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En l’acte 96è aniversari del CEG els protagonistes varen ser 
els socis i sòcies que acumulen 25 i 50 anys d’activitat al club, 
enhorabona a tots ells i gràcies per ser-hi. L’altre protago-
nista va ser el documental del vilafranquí Josep Milà, “Milà, 
resistència a la muntanya”, produït per Correm per la Terra 
i Nebraska Produccions, un exemple de resistència passiva a 
la dictadura.

Els resistents, perseverants, els de pedra picada o com els 
vulgueu anomenar, són els imprescindibles, com també ho 
són els joves que s’inicien en l’excursionisme, però també en 
la vida social, la importància del compartir i tots aquells valors 
que van associats al món de la muntanya.

El club som totes i tots, els que fa molt temps hi van anar molt 
a la muntanya, els que hi van ara, els que caminen, escalen, 
esquien, salten, es mullen, mandregen, descobreixen nous llocs 
per fer un bon àpat. Totes i tots som club, aquesta és la nostra 
força i, amb els temps que corren, el nostre èxit.

TEXT RICARD MARTÍNEZ

EDITA
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CEG

TEXT ISABEL JOVÉ

El passat vint-i-cinc de gener es va 
inaugurar la VIII Mostra Fotogràfica 
Roger Lloses.

Després de rebre algun correu del 
club on se’ns recordava i animava a la 
presentació de les nostres fotografies, 
vaig observar només creuar la porta 
que la crida havia resultat efectiva. 
Hi havia un total de cinquanta-dues 
obres presentades.

No sé si aquest any és el que ha tin-
gut més fotografies exposades, però 
per la superfície que ocupava seria 
molt possible.

Només entrar vam poder admi-
rar un conjunt de fotos, de moltes 
temàtiques diferents, flors, animals, 
paisatges, grups de persones, edificis, 
coves, neu... La vista anava d’una a 
una altra i totes tenien el seu encant 
particular. 

Votar una fotografia, no era gens 
fàcil, però a poc a poc tots vam anar 
posant el nostre paperet doblegat a la 
petita urna improvisada.

Amb la finalitat d’anar guanyant 
temps i que tothom votés, ens van co-
mençar a descobrir els premis del ju-
rat, aquest any no ha estat fàcil, ja que 
hi havia fotografies molt boniques i 
espectacular. Vull agrair la feina feta 
pel jurat format pels consocis Núria 
Ferrer, Ramon Ripoll i Genís Parra. 
Estic convençuda que van haver de 
parlar i “discutir” entre ells per decidir 
quines eren les fotografies guanya-
dores. Moltes gràcies per la feina que 
heu fet!

Els moments de nervis havien co-
mençat. 

El tercer premi va ser per la fotogra-
fia “Prenent el sol” de Ricard Sastre. 

Una preciosa iguana que segurament 
el Ricard li va explicar com s’havia de 
posar per poder-li  fer el seu millor 
perfil.

El segon premi va ser per “Ba-
rranc gran del Perellós” obra de Jor-
di de Cabo. Una imatge preciosa de 
l’interior d’una cova.

Per fi arriba el primer premi amb la 
imatge “El cor de la selva” d’en Toni 
Vives. Una gran fulla amb una papa-
llona sobre. També devia parlar amb 
la papallona per poder-la fotografiar 
i que es quedés ben quieta mentra la 
feia.

Quanta paciència han tingut els 
animals en aquesta mostra.

Per fi arriba el torn de l’obra votada 
pel públic. 

OH sorpresa!! Un fet que encara no 
havia passat mai. Dues obres estaven 
empatades i no eren les que havien 
estat premiades pel jurat!

Davant d’aquest fet, es va fer una 
votació a mà alçada i també es va pro-
duir un nou empat. En una segona 
votació el resultat va ser de dotze a 
tretze vots. L’obra premiada després 
de tantes vicissituds va ser “Tinc gana” 
de la Isabel Jové. També en aquesta 
imatge es va captar el moment en què 
la mula volia agafar el menjar dels ex-
cursionistes que començaven a dinar.

L’acte va acabar amb el repartiment 
d’un fuet pels vint participants de la 
mostra i amb el tradicional pica-pica 
d’embotits de Mollet, que per cert es-
taven boníssim i no en va quedar ni 
una engruna, tampoc hi van manca el 
bon humor i els somriures.

Moltes gràcies a tots els participants, 
al jurat, al club i a tots els que fan pos-

VIII Mostra fotogràfica 
Roger Lloses

sible que aquesta mostra es mantingui 
viva al llarg dels anys.

Felicitats també a tots els guanya-
dors i participants

Animeu-vos tos a presentar les vos-
tres imatges, segur que teniu fotogra-
fies molt bones!! Per la propera mostra  
hem de superar el nombre de partici-
pants i fotografies.

Un consell: aneu-vos guardant ja 
les vostres millors imatges, així quan 
arribi el moment de fer la tria, ja teniu 
fet el primer pas!

Fins a la IX mostra fotogràfica!!! 

El cor de la selva (Toni Vives)

Prenent el sol (Ricard Sastre)

Barranc Gran del Perellós (Jordi del Cabo)
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TEXT I FOTOGRAFIES JORDI PI I MARTÍNEZ

SORTIDA VALLIBIERNA - CULEBRAS
ALTA MUNTANYA

Dins el cicle de sortides d’alta muntan-
ya de la secció, aquest 23 i 24 de set-
embre hem fet el Vallibierna (3067 m) 
i Culebras (3062 m), dos magnífics tres 
mils del Pirineu aragonès.

Es troben molt propers al massís de 
l’Aneto i Maladeta, per tant tindrem 
vistes privilegiades sobre aquest.

Un altre dels al·licients de la sortida, 
és la peculiaritat del fet que per passar 
d’un cim a l’altre, hi ha una esmolada 
aresta anomenada el “pas del cavall”. 
Com suposareu, el nom li ve de què 
molta gent acaba passant asseguda com 
si l’estigués “cavalcant”.

Dissabte matí vam sortir de palau 
reial, tretze persones, en tres cotxes. 
La meteorologia prometia sol i vents 
suaus, i l’ambient de la gent era molt 
bo. Curiosament a aquesta sortida hi 
havia força gent que no es coneixia en-
tre si. El trajecte inicial fins a l’aturada 
de l’esmorzar va servir per trencar 
el gel, i anar parlant. Arribats al bar 

d’Alfarràs on vam esmorzar, ja érem un 
sol grup.

Vam arribar a la boca sud del túnel 
de Viella, on vam deixar els cotxes. 
Ens vam posar botes, i cap amunt, pel 
camí dels llacs de Mulleres. Va ser una 
pujada tranquil·la, amb algun trosset 
més exigent que interrompia les ganes 
d’anar parlant amb la gent. A l’arribar 
a l’alçada del refugi del Mulleres, ens 
vam quedar a la vora del llac, on vam 
menjar. Un cop allà, alguns van fer 
“panxing”, i d’altres van pujar un pèl 
més fins als altres llacs.

Tornada cap als cotxes, i en un tres i 
no res, ja érem a l’aparcament del refu-
gi de Conangles.

Ens van assignar dues habitacions; 
una gran de deu places, i una petita (la 
“suite”) de quatre. Es va deixar a l’aire 
la pregunta sobre si hi havia algú que 
ronqués (per derivar a aquelles perso-
nes cap a la “suite”), però casualment el 
grup no tenia cap roncador/a, he, he.

El guarda del refugi molt enrotllat. 
El menjar va estar bé, sense ser espec-
tacular.

Diumenge matí ens vam llevar aviat. 
Volíem esmorzar ben d’hora, per agafar 
cotxes i pujar fins a la presa de Llauset. 
Anàvem sobre el “timing”, fins que a 
mitja pista d’arribar a la presa, ens vam 
trobar un ramat de cabres que anaven 
pujant també, i que ocupaven tota la 
pista. Alguns intrèpids van aprofitar 
per baixar dels cotxes i fer-los fotos.

Un cop arribats al pàrquing de la 
presa, vam veure que era força ple (clar, 
entre la gent que havia dormit al refugi 
de Cap de Llauset, els que havien fet nit 
allà mateix, i els que devien haver arri-
bat abans que nosaltres). Bé, millor no 
entretenir-se gaire. Posem botes, aga-
fem motxilles, i comencem a caminar.

Vam anar pujant fins al refugi de 
Cap de Llauset. Estan en obres, fent 
una ampliació; però la part en servei 
es veu fantàstica. Queda apuntat de fer 

MUNTANYA

El Pas de Cavall
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una sortida per la zona, sols pel gust de 
venir a passar la nit a aquest refugi... :-)

A partir del refugi, ja vam anar fent, 
amb petites aturades per beure o “gan-
yipar”, fins a l’avantcim del Vallibierna. 
Vam posar cascs i gore texs, ja que tot i fer 
sol, l’airet a la carena es notava. Vam arri-
bar tot el grup al primer dels cims. Regla-
mentària foto de grup, i des d’allà ja veiem 
el segon dels cims, amb el pas del cavall 
unes desenes de metres davant nostre.

Com que no estàvem sols als cims, el 
pas estava concorregut, tant en un sen-
tit com en l’altre. Calia tenir paciència 
i esperar el torn. Vam estar una estona, 
veient com creuaven uns grups de gent 
(alguns amb soltesa, altres amb més di-
ficultats) (algunes persones a peu dret 
per una de els vessants i agafant-se a la 
cresta amb les mans, i d’altres assegudes 
cavalcant). El nostre grup es va desdo-
blar en aquest punt (set van fer el flan-
queig per sota, i sis vam fer el pas del 
cavall). Al pas de cavall vam deixar pas-
sar a un pare i un fill adolescent davant 
nostre. A l’altre costat del pas hi havia 
tres joves, i preveient que serien ràpids, 
també els vam deixar passar. Després ja 
ens va arribar el moment a nosaltres. 
Cadascú de la manera que li va semblar 
més còmoda i segura, vam creuar tots 
sis l’esmolada aresta del pas del cavall (a 
l’arribar a l’altra banda, abraçades i feli-
citacions mútues).

Vam arribar fins al Culebras (segon 
dels cims previstos), lloc on ens vam 
retrobar amb l’altra meitat del grup, i 
vam aprofitar per menjar una mica tots 
plegats. Amb la satisfacció dels “deures 
fets”, i la panxa contenta, vam iniciar 
la baixada per la vall de Llauset que ens 
duria fins a la presa i els cotxes.

De tornada ens vam aturar a Pont de 
Suert, on vam fer un beure, els núme-
ros de la sortida, i ens vam acomiadar. 
Des d’aquí, cada cotxe ja va marxar pel 
seu compte de tornada a Barcelona.

En resum, un bonic entorn d’alta 
muntanya, amb un doblet de cims al 
sac, amb l’afegitó de l’adrenalina del pas 
del cavall, amb un temps que va acom-
panyar tot el cap de setmana, i un grup 
de gent fantàstic que va saber gaudir de 
cada moment de la sortida, i va fer mo-
oooolt fàcil la tasca del coordinador. ;-)

Per l’aresta

Vora el llac

5
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Monogràfic de descens 
en neus no tractades 
17-18 de Febrer 
TEXT I FOTOGRAFIES HÈCTOR ALONSO

Mirada de pànic. Suor freda. Tremo-
lors...

Els esquiadors menys dotats del club 
de cara al pendent. Bestiar pel camí de 
l’escorxador. Càries a la porta del den-
tista. La parella esperant-te desperta el 
dia que arribes a les sis del matí torrat...

Per rematar-ho, un monitor qua-
drat com ‘robocop’ et fa descordar 
la bota, treure’t la talonera o esquiar 
amb un sol peu. No tens escapatòria, 
no se t’acudiria portar-li la contrària. 
Cap avall. Et tires per el pendent de 
neu dura o sense trepitjar intentant 
no esberlar-te el cap ni menjar-te cap 
branca. Encara així acabes fent alguna 
croqueta o atropellant alguna senyora.

Poc s’ho esperaven la vintena llarga 
d’esquiadors maldestres que el diven-
dres al vespre ens vam trobar Rialp per 
intentar menjar alguna cosa. La nit ja 
començava malament, els de la pizzeria 
ens donaven llargues i no sopàvem fins 
quarts d’onze.

Massa tips i plens de gluten, pas-
sem una nit moguda on somniem que 
veiem allaus, barrejats amb imatges 
d’alguns dels experts del club amb poca 
roba. Malsons terribles, però malgrat 
tot ens llevem animats per atipar-nos 

ESQUÍ DE 
MUNTANYA

fins a rebentar esmorzant al bufet lliu-
re de l’hotel. Qualitat exquisida, un pa 
‘croustillant’ i cambreres simpàtiques 
amb roba sexy. Bé, alguns potser no 
estàvem desperts del tot, però quan 
arribem a l’estació d’esquí i veiem els 
tres ‘robocops’ que ens esperen totes 
les alarmes s’activen. Aquests paios ens 
prendran totes les dones.

Passem el matí fent totes les bogeries 
que els passen pel cap, mentre el temps 
s’aguanta. Només els falta atiar-nos 
amb un fuet mentre ens emmanillen i 
emmordassen, però sobrevivim. I a la 
tarda com no n’hem tingut prou a al-
gun eixelebrat se li ocorre ficar-nos pel 
mig del bosc travessant torrents, tan-
ques, salts i carreteres, mentre comença 
a caure un bon temporal de neu. Un 
consell, mai us refieu d’un del ‘Far 
West’ de Catalunya.

Esgotats per tantes emocions, el que 
no sabem és que encara ens espera la 
pitjor experiència del cap de setmana: 
l’spa.

Aigua tèrbola, una piscina de fang on 
ens rebolquem com porcells, una sauna 
que t’escalda els pèls dels bessons...

Per nota el jacuzzi, on un cartell diu 
que màxim 4 i ens fiquem fins a 10 del 

club. He vist postures del Kamasutra 
menys complicades, confiant que allò 
que et frega la cama sigui un peu.

Per sopar altre cop bufet lliure, algú 
del CEG ingereix l’equivalent al seu 
pes corporal. Amb l’estómac rugint al-
guns insensats opten per fer un passeig 
per pair, la gent de seny se’n va al bar 
a fer una copa i jugar al futbolí, on un 
nen de 7 anys humilia els jugadors del 
curs, quins paquets.

L’endemà sol radiant. El vent ha pe-
lat les carenes i a primera hora pica fort, 
però el ‘robocop’ de torn no té com-
passió, i tornem-hi, exercicis invers-
emblants, pendents impossibles, però 
sorprenentment tots sobrevivim. Pitjor 
cara fa la coordinadora del curs, que 
sembla que encara tingui ressaca del 
dijous quan ens la creuem.

Per si no n’hem tingut prou, a la tar-
da tornem a fer boscos. Sembla que al-
guns han progressat una mica, la gent 
està molt contenta amb el que ha après 
i quasi tots notem millora. O això ens 
sembla, innocents. A l’última baixada 
del dia, just camí d’agafar els cotxes 
un accident està a punt d’acabar amb 
l’expedicionària a l’Himalàia de la sec-
ció d’esquí. El que no va aconseguir el 
ieti està a punt d’aconseguir-ho un de 
Terrassa. Per sort tot acaba amb una 
rebolcadeta per la neu. Sembla que 
quedaven comptes pendents del ja-
cuzzi, però ningú pren mal.

Arribem tots sans i estalvis a casa i 
aparentment sense conjuntivitis ni he-
patitis de l’spa.

Un gran cap de setmana, molt reco-
manable i una organització perfecta. 
Spa i bones traces!

Els esquiadors
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GIE

TEXT I FOTOGRAFIES YOL CHANCA

BARRANC HIVERNAL

Un dels nostres reptes en començar 
l’any va ser el de començar a fer alguns 
barrancs hivernals, de no gran dificul-
tat, però molt gratificants per les seves 
increïbles vistes nevades. Donada la 
meva experiència en aquest tipus de 
barrancs per la meva trajectòria com 
a alpinista en els increïbles Pirineus 
d’Osca, vaig decidir organitzar una 
sortida amb els meus companys del 
club GIE, on fins ara no ens havíem 
atrevit a fer cap barranc d’aquestes 
característiques. Ens en vam anar a la 
increïble zona d’Osca per fer el ba-
rranc Furco i el Gloces, dos barrancs 
aparentment fàcils però que a l’hivern 
tenen el seu encant a causa de les capes 
de neu i els llacs gelats. Cal no deixar-
se enganyar per aquests barrancs de 
temporada, en què en Estiu, no repre-
senten gran dificultat, ja que la neu és 
un adversari molt dur en les escalades i 
això, tots ho sabem..

En arribar ens trobem amb el pri-
mer problema i és que la meteo no ens 
va permetre pujar; així que vam can-
viar el destí cap a Berga per realitzar el 
descens del FORAT NEGRE, el qual 
no teníem clar si ho trobaríem con-
gelat, però la veritat és que l’esforç va 
valer la pena, ja que el que vam trobar 
després, va ser espectacular. El nostre 
grup estava format pel Nacho, la Lala, 
la Montse, l’Isaac i el Cristian i jo, la 
‘chanca’.

Lamentablement no vam poder fer 
combinació de cotxes atès que l’estat 
de la carretera era perillós pel gel, així 
que per no passar fred, vam decidir 
vestir-nos al pàrquing i posar-nos 
roba tèrmica i neoprè, indispensable 
per a aquest tipus de sortides. Després 
de vint minuts amb el neoprè (que 
amb prou feines et deixa certa mobi-
litat per poder moure’t caminant per 
les carreteres) vam entrar en calor rà-
pidament.

Com podeu veure, el primer ràpel 
ja prometia. Aquí Montse ho va do-
nar tot i això que era la seva primera 
baixada en gelat (vam decidir no anar 
amb grampons perquè la superfície no 
relliscava molt)

Primer granissat .... La sensació tèr-
mica inexplicable, era com si ganivets 
et travessessin la pell, però amb tot i 
això, l’experiència va ser molt excitant 
i divertida.

Com podeu comprovar les vistes 
eren impressionants. En alguns llocs 
era millor sortir ràpidament perquè 
el fred era el teu pitjor enemic! Espe-
rant a les reunions aprofitem per a un 
petit descans, alhora que gaudíem del 
paisatge. Sempre és important en ne-
vats, valorar la situació abans d’actuar. 
Prevenir és gaudir! La veritat és que 
va ser una de les sortides de les quals 
no oblides i vols repetir ... Sempre que 
ens permeti la meteo, és clar. Però si 

és així, repetirem segur. Vaig triar un 
gran club que s’atreveix a qualsevol 
adversitat, i això és millor que cap sor-
tida de muntanya.

El que s’ha dit, la meva recomanació 
és fer a l’hivern, sempre amb l’equip 
correcte i adequat, algun barranc de 
nivell fàcil, ja que, tot i que la neu 
augmenta la dificultat, l’experiència és 
molt més gratificant en poder gaudir 
d’unes vistes increïbles amb llacs ge-
lats i deserts blancs.

Salutacions barranqueres!

Primer ràpel

Aquest és el nostre meravellós equip
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TEXT I FOTOGRAFIES VICKY GARCÍA

Amb raquetes per Lles de la Cerdanya

El passat cap de setmana 3 - 4 de febrer 
va haver-hi la primera sortida del Grup 
Jove del mes.

Ens vàrem trobar a Sant Andreu 
Arenal per tal de dirigir-nos direcció 
a Puigcerdà. Ens aturàrem a esmorzar 

JOVES

pel camí i continuàrem el trajecte.
Aquest dia només va consistir en 

l’aproximació al refugi Cap del Rec, 
lloc on vàrem fer nit.

L’endemà, vam començar la ruta 
aprofitant un dels circuits de l’estació 

Paisatge hivernal

Arribant al Pradell

d’esquí nòrdic, lloc ideal per fer un 
petit tast amb les raquetes per primera 
vegada.

Després d’una estoneta progressant, 
vam arribar al refugi del Pradell on 
aprofitàrem per beure una mica.

Aquí la idea era ascendir fins a la 
Tossa Plana de Lles, però com que co-
mençava a nevar força i la visibilitat no 
era gaire bona, vàrem improvisar un 
altre pla.

Vam continuar pel circuit aprofitant 
la neu verge per obrir traça i així en un 
mateix dia vàrem poder veure la di-
ferència de progressar amb traça oberta 
i quan no ho està.

Cada cop nevava més però l’escena 
era molt acollidora i hivernal. 

Després d’una estona, vam tornar pel 
mateix camí fins al Pradell, i d’aquí una 
altra vegada al Cap del Rec, on vàrem 
dinar.

Un cop acabada la jornada, tornada 
al cotxe i cap a Barcelona.

Van ser dos dies plens de neu i bona 
companyia, aprofitant les intenses ne-
vades d’aquests últims dies.
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SORTIDA A L’ALTA 
GARROTXA

La Trompa
TEXT I FOTOGRAFIES 
JUAN MANUEL ALARCON

TEXT I FOTOGRAFIES VICKY GARCÍA

Aquest dissabte passat es va fer la se-
gona sortida de febrer del Grup Jove 
en un lloc idíl·lic: l’Alta Garrotxa.
No és tan coneguda com la zona vol-
cànica però no per això menys bella.

Ens vàrem trobar a Sant Andreu 
Arenal per anar directes cap allà, ja 
que cap al migdia donaven alguna 
pluja i volíem aprofitar el temps.

Els dos objectius del dia eren el Pic 
de les Bruixes i el Comanegra. La ruta 
començava a la Bassa de Monars, a la 
qual s’accedia per una pista forestal no 
asfaltada d’uns 7 km. Una mica abans 
de la Bassa vàrem aparcar, ja que hi 
havia una bona quantitat de neu com 
per passar amb els cotxes.

Un cop a la Bassa (i ja veient el Pic 
de les Bruixes) vàrem seguir la pista 
fins que aquesta s’acabava i s’iniciava 
una pujada fins a arribar a un pla. Ja 
des d’aquí era qüestió només de se-
guir l’ampla carena que portava a les 
Bruixes.

Una vegada al cim, vam aprofitar 
per beure i menjar alguna coseta però 
en qüestió d’uns minuts ens vam tor-
nar a posar en marxa, ja que s’apropava 
un bon banc de boira. I així va ser. Al 
cap de pocs minuts estàvem totalment 

GEDE

Dintre de les més tradicionals ac-
tivitats del GEDE hi ha una que ve 
fent-se pràcticament cada any d’ençà 
que es va fundar el Grup. És obvi 
que la regió preferida sempre ha es-
tat Montserrat on teníem aixopluc 
a l’ermita de Sant Pau Vell. Però els 
temps canvien i els formats de les tro-
bades han anat adaptant-se als nous 
temps i necessitats. Aquest any, da-
rrer dissabte de novembre, els par-
ticipants després d’esmorzar al Bruc 
ens vàrem acostar a la Cajoleta, agulla 
montserratina ben visible al peu del 
Torrent del Migdia. Encetem la via 
Esquivaboles i en tres ràpids i diver-
tits llargs de corda, fem petar la xerra-
da dalt de l’agulla amb altres cordades 
que han efectuat l’ascensió per dife-
rents itineraris. La tornada al Bruc, 
plàcida i una bona taula ens acomiada 
fins a l’any vinent.

Al pic de les Bruixes

Trompa Flanqueig

empassats per la boira. Però tot i 
això, vam seguir endavant per arri-
bar al Comanegra. També, seguint 
la consegüent carena que porta fins 
al seu cim.

Aquí ens vàrem fer una foto tots 
plegats.

Després tocava seguir una mica 
més la carena fins a arribar a una 
mena de bifurcació poc marcada, ja 
que el camí de baixada al principi no 
estava gens marcat. Això ens va fer 
anar una mica més lents, ja que entre 
amb tota la boira i la ruta poc marca-
da preferíem anar ben segurs. Així va 
ser. En poca estona ja érem un altre 
cop a la Bassa tot i que no la vàrem 
poder veure. Ara només era baixar 
una mica per la pista per arribar un 
altre cop als cotxes, els quals vàrem 
començar a veure quan ja estàvem 
pràcticament davant.

I per acabar de finalitzar la jorna-
da, ens vam dirigir a Camprodon per 
gaudir d’un bon dinar.

Un dia molt bonic en una magní-
fica companyia i contents per haver 
aconseguit els dos objectius!
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COMIAT
TEXT I FOTOGRAFIES 
MARTÍ SANTAMARIA

TEXT JUAN MANUEL ALARCON

Sempre és difícil acomiadar-se, però hi 
ha moments en què cal tenir la capaci-
tat de prendre decisions i a parer meu 
és més important saber marxar, que et 
facin fora.

Fa més de 40 anys que vaig fer la pri-
mera escalada al Pedraforca amb qui va 
ser el meu cap a l’agrupament Pere Ros-
selló, en Josep Maria Guillaumet (Tete) 
a la via Homedes. Després vaig conti-
nuar anant-hi amb altres companys del 
GEDE i com no, un dia juntament amb 
el meu company de cordada i amic en 
Josep Pérez (Pereco), decidirem anar a 
Cabirols a fer la Civis-Genis, recordo 
vagament, després de més de 30 anys, 
que, amb algun pas puntual que el 
vàrem trobar una mica finet, acabarem 
la via satisfets i no massa cansats.

Han passat els anys i ahir amb el meu 
company de cordada i amic Esteve Fa-
bra, decidirem tornar a Cabirols aprofi-
tant que el company Guillem Arias, ha-
bitual company de cada setmana estava 
de vacances.

En Martí i en Pereco

Donació

En el capítol d’entrades a la bi-
blioteca del Grup  fem esment de 
la donació, de la família del nos-
tre desaparegut company Joan 
Martínez Brualla, d’un nou con-
tingent de llibres, aquests son la 
continuació dels ja facilitats l’any 
2009 i que ja es va fer esment en 
el butlletí nº 109.

Agraïm a seva germana Aurora la 
confiança  depositada en nosaltres.

27 títols de la col·lecció Llibre 
de Motxilla

Diccionario de la Montaña 
Agustí Faus

Guia de los Espacios Naturales 
Protegidos
L.M. González-J.L. González

Los Pirineos
Patrice de Bellefon

Grandes aventuras del Himalaya
Maurice Herzog

Flora y Fauna de la Montaña
H. Gaussen-P. Barruel

Everest en solitario
Reinhold Messner

Estrelles i tempestats
 Gaston Rebuffat

Vivències d’un Muntanyenc
 A.M. Casas i Ferrer

Tabèrnoles-Savassona
Ramon Vinyeta

Excursionisme i Escoltisme
 E. Vallory-J.G.Quera

La primera tirada sense problemes va 
quedar resolta en poc temps, la segona 
es va complicar una mica al no encertar 
el recorregut per arribar a la reunió. Per 
desfer l’embolic ens aventuràrem canals 
amunt amb una dificultat molt mantin-
guda i amb absència d’assegurances fins 
a arribar a retrobar-nos amb la via.

Des de la tercera reunió enfilarem la 
via esquivant les dificultats i empalmant 
les dues últimes tirades fins a arribar al 
cim, mentre recuperava el company em 
va començar a voltar pel cap una idea, 
en arribar l’Esteve li vaig comentar:

“Estevet, no sé que en pensaràs tu, 
però jo crec que aquesta és la meva últi-
ma escalada al Pedraforca”.

- Jo pujant estava pensant el mateix, 
em contestà.

Després d’una estona contemplant el 
paisatge mirant l’infinit, ens quedà gra-
vat a la memòria aquelles vistes que ja 
no tornarem a veure des d’aquell punt.

Quan ets conscient que les forces van 
minvant, ha arribat el moment de mar-
xar, abans que et facin fora.

No abandonem l’escalada, però 
l’escalada atlètica necessita més força 
que equilibri.
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TEXT SERGI ANGLADA ORIOL
FOTOGRAFIES CARME ARAGÓ VIDAL

Any nou GR nou! La secció de senders 
comencem l’any 2018 amb les forces re-
novades i molts ànims per encetar noves 
etapes. Aquest cop iniciem el GR1 i el 3r 
diumenge de gener ens porta la primera 
etapa Sant Martí d’Empúries – Camallera 
de 17,59 km i com a punt de partida la 
mateixa platja de Sant Martí d’Empúries. 
La temperatura és més semblant a un dia 
de primavera que un diumenge qualsevol 
de gener i coincidim en un dels pocs dies 
on no hi bufa gens de vent a l’Empordà. 
Abans de baixar de l’autocar el Joan An-
ton ja ens avança de la petjada històrica del 
territori, en informar que els romans van 
crear la ciutat d’Empúries el 218 aC port 
comercial molt important de l’època. Amb 
els peus a les comarques gironines con-
templem les espectaculars vistes del golf 
de Roses amb la mar plana que mereixen 
una foto de grup en el mirador, darrere de 
l’església gòtica de Sant Martí del s. XVI.

Passats 2/4 d’onze el grup comença a 
caminar a bon ritme. Deixant el poble 
de Sant Martí ens endinsem a l’interior 
de la comarca per un camí de terra molt 
pla on, tot i moll per les últimes pluges, 
el paisatge es presenta sec. L’olor de palla 
ja ens avança que passarem per algun pa-

GR1 – Etapa 1: Sant Martí 
d’Empúries / Camallera
21 gener 2018

SENDERS

Entre camps

ller solitari, i la plana dels camps des d’on 
gaudim de les vistes de les muntanyes dels 
Pirineus nevades i, a l’altra banda, del cas-
tell de Montgrí ens dóna molta sensació de 
llibertat. La gent està molt xerraire i cami-
na amb empenta, ens creuem amb algun 
“runner” i el ritme és bo fins a arribar en 
un tram curt de carretera que ens porta al 
poble de Viladamat. El Manel i algú més 
ens recorda “en carretera fila d’un a un i 
a l’esquerra!”, tenen raó: l’excursió es pre-
senta fàcil i senzilla però cal no oblidar les 
normes de seguretat.

Deixem Viladamat quan manquen 10 
minuts per les 12 i agafem nous camins de 
terra, aquest cop acompanyats de camps 
verds i frescos. Ens creuem amb algun 
caçador que ens mira de reüll i en arri-
bar a l’alçada d’uns camps d’oliveres fem 
la “parada mandarina”. La gent no sembla 
gaire cansada, continuem xerrant molt i el 
guirigall que fem deu ser considerable. La 
Mercè estrena botes i li fan mal, però se les 
alleuja traient-se les plantilles i a 2/4 d’una 
tots iniciem la marxa com si res.

Seguim el GR1 molt fàcilment, per 
camins de terra que aquest cop fan una 
lleugera pujada fins a arribar als 162 m 
d’alçada, tan factible que ningú defalleix. 

Ens trobem amb matolls i petits boscos 
dispersos però sobretot quedem emba-
dalits pels camps de flors blanques que fa 
treure mòbils per fer fotos. Trobem algun 
encreuament que amb l’ajuda dels nostres 
4 ràdios, el Joan Anton, el Manel, l’Edu i 
qui tanca la comitiva, la Carme, s’aprofita 
per fer reagrupament. Això sí, tot i que hi 
ha núvols alts i prims que enteranyinen el 
cel, comença a fer més calor de l’esperada i 
més d’un circula en màniga curta.

Són les dues del migdia i anem molt bé 
de temps, els rètols indicatius mig rovellats 
indiquen que només falten 4 km. El Toni, 
el Felip i el Jaume van amb els seus propis 
GPS comentant entre ells les funcions dels 
aparells, de tant en tant algú els hi pre-
gunta si seguim la traça, que evidentment 
no perdem. La gent té gana i comença 
a queixar-se, i després de tornar a fer un 
petit tram de carretera ens aturem entre 
un bosc i uns camps llaurats per dinar. La 
Gertrud no falla i com sempre treu el vi.

Abans de les tres de la tarda arrenquem 
de nou i continuem per camins de terra, 
entre camps sembrats i algun petit bosquet. 

continua pàgina següent
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Es veuen muntanyes de troncs recentment 
tallats, s’endevina que entre setmana s’ha 
treballat per fer neteja de boscos. El paisatge 
encara impressiona, les muntanyes nevades 
del Pirineu estan amenaçades per núvols de 
tempesta però sembla que s’aturin allí. En un 
moment donat veiem el poble de Camallera, 
ja és el final. Algunes persones se surten del 
GR fent petar la xerrada, però tot seguit algú 
del grup els crida l’atenció. Són ¾ de quatre 
i ens creuem amb algun mas aïllat. Si no fos 
que alguns gossos borden semblaria que la 

vida s’hagués aturat en aquest indret. Més 
endavant ensumem palla per després trobar-
nos un camp amb 4 o 5 cavalls majestuosos, 
sans i preciosos. Se’ls veuen feliços.

Finalment agafem l’últim tram de l’etapa, 
un camí de terra entre immensos camps 
llaurats que condueix directament al poble 
de Camallera. Es visualitza el campanar i 
passats 10 minuts de les quatre de la tarda 
arribem al nucli. Només cal creuar-lo per 
arribar al bar del Poliesportiu i prendre’s la 
cerveseta, que entra de meravella.

El dia ha sortit rodó, ha fet molt bon 
temps, ningú s’ha perdut o fet mal i no 
hem perdut la traça en cap moment. 
Hem gaudit d’un Empordà rural fora 
dels circuits turístics que val la pena re-
visitar en aquestes dates. Passades les 5 
de la tarda el Pepe com sempre ens porta 
professionalment en autocar cap a Bar-
celona, això sí, havent fet el pertinent 
sorteig-tongo de la sortida.

Caminant a bon ritme

Sant Martí d’Empúries
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Aquells vells i curiosos 
llibres..
LO TASTA-OLLETES D’EVELI DÒRIA

TEXT CARLES ALBESA I RIBA

La vuitantena de pàgines del llibret, 
publicat el 1898, descriuen, en forma 
epistolar, la coneixença que l’autor 
va fer, camí del balneari de Sant Hi-
lari Sacalm, d’un personatge singular, 
Serafí Velázquez, pintor modernista 
realista, poeta modernista decadentista 
i moltes coses més, totes modernistes.

Malgrat que Dòria diu que no pre-
senta el seu circumstancial company 
com a prototip d’una determinada es-
cola, el cert és que el convertí en un 
pretext per criticar durament el mo-
dernisme, un moviment ideològic 
i estètic que s’obria pas a Catalunya 
i  s’emmirallava en les cultures més 
avançades d’Europa.

Velázquez organitzà al balneari un 
concert de música modernista amb 
composicions de Chabrier, Bordes, 
Chausson i Brahams, que segons Dòria 
provocà l’abaltiment de l’auditori, ja 
que els modernistes, segons ell, tendien 
a sacrificar-ho tot a sa mania innovado-
ra, mercès a la qual la pintura estava en 
perill de convertir-se en taca, el vers en 
prosa, la música en soroll i l’art en una 

CULTURA

teoria fantasiosa incapaç de satisfer les 
justes aspiracions de l’esperit.

L’endemà a les quatre de la mati-
nada, guiats per un traginer, els dos 
circumstancials  companys empren-
gueren una excursió a cavall cap a 
Viladrau, Sant Segimon i el Matagalls 
on arribaren ja passat el migdia El dia 
havia estat serè, si bé a la creu del cim 
una boira espessa ho envoltava tot.

Dòria escriu: “En Velázquez, recol-
zat en la simbòlica fusta, romangué 
consirós una bella estona maleint sense 
pietat la inoportuna boira que amb son 
mantell de fum li frustrava l’acaronada 
il·lusió d’aquell viatge.[...] Lo capolat 
artista s’aixecà tot ranquejant, se llevà 
el capell i, donant-me una expressi-
va encaixada, es despedí de mi[...]  I 
encofurnant-se en l’esfumada boira, 
cada vegada més blanca i atapeïda, 
vaig veure la seva silueta entelar-se 
gradualment fins a quedar convertida 
en una ombra blanca i desperfilada. 
Després...ni rastre”.

És evident que Eveli Dòria (1882-
1921), un industrial lletraferit guardo-

nat amb dues Flors Naturals als Jocs de 
Barcelona, es valgué de la figura ima-
ginària de Serafí Velázquez, el tastao-
lletes del seu llibre, per presentar-nos 
el que per a ell era un modernista per 
antonomàsia.

Finalment,  només recordaré que, 
segons el diccionari de l’IEC, un tas-
taolletes (sense guionet) és una perso-
na que comença moltes coses i no en 
segueix cap. 
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PÀGINA DEL FURTI
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AGENDA

MARÇ

3-4
Secció d’Esquí
Circular Vallter - Núria 
(Ripollès) F/S3 **

3-4
Grup de Joves
Raquetes a Benasc

10-11
Secció d’Esquí
Monogràfic tècniques 
progressió hivernals

17-18
Secció de Muntanya, Alta 
Muntanya
Pic de Ventolau (2851 m)  
 

17-18
Grup de Joves
Alpinisme 
    

18
Secció de Senders
GR1 Etapa: 3. Veïnat Can 
Dalmau – Banyoles – Ctra C66 
(15,80km)  

31-1 abril
GIE
Monogràfic instal·lació espele

ABRIL

7-8
GEDE
Monogràfic d’autoprotecció en 
l’escalada

7-8
Grup de Joves
Via ferrada

14-15 
Secció de Muntanya, 
Mitja Muntanya
Montsant II  

14-15
GIE
Monogràfic instal·lació 
capçaleres Barrancs

15
Secció de Senders
GR1 Etapa: 4 Ctra 
C66 – Besalú – Tortellà 
(15,90km)  

21-22
Grup de Joves
Comabona

21-22 i 28-29
GEDE
Curs iniciació Escalada

MAIG

5-6
Secció de Senders
Vall d’Àssua – Rialp – Sort  


