectiu els primers dies d’abril de 2017, aprofitant 
que hi ha un refugi i és obert: la Cabana Bârcaciu. 
A la zona hi ha altres refugis guardats com el veí 
Negoui, sovint obert i aixoplucs d’alçada amb els 
que es pot comptar en cas d’emergència però no 
tant per anar-hi de travessa.
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Hi ha a l’ADN dels esquiadors de muntanya del Club Excursionista de Gràcia un esperit de des-
coberta i un afany de  recórrer muntanyes amb esquís als peus sense límits. Més  enllà dels Piri-
neus o dels Alps, o de destins més llunyans  encara que més o menys clàssics tenim muntanyes 
on encara l’exploració en viu pot superar les expectatives del que  podem trobar a internet. 
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Activitat proposada:

L’accés al refugi:

Itinerari: Poiana Neamțului 706m (pk) - Cabana 
Bârcaciu 1550m - Platoul Scărișoarei - Pic Scara 
2306m - Cabana Bârcaciu 1550m
+850m fins la cabana; 2h30’; fàcil i.

Depenent de l’època la farem a peu o amb esquís. 
A la primavera la neu recula ràpidament però a 
1300m no acostuma a faltar. El camí ample primer 
es converteix en sender ben marcat i va recorrent 
un bosc Transsilvà. És una pujada prou dura per-
què allí dalt només ens hi trobem muntanyencs.

La Cabana Bârcaciu és un refugi de fusta an-
tic i acollidor alhora. L’estança principal fa al-
hora de menjador i dormitori amb una estufa 
de llenya que fa que tot giri el seu voltant. Els 
guardes, una parella entranyable, hi viuen tot 
l’any i el fill, en Mihai, hi ajuda els caps de se-
tmana pujant amb amics a fer esquí de mun-
tanya. El menjar és casolà, amb especialitats lo-
cals i sempre hi ha te o cervesa per hidratar-se. 
Destacar també les postes de sol sobre la plana i 
la ciutat de Sibiu.

El cim clàssic des del refugi: Pic 
Scara 2306m

Itinerari: Cabana Bârcaciu 1550m - Platoul 
Scărișoarei - Pic Scara 2306m - Cabana Bârcaciu 
1550m
+/-800 fins al cim; PD, S3, ***; 4h.

El camí més segur de pujada és pel sender que 
sense guanyar alçada va cap a la Cabana Negoiu 
(creus grogues). Després puja a un coll a 1700m 
i cal agafar el llom que baixa del plató (Platoul 
Scărișoarei).

Es supera un esglaó més dret tot recorrent un se-
guit de cims secundaris fins agafar l’aresta del pic 
Scara que fem amb grampons per terreny un xic 
exposat en els seus darrers 250m. 

Pel descens es pot seguir el camí de pujada o aga-
far unes pales dretes i orientades a nord que des 
del plató permeten fer un descens vertiginós fins 
al refugi.

El tresor amagat: la Vall i Pic Puha 
2176m

Itinerari: Cabana Bârcaciu 1550m - Platoul 
Scărișoarei - punta 2100m - descens per vall de 

Esquí de muntanya a Romania
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Esquí de muntanya a Romania

Puha fins c.1500m - Saua Puha - Pic Puha 2176m 
- Caladarea Puha 1950m - punta 2100m - Caba-
na Bârcaciu 1550m
+/-1350m; F, S2-S3, ***; 5-6h.

Resseguir de nou el camí o prendre les pales 
directes al Platoul Scărișoarei. Al voltant dels 
2100m ens podem abocar a la Vall de Puha. És 
una vall ampla i de bones pales que paga la pena 
per si sola. Fem el descens fins l’entrada del bosc 
(cota 1500m) i la tornem a remuntar anant més 
a l’esquerra fins el seu punt més alt, Puha 2176m.

Aquest itinerari es pot combinar amb l’anterior 
o, des de la capçalera de la vall allargar-lo al Pic 
Mâzgavu 2227m o al Serbota (2331m). També 
anar en travessa al refugi de Negoiu per la Vall 
de Serbota, força dreta en la seva entrada des de 
Saua Puha.

Quan anar-hi?
La primavera sembla l’època ideal però es pot 
aprofitar per anar-hi qualsevol altra moment 
evitant els dies posteriors a fortes nevades o els 
dies més freds de l’hivern al gener i febrer quan 
la temperatura pot baixar dels 30 graus sota zero.

Links
Refugi: http://www.barcaciu.ro/
Mapes: http://www.muntii-nostri.ro (Fagaras 
1.50.000)
B.P.Allaus: http://www.meteoromania.ro/anm2/

Bones traces!!!
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Aven 
Armedia 

Commune Mejannes le Clap-Gard

Profunditat Sense topo. Pou de 50m

Desenvolupament Sense topografía

Coordenades UTM x605,939 y4899,240 z195

Aproximació 20 minuts

Aven Armedia:
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El GIE a 3 cavitats 
de Gard
TEXT IGNACIO MONTERO I LALA LASHERAS

FOTOGRAFIES LALA LASHERAS I VANESSA SÀNCHEZ 

Desdel GIE us volem animar a visitar una zona 
de França molt especial per les seves cavitats: la 
comunne du Gard.

Situem el nostre centre neuràlgic a Mejannes-le-
Clap, en un radi de 20Km podem visitar una gran 
quantitat de cavitats de diferents nivells: aptes per 
a tots els públics, cavitats on haurem de dominar 
les TPV i altres cavitats que ens posaran a prova 
per les seves gateres estretes i sinuoses.

La zona té un altre atractiu per aquells que no 
busquin emocions tan fortes, Gard està ple de ca-
vitats turístiques que podem visitar sense cap ti-
pus de risc: Grotte de la Cocalière, AvenOrgnac, 
Grotte de la Salamandre, Aven Armand, Grotte 
de Sant Martin d’Ardeche...

Nosaltres hem pogut visitar tres cavitats de la 
zona i us volem animar a que les conegueu, així 
que aquí teniu una mica d’informació:

Espeleologia a Gard

Commune Mejannes le Clap-Gard

Profunditat Sense topo. Pou de 50m

Desenvolupament Sense topografía

Coordenades UTM x605,939 y4899,240 z195

Aproximació 20 minuts

Commune Lussan-Gard

Profunditat -171m

Desenvolupament 6760m

Coordenades UTM x608,975 y4895220 z260

Aproximació 5 minuts

Aven de la Buse: Aven du Camelié: 
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Aven de la Buse: 

Aquesta cavitat la trobarem just al costat de la carretera, al voral 
un petita reixa sense pany amb un sostre protegeixen la boca de 
la cavitat, ens endinsem a la cavitat i trobem una rampa amb un 
pou a la seva base i una gatonera molt estreta a l’esquerra, passem 
a una petita sala on un laminador molt baix ens obliga a reptar pel 
terra, desemboca en una rampa-pou d’uns 20m en total, a la seva 
base avançarem una mica i trobem la sala Vincent Badaboum on 
comencem a veure formacions.  Un conducte estret a l’esquerra 
de la sala ens permet avançar per un meandre fins la gatonera la 
trou qui siffle: una desobstrucció en forma de 4 i ascendent, que 
ens fa suar la cansalada, aquest passadís sí que no es apte per claus-
trofòbics: 20 metres de gatera en el que no pots ni girar el cap, i 
molt menys donar-te la volta, de la manera que esculls al entrar 
(de un costat, del altre, boca terrosa...) ja has d’avançar fins el final, 
no ens podem ajudar entre nosaltres passant-nos el petate per que 
és o el petate o tu, els dos a l’hora no. 
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Aven Armedia:

Per visitar aquesta cavitat us recomanem que tin-
gueu una amplia experiència instal·lant i progres-
sant ja que l’entrada és un pou de 50 molt revirat, 
tècnic i amb instal·lacions molt precàries. Since-
rament, nosaltres ens pensàvem que anàvem a fer 
l’Aven des Pebres, que està solament a uns quants 
metres de l’Armedia, va  ser un cop dins que ens 
varem donar conta que la topo que portàvem no 
coincidia amb la cova en la que estàvem (això a 
vegades passa...) No va haver-hi problema per 
que portàvem corda de sobres. L’última tirada 
del pou ens fa entrar per la cúpula d’una gran 
sala, aquí recomanem que bloquegeu el davalla-
dor i us pareu un minut a contemplar la bellesa 
del sostre, ara que el teniu a la vostra alçada. Un 
cop acabem de baixar ens situem en una sala i 
ens espera un espectacle per la vista en forma de 
parets completament blanques, plenes de forma-
cions, excèntriques... veiem formacions blanques 
però també estalactites transparents, semblen de 
gel,  d’altres plenes d’excèntriques als seus vol-
tants. Podem seguir baixant fins trobar un pas 

Aven du Camelié: 

És un avenc fascinant ja que el trobem enmig 
d’un camp de conreu, localitzem uns arbres on 
trobem una dolina d’uns 10m de diàmetre per 2 
d’enfonsament, i on hauria d’haver-hi el terra, 
ens saluda la boca de la cavitat, veiem l’accés a 
la sala Mazauric mentre ens canviem. Un passa-
mans i un pou de 15m ens situen a la sala, rea-
litzant una petita grimpada de 6m accedim al 
conducte que dona accés als diferents tubs de 
pressió que han originat la cavitat; això fa que 
a la cavitat no trobem cap formació degut a la 
infiltració, però és tot un espectacle observar els 
pous fressats per l’aigua com si fossin cops de 
gúbia. 

Un cop arribem a cota -65m no necessitem més 
cordes, tenim més d’1 km de recorregut per tubs 
de pressió, laminadors de sostre baix, fins arribar 
a leMètro una galeria de 15m d’alçada per 7m 
d’amplada que fa que ens sentim molt petitons 
dintre de la cavitat, en aquests moments recor-
des a tota la gent que et diu “uis, amb la claus-
trofòbia que tinc, aquí no m’hi podria ficar”... bé 
hi ha de tot; abans d’arribar a la connexió amb 
el riu, trobem una sala plena de ninots de fang 
fets a mà, ens fem les fotos de rigor i cap a fora. 

Espeleologia a Gard

Així que no ens queda mes remei que anar em-
penyent-lo per davant nostra tota l’estona, en 
aquests moments penses que la cova no t’ho vol 
posar fàcil, que si vols endinsar-te mes, t’ho has 
de guanyar. Un cop passat el tràngol de la gato-
nera ens trobem a la Grande Salle, busquem una 
corda penjada, que es per on segueix el nostre 
camí, i remuntem els 40m. Volem arribar fins 
el final, però comencem a donar-nos conta que 
no disposem de tant de temps, així que arribem 
fins la Salle du Chat i consensuem fer mitja vol-
ta. Avui la cova ens ha guanyat, així que tenim 
pendent tornar-hi per arribar fins un dels pas-
sadissos en aragonits mes macos de França, i 
possiblement del món, un paisatge preciós que 
encara es conserva degut a la dificultat d’arribar 
fins allà.

que ens permet desgrimpar uns metres i arribar 
a un altre sala on ens sorprèn la delicadesa de les 
formacions, son molt fines i semblen molt frà-
gils. Remuntant una colada d’uns 8m, sobre cor-
da instal·lada però relliscosa i enfangada trobem 
una gatonera que dona accés a una cornisa, al fi-
nal de la qual, instal·lant un ràpel de 8-10 metres 
arribem a una gran pendent enfangada i un llac 
d’aigües cristal·lines al final.
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Gran Travessa del Massís Central 
Francès en BTT. 2a part: de Millau a 
Castelnaudary

Llac de 
Montagnés 
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TEXT I FOTOGRAFIES RICARD MARTÍNEZ

Aquesta és la continuació de la travessa 
que vàrem publicar al Mai Enrera número 
462, en aquell article relatem la ruta entre 
Clermont-Ferrand i Millau, amb 10 eta-
pes. En aquesta ocasió presentem 6 etapes 
més que van de Millau fins a Castelnau-
dary a l’Aude.

Sobre la travessa complerta del Massís 
Central en btt, cal dir que es pot fer en 14 
etapes (i no en 16 si seguim la descripció 
dels dos articles) ja que per una banda les 
etapes 7 i 8 de la primera part es podien 
fer en un sol dia, d’altra banda es pot en-
llaçar Meyrueis i Nant en una etapa (50km 
i +1000m de desnivell), estalviant-nos 
l’anada i tornada a Millau.

Els accessos amb tren a Millau són relati-
vament fàcils, encara que cal invertir fo-
rça hores per arribar-hi. El retorn des de 
Castelnaudary és més fàcil, amb molta fre-
qüència de trens.

La ruta acumula 290km i 6700m de des-
nivell, majoritàriament per pistes. Hem 
fet alguns senders fàcils i trams curts per 
carretera. Es tracta d’una ruta fàcil, sense 
grans desnivells i sense descensos de difi-
cultat. 

En general aquesta segona part la trobarem 
molt més despoblada i amb pocs comerços 
i allotjaments, el que obliga a traçar la ruta 
en funció dels serveis que hem trobat dis-
ponibles. La temporada és curta i a finals 
d’agost ja hem trobat molts serveis tancats. 
Tota la ruta es manté relativament alta, per 
sobre dels 700m d’altitud, amb molt bosc i 
uns quants indrets per fer un bany.

Es respira història per tot arreu i la major 
part dels pobles encara conserven un aire 
antic (i despoblat).

Travessa del Massís Central Francès en BTT



18 MAI ENRERA agost 2017

Etapa una mica dura pel desnivell acumulat, 
encara que sense cap pendent intractable... 
El recorregut bàsicament per boscos, passa 
per diversos poblets petits i masos aïllats. 
No trobarem comerços ni establiments. 
Rieu et Montagne és un complex turístic 
amb càmpings i bungalows ubicat a la riba 
del llac Laouzas, un lloc agradable, sobretot 
fora de temporada.

Etapa fàcil que fem el mateix dia de 
l’aproximació amb tren. Des de Millau es 
puja a la Causse (altiplà) de Larzac (Parc Na-
tural Regional de les Grands Causses) Nant 
és un petit poble pintoresc a la riba del riu 
Dourbie on es pot fer un bany. Hi ha come-
rços i diversos allotjaments, nosaltres anem a 
una Gite d’Etape als afores del poble. Es fa 
inevitable la compra de formatge dels veïns...

2 Etapa
Ceilhes-et-Rocozels - Rieu et Montagne 51km 

+1700 -1200m

1 Etapa
Larzac – Nant  35km +650m -500m

Boscos a la zona 
del Dourdon
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La ruta va en direcció sud seguint part del 
GR-71 i passa per dos indrets destacables: 
la Gruta de l’Abeil, amb un riu subterrani 
visitable i La Couvertoirade un poble em-
murallat, que gaudeix del reconeixement 
com un dels pobles més bonics de França, 
poble templari i l’orde de l’Hospital. A 
Ceilhes-et-Rocozels trobarem algun res-
taurant i un càmping a la riba del llac.

3 Etapa
Etapa 2 Nant - Ceilhes-et-Rocozels  50km 

+700m -850m

Etapa de paisatge variat, combinat de boscos i 
camps de conreu, seguirem a estones el camí 
de Sant Jaume i el GR-7, aquest per la zona 
de la muntanya de Somail que puja fins els 
1000m, per després baixar fins a La Bastide. 
Labastide-Rouairoux és un poble que no ha 
paït bé la reconversió econòmica a partir de 
la retirada de la indústria del tèxtil, molts co-
merços tancats i una sensació de poble de pas. 
Té un museu del tèxtil força interessant. La 
Gite on hem dormit podríem dir que era cu-
riosa, per no dir un xic atrotinada, el precari 
estat de salut de la mestressa, ja gran, ha fet 
que ens hi posem a cuinar el sopar per nosal-
tres i la resta d’hostes...

4 Etapa
Rieu et Montagne- La Bastide 48km 

+1250m  -1650m
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Travessa Massís Central Francès en BTT

Aquesta etapa també segueix un bon tram del GR-7 i 
puja fins al punt més alt de tota la ruta, el Portal de Nora 
a 1150m. Recorregut amb boscos principalment. Du-
rant tota l’etapa només pasem per un poble, sense botiga 
ni cap servei. Les Montagnès és un petit centre turístic 
amb un llac i activitats esportives diverses, també té dos 
restaurants i hi ha uns pocs bungalows per allotjar-se. 
Estar fora de temporada ha facilitat trobar lloc.

La darrera etapa recorre gairebé íntegrament el GR-7. 
Amb força descens, el recorregut deixa definitivament 
la muntanya Negra per entrar a la depressió entre el 
Massís Central i els Pirineus. La ruta és força variada, 
tant pel paisatge com pel tipus de camí: senders, pistes, 
carreteres locals. Fins i tot hi ha un tram de via ver-
da a l’alçada del llac de Cammazes. L’estany de Lampi 
neuf és la darrera oportunitat per fer un bany abans de 
baixar a la plana.

La travessa complerta del Massís Central Francès des 
de Clermont-Ferrand fins a Castelnaudary té 760km i 
17.800m de desnivell acumulat. És recomanable fer-la 
en 14 dies, per poder gaudir del paisatge, els pobles i 
la gastronomia.

5 Etapa
La Bastide - Les Montagnès 40km +1450m  

-1200m

6 Etapa
Les Montagnès. – Castelnaudary  65km +1000 

-1500m

La Couvertoirade

 Les Baumes, Causse 
de Larzac

Creu de Terme, 
Millau al Fons
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I EL SOMNI DE PUJAR L’STOK 
KANGRI (6.153 m) ES FÉU REALITAT!
TEXT I FOTOGRAFIES TONI VIVES I ROIG

Conversa real l’11 d’agost de 2016 dins la tenda (s’escolten les gotes de pluja a la tela): 

-Em sembla... em sembla que ho tenim clar. Tu què n’opines, Joan?- diu en Felip.
-De què?- Contesta Joan.
-De demà... Com ho tenim?-
-Esperem que bé... falta... mmm, unes deu o onze hores... espero que hi hagi un canvi 
radical a bé!- respon un optimista Joan.
-Doncs bueno... almenys que no foti... aquesta pluja que està fotent; perquè si no merda!-

Les esperances d’en Joan es compleixen. Sortim de la tenda menjador a les 0:30 de la 
matinada. Ja no plou!
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Havíem fet una bona aclimatació però poc or-
todoxa, ja que va consistir a recórrer diversos 
monestirs budistes amb suggestius noms: Shey, 
Thiksey, Hemis i Spituk, o el castell de Tsemo . 
El fet és que el Ladakh, a l’estat indi de Jammu i 
Kaixmir, es troba a gran altura; Leh, la capital està 
per sobre els 3.500 m. Això va suposar que durant 
uns quants dies pujàvem i baixàvem sempre per 
una cota elevada, arribant fins a quasi els 3.800 m 
i tornàvem a dormir a l’hotel a Leh, amb la como-
ditat que això suposava.

El Ladakh és anomenat el “Petit Tibet”, és com 
una illa del budisme lamaista encaixonada entre 
les majories hinduista i islàmica que hi ha a l’Índia. 
Està situat a l’extrem nord-est del sub-continent 
indi. Durant les visites vàrem poder admirar tota 
la simbologia de la religió tàntrica: gompes, xor-
tens, camins de pregària, molinets d’oració.

L’estructura monàstica representa encara la base 
de l’organització social del Ladakh, mostrant les 
semblances amb el veí Tibet, tant per arrels his-
tòriques, ètniques i culturals. I el millor és que 
l’estat dels edificis i els entorns monàstics estaven 
resplendents; hi havia un motiu: vàrem coincidir 
amb la visita del Dalai Lama al Ladakh. El màxim 
representant del poder espiritual i temporal del 
budisme és admirat i venerat per la gent ladakhí i 
per això, pels llocs on havia de passar ell la neteja 
era absoluta (si et sorties del seu recorregut, ja era 
una altra cosa!).

La tria de l’Stok Kangri com a objectiu a pujar te-
nia diversos motius. Arribar al camp base és de fà-
cil accés; es pot pujar en pocs dies i aquesta zona 
de l’Himàlaia queda protegida del monsó estiuenc; 
la dificultat per assolir el cim, malgrat l’altura, és 
moderada; a més, feia temps que en els viatges del 
conveni CEG-Muztag no anàvem a l’Himàlaia. 
També va pesar molt en l’elecció de l’Stok Kangri 
el fet que l’estructura del viatge permetia que tant 
els expedicionaris com els acompanyants que no 
feien muntanya poguessin gaudir plegats els dies 
d’aclimatació. A més, en acabar l’ascensió ambdós 
grups ens podíem reunir de nou per fer una mica 
de turisme pels llocs més emblemàtics del Rajasthan 
indi.

La pujada cap al camp base l’havíem iniciat el 9 
d’agost. El punt de sortida és el poble d’Stok (3.597 
m), accessible en cotxe i situat només a uns 15 km de 
Leh. Ens posem en marxa acompanyats d’en Ten-
sing, el que ens fa de guia d’aproximació i dirigeix el 
camp base. També surt una caravana de cavalls que 
carrega tot l’equipatge necessari per a l’expedició. 
El camí, situat dins del Parc nacional de Hemis, és 
agradable i s’enfila a poc a poc seguint el riu Stok. 
Pas a pas guanyem alçada, cap a la meitat de l’etapa 
el riu s’engorja i ens cal sortir de la riba per passar 
un coll profusament adornat de banderoles d’oració. 
Retrobem el riu i l’hem de travessar diverses vega-
des, fent equilibris per no sucar els peus. I així, en 
unes quatre hores ens situem a Manikarmo (4.390 
m), lloc on ja trobem les tendes plantades. 

Els colls sempre estan plens 
de banderes d’oració
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La nova jornada és curta, no arriba als 4 km i 
s’enfila fins als 4.972 m, emplaçament del camp 
base. Sempre a pas lent, assolim aquest indret on 
ja trobem el nostre campament, amb la seva ten-
da menjador, tendes WC i les personals de dues 
places. Ben dinats i descansats fem una breu sor-
tida fins a un collet proper, a 5.120 m, des d’on 
podem observar el que ens espera fins al cim, ja 
ben visible. 

L’11 d’agost fem una curta ascensió per la rodalia 
del camp base i a la tarda ens cal amagar-nos a les 
tendes doncs comença a ploure.

Esmorzar a mitjanit no sol ser habitual, però amb 
l’esforç que ens espera, el primer repte es fer que 
ens entri algun aliment. Després, com en càmera 
lenta, a les llums dels frontals anem guanyant altu-
ra. Clareja quan entrem a la gelera de l’Stok Kan-
gri i situada a 5.418 m. El temps s’aguanta però ja 
veiem que serà una jornada mig ennuvolada. Hi 
ha força neu a la ruta  més fàcil que segueix el ves-
sant est i per això els nostres guies Nima i Furtem-
ba ens encaminen cap a l’aresta rocosa que assolim 
als 5.880 m. D’allà al cim cal anar amb cura, l’aresta 
és estreta, descomposta i amb trams de neu.

A les 9:36 assolim el cim. Ha estat dur, però tot el 
que se sent al fer realitat el projecte no es pot narrar 
en aquest escrit!

Del CEG: Josep Pérez, Joan Pera, Felip 
Cabrera,Josep Palomar, Eduard Aguirre, Ricard 
Sastre, Fede Lanzaco, Neus Vives i Toni Vives.
Anton Lopez de Reus i Àngels Oller de Vic.

Expedició a l’Stok Kangri

Vesant oest de 
l’Stok Kangri
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Arribant a 
l’aresta



26 MAI ENRERA agost 2017

Clubexcursionistadegracia Esquí de muntanya pel Col de Lers, ruta A del 
Cicle de sortides. @cegesqui #esquidemuntanya

Clubexcursionistadegracia Pic de Posets, 3375m sortida de cicle Alta Muntanya del CEG

Pessics d’Instagram
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Clubexcursionistadegracia Sortida de cicle de btt a Collsacabra, cim 
de Rocallarga.

Clubexcursionistadegracia Sortida de cicle d’Alta Muntanya punta del Sabre 
3136m i Gran Bachimala 3177m #cegmuntanya

Pessics d’Instagram



28 MAI ENRERA agost 2017

lala.lasheras No tens por de la foscor Jo jugo amb la foscor per donar-li llum a 
la meva vida #sensefiltres #espeleologia #llumiombres #contrallum

mountain_rachel #GrandVallon#cegesqui#skimo#valfrejus#alps2017#friends 
#roadtohalfmarathon#enjoyinglifetime

Pessics d’Instagram
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Ricardmartinezm Jugant després de la nevada a Bayasse a l’Ubaye. Parc Nacional del Mercantour.

Rugimidiman Curs Gie espeleo amb el delta de fons...

Pessics d’Instagram
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La Noguera Pallaresa a la Vall de 
Montgarri, el Camí de la llibertat 
entre el Pallars i l’Aran.
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El camí de la llibertat

El camí de la llibertat
TEXT I FOTOGRAFIES HÈCTOR ALONSO

Neva. Matinada fosca al Pallars. 

Un grup d’una dotzena d’homes, dones, nens, an-
cians, arrosseguen els peus entre la neu, exhausts, 
morts de fred i de por. Ningú parla. Ni un so, ni 
un gemec, fins el fet de respirar miren de contenir. 
Vesteixen abrics i sabates de ciutat, tenen els peus 
xops i mig congelats, els rostres miren al voltant 
desorientats,  malgrat els ulls acostumats a la foscor 
després d’hores de nit- travessant la muntanya més 
agresta. Tot els és nou, tot és esquerp. Pedra i neu, 
neu i pedra, avetars, arrels, una passa i després una 
altra. 

No poden més. Els avis i els infants estan a punt de 
defallir, els altres miren d’ajudar-los, d’estirar-los, 
d’empènyer-los. El passador, al davant, carrega un 
menut a l’esquena, i mira de donar pressa a la resta, 
dóna mans als passos difícils, és atent a qualsevol 
brogit, qualsevol fressa, al camí, als sons i clarors 
que puguin arribar de la vall...

Arriben a una borda entre Montgarri i Alòs quan 
encara és fosc. Miraran de dormir un parell d’hores, 
els grans no poden més, els nens no tenen esma ni 
per plorar.       
  
La filla del passador ha deixat una mica de menjar 
amagat sota unes pedres, que el passador ja sabrà 
trobar, i miraran de donar-se una mica d’escalfor 
dins la borda, sense ni tan sols encendre foc, no si-
gui que la Guàrdia Civil vegi el fum, s’arreceraran 
els uns contra els altres.
 
Si la Guàrdia Civil els troba ja han begut oli, els tor-
naran a enviar a França, on els jueus són internats a 
camps i deportats cap a l’est. Ningú sap que en fan 

de tants jueus en trens cap a Polònia, Àustria o l’est 
d’Alemanya, però els rumors comencen a córrer, i 
cap jueu es vol quedar sota el règim de Vichy, espe-
rant a ser detinguts i assassinats.

Clar que, a l’altra banda de la frontera el perill no 
s’ha acabat. El Pirineu no és el paradís dels esports 
de muntanya, ni el racó de pau d’aquells que volen 
uns dies prop de la natura.

El Pirineu dels 40 és misèria, gana i fred. De l’Aran 
només es pot sortir per la carretera del Port de Vie-
lha, a més de 2.400 metres, per Montgarri o per la 
Bonaigua, i a l’hivern queda gairebé aïllada. De Be-
nasc només es pot sortir per la carretera de Graus 
que sovint queda tallada tot l’hivern o per l’Aran. 
De l’Alt Àneu es pot trigar tot un dia de males pistes 
i carreteres fins a Barcelona. Franco està construint 
amb presses i mà d’obra esclava de presos republi-
cans el Túnel de Vielha, per mirar d’assegurar les 
valls pirinenques que són un vesper de maquis, con-
nectats amb la ‘Résistance’. A banda i banda de la 
frontera lluiten com poden contra el feixisme. 

La Guàrdia Civil, vigila la frontera de la postguerra, 
afusella i envia al garrot vil maquis. Tortura, deté i 
deporta, però els passadors de jueus pateixen tanta 
misèria que se la juguen per uns duros i perquè al 
Pirineu la guerra ha estat terrible i són gent acos-
tumada a resistir-ho tot. No els doblegaran tan fà-
cilment. A Montgarri, a Les, a Alòs, a Vielha, els 
veïns amaguen jueus a casa o a cabanes. Pastors que 
es coneixen les bordes i els camins, i que ajuden als 
desgraciats que fugen esperitats d’Europa amb tot 
el que els queda a sobre, un gec, i el que han po-
gut arreplegar convertit en or i joies. Són un poble 
acostumat a la diàspora, a fugir i a ser perseguits.
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El camí de la llibertat

El camí de la llibertat no s’acaba a Vielha o Alòs 
d’Isil. Hauran de fugir fins a Sort, esquivant la 
Guàrdia Civil; mirar d’arribar a Barcelona o a Ma-
drid, on amagar-se entre la multitud; buscar pa-
pers per poder adquirir un passatge cap Amèrica, 
Anglaterra o Palestina des de Vigo, La Corunya o 
Portugal; amb submarins d’un bàndol i l’altre en-
fonsant vaixells a tots els oceans...   

Bielinsky. Guita. Henle. Kapleman. Zomerplaag. 
Slomovics. Lewiner. Vermes. Theodor. Alguns 
dels jueus que van fugir pel Camí de la llibertat al 
Pirineu.

Rogalle. Peremartí. Rodríguez. Rieu. Vidal. Al-
guns dels passadors que ajudaven els jueus.

Noms. Ara que cada cop queden més lluny les atro-
citats del feixisme i que reneixen amb força racisme 
i xenofòbia a Europa i al món, que ens arriben refu-
giats, que les guerres no s’acaben. Persones.

Hi ha cinc Camins de la llibertat al Pirineu, degu-
dament marcats, recuperats a partir del 2013.
Els camins són transitables tot l’any, tot i que a 
l’hivern hi trobarem neu i condicions d’alta mun-
tanya. A l’hivern es poden seguir amb esquís de 
muntanya a la majoria dels seus trams, per zones 
d’alt interès natural. 

Podeu trobar més informació a http://www.perse-
guitsisalvats.cat/
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LEOPOLDO PANERO I MÀRIUS 
TORRES, POETES EMPARELLATS
TEXT CARLES ALBESA I RIBA

Panero i Torres
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Els dos eren coetanis. El lleonès Leopoldo Panero, 
havia nascut a Astorga el 1909, un any abans que 
el català Màrius Torres a Lleida. Si ara els empa-
rello, és per les circumstàncies paral·leles de salut, 
reclusió sanitària i enamorament que visqueren 
en una etapa de la seva vida i per la repercussió 
que tingueren en les respectives obres  poètiques. 
Ambdós, malalts de tuberculosi pulmonar, in-
gressaren a sengles sanatoris; Panero la tardor del 
1929 al Real Sanatorio del Guadarrama, a l’indret 
de la Cuerda de las Cabrillas, pròxim a Navace-
rrada, d’on sortí guarit vuit mesos més tard. To-
rres ingressà el desembre de 1935 al sanatori de 
Puigolena, als Cingles de Bertí, pròxim a Sant 
Quirze Safaja, on morí després d’una estada de 
set anys.

La relació amorosa de Panero amb una malalta 
del sanatori, Joaquina Marquez, que morí poc 
després, i la de Torres amb Mercè Figueras (la 
Mahalta dels seus versos), que li sobrevisqué tren-
ta-quatre anys, és molt present en l’obra dels dos 
autors i especialment en la sèrie de versos a Ma-
halta de Torres i en el primer llibre de Panero, 
Versos al Guadarrama, publicat el 1945, si bé es-
crit en bona part durant la reclusió al sanatori.

La neu, immaculada però freda, és una imatge 
que els dos enamorats coincideixen a evocar, me-
tàfora evident de les seves relacions amoroses.

 Escriu Panero:

¡Dejad que llene mis manos
    de nieve para tccarla!

    ¡Dejad que sienta la muerte
    como la lluvia a la cara!

    Dejad la muerte conmigo;
    la muerte rota en el alma
    Dejad volar mi alegria.

    Dejad que vuele. Dejadla.

    Joaquina, Joaquina Marquez,
    hecha de viento y de gracia:

    nieve perpetua del sueño.
    Nombre y milagros del agua.  

    

 I Torres:
    Com la neu de l’abril, tan freda i tan fina,
    com la neu de l’abril, plomissall de seda,

    trèmul abril nevat!, la terra s’inclina
    com l’olor d’abril!, tan fina i tan freda.

    Última neu d’enguany, ala blanca i rosa
    caient poc a poc sobre cada branca
    del jardí clausurat i sobre la llosa

    dels meus somnis d’amor, ala rosa i blanca!

    ¿Qui sap si aquesta neu alta i olorosa
    trencaria la llosa de marbre, Mahalta?

    Però els teus ulls només reflecteixen, confosa,
    la soledat del cel tremolosa i alta.

Ambdós visqueren situacions paral·leles, si bé no 
coincidents en durada, resolució,  ni cronològi-
cament. Reclosos en les que un altre col·lega seu, 
Antonio Machado, qualificà de “mansiones de 
noche larga y fiebre lenta”, els sis anys que se-
parà l’ingrés dels dos malalts féu que la sublevació 
militar, origen de la guerra civil de 1936-39,  els 
trobés en circumstàncies ben diferents.

Torres, identificat amb les idees de l’esquerra ca-
talanista, que compartia amb la seva família, feia 
mig any que romania al sanatori de Puigolena, 
sotmès al que anomenà una odiosa inutilitat, 
mentre el seu germà i altres amics defensaven 
amb les armes els ideals comuns.

Panero, inicialment detingut a Leon pels revol-
tats i alliberat gràcies a les influències de la mare, 
s’incorporà a l’exèrcit franquista, s’afilià al partit 
de Falange Española, esdevingué un dels seus 
“poetes oficials” i a la postguerra ocupà càrrecs de 
gestió cultural del nou règim. 

Cap dels dos poetes no arribà a saber de l’existència 
de l’altre, si bé la participació de Panero, ideolò-
gicament més obert, al Congreso de Poesia de 
Segovia de l’any 1952, la primera trobada de 
després de la guerra de poetes de distintes llen-
gües peninsulars, en què Carlos (sic) Riba dictà 
una conferència sobre Un siglo de renacimiento li-
terario en Cataluña, potser li permeté albirar una 

Panero i Torres
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Panero i Torres

realitat que desconeixia o potser no havia volgut 
conèixer abans.

L’obra poètica de Torres no estigué a l’abast dels 
lectors del seu país fins a l’any 1950, en què és 
publicà una segona edició a Barcelona, tres anys 
després de la primera, apareguda a Mèxic a cà-
rrec del seu amic Joan Sales,  que hi residia exiliat. 
Des d’aleshores ha estat creixent l’atenció que la 
seva poesia ha merescut als estudiosos i la devoció 
que ha provocat entre els seus lectors, cada vega-
da més nombrosos. Pel que fa al “Gràcia” recor-
daré que la Secció Cultural li dedica una sessió 
d’homenatge coincidint amb el centenari del seu 
naixement.  

Quant a Panero, la seva personalitat poètica, tam-
bé força valorada, s’ha vist ultrapassada per la pro-
jecció d’una pel·lícula que dirigí Jaime Chávarri i 
s’estrenà l’any 1976 amb ell títol de El desencanto. 
Catorze anys després de la mort del lleonès, la seva  
vídua i els tres fills, dos dels quals també poetes, 
protagonitzaren un documental que reflectia 
com era la família de Panero en plena desinte-
gració del franquisme, una família acomodada i 
intel·lectual, però també desmembrada i autori-
tària, en la qual la figura del pare continuava pe-
sant implacablement després de mort. La vídua i 
els fills hi narraven vivències, s’entrecreuaven re-
cords i no desaprofitaren l’ocasió per fer-se retrets 
pendents.

Crec que hi ha, encara, un altre motiu per empa-
rellar Panero i Torres. El nexe és la presència de 
la muntanya en alguns dels seus poemes. 

Tinc dos llibres al davant: La muntanya en la 
poesia española contemporánea. Antología. Selec-
ción y prólogo de Miguel d’Ors. (Ediciones In-
ternacionales Universitarias. Barcelona, 1996) i 
Antologia de la poesia de muntanya de Josep Fatjó i 
Gené (Editorial Monflorit. Cerdanyola del Vallès, 
2011).

D’Ors, al llarg de 479 pàgines reprodueix poe-
mes en llengua castellana de prop d’un centenar 
d’autors, alguns -diu- admiradors de les mun-
tanyes des de lluny, d’altres capbussant-se en la 
seva màgia, ja sigui com a tranquils caminants 
més o menys meditabunds, ja sigui amb un cap-
teniment esportiu, que no exclou, necessària-
ment, una sensibilitat estètica.

Leopoldo Panero és un d’aquests autors inclosos a 
l’antologia, per cert  força àmpliament. Escriu en 
un dels seus poemes:

Camino del Guadarrama,
nieve fina de febrero, 
y a la orilla de la tarde

    el pino verde en el viento.

¡Nieve delgada del monte,
rodada en los ventisqueros;
mi amiga, mi dulce amiga,         
te ve con sus ojos negros!

Te ve con sus ojos claros; 
    te ve como yo te veo,

    camino del Guadarrama,
    siempre tan cerca y tan lejos.

Sanatori de 
Puigolena
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    Camino del Gaudarrams.
    la flor azul del romero, 

    y en la penumbra del bosque
    las aguas claras corriendo.

    ¡Las aguas claras un dia
    se volvieron turbias luego,
    y el viento cortó los tallos
    silenciosos del recuerdo!

    Camino del Guasdarrama,
    camino largo del sueño,

    entre el frescor de la nieve
    te busco, mas no te encuentro.

    El viento cortó los tallos
    de la esperanza en silencio,
    y van mis pies caminando
    sin encontrar el sendero.

    Camino del Guadarrama,
    la triste altura del cielo,

    y entre el rumor de las hojas
    la soledad de mi pecho.

    ¡El viento cortó los tallos
    y brota tu aroma dentro!
    Camino del Guadarrama

    tengo esta pena que tengo.
 

L’antologia de Fatjó dedica 261 pàgines a poc més 
d’una cinquantena d’autors en llengua catalana, en-
tre els quals alguns excursionistes desconeguts en el 
món poètic, però amb composicions força dignes.

De Màrius Torres hi inclou el “Camí de Sant 
Maurici” (que vaig reproduir al núm. 460 de Mai 
Enrera, pàg. 23),  i la primera part de “Tarda i 
vespre”, que diu així:

A la Mercè 

    Un captard d’octubre, silenciós i clar,
    jo vaig lluny, sol, potser cantant, boscos enllà.
    L’aire, ardent com un vi, perfumat de resina,

    m’infon una alegria serena i cristal·lina.
     Caminar, voluptat de caminar...

    En un retomb, enlluernat de tanta altura,
    descobreixo, ondulant en la llum, la planura,
    vasta i humana terra retallada als meus peus,

    d’estepes, de camins, de poblets, de conreus...
     L’home coneix la seva envergadura

    cara a cara amb la glòria dels amples horit-
zons.

    Davant la planta immensa, que té una boira al 
fons

    com la que vela els llunyedars de la memòria,
    la meva ascensió pren un gust de victòria,
     s’expandeixen els meus batecs pregons,

    i en el sol que tramunta una flàmula em crida
    a pujar més enlaire, fiat en l’embranzida

    de l’esperit tan vertiginosament tens!
    El silenci es deposa com un fluid massa dens;

     l’ombra neix als fondals, amorosida;

    però dins meu s’eleva un ardor de matí
    ple de força, d’orgull, de futur, de destí.
    Ah, calma de l’espai, majestuosa i viva!

    Si jo pogués estrènyer’t com una amant cap-
tiva!

     Em sento fet per un amor així.

  Llàstima que hi ometi el sonet  “Dalt del cim”, 
que  clourà el present article:

    Caminàvem amb una lleugeresa divina
    entre paisatges dòcils. Vells arbres reverdits
    ens ombrejaven. Prats gerdíssims i florits

    refeien per nosaltres la catifa més fina.

    Un etern pleniluni durant les nostres nits
    clarejà. Caminàrem llarg temps. Jo no sé 

quina
    misteriosa llum ens guià en la boirina

    per la vall ascendent on tots els meus oblits

    revenien. Del cim, als nostres peus estesa,
    la vall ens feia vèrtig. La baixa posta encesa

    barrejava la pompa, el safir i la mel.

    I va prendre’m llavors una follia estranya
    i no veia res més, en tota la muntanya,

    que tu sola, jacent entre un penyal i el cel. 

Panero i Torres
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Entrevista a la Maria Dolors Làzaro i Palau

Entrevista

TEXT RICARD MARTÍNEZ

Ens trobem al seu taller del carrer Pàdua, la 
Dolors, l’Albert Balanzà, director de l’Independent 
de Gràcia i jo mateix. Hem decidit que hi ha uns 
quants motius per fer-li una entrevista, el més 
recent és el nomenament per rebre la Medalla 
d’Honor de Barcelona. Però n’hi ha d’altres, la 
Dolors Làzaro ha dirigit aquesta revista durant 
14 anys, mantenint viva la publicació. La Dolors 
Làzaro és una dona enèrgica i vital, formada a 
l’escola Suïssa, amb l’arqueologia i la cultura com 

a passió i el CEG al cor. 

Dolors, quants anys portaves dirigint i fent 
possible el Mai Enrera ?
Cal dir que no ho he fet sola, molts companys m’han 
ajudat, però és veritat que sempre cal que algú estiri 
el carro i així he estat 14 anys dirigint la revista. El 
Mai Enrera és la publicació degana de Gràcia i no 
ens podíem permetre que desaparegués, ni per Grà-
cia, ni per l’Excursionisme ni pel CEG.

Ets sòcia des de...?
Oficialment des dels 18 anys, en aquella època no 
es podien fer socis els menors d’edat, però des de 
ben petita ja vaig formar part del club, les activi-
tats i excursions que s’hi feien.

Efectivament ets la 11a sòcia més antiga del 
Club...

És clar, vaig néixer el desembre del 1934 i de 
poc que no ho expliquem... el gener del 1938 
durant el bombardeig dels Feixistes Italians 
amics de Franco, una bomba va caure sobre 
casa nostra de la Travessera i la va destrossar, 
això va fer que ens traslladéssim a viure al ca-
rrer Verdi. Va provocar molts morts aquell 
bombardeig i Itàlia no ha demanat mai perdó, 
tinguem memòria.

Quan entrem al club a la sala ens trobem una 
gran pedra, ens pots dir l’origen ?
Aquesta peça prové de les restes d’un temple 
romà que hi havia al carrer Quevedo, forma part 
del patrimoni arqueològic del CEG, tot recor-
dant que vam crear una secció d’arqueologia que 
depenia del Museu Arqueològic de Barcelona i 
vam fer una gran tasca en diverses escavacions: 
Forn Ibèric de Sant Adjutori, Les Mines de Gavà, 
Sant Just Desvern o la Cova Negra de Sant Cu-
gat, entre d’altres.
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Entrevista

El CEG una secció d’arqueologia ?
L’Arqueologia es deu a l’excursionisme fins que 
l’any 1986 les administracions passen a contro-
lar la situació i protegir els jaciments, obligant a 
tenir titulació per poder accedir-hi. Els amateurs 
vam quedar exclosos però va ser una bona deci-
sió. D’aquí que em vaig fer arqueòloga i encara hi 
treballo al jaciment de Prats de Rei.

Explica’ns què més has fet al club ?
Vaig ser Vicepresidenta del Club durant quatre 
anys i he portat la secció Cultural durant quasi 
bé 20 anys. També vaig ser membre activa de la 
secció d’acampada. Al Club he dedicat amb en-
tusiasme el meu temps, rebent l’amistat de com-
panys inoblidables, alguns d’ells ja desapareguts. 
Per a mi el Club i la muntanya sempre ha estat un 
lloc on fer amics i trobar-te amb ells. 

Però no només t’has dedicat al Club, oi ?
Nooo !! No paro quieta... sóc membre de la 
Comissió Mossèn Cinto Verdaguer, membre 
del Memorial 1714,  vaig ser vicepresidenta del 
CAOC (Centre d’agermanament Occitano-Ca-
talà) i vicepresidenta de l’Institut per a la Projec-
ció exterior de la Cultura Catalana...i sòcia fun-
dadora de la Societat Catalana d’Arqueologia. 
Ahh !! m’oblidava del nostre Taller d’Història, dic 
nostre perquè és de Gràcia...

La Dolors de ben petita al 
Campament General 
a Terrassa el 1936

I professionalment i la família... ?
El 1974 vaig fundar una escola de Pintura, dibuix 
i ceràmica al carrer Verdi, d’aquí que vaig formar 
part dels Artesans de Gràcia. Després vaig seguir 
amb l’empresa familiar Vidres Castellà. I la famí-
lia ves que han de dir, que els hi sembla molt bé, 
tinc 5 filles, 9 nets i 2 besnéts, imagina’t !!

I tot això fins quan ?
No penso deixar-ho mai !!
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Al fil de l’aresta, 
amb els Astazú 
al fons.

Retorn a Pique Longue
TEXT I FOTOGRAFIES JOAN ALARCÓN

Relats de muntanya
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La primera vegada que vaig escoltar aquesta pa-
raula, Pique Longue, va ésser al cap de poc temps 
de pertànyer al Grup Especial d’Escalada del Club. 
En el Butlletí Social del Club de novembre del 
1964 el nostre company Joan Coll ens assaben-
tava de la seva ascensió a aquesta muntanya per 
la via clàssica Barrió-Bellocq, junt amb en Josep 
Paytubí i en Enric Fornieles. Una de les funcions 
que compleixen les narracions dels escaladors que 
ens han precedit és que ens permeten de marcar-
nos-en uns objectius més o menys llunyans que 
ens conduiran amb pas segur a la seva consecu-
ció. Pique Longue, Vignemale, Vinhamala tres 
noms per a una muntanya amb una fantàstica i 
mítica paret de 800 metres de D Superior.

El pas dels anys i la visita a altres muntanyes 
més properes, a causa de no tenir vehicle pro-
pi, relegaren a l’oblit aquest massís. No fou fins 
a l’any 1975 que de retirada de Chamonix i amb 
una combinació de transports molt complicada 
(en automòbil fins a Narbona; tren fins a Lour-
des; tren fins a Pierrefitte-Nestalas; autocar fins a 
Cauterets; taxi fins a Pont d’Espagne i telecadira 
pel camí del llac de Gaube). S’ha de tenir afició! El 
premi a tot això es reflectí aconseguint el reguit-
zell de tres mils des del Petit Vignemale fins al 
Cerbillona. L’endemà aconseguirem el Petit Vig-
nemale per l’Esperó Cornelius. La retirada de la 
zona no fou menys laboriosa que l’arribada, des-
cens per la vall d’Ara fins al Pont dels Navarresos 
i després combinació de diversos autobusos fins a 
Barcelona. Premi a la constància!

Un nou contacte amb el massís fou el 1983, 
aquesta vegada vàrem intentar la via clàssica. 
Abans de sortir de Barcelona es va incendiar la 
part elèctrica del cotxe del Sergi i el viatge el vam 
fer en el meu sis-cents, amb aproximació per la 
vall d’Ara i bivac prop de la glacera. L’ascensió 
sense cap complicació no la vam acabar per man-
ca de temps i ens varen mancar els darrers quatre 
llargs de corda per a fer cim. La nit ens va agafar 
baixant per l’aresta de Gaube amb un empatx de 
vint tirades per aquesta superba paret.

Fins al 2014 les moltes xerrades entre companys 
no semblaven fructificar. Moltes vegades els esca-
ladors com qualsevol persona vivim una mica de 
les glòries del passat sense percebre que el temps 
passa inexorablement per a tothom. En algunes 
reunions entre companys quan sortia el tema 
Pirineu i acabava sortint la «clàssica a la Pique 
Longue» els que l’havíem fet no deixàvem de fer 
l’elogi del marc incomparable on es desenvolupa 
l’ascensió, la severitat de la paret, el gaudiment 
dels llargs de corda... fet que engrescava sobretot 
a en Jaume que ràpidament intentà convèncer 
a un amic seu per a intentar-la. Malgrat l’intent 
d’escalar la Pique, el temps passava i en Jaume va 
acabar admetent que amb el seu amic no aniria 
mai a escalar aquella muntanya. Unes setmanes 
més tard i després de meditar-ho molt bé em vaig 
oferir a fer cordada amb ell. Dit i fet el 22 de juliol 
del 2014, dia laborable, sortíem de Barcelona cap 
al Vignemale. L’aproximació la farem pel túnel 
de Bielsa, baixarem fins Arreau on iniciarem la 
pujada al port d’Aspin (1489 m.) primer, i després 
el Tourmalet (2115 m.) ports de muntanya mí-
tics on moltes vegades es desenvolupa el Tour de 
France. La pujada a aquest darrer port ens mos-
trarà els preparatius dels afeccionats al ciclisme 
agafant lloc per l’endemà, data de pas de la cursa. 
Tot un espectacle, totes les voreres de la carrete-
ra ocupades per les caravanes col·locant-les una 
al costat de les altres, muntant les taules i prepa-
rant-se per fruir dels breus moments de pas dels 
corredors, però, segurament tots els preparatius 
i estada els compensa. Arribem dalt del port on 
un vent fred ens rep, aquí el canvi del paisatge és 
molt marcat, passem de les valls verdes i arbrades 
a les muntanyes punxegudes i rocalloses. En es-
pectacular i bonica baixada ens situem al conegut 
poble de Luz-Saint Sauveur, lloc on moltes vega-
des hem estiuejat, i des d’allà després de superar 
cauterets, en pocs quilòmetres de pujada arribem 
al pàrquing de Pont d’Espagne. Ens anem can-
viant de roba i repassem el poc material que por-
tarem, les cordes de 60 metres les hem canviades 
per dues de 45 metres molt més operatives al Pi-
rineu i en cas de retirada d’acord amb les llargades 

Relats de muntanya
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dels ràpels. Una vegada assegurats que portem el 
més imprescindible ens dirigim al telecadira que 
ens portarà fins al llac de Gaube. Allí aprofitem 
per reservar lloc en el refugi d’Oullettes de Gau-
be, ja que la zona és molt visitada en aquest setè 
mes de l’any. Dues hores de pujada a bon ritme 
ens caldran per arribar al refugi, acompanyats 
d’una intensa boira i canvi de temperatura la da-
rrera part del camí. Som els darrers en arribar al 
refugi, aquest està ple de gom a gom i ens dirigim 
a la guarda per a fer la pernoctació i assabentar-
nos de la previsió del temps i altres particula-
ritats. El temps sembla que serà bo, però, hi ha 
alguna possibilitat que pugui ploure al migdia. 
L’itinerari que hem escollit, la Barrio-Bellocq, té 
com a problema la retirada en cas de mal temps i 
això sempre és un factor a tenir en compte. Men-
tre sopem, ens crida l’atenció un personatge amb 
una llarga trena canosa amb una cinta en el front 
i que a primera vista prendríem per un indi. Sense 
donar-li més importància que el comentari amb 
el company, ens retirem a descansar.

Les quatre de la matinada, toca aixecar-se. Som 
els primers a arribar al menjador, allà dues safates 
ens esperen, davant del dubte espero que arribi 
el company preparant el material. Segons sem-
bla, també hi ha un altre grup que s’ha aixecat a 
la mateixa hora i em trobo amb un muntanyenc 
que està preparant el material per a sortir, no el 
reconec. Esbrinat quina safata és la nostra, esmor-
zem ràpidament i sortim, encara de nit i frontal 
al cap, per a cercar el pas per entre el laberint de 
petits corriols d’aigua que s’escolen de la glacera. 
La jornada serà llarga.

De mica en mica progressem entre riuets primer, 
zona rocallosa després i per acabar, quan es fa de 
dia, cercant el pas de la zona més factible de la 
glacera. Fa fred i el gel és dur, un flanqueig a la 
dreta per a tornar de nou a l’esquerra ens permet 
salvar una gran esquerda i ens atansa a la calcària 
paret. Sóc el primer a arribar a peu de via, una 
plaqueta de ferro al peu dels esquistos verds ens 
assenyala l’inici d’aquest itinerari. Mentre en Jau-

Inici de la via 
Barrio-Bellocq.

Darreres titades.

Cap el tercer gendarme.



me arriba, reconec la placa més a la dreta per la 
qual vam començar l’ascensió l’any 83 i com en 
Ramon, intentant protegir el seu progrés, posava 
uns encastadors que pocs segons després sortien 
del seu lloc i queien per la corda fins al seu as-
segurador, comportant els xirois comentaris dels 
companys. Però aquests pensaments donen pas a 
la realitat, el sol ja s’albira pel Couloir de Gaube i 
són les 7 del matí, la severitat i llargada de la paret 
m’aclapara una mica i el dubte del repte acceptat 
amb 67 anys fa que la prudència em doni un toc 
d’atenció. En aquell moment arriba en Jaume que 
també està impressionat pel marc que ens envol-
ta, ja tan a prop, d’aquesta superba paret. No hi 
ha res a pensar, ens encordem i en Jaume escomet 
el primer llarg d’ofita verda, que de la rimaia fins 
a la primera reunió marca IV-V, uns quants pi-
tons asseguren aquesta vertical tirada. La següent 
tirada la realitzo sense cap complicació i mentre 
recupero a en Jaume, veig avançar per la glace-
ra una cordada que creuant per sota del Couloir 
de Gaube es dirigeix a la Punta Chausenque de 
3.204 metres. Mentre en Jaume arriba a la reunió 
em comenta que és un tal Sabat i que va acom-
panyat d’un guia, començo a reaccionar. No me 
n’he adonat al refugi, que aquest xicot havia es-
tat del GEDE i ell pel que sembla tampoc m’ha 
reconegut! Ens cridem tot confirmant les meves 
impressions, ells van a fer l’esperó nord-est, ens 
desitgem sort i continuem la nostra ascensió. La 
Chausenque com la Pique són exclusivament 
nostres, regna un silenci que permet concentrar-
nos en superar aquesta primera part de la paret 
consistent en nou llargs de corda de II-IIIer, per 
canals i plaques que acaben quasi sempre en un 
clau vell de reunió. Quan iniciem el novè llarg de 
corda les dificultats augmenten, hem començat 
la zona dels gendarmes, aquesta i les dues tira-
des següents ens ofereixen passos de III i IV grau. 
En acabar aquests passatges anem a petar sota del 
segon gendarme. Unes bagues penjant i un so-
litari mosquetó abandonat ens estan dient que 
per guanyar temps és millor agafar l’alternativa 
de l’esquerra, dit i fet, això ens permet arribar a 
un petit collet on s’albira el desplom del tercer 

Cap el 1er. Gendarme.

Zona de plaques i canals.

Arribada del sol al couloir 
de Gaube.
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i darrer gendarme. Aquesta tirada m’ha tocat a 
mi, m’enlairo tot decidit i en arribar sota del des-
plom m’asseguro d’un clau, en un primer intent 
no aconsegueixo situar-me d’amunt d’una placa 
evident, uns segons de concentració i amb una 
incorporació decidida em situo en un flanqueig 
per la placa que em du fins a tres pitons que fan de 
reunió IV-IV sup. Dues reunions més per terreny 
fàcil, però que exigeix atenció ens situen a l’ombro 
ampli on es contempla una mena d’amfiteatre. La 
paret es veu enorme des d’aquí estant, mentre pu-
jàvem les nostres mirades seguien les evolucions 
dels nostres veïns, que amb pas lent, però segur, li 
anaven guanyant a la paret metre a metre. Estem 
tranquils, el dia és molt bo encara que algun nú-
vol taca el blau del cel. Segons els nostres comp-
tes ens queden 8 llargs de corda. Dues tirades per 
terreny agradable II-III, ens porten a l’aresta on 
comencen els famosos esquistos vermells. Men-
tre ascendim, diversos claus asseguren les darreres 
tres tirades, sembla que hagin de caure totes les 
roques on ens anem agafant, el deteriorament de 
la muntanya és espectacular. Un flanqueig a la 
dreta ens situa sota del cim de la Pique i a to-
car de l’aresta de Gaube. Per aquesta aresta vam 
baixar l’any 83 en veure que se’ns faria de nit, 
però, aquesta vegada anem decidits a completar 
aquesta ascensió. En Jaume surt recte amunt per 
a parar poc després, no s’ho veu clar, després d’un 
primer intent per la dreta i davant de la meva in-
sistència prova per sobre dels nostres caps. Encara 
que més vertical, aviat troba un clau que acaba 
de convèncer-lo que la via és per aquell pas. Els 
quatre llargs restants els enllestim sense pressa 
gaudint de la tarda que s’escola tranquil·lament. 
Encara que la graduació les marqui de II-III, la 
nostra percepció és que hi ha alguns passos un xic 
més difícils. Després del desplom final, em toca 
fer els darrers metres caminant per arribar al cim, 
són les 18,20 de la tarda, pocs minuts més tard, 
en Jaume arriba emocionat a aquest vèrtex tan 
conegut i trepitjat per ell (l’havia fet vuit vegades 
tant pel cantó de Luz com pel d’Oulettes), però, 
aquesta vegada per la ‘Gran Clàssica!’ Jo no estic 
menys emocionat que ell, 31 anys més tard he 

pogut acabar aquest bonic i exigent itinerari des-
prés d’onze hores sobre aquesta paret. Mengem 
quelcom i acabem amb l’aigua que encara ens 
queda mentre contemplem les muntanyes que 
ens envolten i comprovem que en Sabat i el seu 
guia estan sortint, per una successió d’esquistos 
verds, al vèrtex de la Chausenque. Guardem el 
material d’escalada i davallem amb precaució, per 
una forta pendent d’esquistos vermells. Arribats 
a la glacera d’Ossoue ens calcem els grampons, 
per evitar haver de fer-ho quan es faci fosc, i per 
una neu magnífica i endurida, avancem perdent 
alçada. Amb la llum diürna ja molt minvada, fem 
contacte amb en Francesc Sabat i en Jean Lo-
uis Lachêne, famós guia de Gavarnie, que és ni 
més ni menys que el pintoresc personatge amb 
la trena canosa que vam trobar al refugi. Quina 
sorpresa! Ens trobem que som uns «jovenets» que 
anem des dels 60 fins als 68 anys i que la casua-
litat ha fet que ens trobéssim en aquest racó del 
Pirineu, arribats a la cruïlla que puja cap al re-
fugi de Bayssellance tenim dues opcions: pujar 
i dormir, sense sopar al refugi i demà tornar per 
Oulettes, o continuar la vall amb els nostres com-
panys. L’oferiment d’en Jean Louis de portar-nos 
fins a Pont d’Espagne en automòbil ens fa deci-
dir, continuem el llarg i pesat camí fins al Barrage 
d’Ossoue on muntem en el vehicle del Jean. Si 
el camí a peu de baixada ha estat pesat, el viatge 
amb cotxe fins al pàrquing de Pont d’Espagne es 
fa interminable. Una vegada recuperats els nos-
tres vehicles i acomiadant-nos d’en Lechêne, que 
no es troba gaire bé, decidim tornar a Cauteret 
on en passar (0,30 de la matinada) hem vist una 
cerveseria oberta. Però ara són quarts de dues i 
ja l’han tancada, fem una darrera visita al poble i 
trobem una d’oberta. Mentre comentem aques-
ta jornada tan intensament viscuda ens regalem 
amb un parell de ràpides cerveses, petit premi per 
a compensar tants esforços esmerçats. Les dues de 
la matinada marcarà el comiat del company Sabat 
i el descens cap a l’autopista per a buscar un lloc 
per a dormir.Ascenció realitzada el 23 de juliol 
del 2014 per Jaume Sabate del A.E.Muntanya i 
Joan Alarcón del GEDE.    
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