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stem tan immersos dins la roda que el ritme de la vida ens va marcant. De
vegades no ens adonem que són l’evolució i el canvi els que fan que la roda
giri. Aquests dos fets són necessaris per mantenir-nos en constant moviment, tot i que moltes vegades ens costa d’acceptar-ho.
Fa poc, ens vàrem reunir una part de l’actual Junta Directiva amb els membres del
Consell de Redacció. Es tractava d’intercanviar idees i propostes per tal d’escollir
noves línies de treball i sobretot refermar la validesa del Mai Enrera com a eina de
comunicació. No oblidem que es tracta de la revista degana de Gràcia.
Va prendre la paraula l’Aurora Vila per comunicar-nos que, conjuntament amb el
seu marit, en Joan Cervera, pensaven que a ells els calia un canvi, el qual es traduïa
en cessar com a membres del Consell de Redacció, ja que han estat molts anys collaborant en aquesta tasca i, com tot en la vida, arriba un moment en què cal donar
per acabada una comesa i deixar pas a altres persones.
Aquesta notícia em va sorprendre i no l’hauria volgut escoltar, però s’ha de tocar
de peus a terra i, encara que no ens agradi, hem d’acceptar i respectar les decisions
que lliurement prenen les persones.
Moltes gràcies per aquests anys que ens heu donat desinteressadament i per
l’excel·lent tasca duta a terme. Segur que el nou Consell de Redacció haurà de requerir-vos per a algun cop de mà puntual, ja que el vostre coneixement del món excursionista i del país en general és insubstituïble.
La nova situació fa que haguem de refer el Consell de Redacció. El llistó deixat per
l’Aurora i en Joan és molt alt, i per tant ens haurem d’esforçar per buscar un relleu
a l’altura de les circumstàncies. Aquesta revista és, doncs, el darrer número en el qual
ha treballat l’equip de Redacció. La propera Mai Enrera ja serà fruit d’un remodelat
equip, el qual encoratgem per tal que sàpiga mantenir la línia de qualitat i vigència
de la revista tal com ha estat des de fa molts anys.
Aprofito l’oportunitat que tinc de poder adreçar-me a vosaltres per demanar-vos
que us engresqueu a fer-nos arribar articles, que dins del nostre àmbit puguin ser
publicats una vegada revisats i valorats per l’equip de Redacció.
Des d’aquí i en nom de tota la gent del Gràcia, vull agrair de tot cor l’equip que
gestiona aquesta revista, que durant tants anys us heu esforçat en una tasca que
voluntàriament ens heu regalat. ■
Marisa Carreño
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CERRO TORRE (LA PATAGÒNIA)
Martí Santamaria i Muñoz

’una petita casualitat pot aparèixer una
gran realitat desconeguda per a molts;
aquest és el motiu del present article, ja
que des de la trobada de l’Eloi Callado i
Pallarés un dimecres al matí fins a la d’ahir
a Manresa, no han passat gaires dies, però han estat
prou llargs per madurar la transcendència de la seva
gesta.
Asseguts en una taula del bar Anna del Bruc, el
veig entrar i ens saludem. Després de parlar breument, ja que anava amb altra gent, li vaig dir: “Ara
feia dies que no ens vèiem per aquí.” I ell em va respondre: “És que acabo d’arribar del Torre,” Amb els
ulls com taronges, i amb una certa temença, li vaig
preguntar: “I què?” I amb naturalitat em va contestar:
“Bé, el vàrem fer!!” Ràpidament la transcendència de
l’ascensió em va venir al cap, però fins al cap d’unes
hores no vaig reaccionar, ja que podem estar davant
d’una de les millors ascensions del GEDE en terres
llunyanes i no era qüestió que quedés oblidada.
Passats els dies, vam quedar i, asseguts davant
d’una cervesa, vam començar a parlar:
— Com va ser l’elecció de la Patagònia?
—Ja des de sempre la Patagònia m’havia cridat
l’atenció, però no hi tenia un objectiu prefixat, ja que
en aquella zona el temps és el que mana. De totes
maneres, Internet ho ha canviat tot, fins i tot la
Patagònia. De sempre les finestres de bon temps
han estat escasses i curtes, moltes vegades reduïdes
a poques hores. Vaig conèixer fa anys un madrileny
que hi havia anat set o vuit vegades i mai va aconseguir fer-hi res. Quan va començar l’aventura de la
zona del Torre, els francesos, amb Terray al capdavant, només varen trobar una petita granja, avui El
Chalten, que així es diu el poble. És com una mena
de Chamonix austral, un poble que va començar en
els anys 80, on hi ha de tot: botigues, bars, espectacles, zones d’escalada de blocs, gimnàs, poliespor4 Mai Enrera

tiu… A diferència d’altres llocs, l’espera no crema.
—I mentrestant?
—Una de les activitats diàries és consultar el
temps dos cops, i mentre no dóna treva, pots acostar-te al peu de les parets per fer dipòsits de material, o escalada de blocs en una de les moltes zones
que hi ha, i així no perdre la forma. Una de les
vegades ens va aparèixer una finestra de disset
hores. Aquest interval de temps ja dóna per fer
alguna ascensió. L’elecció va ser l’agulla Guillaumet
per la via Guillot, una via llarga. L’ascensió i el descens van durar moltes hores, i després de tantes
hores d’esforç no vàrem arribar ni al poble per dormir. Improvisàrem un bivac en el camí de tornada.

—I com fixeu com a objectiu el Torre?
—Ja només per l’ascensió a l’agulla Guillaumet
es justificava el viatge.
L’època de novembre-desembre és molt aviat per
escalar vies de roca i tenir algun dia de bon temps,
però el fet excepcional de l’aparició d’una finestra de
tres dies ens obria horitzons més ambiciosos, i el
Cerro Torre per la polèmica via del compressor oberta per en Cesare Maestri era un bon objectiu.
El dia anterior als anunciats tres dies de bon
temps, ens dirigim al dipòsit de material per poder
bivaquejar i començar aviat l’ascensió. Al cap d’unes
hores de l’inici de l’escalada, el dia era bo i, afavorits
per l’orientació de la via, arribem a la R-5 en un lloc
anomenat coll de la Paciència. Animats pel nostre
progrés, encadenem deu noves tirades d’escalada
mixta, però la incomoditat per fer el bivac ens fa
tornar enrere, i definitivament a la R-10 fem una
petita plataforma per descansar unes hores.
Les poques hores de descans, sumades a la tensió,
són un còctel no massa combinable, i després d’haver
reposat poques hores, reiniciem l’escalada. Com moltes vegades, els meteoròlegs no la van acabar d’encertar i el segon dia ja no va ser tan bo. Arrecerats de
la cara oest, veiem com els vents i el mal temps ens
van envoltant. La climatologia de la Patagònia es feia
present. Malgrat tot, continuem encadenant les disset
tirades —de gel, mixt, de roca—, sempre en un ambient molt tècnic i sotmesos a un temps advers, sobretot per les fortes ratxes de vent.
Les hores anaven passant molt ràpides, així com
la nostra progressió fins a arribar al mur Bridwell,
allà on hi ha el compressor que va deixar en Cesare
Maestri com a testimoni del seu pas. Davant nostre
una autèntica paret de roca per superar en A-2 o
A-3 i complementada amb passos de ganxo.
Un cop superat el mur, vaig sentir la febre del cim.
Només quedava superar El Hongo, que és un enorme
casquet de gel que s’alça desafiant. Estudiant l’itinerari, vaig descobrir un petit triangle de gel que oferia
un aspecte menys tètric i que em permetria accedir
al desitjat cim. Estant tan a prop del cim, i quan ja
era a l’abast, també calia pensar en el descens, i
només el podíem fer per on havíem pujat, ja que la
cara oest era impracticable. Una bossa de plàstic per
muntar el ràpel era una bona solució, i amb aquesta
idea vaig emprendre la tirada fins al cim.
A les 10.15 h de la nit, quan encara quedava una
mica de llum, el Cerro Torre estava sota els peus, el
vent era tan fort que vaig haver de començar ràpidament les maniobres de descens, però una de les

ratxes de vent es va endur la bossa de plàstic. No
era qüestió de perdre temps fent Abalakov o altres
invents, i la solució més ràpida va ser la d’abandonar algun cargol de gel per assegurar el descens.
Els inacabables ràpels amb cordes de 60 metres
s’anaven succeint, fins que en un dels ràpels la corda
s’encallà. Com sempre passa després d’estirar molt,
apareix la solució fatídica: tallar la corda. Al final no
ho vàrem fer, però a partir de llavors els ràpels eren
de 30 metres més. Així tota la nit fins a arribar al
bivac del coll de la Paciencia, on arribem quan es fa
de dia, i continuem baixant fins al campament, lloc
on ens esperaven els nostres sacs de dormir.
L’endemà, dins el nostre bivac vàrem descobrir
que els meteoròlegs sí que l’havien encertat, i la
resta del descens va ser molt més agradable i amb
llum de dia.
—I llavors què?
—A la Patagònia tot se celebra amb asados i,
com no podia ser menys, així ho férem!! Les fetes
i els asados es repetiren fins que es va anunciar un
altre dia bo. L’oportunitat era prou bona per no
menysprear-la i decidírem anar amb els companys
que havien vingut amb nosaltres a aquella remota
part del món a fer una via potent. L’agulla en qüestió era la Poincenot per la via Potter, que no vàrem
completar a causa del vent, i al cap d’uns dies
vàrem anar a l’agulla Guillaumet per la via Guillotina,
una ascensió de 7A+ 7B i que vàrem aconseguir fer
en la primera repetició.
Aquesta és la darrera aventura del nostre company Eloi Callado i Pallarés, una persona reservada, amb un historial impressionant, que encara
recorda amb un somriure l’etapa en què va ser
president del GEDE, quan intentava fer entendre al
Consell la necessitat de tenir un bon rocòdrom, i
que sempre ha tingut un sí quan li he demanat la
seva col·laboració. ■
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ALS PEUS DEL GEGANT
El trekking de l'Everest
Toni Vives i Roig

l terme trekking deriva de la llengua afrikaans. (L’afrikaans és una llengua germànica
occidental, parlada a Sud-àfrica, Namíbia i
en algunes zones de Botswana i Zimbabwe.
Aquest idioma té l’origen en segle XVII, quan els colons holandesos, anomenats afrikaners varen desenvolupar una llengua pròpia en aquesta part del
sud-oest d’Àfrica.) La paraula trek (substantiu), o
trekken (verb), significa “el viatge”, en el sentit d’un
llarg i ardu viatge a peu. A Catalunya, les actuacions
de normalització lingüística l’han traduït per tresc.
En l’article es parla d’un Trekking en majúscules, ja
que s’explica el trekking més famós del món.
Quins motius empenyen milers d’excursionistes
a anar cada any fins a Kàtmandu, capital del Nepal,
després prendre un precari avió i volar fins a Lukla,
i tot seguit caminar set o vuit dies per arribar fins
als peus de l’Everest? És suficient, el magnetisme
de la muntanya més gran del planeta, per provocar
un fenomen semblant?
Siguin quines siguin les raons que porten cada
persona a iniciar el trekking de l’Everest, és evident que són suficientment determinants per obviar el preu del viatge (volar a Nepal és força car),
i és poc probable que es degui a un fet puntual
o a una moda passatgera, ja que a priori saben
que s’hauran d’enfrontar a un fort desgast físic i a
superar adversitats climatològiques severes. Cada
persona tindrà els seus motius per moure’s a un
viatge tan llarg, però me’n puc imaginar alguns, ja
que he tingut l’oportunitat de parlar amb moltes
d’elles, abans i després del trekking. Jo us diré les
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raons que em varen dirigir els passos cap al país
dels xerpes. Sempre m’han seduït les lectures dels
grans alpinistes-escriptors, i en les pàgines de Chris
Bonington, Reinhold Messner, Kurt Diemberger, o
dels pioners himalaiistes Eric Shipton i John Hunt,
vaig trobar-hi relats de les aventures per intentar
coronar les grans muntanyes i la descripció acurada dels extraordinaris èxits d’algunes expedicions
i també de les tragèdies. Va ser en aquells llibres
de joventut on vaig sentir a parlar del Sagarmatha,
nom que donen els nepalesos a l’Everest, i també
del Txomolungma, que és com el coneixen en la
seva llengua els tibetans i xerpes i que en totes
aquestes parles significa “devesa mare”. Llegint els
“clàssics” de la muntanya, m’assabentava que al
Nepal els cims més emblemàtics són la llar d’alguna
de les divinitats de l’hinduisme, cosa que em portava a somiar en llocs plens d’exotisme. Més tard
vaig poder veure bons documentals televisius on
s’observaven els singulars monuments de Kàtmandu, els temples hinduistes i els budistes, la llegenda
o veritat del ieti i la pobra vida de la gent que pobla aquest muntanyós país. Una altra motivació va
ser el desig de trepitjar els mateixos senders que
l’any 1953 havia seguit Edmund Hillary, el conqueridor de la muntanya junt amb el xerpa Tenzing
Norgay. Aquesta barreja de raons i el fet de veure
l’Everest amb els propis ulls fan que les masses
d’excursionistes vagin cap a aquestes altes terres.
El mateix Edmund Hillary, després d’haver pujat a
l’Everest, va dedicar molts esforços a ajudar el poble
xerpa. Per fi aquells poblets oblidats en els vessants
de l’Himàlaia varen tenir escoles i centres mèdics.

Com que l’accés a les valls de Solukhumbu era llarg
i complicat, Hillary va tenir la idea de construir un
aeroport a Lukla; d’aquesta manera el trasllat des
de Kàtmandu s’escurçava: d’un dia d’autobús fins a
Jiri, on acaba la carretera, i sis dies de caminar, es
passava a uns quaranta minuts de vol. L’aeroport es
construí penjat com un balcó sobre un barranc; la
pista inclinada sembla un trampolí d’esquí. Els avions
d’hèlix aterren remuntant el fort pendent. Els enlairaments són espectaculars, ja que els aparells acceleren tant com els permeten els motors, lliscant a tota
velocitat, i per fi, amb un salt al buit, aconsegueixen
alçar el vol sobre la vall del Dudh Kosi. L’aeroport és
considerat com un dels de més difícil aterratge del
món, i la llista d’accidents és llarga. Precisament, Louise Mary Rose, la dona d’Edmund Hillary va morir a
Lukla l’any 1975 en un desgraciat accident aeri.
Un cop els excursionistes aterren a Lukla (2.860
m), es troben de cop immersos en la vida del trekking,
una excursió fora del comú. Expedicions, components
de diferents trekkings, botigues d’equipament de
muntanya, tot un maremàgnum al llarg de l’únic carrer de la població. De seguida s’organitza la comitiva
que marcarà el tarannà diari. Depenent del nombre
de participants, hi haurà un o diversos guies xerpes
dirigits pel sirdar (cap dels guies i de tota la caravana).
Els camàlics, que s’encarreguen de transportar el nostre equipatge, són de diverses ètnies, principalment
tamang. És curiós com transporten les càrregues: no
utilitzen motxilles, sinó que els paquets els porten a
l’esquena subjectes d’una cinta pel front.
Sense perdre temps, es deixa Lukla. Un xerpa
marca un ritme de marxa pausat que permet una
adaptació progressiva a l’altura. Els camàlics desapareixen camí endavant a tota velocitat; amb els
viatgers només intercanvien un tímid namasté de
salutació. A la tarda els retrobarem amb els nostres equipatges al lloc on passarem la nit. Aquesta
primera etapa és curta i en baixada, fins a Phakding
(2.610 m). Són unes quatre o cinc hores que ens porten cap al riu Dudh Kosi (“riu de la llet”), anomenat
així per les seves aigües blanquinoses que s’originen
del desglaç de les grans glaceres de l’Everest.

Des de la primera vegada que vaig fer aquest recorregut, el trekking ha canviat molt. Abans s’havia
de pernoctar en campaments, cosa que obligava a
portar un cuiner i tot el menjar a esquena de camàlics. Avui, un rosari de lodges (allotjaments bàsics, amb servei de restaurant) permet passar les
nits sota cobert i dormir en un llit, això sí, sense
llençols; encara cal portar un bon sac de dormir.
Un canvi radical és l’arribada de la llum elèctrica, ja
sigui per xarxa fins a una mica més amunt de Namche Bazar, o per les plaques solars en llocs aïllats.
Amb l’electricitat també s’ha accedit a la telefonia
mòbil, i això ha permès tenir connectat (amb certs
problemes, encara) tot l’itinerari del trekking. Amb
aquests avenços, s’han pogut agilitzar els rescats
de les persones amb problemes, sobretot deguts al
mal de muntanya. Tots aquestes avantatges també
tenen les seves parts negatives; la principal és la
massificació. La facilitat d’accés en el vol de Lukla
i la xarxa de lodges atrauen molts caminants que
abans no s’atrevien a venir. I la presència de més
marxadors fa que es construeixin encara més allotjaments, cases de te, botigues, cibercafès, i així, el
que abans eren petits llogarrets avui s’estan convertint en pobles grans. En temporada alta (abril-maig i
octubre-novembre) hi ha tants caminants que hi ha
qui anomena el recorregut “l’autopista de l’Everest”.
Un altre canvi radical és el que ve determinat pel
canvi climàtic. La glacera del Khumbu, la més gran
que baixa de l’Everest, ha retrocedit quatre quilòmetres des que Hillary va passar-hi l’any 1953.
La segona etapa ens porta fins a Namche Bazar
(3.450 m), la capital xerpa. Aquest dia es comencen a descobrir els grans cims nevats, on destaca el Thamserku, de només 6.603 metres. Mentre
es camina, es van trobant grups de mani (pedres
d’oració) gravades amb un mantra budista que diu
Om mani padme hum, “Oh! joia de la flor del lotus”.
Per respecte a les creences dels xerpes, cal passar
sempre per l’esquerra d’aquests monuments; igual
passa quan se sobrepassa una estupa (construcció
funerària o commemorativa). Les multicolors banderes d’oració, també amb el mateix mantra escrit,
onegen arreu propagant el seu missatge. I també
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els caminants fan girar les rodes d’oració que se
situen en les rodalies dels gompes (temples budistes). En les cinc hores llargues que dura l’etapa, es
puja un desnivell de 950 metres i cal creuar diverses
vegades el riu; per fer-ho, es passa per ponts penjants, a vegades força espectaculars. Al poble de
Monjo hi ha l’entrada al Parc Nacional del Sagarmatha. Des d’aquest instant regeixen normes estrictes
com la prohibició d’usar fusta de combustible. Anys
enrere no es va tenir en compte aquest detall i la
desforestació va ser patent. Els turistes i trekkers
necessitaven molta més llenya que els locals. A punt
es va estar de cometre un dany irreparable.
Quan encara falta la part més dura d’ascensió a
Namcha Bazar, en un revolt del camí s’aprecia un
grup de muntanyes llunyà. És l’Everest; encara es fa
difícil observar-lo, ja que apareix ocult per l’immens
mur del Nuptse (7.879 m) i el Lhotse (8.516 m), i
només s’aprecia la piràmide final i el llarg plomall
format per pols de neu que aixeca el vent. La possibilitat d’admirar la muntanya en tota la seva magnitud es mantindrà en suspens fins gairebé al final del
trekking, quan s’arribi pràcticament als seus peus.
La capital dels xerpes, la mítica i ineludible Namche, ancorada en un hemicicle natural, ha canviat
la seva idiosincràsia. Tot just queden vestigis de
quan era un llogaret de pastors; per sort, segueix
mantenint-se el mercat dels dissabtes, on arriben
xerpes des de tot arreu. Ara sembla un poble turístic de la Mediterrània amb hotels, lodges i botigues
de records copant carrers.
Els participants dels trekkings solen prendre’s a
Namche algun dia de descans; així s’aconsegueix
una millor aclimatació a l’altura. El mal d’altura es
manifesta de múltiples maneres: migranyes, pèrdua de gana, insomni o molta son. Gairebé ningú
es lliura dels seus efectes, però una persona mal
aclimatada pot emmalaltir greument d’edema cerebral o pulmonar. Davant d’una situació anòmala,
l’única solució és baixar al més ràpid possible. Altres
afeccions més comunes són l’aparició de butllofes
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als peus; per evitar-les, el millor és fer el trekking
amb unes botes ja provades.
És habitual que durant la jornada de descans es
faci alguna petita excursió, per guanyar una mica
de cota i beneficiar l’aclimatació. No massa lluny,
ja ratllant els 3.800 metres, hi ha Khumjung, petita població amb diversos atractius. Un d’aquests
és l’escola fundada per Hillary, l’altre es troba a
l’interior del monestir. En una caixa forta es guarda la suposada clepsa d’un ieti; un monjo, previ
pagament d’una minsa quantitat de rúpies, permet
fotografiar la tan insòlita relíquia. Uns quilòmetres
més endavant es troba un altre monestir, el de
Pangboche; allà, i durant molts anys, van custodiar
les restes d’un altre ieti, fins que al principi dels
anys noranta van ser robats. El misteri que envolta
l’“abominable home de les neus” ha despertat interès a tot el món. S’han organitzat expedicions en
la seva cerca i els científics han arribat a la conclusió
que el temut ieti no és més que una raça d’ós que
habita les muntanyes i que en rares ocasions baixa
fins a les valls per menjar algun cap de bestiar.
És en el transcurs de la quarta jornada quan se
superen per primer cop els quatre mil metres. La jornada és de les que requereixen esforçar-se, ja que
hi ha un constant puja-baixa, a vegades amb desnivells sobtats de fins a 400 metres, fins que després
de sis hores efectives de marxa s’arriba a Tengboche
(3.850 m). El paisatge és el principal atractiu del dia,
amb un protagonista principal: l’Ama Dablam (6.856
m), amb la seva silueta inconfusible i considerada
una de les muntanyes més belles del planeta. El monestir de Tengboche es troba situat en un indret excepcional, dalt d’un turó des d’on en dies clars es té
una visió completa de tots els grans cims de la regió,
inclòs l’Everest, ara ja una mica més a prop.
La següent etapa, la cinquena, és dura i transcorre
tota ella a través d’un entorn de bellesa salvatge. Els
boscos desapareixen poc després de deixar Tengboche. L’aridesa del terreny es va fent palesa i l’ambient
es torna gèlid; ara, encara que faci sol, el fred obliga
els caminants a anar ben tapats. En un punt del recorregut hi ha dues opcions per prosseguir, si es va cap
a l’est, la pujada es fa per Dingboche (4.400 m), un
poblet habitat per pastors de iacs, els bovins peluts
adaptats al fred i les altures, i avui amb uns quants
allotjaments pels turistes. Dingboche està sota mateix d’una antiga morrena glacial; només cal enfilarse fins dalt de la morrena per tenir una visió esplèndida, que permet veure a la llunyania el cim del Makalu,
de 8.463 metres, un altre dels catorze vuit mils de la
Terra. El poble s’ha convertit també en la base per
atacar el cim de l’Island Peak (6.189 m), meta de
molts alpinistes, atesa la relativa facilitat de la seva
ascensió. L’altre opció de la jornada és pujar fins a

Pheriche (4.240 m) tot seguint el fons d’una antiga
glacera. Entre les poques cases del lloc, hi ha un hospital especialitzat en el mal d’altura. Sigui quina sigui
l’opció que es triï, el que es recomana és que en el
camí de retorn a Lukla es passi per la que s’ha obviat
a la pujada; així la visió de conjunt és més completa.
Per arribar al final de la jornada, des de Tengboche,
cal calcular un mínim de cinc hores de marxa.
Una nova jornada bastant exigent, d’unes cinc
hores efectives de marxa, porta els caminants fins al
solitari caseriu de Lobuche (4.887 m). Avui ja no hi
ha cap assentament humà; només precaris lodges
per donar aixopluc a expedicions i trekkings. La vida
normal dels pobles i les persones ja no té cabuda en
aquestes altures. La desolació del paisatge és palesa. Pedra i gel, res més; les plantes pràcticament
han desaparegut. No en va ja es camina pel flanc de
la gran glacera del Khumbu. Abans d’arribar a Lobuche, i just passat el coll de Thokla Pass (4.830 m),
uns humils monuments criden l’atenció dels marxadors. Són monòlits formats per pedres amb làpides
esculpides i que recorden els xerpes i estrangers
morts en accident de muntanya. Molts dels blocs
ens porten a la memòria les gestes dels abnegats
xerpes que han donat la seva vida per salvar les dels
seus clients, conqueridors de l’inútil.
Hi ha qui prefereix utilitzar Lobuche com a base
per assaltar el cim del Kala Pattar (5.545 m / 5.600
m, segons diverses fonts). Aquest cim és la verdadera fita final del trekking, sens dubte el millor mirador
de la cara sud de l’Everest i de les muntanyes que
l’envolten, situat per sobre mateix del camp base del
colós. Altres grups es decanten per fer una jornada
de més i pernoctar en Gorak Shep (5.140 m). Sigui
quina sigui l’opció triada, el que és segur és que les
nits seran més que fredes; allà el termòmetre és rar
que pugi per sobre dels zero graus. Si abans he escrit que Lobuche és un lloc dessolat, Gorak Shep és
un dels racons més solitaris, àrids i inhumans que he
pogut conèixer. Aquest indret és la porta d’entrada
al camp base, ciutat artificial reservada a les expedicions. Des de Lobuche fins a Gorak Shep cal calcular
unes tres hores, totes caminant pel pedregar i els
gels de la morrena lateral del Khumbu.
Són només 450 metres de desnivell els que separen Gora Shep del Kala Pattar, però aquí la pressió
d’oxigen a l’aire és menor del 50 per cent del que
es troba a nivell de mar i per tant la pujada es fa a
ritme molt i molt lent; no és rar tardar fins a quatre hores per arribar al cim del Kala Pattar. Aquest
modest cim té com a teló de fons la piràmide perfecta del Pumori (7.145 m), i davant mateix, a tocar,
s’obre el paisatge més impactant que es pot tenir
a muntanya: presidint-ho tot, la massa compacta i

fosca de l’Everest, el cim més alt de la Terra, amb els
seus imponents 8.848 metres. A la dreta del gegant,
i separat pel famós coll Sud, s’alça l’altre vuit mil del
conjunt, el Lhotse. Seguint la serralada que es té al
front, el cim més imposant per la seva forma esvelta
és el Nuptse (7.861 m), que com que és la muntanya més propera, pot enganyar la vista i fins hi tot
semblar tan alta com el mateix Everest. La resta del
panorama és indescriptible en paraules, cal viure’l:
centenars de cims es van succeint fins a l’horitzó, en
una harmònica successió en blanc, gris i negre.
La tornada a Namche són tres dies, baixant per
la riba del riu Dudh Khosi oposada a l’emprada en
l’ascens per poder tenir una altra perspectiva de
l’entorn. Un altre dia més i s’arriba a Lukla, on es
pren el vol a Kàtmandu.
I ara, en finalitzar el trekking, és el moment de fer
balanç i pensar si els anhels previs al viatge s’han vist
acomplerts. I, sí, aquesta caminada per postrar-se als
peus del gegant té un sentit i se n’han tret moltes experiències: la fascinació per conviure amb els xerpes,
unes persones idealitzades des de la joventut (potser
algun dia us en parli amb més extensió en les pàgines
d’aquesta mateixa revista); l’exotisme d’un lloc on les
pedres resen, el vent invoca els déus i cada muntanya
és una devesa; contemplar uns paisatges grandiosos,
salvatges i indòmits, on la persona humana aprèn la
seva insignificança davant la naturalesa.
I aquest ha estat el relat del trekking més famós
que existeix; bé, si ho voleu, del tresc més famós. ■
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LA TRAVESSA DELS
PIRINEUS EN BTT

Cinta Barreno i Jardí
Sergi Xancó i Altés

x
xplica
una de les moltes llegendes dels
P
Pirineus, que temps era temps, quan regnavva el rei Tubal a Ibèria, Gerió, el monstre
d
dels tres caps, el més lleig que mai ha existit,
ell va matar i li va prendre la corona i el ceptre.
El rei Tubal tenia una filla d’una gran bellesa,
Pirene; Gerió va considerar que per consolidar el seu
poder havia de matar la princesa per evitar que ella
o una possible descendència li poguessin discutir o
prendre el tro. Pirene, assabentada de les intencions
del monstre, fugí cap als grans boscos del nord
d’Ibèria, on pensà que es podria amagar i viure
tranquil·la. Gerió no s’ho pensà gaire i calà foc als
boscos. El foc va ser tan terrible i ferotge que no
solament va cremar tot el que de viu hi havia, sinó
que fins i tot va fondre les roques. Els rius de magma
de les roques foses baixaven a plaer deixant un paisatge desolador. Satisfet pel que havia fet, i convençut que les flames desfarien Pirene, Gerió es va
retirar a Gades.
Hèrcules, que corria per aquelles contrades,
atret per les grans fumeres negres i la mala olor de
vida cremada, s’atansà a esbrinar què succeïa; i va
ser llavors quan sentí uns gemecs de dolor insuportable i s’endinsà en les brases, on va trobar la
princesa Pirene, qui abans de lliurar la seva ànima
al rei de l’Hades va tenir esma i força per explicar
el que havia succeït, allò que havia estat el pròsper
regnat del seu pare, i també va poder explicar a
Hèrcules, amb tota mena de detalls, que aquelles
terres ara devastades pel foc havien estat molt
boniques i fèrtils i la generositat de la seva gent,
sacrificada per l’ambició de Gerió.
Pirene, coneixedora de qui era aquell que s’atreví a remenar entre les brases i que ara la tenia
entre els seus braços, i com a hereva legitima del
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seu pare, el rei Tubal, abans d’emprendre el darrer
viatge cap a l’Hades, va tenir prou força per lliurar
solemnement les terres d’Ibèria i la cura de la seva
gent al gran semidéu.
Commogut pel relat de la bella princesa i per la
tristesa gran i profunda que aquesta sentia per la
crema de la seva terra i la seva gent, amb el cos
sense vida de la princesa en els seus braços, es dirigí a la part més nord d’Ibèria, on Hèrcules decidí
construir un mausoleu en homenatge a Pirene;
començà a amuntegar i alinear curosament roques i
més roques des de la Mediterrània fins a l’Atlàntic.
Recórrer els Pirineus, el mausoleu de la princesa
Pirene, de mar a oceà, en bona companyia, a part
de ser un repte, és un plaer, i més si els Déus et
concedeixen un temps fantàstic com el que nosaltres vam poder gaudir. Dels setze dies pedalant,
només un dia una boira ploranera ens va obligar a
protegir-nos de la humitat.
Per fer la ruta transpirinenca, la transpi, com és
coneguda col·loquialment aquesta travessa, vam
seguir les indicacions del llibre del Jordi Laparra La
travessa dels Pirineus en BTT.
Les 16 etapes que vam fer estan repartides entre
quatre comunitats autònomes: Catalunya, amb 9 etapes; Aragó, amb 4, i entre Navarra i el País Basc, 3.
En general la travessa és molt ciclable, a excepció d’alguns trams amb forts pendents o molt tècnics de pujada o baixada. Hi ha més asfalt del que
ens esperàvem, possiblement més del 34 per cent
que indica el Jordi en el seu llibre, perquè de ben
segur que alguna pista que el 2003 era de terra
avui ja és asfaltada, tot i que no deixen de ser pistes de muntanya o com a màxim carreteres secundàries amb molt poc trànsit, en general.

Molt ben aconsellats per amics que ja l’havien fet
en altres estius, vam anar molt lleugers d’equipatge; fèiem mitja pensió en albergs, hostals o cases
rurals. Això, unit a les bones condicions climatològiques, ens va permetre pedalar per pistes amb el
ferm dur i gens enfangades, tota una sort!, perquè
moltes d’elles en condicions de pluja o molta humitat poden fer molt més dura la travessa.

Del Ripollès saltem a la vall del Freser per la
impressionant collada Verda, de 1.595 metres, amb
unes bones rampes. Aquí ja comencem a sentir que
l’homenatge d’Hèrcules a Pirene s’enfila cap al cel.
Baixem cap a Ribes pedalant per una pista tècnica sota l’atenta mirada del Taga per començar a
pujar cap a Campelles i després Planoles.

Catalunya, nou etapes:
de Llançà a Pont de Suert
Vam agafar el primer tren del matí que surt de
Barcelona cap a Llançà, on arribàvem cap a les 9 h.
Abans de començar l’etapa, vam dirigir-nos cap a la
platja per fer-nos la foto amb la Mediterrània al fons.

De Planoles pugem cap a la Cerdanya per l’antiga carretera de la collada de Tosses; deixarem la
Cerdanya pel solitari coll de Pal per entrar al
Berguedà a través del parc natural del Cadí-Moixeró,
amb les impressionants vistes de les Penyes Altes,
el Moixeró i el majestuós Pedraforca al fons.
La major part del recorregut d’aquestes nou
etapes ja el coneixíem; així i tot, la sensació de
creuar els Pirineus transversalment ens feia sentir
els Pirineus d’una manera diferent. La travessa
seria un continu pujar i baixar dels colls a les
valls.
Comencem a l’Alt Empordà, entre els seus camps
de conreu i els seus boscos modelats per la tramuntana, vorejant el parc natural de les Alberes, caracteritzat per les alzines sureres; travessem petits
pobles, molt bonics i cuidats. Més endavant arribem
a la Garrotxa, amb els grans boscos de pins.
Dies més tard, una part de la primera etapa
malauradament va quedar molt malmesa pel gran
incendi que hi va haver a finals de juliol. Nosaltres
vam tenir sort i vam poder gaudir la zona en tota
la seva esplendor.
De la Garrotxa saltem al Ripollès vorejant el
Bassegoda i baixant per l’espectacular barranc de Sant
Aniol.
Travessem la vall del Bac, encaixonada entre
serralades. Aquesta part se’ns va fer una mica
pesada perquè és tot asfalt fins a Sant Pau de
Seguries, d’on agafem una pista amb el Ter a l’esquerra que ens portarà a Camprodon, on començarem a gaudir de la fresca dels Pirineus.

Del Berguedà anem a la vall del Segre pedalant
per paratges solitaris. Des de Bagà, per unes bones
pistes, pugem cap als alts colls del vessant sud del
Cadí, acompanyats per l’impressionat cara nord del
Pedraforca, els colls de la Jaça, del Torn, de 1.925
metres, i el Collell, per on baixem cap a Josa i
Tuixén per una pista molt feta malbé que en algun
punt sembla desaparèixer. Seguim per la vall del riu
Vansa i saltem a l’Alt Urgell pel coll d’Arnat, aquest
últim tram tot asfaltat.
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Des de l’Alt Urgell remuntem el riu Pallerols fins
al port del Cantó per una pista bona, des d’on arribem als grans boscos d’avets de Sant Joan de l’Erm.
Travessant aquests boscos, gaudint de la seva fresca i tranquil·litat, baixem fins a la part baixa del
Pallars Sobirà. En aquesta etapa recomanem no
aturar-se a Llavorsí i pujar fins al petit poble d’Arestui, per poder gaudir de la tranquil·litat d’aquest
bonic poblet del Pallars i de l’amabilitat que ofereixen al seu alberg.

dir de les meravelloses vistes d’alguns dels tres
mils dels Pirineus.
Saltem de la Noguera Ribagorçana a la vall del
riu Ésera, portador de les aigües del desgel dels
grans cims del Pirineu: Aneto, Posets, Cotiella...
Un cop deixem Pont de Suert, tenim la lleugera
sensació d’haver baixat molt de cota, tornem a
trobar els boscos d’alzines i pins de les primeres
etapes; no sembla que entrem a la part més alpina
dels Pirineus.
Però, arribats al bonic i solitari poble de Bonansa
per una bona pista, el paisatge ja comença a canviar un altre cop amb una agradable sorpresa que
ens acompanya durant aquestes tres etapes, on
els prats verds estan guarnits amb unes petites i
aromàtiques flors grogues que donen un toc molt
alegre al paisatge.

Sortim d’Arestui cap al coll de Rat, on podem
gaudir d’unes meravelloses vistes de la pica d’Estats, el pic de Sotllo i el Monteixo. Vigilats pel
Montsent de Pallars, arribem al refugi de Quatre
Pins i comencem el flanqueig del coll de la Portella,
de 2.250 metres, fins al coll de Triador, divisant el
pic de l’Orri al fons. Tot i haver pedalat per aquí en
diverses ocasions i el fort vent de cara que aquest
cop ens dificulta la pedalada, la bellesa del Pamano
no et deixa indiferent. Del coll del Triador baixem
per una impressionat ziga-zaga cap a la vall Fosca.
Nosaltres no ens aturem a Espui i continuem baixant fins a l’alberg de Torre de Capdella.
Deixem la vall Fosca i entrem a la vall de Boí pel
coll de l’Oli —un vell conegut que ja vam patir a la
Pedals de Foc però en sentit contrari; tot i això igualment s’ha d’arrossegar la bicicleta—, que ens du a la
part més desconeguda de l’Alta Ribagorça, travessant poblets solitaris i en alguns casos abandonats,
com Mola d’Amunt, Sentís, Erta, Sas, Castellars,
Malpàs, Gotarta, per pistes bones, en algun tram
molt pedregoses, sobretot d’Erta a Castellars.
Arribats a Pont de Suert, s’acaba la part catalana de la transpi. A partir d’aquí entrem a l’Aragó.

Aragó, tres etapes:
de Pont de Suert
a Aragües del Puerto
Tot i no pujar a tanta alçada com en algunes
etapes catalanes, aquesta part ens permetrà gau12 Mai Enrera

Per anar a trobar la vall de l’Ésera, porta d’entrada a la vall de Benasc, pedalem per sobre el
congost del Ventamillo sense arribar a veure’l. És
un tram entretingut però no gaire complicat, amb
trams molt pedregosos. No ens aturem a Senz,
continuem fins a Viu.
Deixarem la vall de l’Ésera i anem a buscar la
del Cinca travessant les solitàries valls del vessant
sud del Cotiella i l’altiva Peña Montañesa, que ens
donarà la benvinguda a l’entrada del Cañón d’Añisclo. Pugem per una bonica pista amb algunes rampes empinades i saltem a la vall del Cinca per la
bonica collada de Cullibert, des d’on tenim les primeres vistes del Mont Perdut i tots els seus acompanyants, una prèvia de les increïbles panoràmiques que tindrem a l’etapa següent. Baixem fins a
Escalona, primer per un sender preciós, entretingut i molt ombrívol, que després es va eixamplant.
Arribats a Escalona, ja és tot carretera fins a Fiscal,
el nostre final d’etapa. Travessem el congost de les
Devotas i anem a buscar el coll de Fanlo per saltar
a la vall del riu Ara i baixar fins a Fiscal.

L’etapa de Fiscal a Larrés probablement és una
de les més maques de la transpi. Té unes bones
pistes, poc asfalt i les millors panoràmiques dels
grans cims dels Pirineus, i agradables sorpreses
com la descoberta del poble mig abandonat de
Susín i la seva encisadora església romànica amb
alguns curiosos símbols pagans.
A l’Hostal Río Ara de Fiscal, molt recomanable,
coincidim amb un xicot basc que ens acompanyarà
durant aquesta etapa. Des de Fiscal sortim per carretera, un tram curtet, cap a la Peña Oturia, on gaudim
d’una sensacional panoràmica dels cims dels Pirineus
centrals: Peña Montañesa, Cotiella, tots els cims del
Cañón d’Ordesa —el Mont Perdut, Cilindre, Marboré—.
També veiem la Bretxa de Rotllan, Tallón, i al fons
Posets i Aneto. Veritablement espectacular!

Des de Larrés, per carretera remuntem la vall
d’Acumer fins a trobar una pista que puja per la
serra d’Escués, flanquejada per uns frondosos boscos de pins que contrasten molt amb els lloms
pelats del primer tram de l’etapa i per on entrem a
la vall de la Garcipollera, amb el Collarada i la Peña
Telera com a teló de fons.
Baixarem del Pueyo de Escués per una pista, al
principi més desfeta, fins a Bescós de Garcipollera. A
partir d’aquí arribarem a Aragüés d’o Puerto pedalant
per les carreteres locals poc transitades de les valls
d’Aísa i Aragüés, vigilades pel pic d’Aspe i el Bisaurin.

La pujada es fa per pistes bones i molt maques
que al final s’empinen força. Abans d’arribar a la
Peña Oturia, ens trobem amb uns ciclistes locals
que ens recomanen passar pel poblet mig en recuperació de Susín i visitar-ne l’església romànica. Tot
un encert! La baixada de la Peña Oturia és tècnica
i entretinguda però es fa bé.

A partir d’Aragüés d’o Puerto, comencem a notar
que el Pirineu se suavitza; deixem els monumentals
cims per endinsar-nos en valls més suaus i de boscos més frondosos.

Passat el poble de Susín, la pista és més bona;
baixem còmodament fins a Senegüé. Allí deixem al
nostre company d’etapa, que continuarà cap a
Jaca. Nosaltres finalitzem l’etapa uns quilòmetres
més enllà, en el tranquil i bonic poblet de Larrés,
també molt recomanable.

Aconsellats per la mestressa de l’hostal, decidim
anar cap a Hecho per carretera i deixar el senderó
d’Urdués, que s’ha de fer a peu. Del coll d’Ansó
baixem al poble del mateix nom primer per una
bona pista i després per un senderó gens ciclable.
Les valls d’Ansó i Hecho són molt pintoresques,
amb un paisatge molt agradable.
Saltem a Navarra per l’encaixonada carretera
que passa per la gola del riu Beral, amb les seves
impressionants parets verticals, que ens durà als
bonics prats de Zuriza. D’allí pugem fins al coll dels
Navarros per deixar l’Aragó.
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Baixarem fins al bonic i senyorial poblet d’Isaba
per la vall del Belabarce per carretera i senderons
força ciclables.

Navarra i País Basc,
tres etapes:
d’Isaba a Hondarribia
Tot i haver estat un estiu molt sec, es nota que
ja estem a la part més humida del Pirineu.

Lindus, i a partir d’aquí una baixada de 20 quilòmetres fins al poble de Banca ens deixa gelats. Aquesta
sensació no dura gaire: els forts pendents que pugen
al coll d’Elorrieta ens fan entrar ràpidament en calor.
La temperatura és bona i el cel ja és força clar. Mirem
al nostre voltant i el paisatge realment és molt verd i
molt suau, amb turons molt arrodonits, que no sembla que s’hagin de pujar amb aquests percentatges
de pendent tan forts. Però aquesta serà la tònica
d’aquestes dues últimes etapes, que per nosaltres
seran una descoberta perquè aquesta part del Pirineu
navarrès i basc no la coneixíem.
Arribats al coll d’Iñaberri, després d’una dura
ascensió per fortes rampes i trams de senderó,
oblidem la calor i el cansament en veure les
impressionants vistes de l’Atlàntic: a la dreta veiem
tota la plana francesa de Bayona i a l’esquerra
veiem com els últims turons del mausoleu de
Pirene, modelats suaument per Hèrcules, no gosen
tocar l’aigua de l’Atlàntic.

La primera etapa d’aquesta última part de la
transpi va ser la més fresqueta de totes i la boira
ploranera que ens va rebre al coll d’Orión ens va
fer posar el Gore. Aquest cop també vam arribar a
Orreaga amb fred, igual que les altres vegades que
havíem estat en aquest místic enclavament.
Sortim d’Isaba per carretera cap al coll de Laza
vestits com cada matí, però al cap de pocs quilòmetres ja ens hem d’abrigar. Del coll de Laza baixem
cap al riu Salazar i d’aquí remuntem cap al coll
d’Ollokía. Aquí deixem la carretera per endinsar-nos
a les boniques i espectaculars fagedes d’Irati, que ja
coneixem. El dia és gris i a mesura que ens endinsem a Irati una boira humida sembla baixar de les
parts més altes. Voregem el pantà d’Irabia i, arribats
al coll d’Orión, ja ens hem de posar el Gore; ve baixada i la boira comença a calar. Aprofitant que gairebé ja és hora de dinar, fem una paradeta a l’alberg
Mendilatz per saludar el Malli, un dels amos de l’alberg amb qui vam fer un parell de sortides en bicicleta quan hi vam estar fa un parell d’anys.
Sortim del Mendilatz i arribem a Orreaga per
pistes molt maques i amb la boira ploranera.
A Orreaga aprofitem per tornar a visitar la preciosa església romànica de Santa Maria.
L’endemà ens acomiadem d’Orreaga amb una
freda i espessa boira que no ens deixa veure la roda
del davant de la bicicleta. Abrigats amb tota la roba
que portem, comencem la curta pujada fins al coll de
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Arribem al bonic poble d’Etxalar per carretera.
Ens allotgem a l’alberg Tompalenea, una bonica i
típica casa d’arquitectura basca on podem gaudir
de l’amabilitat de la seva propietària.
És diumenge. Sortim d’Etxalar amb un cel clar i
bona temperatura. Tot i ser una etapa curta, els forts
pendents i els trams de senderó on s’ha d’arrossegar
la bicicleta la fan intensa. Durant tot el trajecte trobem gent caminant i fent ciclisme. El paisatge durant
tota l’etapa és molt bonic. Com que és territori fronterer, anem trobant ventas, restaurants on a part de
menjar es poden comprar altres coses; especialment
concorregudes són les del coll d’Ibardin.
Des del pantà d’Oneaga arribem fins al coll des
Poiriers, d’on baixem cap a Behovia, i des d’aquí,
per carretera i seguint el riu Bidasoa, arribem a
Hondarribia.
Aquest últim tram de carretera va ser molt estressant per la quantitat de trànsit que hi havia, ja que
era diumenge i feia un dia preciós de sol i calor.
Vam arribar a Hondarribia una mica atabalats;
el passeig marítim estava ple de gom a gom i a la

La foto amb l’Atlàntic de fons posava el punt i
final a la nostra transpi.
Setze dies inoblidables de juliol de 2012, on
vam gaudir plenament d’aquest meravellós mausoleu de Pirene que el gran heroi grec va construir
amb les seves mans per honrar-la: els Pirineus. ■

Etapa

Origen - Destí

Logística
De Barcelona a Llançà amb el primer tren de
mitjà distància.
La tornada la vam fer des d’Irún. Hi ha dues
companyies d’autobús que et porten cap a casa i
admeten les bicicletes amb una mínima protecció.
Tot i que a Irún hi ha tren, a causa de les restriccions de Renfe, no és possible pujar-hi les bicicletes.
Pel que fa als allotjaments, no vam tindre cap
problema, però és recomanable anar reservant amb
uns dies d’antelació per poder adaptar les etapes.

Distància (Km)

Desnivell + (m)

Desnivell - (m)

1

Llançà - Albanyà

70,16

1.533

1.253

2

Albanyà - Camprodon

65,21

1.879

1.211

3

Camprodon - Planoles

38,35

1.177

1.057

4

Planoles - Bagà

55,37

1.541

1.797

5

Bagà - Noves de Segre

70,02

1.751

1.850

6

Noves de Segre - Arestui

62,48

1.696

1.160

7

Arestui - Torre de Cabdella

52,95

1.383

1.470

8

Torre Cabdella - Pont de Suert

47,85

1.380

1.582

9

Pont de Suert - Viu

62,42

1.689

1.544

10

Viu - Fiscal

71,45

1.629

1.857

11

Fiscal - Larrés

53,37

1.377

1.205

12

Larrés - Aragüés del Puerto

53,84

1.391

1.306

13

Aragüés del Puerto - Isaba

55,76

1.004

1.162

14

Isaba - Orreaga

74,74

1.520

1.398

15

Orreaga - Etxalar

69,19

1.610

2.466

16

Etxalar - Hondarribia

44,70

1.067

1.165

Dades tècniques

platja no hi cabia ni una agulla. Feia setze dies que
gaudíem de la tranquil·litat i solitud de les valls del
Pirineu i ja no recordàvem el que era el bullici dels
enclavaments de platja a l’estiu. Així i tot ,
Hondarribia ens va agradar molt.
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Jordi Domènech i Arnau
(Creative Commons)

EL MONTSENY,
SEMPRE PRESENT
Carles Albesa i Riba

Sant Pere

u
uan l’any 1609 Jeroni Pujades va escriure, a la Coronica universal del Principat de
Cathalunya, que el Montseny “es aquesta
montanya tant alta, ques mostra la primera
que
de Cathalunya descobre los mariners
q
venint d
de Italia, mirant la desde las Pomas de
Marcella”, una imatge que repetiran molts autors posteriors, no va fer altra cosa que referir el que venia
succeint des de temps immemorial, és a dir, que la
visió d’aquest massís era el primer senyal que anunciava, als navegants, la presència de la costa catalana.
Però el Montseny no solament els donava la primera salutació de benvinguda, sinó també la darrera de
comiat, segons que consta, molt posteriorment, en una
oblidada poesia d’un autor desconegut, P. Massó
Torrents, de qui no he sabut trobar cap notícia, si bé
devia ser germà de l’editor, escriptor i erudit Jaume
Massó i Torrents, personalitat del món de la cultura,
que ocupà la presidència del Centre Excursionista de
Catalunya de l’any 1915 al 1919.
La poesia, que es publicà amb el títol de “Lo Monseny”
a Reus Artístich (número 6, setembre de 1890), una
revista mensual editada a la capital del Baix Camp de
la qual només aparegueren deu números, diu així:

Lo vapor s’allunya - mar endins solcant
tot perdent la hermosa - costa de llevant;
als pobles que la ornan - com remats de bens
lo Sol los hi llensa - son daurat incens;
de la mar las llates - á son raig diví
mostran febrosenques - llur teixit d’or fi.
Lo cel s’engalana - del més viu azur,
ni un núvol l’entela, - tot es llis, ras, pur.
La bonica costa - ja’s va submergint,
fins al brau Montnegre - la mar va englotint...
ja sols se pot veurer - que ab blau cel ateny,
com illa que sura, - l’alterós Monseny.
Quan lo Sol s’apaga - fa’l cor bategar,
la Naturalesa - sembla palpitar;
com frescó amagada - de la mar ha eixit
un lleuger ventijol - missatger de nit.
Lo Sol va a la posta. - Lo Sol se’n va a joch,
l’argentina Lluna - ve á ocupar son lloch.
Mentres de la costa - m’he anat allunyant,
m’ha semblat cridar-me - lo Monseny gegant;
m’ha parlat de patria... - no se’l que m’ha dit,
mes m’ha deixat prompte - tot avergonyit.
L’he vist que’s fonia, - llavors m’ha semblat
veurer d’una bon pare - lo front arrugat.
M’he tapat la vista, - oprimint lo cor...
y mar endins sempre - navega’l vapor.
Aixecant la cara, - m’he quedat sorprès:
del Monseny altíssim - no’n quedava res.

El nom primigeni del massís, Montem signi o signum (equivalent a “muntanya senyal”), que ja figura
en documents de mitjan segle IX, li ha conferit històricament un caràcter referencial, força generalitzat al
país, que fins i tot ha ultrapassat modernament la
realitat física de la muntanya.
Pàgina de
Reus Artístich
(setembre de 1890)
amb la poesia de
P. Massó Torrents.
Orla de R. Casals.
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Pujades també dóna notícia del montsenyenc salt de
Gualba, del qual diu que “en lo lloch ahont cau, se fa
una baça, que diuen los vehins no trobarli fondo, y te al
entorn una praderia prou gran ahont conta haverse
vistes antiguament algunes terribles y diaboliques visions, y que solian las Bruxas y Bruxos venir aqui a dan-

consideracio per averse edificada della tota Barcelona.
Diuen que la pedra creyx en ella: y que se à treta mes
pedra della que no pujaria tota la dita montanya”.
Tot indica que aquesta impersonal frase de diuen
que la pedra creix en ella se la van fer seva alguns
mestres d’obra de la població de Seva referida a l’indret
montsenyenc del turó del Montgrós, on es proveïen de
carreus que, sense minva aparent de la reserva pètria,
servien per bastir cases als pobles de la rodalia. L’any
1974, però, es descobrí que aquella inexplicable prodigalitat de la naturalesa provenia d’una muralla que
havia tancat l’istme d’accés a l’encinglerada península
del Montgrós molts segles abans.
Les exploracions que s’hi feren han revelat que es
tractava d’una muralla ibèrica d’uns 150 metres de
llargària, construïda cap a l’any 300 aC., amb antecedents que es remunten a l’edat de bronze, que servia
per defensar un gran recinte fortificat.
El salt de Gualba segons un gravat de mitjan segle XIX.

çar y ballar, fer les adoracions y reverencias al Dimoni,
vehient los vehins, visiblemet, los balls y danças y sentint los crits, alarits y sons de aquella confusa canalla.
Diuse que si en aquella aygua se llançan alguns bastons
en forma de Creu se mou un bulliment de ella tan gran
que no cessa fins aquella Creu es fora de la aygua”.
No cal recordar que aquests paorosos esdeveniments
han passat a formar part del ric llegendari montsenyenc.
Gairebé tres quarts de segle després del llibre de
Pujades, Esteve de Corbera en reprodueix la informació (Cataluña Illustrada, 1678) i afegeix, tot nedant i
guardant la roba (mai més ben dit tractant-se d’un
tema aquàtic), que “cosas son que ni las niego ni las
creo, no las niego porque pueden ser, no las creo porque en esta materia una verdad suele acompañarse
con mil generos de mentiras. El vulgo es facil en creer.
Exagera estos cuentos a su modo, no como pasaron
sino como se representan más extraños i terribles”
Pujades, citant Jeroni Pau, continua dient que el
Montseny “abunda de mines de or, argent, y marbres
finissims”, una opinió no del tot coincident amb la
que expressa el seu coetani Pere Gil en un manuscrit
de l’any 1600 que ha estat transcrit per Josep Iglésies
(Pere Gil i la seva Geografia de Catalunya, 1949).

Actualment el conjunt arqueològic del turó de
Montgrós, degudament condicionat, és obert a la visita pública guiada.
A aquest descobriment arqueològic cal afegir-ne un
altre de paleontològic de gran importància, el de l’anomenat labirintodont del Montseny. Es tracta de les
restes d’amfibi més antigues descobertes a Catalunya,
un fòssil de capitosaure trobat al pla de la Calma l’any
1989. Els capitosaures eren uns amfibis d’uns dos
metres de llargària, emparentats amb les actuals salamandres, però d’aspecte semblant al d’un cocodril, que
van habitar el territori que ocupa actualment el massís
del Montseny quan aquest era una plana fluvial, en el
període triàsic, fa uns 240 milions d’anys.
L’estudi de les restes recuperades al Montseny ha
revelat que no s’ajusten a cap espècie de capitosaure
coneguda i que, per tant, pertanyen a un gènere nou.
Aquesta nova espècie s’ha batejat amb el nom de
Calmasachus acri, en referència al lloc de la troballa
(la Calma) i al mot llatí (acri) que indica la duresa de
la roca on es va localitzar.
El Montseny, però, no solament és la llar de l’amfibi més antic dels descrits a Catalunya, sinó que també
Vista parcial de la muralla del turó de Montgrós.

Corbera informa també de l’existència de pedres
precioses, de les quals diu que “lo que la experiencia
nos muestra es la riqueza que tienen las piedras preciosas, y señaladamente de topacios y ametistas,
excelentísimos en grandeza, fineza y hermosura”, i
amb un cert optimisme afegeix “que se hallan cada
dia en ella en notables cantidades”.
Pel que fa a altres pedres menys valuoses que les
precioses, però potser més útils, com les que es treuen
de les pedreres i s’usen en obres d’edificació i pavimentació, sembla que la palma se l’emportava la barcelonina muntanya de Montjuïc que, segons Gil, “es de
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Reconstrucció del labirintodont del Montseny.

ho és del que ha estat descrit més recentment, el
qual ha rebut el nom comú de tritó del Montseny i el
científic de Colitriton arnoldi.

mes, i la cua llarga. Fonamentalment nocturn, es
concentra en uns pocs torrents de fort pendent i
aigües fredes i oxigenades i se li calcula una població
de 1.000 a 1.500 exemplars.
Segons l’informe de la Unió Internacional de
Conservació de la Natura (UICN), és una espècie en
perill crític d’extinció (categoria prèvia a l’extinció en
estat salvatge) i l’amenaça més immediata que té és
la dessecació dels rierols de muntanya a causa, en
part, de l’extracció d’aigua que es fa al massís. Aquest
informe apunta, doncs, a una possible responsabilitat
de les plantes embotelladores d’aigua pel que fa a la
pervivència del tritó del Montseny.

El procés que ha conduït al seu descobriment es
remunta a l’any 1979, quan foren trobades al massís
les primeres poblacions d’aquest amfibi, que primerament van ser catalogades com les més meridionals del
tritó pirinenc (Colotriton asper), malgrat que presentaven certes diferències respecte a aquest. Una vegada
estudiades degudament, han estat descrites, l’any
2005, com una espècie diferent del tritó pirinenc.
Es tracta d’un descobriment importantíssim, un endemisme del massís del Montseny, ja que viu exclusivament
en aquest territori, i ha estat descrit com una espècie
d’amfibi desconeguda a Europa, on feia més d’un segle
que no s’havia descobert cap nova espècie de vertebrat.
Els mitjans de comunicació se’n feren ressò a bastament i fins i tot un professor de la Universitat de
Barcelona, l’investigador de genètica David Bueno,
proposà adoptar el tritó del Montseny com a marca
d’identitat en un article periodístic (Avui, 24 d’abril
del 2006, pàg. 24), en què deia: “Actualment hi ha
molts catalans fent ciència a Catalunya i arreu del
món, la qual cosa ens permet albirar un bon futur per
a la recerca al nostre país, sempre que, es clar, les
administracions hi apostin decididament. El que no
fem servir gaire, però, és la nostra denominació d’origen comuna; malauradament només un de cada deu
articles científics realitzats al nostre país n’inclouen el
nom, Catalunya o Catalònia, entre els quals, per cert,
tots els meus. I per posar el nom del país no cal cap
benedicció oficial, com per a les seleccions esportives
nacionals. Potser podríem adoptar el tritó del Montseny
com a marca d’identitat, de la mateixa manera que
molts automobilistes hem adoptat el tan nostrat
guarà als nostres vehicles, junt, això sí, amb el CAT
al costat de la matrícula o el nom del país a la filiació
dels autors en els treballs científics”.
Deixant aquet tritó metafòric i tornant al petit
amfibi montsenyenc, diré que té una llargària que no
supera onze centímetres i presenta un cap gran, curt,
ample i aplanat amb els ulls petits disposats lateralment. El cos és robust, les extremitats curtes i pri18 Mai Enrera

El tritó del Montseny.

Quant als aqüífers montsenyencs, cal recordar que
un quart de segle abans de l’informe de la UICN,
Jaume Genescà, un sacerdot expert en radioestèsia,
va fer públic el resultat de les seves prospeccions al
Montseny, que recollí la premsa àmpliament. Segons
aquest radioestesista, al peu de la creu del Matagalls
neix un corrent d’aigua de 19 metres d’amplada, que
passa a gran pressió entre 14 i 340 metres de profunditat, en direcció oest, i és l’origen de fonts com la
dels Cims, del Matagalls, etc.
De cara a l’aprofitament d’aquesta riquesa hídrica, mossèn Genescà redactà un informe, amb el títol
de Consideracions, reflexions i valoració d’un hipotètic aflorament de cinc-cents litres d’aigua radioactiva
per segon al cim del Montseny, a 1695 metres sobre
el nivell del mar, que no ha estat pres en consideració, potser per sort, ja que l’impacte paisatgístic i
potser d’altre tipus d’un possible aprofitament seria
considerable.
Fins aquí aquestes notes, de caràcter ben divers,
que volen ser una mostra de l’actualitat permanent
del Montseny, una actualitat que ve corroborada per
una referència apareguda fa poc a la revista federativa Vèrtex (núm. 230, pàg. 63), segons la qual la
publicació de caràcter excursionista més venuda el
trimestre setembre-novembre del 2011 va ser el
Mapa del Montseny de l’editorial Alpina-Geoestel. ■

APROXIMACIÓ BIOGRÀFICA
D’EN JOSEP M. TORRAS HOMET,

MUNTANYENC HISTÒRIC, PIONER I POLIFACÈTIC
Òscar i Albert Masó Garcia
Escaladors de Sabadell.
Socis de la UES, CET i CE Castellar del Vallès

a relativament poc temps que a Catalunya es
practica de forma oficial l’excursionisme i les
activitats que se’n deriven (escalada, espeleologia, etc.). Què són aproximadament cent trentaset anys en la història d’un poble o d’una civilització? Poc,
molt poc, però alhora molt, molt moviment social, molts
projectes, moltes il·lusions, molts quilòmetres recorreguts a peu, grimpant, esquiant, rapelant... i molts personatges cabdals en l’evolució i l’esdevenidor d’unes activitats que, per a uns quants, són més que una simple
pràctica d’esport útil per a enfortir el físic o vantar-se de
les gestes conquerides i dels rècords destrossats. Aquests
muntanyencs, pioners o revolucionaris que han marcat
una o diverses èpoques, han deixat una petja inesborrable bé pels seus textos descriptius, per les seves exploracions, per la gosadia de les seves ascensions, per tenir i
donar un punt de vista diferent de l’establert, per practicar moltes de les diferents activitats muntanyenques, per
tenir sempre il·lusió i objectius per assolir, o bé per tots
aquests trets característics junts. Aquest darrer cas, singular i poc comú, es plasma en la figura d’en Josep Maria
Torras Homet, un muntanyenc polifacètic i pioner en el
món de l’espeleologia i l’escalada catalanes que gaudeix
des de fa temps d’un merescut reconeixement. Fa gairebé vint anys que els autors d’aquestes línies coneixem
personalment en Torras (que és així com tothom l’anomena), i hem pogut compartir amb ell nombroses excursions i escalades. Us podem assegurar que si es volgués
descriure acuradament tot el que ha fet al llarg de la seva
vida en termes muntanyencs, caldria omplir un parell de
llibres ben gruixuts. Permeteu-nos sintetitzar la seva activitat i fer-vos almenys cinc cèntims de la seva singular
experiència vital.

La crida primerenca de la
muntanya i l’espeleologia
Nascut a Barcelona l’any 1926 però establert des de
ben petit a la seva casa pairal de Castellar del Vallès,
en Torras va començar a voltar pel massís de Sant
Llorenç del Munt i les seves muntanyes veïnes des de
ben jove i acompanyat per familiars i coneguts de
Castellar, tot recorrent camins amb ànsies d’explorar i
conèixer món. En aquelles primeres passes excursionistes, en Torras va començar a desenvolupar una afició tan simple com contundent, que assentà de forma
definitiva amb el pas dels anys i que es resumeix en
quatre paraules, “anar a la muntanya”, ja sigui per
caminar, escalar, baixar avencs, esquiar... el cas era, i
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encara és, tenir contacte amb la muntanya, amb el
medi natural. És un concepte ben senzill. Aquesta simplicitat i claredat d’idees són inherents al tarannà d’en
Torras i l’han dotat d’un sentit pràctic i positiu a l’hora
de “fer muntanya”.
Als anys 40, s’aficiona seriosament a l’espeleologia
i s’hi especialitza, participant en les primeres exploracions de cavitats importants com l’avenc de l’Esquerrà
al Garraf, fins a arribar a formar part d’una expedició
a Indonèsia per fer topografies de noves cavitats quilomètriques a l’illa de Sumatra.

Activitats alpinístiques insòlites
Paral·lelament, l’any 1945 es va calçar els seus
primers esquís, de fusta i molt arcaics, i a partir de
llavors es va engrescar a fer ascensions hivernals a
nombrosos cims pirenaics com el Puigmal i sobretot
l’Aneto, el qual ha ascendit dinou cops amb esquís.
També és un especialista en ascendir tresmils del
Pirineu. L’any 2008 va coronar ni més ni menys que el
seu tresmil número 400, ascendint la Gran Faixa amb
82 anys d’edat. Per si no n’hi havia prou, cal dir que
també ha completat tots els
En J. M. Torras escalant
tresmils de la península Ibèrica i
la secció clau de la
de les illes Canàries, i destaca
Xemeneia MTM (IV+)
que ha ascendit quaranta-dos
cops l’Aneto.
Un altre interès per a en
Torras han estat els sostres
regionals (els cims més alts de
cada regió), de manera que al
llarg de la seva vida ha trepitjat
els 41 sostres de les comarques
catalanes i els 50 sostres de les
províncies de l’Estat espanyol. A
més, també ha ascendit cims
mítics dels Alps com el Mont
Blanc i el Mont Rosa.
Però la seva activitat d’altitud
no s’atura: l’any 2011, als 85 anys
d’edat, va ascendir els quatre
cims de més de 2.900 metres de
la Cerdanya, mentre que l’agost
de 2012, amb 86 anys, va pujar
el Puigmal, ascensió que els qui
subscriuen aquest text vam poder
compartir amb molt de goig.
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Doctorat en
l’escalada
d’agulles i
xemeneies
Una altra faceta
en la qual ha excellit amb escreix el
nostre personatge
és l’escalada a l’estil
més pur i clàssic.
Actualment encara
escala com ho feia
diverses dècades
enrere: sense casc
En J. M. Torras i la seva esposa Anna
ni arnès, lligant-se la
Maria durant la Festa de Sant Llorenç
corda a la cintura
al cim de la Mola, l'any 2009.
amb un nus doble
de bolina i, sovint, sense peus de gat. Des de sempre,
en Torras ha emprat el mínim d’artificis possibles per
escalar, i ha prioritzat el respecte màxim a la roca i la
descoberta del camí més natural a l’hora de traçar
nous itineraris verticals per ascendir agulles o parets.
Als anys 50 del segle passat es va especialitzar en
l’exploració i l’escalada d’impressionants xemeneies
fins aleshores mai ascendides, sobretot a Montserrat,
normalment acompanyat per en Joan Nubiola Callís,
el seu inseparable company de cordada. Amb ell va
formar la fructífera Cordada Centenària i són reconeguts arreu per haver recorregut per primer cop diverses xemeneies espectaculars i contundentment lògiques de la muntanya de Montserrat, conegudes com
a Torras-Nubiola, T-N o N-T, i que avui en dia encara
són tot un referent montserratí. L’última xemeneia
oberta de moment per en Torras és la batejada com
a MTM, ubicada a la serra de l’Obac i oberta conjuntament amb els qui signem aquestes ratlles durant
una tarda del mes
de juliol de 2011.
En J. M. Torras a la Castellassa de can
Torras, l'any 2009, lligat al nus doble
de "boina".
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En Torras també
ha descobert, batejat i
ascendit per primer
cop dotzenes d’agulles a Montserrat, Sant
Llorenç del Munt i
altres massissos, i ha
escalat també a Riglos,
als Alps, Dolomites,
Calanques, Àustria,
etc. És cofundador de
l’històric Grup Cavall
Bernat i té un rècord
ben curiós: ha escalat
cent cinquanta-sis
vegades la gran roca
de la Castellassa de can
Torras del massís de
Sant Llorenç del Munt.

Marxes, curses i... maratons!
Com qui no vol la cosa, als anys 80 del segle passat,
en Torras va començar a participar en curses d’atletisme,
passant després a fer mitges maratons i finalment maratons, fins al punt d’arribar a fer més de quaranta proves
de 100 km o més, convertint-se en un veritable expert de
llargs recorreguts, i sovint acompanyat de la seva esposa,
la també espeleòloga i escaladora Anna Maria Pallejà.
La darrera marató que va fer va ser la de Boston,
l’any 2004, i actualment continua aficionat a les caminades, ja que participa en nombroses curses i marxes
de menor recorregut.
A més, en Torras ha fet nou itineraris del Camí de
Sant Jaume i actualment és president de la Penya 100
KM D. CATALAN.

I com s’ho fa per estar
tan actiu als 87 anys?
Primer de tot, penseu que estem parlant d’un
excursionista, espeleòleg, escalador, alpinista, maratonià i atleta. És a dir, una persona imparable que s’ha
mantingut i es manté en bona forma i que també cuida
molt l’alimentació (és un enamorat de la fruita).
A part d’això, una altra qualitat d’en Torras és el seu
caràcter amè, divertit, irònic i observador, que fa que
conviure amb ell sigui tota una experiència. A més,
gaudeix d’una memòria envejable i és un bon coneixedor de la llengua catalana, fins al punt que ha fet i fa
de corrector voluntari de revistes, butlletins i articles.
No ens hem d’estranyar, doncs, que un personatge
com en Torras tingui una agulla dedicada amb el seu
nom a Montserrat, una altra a Sant Llorenç del Munt i
una via d’escalada dedicada a ell en la seva roca més
estimada: la Castellassa de can Torras.
Deixant de banda els registres enlluernadors, cal
dir que la cosa que més ens meravella de l’amic
Torras és la seva inherent capacitat d’encomanar
energia i vitalitat a tothom, fins i tot a persones que
som molt més joves que ell!
Els tres participants en l'obertura de la Xemeneia MTM.
D'esquerra a dreta: Òscar Masó, JM Torras i Albert Masó.

Xemeneia MTM a la serra
de l’Obac

* Fitxa tècnica de la via:
CINGLE OEST DE LA PORQUERISSA (vessant nord)
(serra de l’Obac - camí de la font de la Pola)
Via: xemeneia MTM. 20 metres, IV+
Oberta per: Josep Maria Torras Homet, Òscar i Albert
Masó Garcia, des de baix a l’estil clàssic
Data: 23-7-2011
Material a dur: casc, cintes, bagues i un alien vermell
Accés al peu de via: Des de la ciutat de Terrassa
(Vallès Occidental) prenem la carretera BV-1221 en
direcció Talamanca. Just passat el quilòmetre 11, trobem una bona zona d’aparcament a mà esquerra, indret
conegut com l’Alzina del Salari (hi ha cartell indicador).
Des d’aquí seguim a peu una costeruda pista asfaltada
que a mitja pujada passa a ser de terra, fins que després d’uns 15 minuts arribem al marcat coll de Tres
Creus. El camí de la font de la Pola comença en aquest
punt i es dirigeix planerament cap a l’oest, tot resseguint
el peu de boniques cingleres que presenten algunes
agulles adossades. Passats uns 10 minuts, passem pel
costat de la balma de la Porquerissa, curiosa cavitat
ubicada en un cingle prominent i destacat que presenta
una sèrie de blocs característics al seu peu. Continuem
seguint el camí cap al nord i al cap de poc, i fixant-noshi bé, veurem que el cingle forma una raconada obaga
i orientada al nord. Deixem el camí i ens enfilem cap a
la dreta sense camí i per bosc un xic espès fins a trobar
la base del cingle. Llavors avancem arran de les parets
cap al sud fins al peu de la profunda i marcada xemeneia MTM (vegeu mapa de situació).

Hem esmentat abans que l’any 2011 vam tenir el privilegi de poder obrir una xemeneia juntament amb en
Torras a la serra de l’Obac, concretament a les cingleres del conegut camí de la font de la Pola. Succeí la
tarda del dia 23 de juliol de 2011, atípicament fresca
per la data. Feia mesos que havíem entrevist una
estreta i amagada xemeneia, i la idea d’obrir-la amb en
Torras ens va atrapar des del primer moment. Ell, jovial i atrevit com sempre, va acceptar encantat de participar-hi, i així va ser com dues generacions separades
per cinquanta anys vam unir forces, vitalitat i il·lusió en
l’obertura. En Torras ens va donar tota una lliçó de
superació reptant amb força i reflexes innats l’estreta
xemeneia, que resultà tenir una secció força complicada amb roca singularment punxant i difícil d’assegurar,
que li dóna entitat i un regust clàssic autèntic. El nom
va ser ideat pel mateix Torras: xemeneia MTM, emulant els noms de les mítiques xemeneies T-N i N-T que
obrí amb en Nubiola a Montserrat, i que és l’abreviació
de les inicials dels cognoms dels aperturistes (MasóTorras-Masó). És, en resum, una via que és un petit
paradigma dels traçats que els pioners escaladors
catalans van imaginar i recórrer per les nostres muntanyes, amb esperit d’aventura i exploració. Tot plegat
són temps passats que en Torras tingué la sort de
viure i l’esperit dels quals encara conserva actualment,
amb la voluntat d’enfrontar-se a nous reptes i projectes. I per moltíssims anys més!

Descens: Des del final de la via ens hem de dirigir cap
al nord-est, sense camí i per bosc esclarissat, fins a trobar una marcada canal que hem de seguir en to descendent cap a l’oest, i que amb alguna desgrimpada senzilla ens durà de nou al camí de la font de la Pola. ■
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QUÈ SÓN LES RAQUETES DE NEU
Manel Figuera i Abadal
Hi ha qui assegura que les primeres raquetes de neu
van aparèixer al Canadà i que arribaren a Europa a
mitjan segle XVIII. Aquesta hipòtesi, però, és refusada per altres fonts —que jo comparteixo—, les quals
consideren que tant les raquetes com els esquís eren
utilitzats per caçadors escandinaus a l’edat mitjana i
per pobles siberians en èpoques encara més reculades que es remunten al neolític (5.000 aC).
es raquetes de neu són el producte d’una
e
necessitat imposada pel mateix medi. En
n
iindrets poc muntanyosos, les que es fabricavven eren llargues i amples, a fi d’ocupar el
màxim
à i possible de superfície nevada. En canvi, als
Alps, al Pirineu i en altres serralades tenien formes
estretes i curtes a fi d’adaptar-se a les característiques del relleu: accidentat, irregular i amb pendents
força pronunciats. Aquestes són les que han evolucionat fins a esdevenir avui esportives, abans de
fusta i ara de plàstic o d’alumini, reforçades amb
grampons inferiors, puntes davanteres, fixacions a
les botes i alces per als talons.
Sovint s’acostuma a fer la comparació entre els
avantatges i els inconvenients dels esquís envers
les raquetes i a l’inrevés. Crec que és millor no
entrar en aquest debat amb detall perquè cadascú
els valora a la seva manera i hi veurà el que hi
Parts de la raqueta de neu.
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vulgui veure. Algunes persones que practiquen
l’esquí de muntanya o de travessa solen mirar les
que duen raquetes amb una certa superioritat, com
si no estiguessin prou capacitades per esquiar o els
fes por. Fins i tot en algunes guies he llegit frases
arrogants i tendencioses com aquesta: “Els que
vagin amb raquetes faran prou en arribar al
Puigmal de Llo i tornar pel mateix recorregut fins a
l’inici”, quan aquesta muntanya és perfectament
assequible amb raquetes. És possible que en
alguns casos aïllats puguin tenir raó, però aquesta
valoració és del tot errònia.
Els esquís tenen dos grans avantatges sobre les
raquetes: els descensos resulten més ràpids i els
flanquejos, més segurs. Amb els anys, però, he
anat comprovant que les raquetes, en un medi com
el pirinenc, i de manera especial el del Pirineu
oriental i les serres prepirinenques, tenen també
Vorejant l’estany Sobirà, baixant del Carlit.

els seus avantatges sobre els esquís: no requereixen aprenentatge, són més lleugeres, s’adapten
a qualsevol tipus de bota —tot i que és preferible
que sigui rígida, però no dos “esclops” com les dels
esquís—, són polivalents en molts terrenys, no
molesten quan es pengen a la motxilla —al contrari dels esquís—, són segures fins a 35° en pujada i
25° en baixada, són ideals per als boscos, allarguen la temporada d’hivern des del novembre fins
al maig i, per descomptat, són molt més econòmiques. Que amb pendents superiors esdevenen
insegures: doncs per això cal sovint complementarles amb l’ús dels grampons i del piolet.

Cerdanya, el Capcir, el Ripollès i algunes serres prepirinenques, a causa del seu relleu suau, són un
marc incomparable, el millor de la serralada pirinenca, per fer-hi excursions amb raquetes de neu.
Gràcies a aquests instruments tan singulars
podrem observar diversos aspectes de la natura
durant els mesos d’hivern a les nostres muntanyes,
des de la meteorologia i les allaus fins a la vida
vegetal i animal —amb la identificació de petjades—, amb la pretensió de preservar aquest medi
natural, que al Pirineu, sens dubte, és el nostre
patrimoni més valuós.■

Baixant de la portella del Torer al clot del Torer (serra de Calm Colomer).

Una altra de les conclusions a què he arribat és
aquesta: els esquiadors, normalment —sempre hi ha
excepcions—, solen anar a esquiar, a cercar pales,
pendents i descensos per gaudir al màxim del seu
esport. Per contra, no existeixen els “raquetistes”; és a
dir, ningú no va a la muntanya “a fer raquetes” o
“raquetades”. Potser es podria anomenar raquetista el
qui avui fa curses amb raquetes, però és més convenient parlar d’excursionistes que van amb raquetes o
que se les enduen per fer recorreguts d’alta muntanya
o, si hi ha prou neu, de muntanya mitjana, i que si
escau hi faran ús dels grampons, del piolet o d’altre
material segons les dificultats de l’itinerari. Les raquetes, com els bastons, el piolet o els grampons, formen
part d’aquest material que tot excursionista s’emporta
—o s’hauria d’emportar— a la muntanya durant la
temporada hivernal, que pot durar al Pirineu des de
mitjan novembre fins ben bé al maig, de vegades ben
entrat. Al juliol de 2010, a la glacera del Vinhamala,
encara hi vaig veure excursionistes amb raquetes.
Les raquetes són una estructura plana, de formes
diverses, amb un tamís i una superfície perforada,
que es col·loquen sota la sola d’una bota i que serveixen per evitar que ens enfonsem a la neu o que
hi rellisquem si és dura o glaçada. Per aquesta funció que tenen resulten avui un complement necessari per a la pràctica de l’excursionisme hivernal. La

El 26 de febrer, en Manel Figuera va presentar a la
sala d’actes del nostre Club el seu llibre: Les 50
millors excursions amb raquetes de neu, de
Cossetània Edicions.
El llibre és una guia on es recullen 50 itineraris per
fer amb raquetes de neu pel Pirineu Català, el Vallespir i Andorra i també per alguns paratges del
prepirineu. Molts dels recorreguts segueixen rutes
poc habituals per assolir els cims i les travesses.
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Joan Salvador
’aportació de l’art català a la cultura europea
des de l’inici de la cristianització fins a la fi
de l’edat mitjana és destacable, fins i tot
molt més del que correntment es creu.
Enguany, la vila de Ripoll i el monestir de Santa
Maria exerciran de capital de la cultura catalana,
rellevant Vic, que ho ha estat l’any 2012 que acabem de deixar enrere.
“Catalunya serà cristiana o no serà”, resumeix
un pensament expressat pel que fou bisbe de Vic,
Josep Torras i Bages, fa més d’un segle.
Catalunya ha estat –i continua sent– un país
cristià. El pensament del gran personatge eclesiàstic esmentat va ser força entenimentat: pouava
en una llarga tradició en la qual l’Església havia
tingut un pes específic importantíssim, que al llarg
del segle XIX i principi del XX era qüestionat per
diversos sectors socials, especialment l’obrer, i
expressava, d’altra banda, la voluntat d’una part
important de la societat catalana de sentir-se
integrada a la cristiandat, en una època molt convulsa socialment i política.
És indubtable que Torras i Bages interpretava
molt adequadament el passat, que personalment
volia envigorit i permanent en el present, i que
desitjava projectat vers el futur. Una cosa és indubtable, i és que el cristianisme i les seves manifestacions culturals i artístiques havien impregnat de
tal manera les nacions europees, i la nació catalana
en particular, que com a font de la vida social, cultural i, fins i tot, política era indissociable de la
realitat de Catalunya en un temps que el país experimentava una àmplia Renaixença cultural, una
mostra no pas menor de la qual va consistir en la
restauració dels seus monuments emblemàtics. La

més ressonant d’aquestes restauracions fou precisament la del monestir de Santa Maria de Ripoll,
l’any 1892, promocionada per l’aleshores bisbe de
Vic, Josep Morgades i Gili, predecessor –en tots els
sentits– de Torras i Bages, que el succeí al capdavant de la diòcesi osonenca.
Aquest passat gloriós, sobretot medieval, era
el que havia esperonat al prelat la seva gosadia
en formular aquest pensament, que gaudia de
l’aval de la història.

Els orígens cristians
de Catalunya
Els territoris altament romanitzats, situats entre
la província Narbonesa, al nord, i la Tarraconesa, al
sud, a cavall del Pirineu oriental, sembla que experimentaren una ràpida cristianització entre el segle
I i el segle III, quan documentem el primer bisbe,
Fructuós de Tarragona, que patí martiri a l’amfiteatre de la capital provincial juntament amb dos diaques seus, Auguri i Eulogi, el 21 de gener de l’any
259, durant la persecució decretada per l’emperador Valerià, tal com ens certifica un sermó del dia
del seu martiri d’un bisbe nord-africà un xic posterior, sant Agustí d’Hipona.
Quan el cristianisme esdevingué la religió oficial
de l’Imperi Romà, l’any 303, aquella Església perseguida adquirí un vigor i una seguretat desconegudes i impregnà tota la societat, alhora que assolí una presència real a la major part del territori,
amb llargues convivències amb les creences anteriors, algunes de les quals encara perduren.

L’organització eclesiàstica:
les diòcesis catalanes
L’organització eclesiàstica a les terres de l’actual
Catalunya, calcada de models administratius baiximperials romans, començà ben aviat, com ens
mostra aquest testimoni d’excepció del bisbe
Fructuós i els seus dos diaques, de mitjan segle III.
Dels altres bisbats en tenim notícia al segle IV, contemporàniament al floriment del monaquisme a
Orient (per exemple, el de sant Pacomi al desert
d’Egipte). Abans de l’any 347 es documenta el
bisbe Pretextat a Barcelona, l’any 419 el bisbe
Sagici de Lleida, i vers l’any 450 el bisbe Ireneu
d’Ègara, l’actual Terrassa.
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A Hispània, durant els tres-cents anys del que
anomenem l’època visigòtica (410-711), l’Església
continuà exercint una funció de govern fonamental
des de les ciutats mitjançant els bisbes.

El bisbat d’Urgell, que sembla que ja existia al
segle IV, entre els anys 527 i 546 era governat per
Just, el primer bisbe de nom conegut en aquesta
diòcesi, que fou canonitzat. És contemporani de
Cesari, arquebisbe d’Arle entre els anys 502 i 542,
que aleshores era la seu primacial de les Gàl·lies i
d’Hispània.
Abans, Cesari havia estat monjo del monestir de
Lerins, a l’illa avui coneguda com Sant Honorat
–nom que prengué en memòria de l’abat fundador,
Honorat (c. 350 - 429)–, davant de Canes.
A l’època visigòtica, Narbona esdevingué la metròpoli del regne, amb capital civil a Tolosa. Els bisbats
tant d’Hispània com de la part de la Gàl·lia sotmesa
als visigots passaren a dependre de l’arquebisbe de
Narbona. Abans de l’any 516 es documenten els bisbes Cinidi d’Osona, Pau d’Empúries, Frontinià de
Girona i Ursus de Tortosa. Tots ells contemporanis,
per tant, de sant Benet de Núrsia, autor d’una regla
per a monjos que gaudirà d’una gran fortuna a
Europa. El primer bisbe conegut d’Elna fou Domne,
documentat l’any 571, tot i que possiblement la diòcesi existia almenys des del segle IV, si no abans.

El monaquisme a l’arc
de la Mediterrània occidental
Coetàniament a l’activitat d’Honorat, un altre
monjo, Joan Cassià (c. 350 - 434), fundà dues
comunitats monàstiques a Marsella, al bell mig de
la costa de l’antiga província romana que a l’època
medieval s’anomenaria Provença, amb clara continuïtat amb el passat romà.
Fou una època de profundes transformacions en
el si de l’Imperi Romà, que es fa ressò de les novetats de la seva meitat oriental, aleshores florent,
coneguda com a Imperi Romà d’Orient i que, per
influència dels enciclopedistes francesos, també és
conegut com a imperi Bizantí. El monaquisme hi
tingué un pes específic molt important, que es transferí als diversos regnes sorgits a la meitat occidental,
aleshores dividida en diversos regnes dominats per
pobles d’origen no llatí, majoritàriament germànic.
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El monaquisme, present tanmateix des dels orígens de la cristianització, prengué una gran força a
la Gàl·lia i a Itàlia. Al segle VI foren escrites diverses
regles. Al sud de la Gàl·lia, l’esmentat Cesari d’Arle
va escriure dues regles: la regula ad monachos,
entre els anys 503 i 542, i la regula ad uirgines, entre
512 i 534. Ferriol d’Usès és l’autor d’una altra regla
de monjos, datable en 558-581. Entre les dates
extremes de 525 i 550 un monjo nadiu del Laci va
escriure una regla que seria coneguda com a regla
de sant Benet, i que els emperadors francs propagarien al segle IX com a única en tot el seu imperi.

La invasió musulmana
La invasió musulmana que s’inicià al sud d’Hispània l’any 711 arribà en pocs anys fins al centre i l’est
de la Gàl·lia, això és, fins al Poitou i la Borgonya,
amb el control de la vall del Saona –l’any 728 fou
presa la ciutat de Chalon–. Fou una expansió molt
ràpida que prengué, tant per conquesta com,
sobretot, per pacte, uns ingents conjunts territorials
dominats en la seva majoria per monarquies visigòtiques en decadència. La monarquia dels francs,
situada just al nord dels límits assolits per la primera onada conqueridora dels musulmans, plena de
vigoria, reaccionà ràpidament i vencé l’emir musulmà prop de Poitiers, els súbdits del qual s’hagueren
de replegar cap al sud. Tanmateix, retingueren
posicions al sud de les Gàl·lies, com ara la regió de
la Septimània, entorn de Narbona, que no capitulà
fins al cap d’unes dècades, l’any 732.
Amb la invasió musulmana d’inici del segle VIII,
els nouvinguts i els nous governants professaven
una religió diferent de la dels nadius, almenys de la
immensa majoria, que era cristiana. Tot i que l’estructura eclesiàstica s’esfondrà ràpidament, la religió i el culte cristià hi romangueren. Alguns cristians crearen ponts de diàleg amb els musulmans,
com és el cas dels adopcionistes, encapçalats pel
bisbe Fèlix d’Urgell, amb seguidors a altres regnes
hispànics, com Lleó i Astúries. Des de la cort imperial franca no es veia amb bons ulls aquesta entesa, que la tallà de soca-rel al mateix temps que
conqueria per les armes una part dels territoris
sota domini musulmà i hi establia comtes, primer
francs i, més endavant, un cop eliminada les resistències polítiques, nadius.

La conquesta franca
Per aturar l’expansionisme dels veïns musulmans, els francs recuperaren des de mitjan segle
VIII el domini de l’antiga província Narbonesa, anoMai Enrera 25

És així com sorgirien o es restaurarien diversos
territoris polítics amb un cap, anomenat comte,
que governava un comtat o un conjunt de comtats.
Si el comtat o comtats que governava eren fronterers amb territori musulmà, aplegava a aquest títol
el de marquès.
Al segle XVII Petrus de Marca anomenaria
aquests diversos territoris, independents els uns
dels altres, Marca Hispanica, en relació amb l’imperi franc carolingi. Eren uns territoris que només
tenien en comú la seva inclusió en un imperi, però
que no constituïen una unitat política local.

menada Gòtia i també Septimània, que havia
sucumbit als invasors. L’any 752 Pipí el Breu ocupà
els territoris de les diòcesis d’Usès, Nimes, Lodeva,
Magalona, Agde i Besiers, i el 759, Narbona,
Carcassona i Elna, completant l’ocupació de la
Gòtia. L’any 767 es recuperà Tolosa.
El fill i successor de Pipí, Carles el Gran
(Carlemany), al darrer quart del mateix segle ja
traspassà a Hispània i maldà per establir una ampla
franja de marca o frontera al sud dels Pirineus.
L’ofensiva s’inicià amb una traïció i la subsegüent
fallida conquesta de Saragossa, que acabà amb la
sonada desfeta de Roncesvalles l’any 778. Tanmateix,
a aquesta primera expedició militar en seguiren de
noves que, per la part oriental dels Pirineus, aconseguiren fixar, a finals del segle VIII, el límit entre
ambdós imperis, l’emiral cordovès i l’imperial franc,
al llarg de la vall del Ter i del Cardener i curs mitjà
del Llobregat, fortificant els llocs estratègics de
Roda de Ter, Casserres i Cardona, sota el comandament del rei d’Aquitània i fill de Carles, Lluís el
Pietós, que succeí el seu pare al tron imperial.
L’any 785 havien ampliat les noves conquestes
recuperant les diòcesis d’Urgell i de Girona, l’any
798 Osona i l’any 801 Barcelona. El Llobregat delimità un límit força perdurable entre ambdues civilitzacions. De moment els francs i els seus collaboradors hispanogots no pogueren consolidar
posicions més enllà del Llobregat. Les antigues diòcesis de la província Tarraconesa que havien estat
sostretes al poder musulmà seguiren depenent de
la metròpoli de Narbona en no poder-se recuperar
la metròpoli de Tarragona fins al segle XII.
Per organitzar aquests territoris, primerament
els francs nomenaren uns comtes sobre antigues
demarcacions que, des de finals del segle IX (per
la capitular de Quierzy, de l’any 877, els feus i els
beneficis esdevingueren hereditaris), se succeïren
hereditàriament dins de les famílies comtals, amb
llurs comtats integrats amb Carcassona a la marca
de Tolosa (Pallars, Ribagorça, Urgell i Cerdanya) o
a la de Septimània (tots els altres comtats).
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Durant els segles IX i X, aquesta ampla franja
de marca o frontera fou territori tant de colonització per part de la gent dels comtats, que miraren d’establir-s’hi fent progressar d’aquesta manera els diversos territoris que hi delimitaven, com
de ràtzies per part dels musulmans, que tractaren
de frenar llur avanç.
A l’inici del segle X, els exèrcits comtals havien
ultrapassat el riu i envoltat el massís de Montserrat,
i a mitjan segle X havien avançat posicions vers
Tarragona. El nou escenari passà al pla del Penedès
i al camp de Segarra amples espais geogràfics de
la Catalunya central.
Tot i això, mai s’aturà l’activitat diplomàtica.
L’any 929, Abd al-Rahman trencà tot lligam polític i
religiós amb Damasc i s’autoproclamà califa de
Còrdova. Les trameses d’ambaixades a la nova cort
califal per part dels comtes eren tan sovintejades
com les que emprenien el camí del nord, cap a la
cort imperial franca, ensems amb un reforçament
dels lligams amb Itàlia i, particularment, amb el
papat, a partir de mitjan segle X.
Al-Andalus en general experimentà una gran
expansió econòmica, social i cultural, molt superior
a la de l’Europa cristiana. Els comtats catalans reben
una intensa influència de la civilització islàmica i
esdevenen els intermediaris naturals entre aquesta
cultura i la carolíngia, aleshores implicada en la
reforma cluniacenca impulsada pel papat. És en
aquest context històric que el monjo Gerbert Orlhac
–el futur papa Silvestre II– vindrà a estudiar a l’escola catedralícia de Vic els anys 969 i 970, que juntament amb el monestir de Ripoll és un dels fogars
de cultura més importants de l’època a tot Europa.
Per conjurar el perill, i amb capacitat més que
suficient per emprendre accions de força, el califa
desplegava les seves capacitats militars, tant marítimes com terrestres. L’any 985 el general al-Mansur saquejà Barcelona i devastà el seu entorn. Els
monestirs de Sant Pere de les Puel·les i Sant Pau
del Camp i altres institucions eclesiàstiques foren
devastats. Fora de la ciutat, el monestir de Sant
Cugat del Vallès tampoc s’escapà de la destrucció.
Hi hagué molts morts i també foren fets molts captius.

La capital dels comtats catalans no trigà a refer-se de
la tragèdia malgrat que les expedicions de càstig no
s’acabaren de moment. L’any 1003, el seu fill Abd alMalik penetrà també pel Penedès i el Bages sembrant
la destrucció al seu pas. La canònica de Santa Maria
de Manresa fou cremada, i el seu arxiu fou devorat
per les flames. El Nadal de l’any anterior, de l’any
1002, el comte Ramon Borrell i el bisbe d’Osona
Arnulf eren a Roma per tractar amb el papa sobre
l’elecció del nou abat de Sant Benet de Bages.
Gairebé al mateix temps que això passava, un
fet polític féu canviar el context molt ràpidament.
Degut a les lluites internes, els primers anys del
segle XI el califat de Còrdova desaparegué i el seu
territori es dividí en nombrosos regnes, anomenats
taifes. A l’altra banda, els exèrcits dels comtes i dels
bisbes, i les mainades privades dels magnats, tant
laics com eclesiàstics, emprengueren aleshores una
gran expedició sobre Còrdova i saquejaren la capital, enduent-se mol botí i presoners. S’iniciava aleshores una nova etapa, en la qual els musulmans
passaren a una situació de feblesa –encara que de
primer fou relativa– respecte dels cristians. A mitjan
segle XI els comtes catalans, sobretot els d’Urgell i
de Barcelona, cobraven substanciosos tributs, anomenats paries, als regnes musulmans veïns, de
manera destacada als de Lleida, Saragossa, València
i Dénia, i obtenien dels respectius reis tractats
avantatjosos per als seus interessos. El 1018 el primer rei de Dénia, Mugahid (1010-1044), i també rei
de Mallorca i de Tortosa, atacà amb les seves naus
Barcelona, però, vençut, hagué de fer les paus amb
la comtessa Ermessenda. Potser d’aleshores data la
subjecció dels cristians d’aquest regne, que també
incloïa les Balears, al bisbe de Barcelona, subjecció
confirmada després pel seu fill Ali Iqbal al-Dawla,
rei de Mallorca i de Dénia (1044-1076).
La societat catalana en general, enriquida
materialment i culturalment, experimentà, des de
la seva pròpia idiosincràsia, un esponerós renaixement en tots els àmbits de la vida social, política,
religiosa i artística.

nalització que experimentà l’art català de fa mil
anys, quan s’obrí al món. La petita església de Sant
Martí del Canigó, fundada l’any 1001 pel comte
Guifré II de Cerdanya, germà d’Oliba, i la gran
església canonical –després col·legiata– de Sant
Vicenç de Cardona, construïda a instàncies seves
des del mateix any que accedí a l’episcopat d’Osona,
el 1017, i consagrada l’any 1040, constitueixen dos
bells exemples d’arquitectura pròpia de Catalunya. A
la mateixa època, no es construeix res de semblant
a Itàlia, on les esglésies són cobertes no amb volta
de canó de pedra sinó amb sostres plans de fusta.
Una altra església important d’aquesta arquitectura, si bé en aquest cas no patrocinada pel bisbeabat Oliba, fou l’església del monestir de Sant Pere
de Rodes, consagrada l’any 1022, que fou totalment refeta al segle XII.
Un segon moment d’esplendor de l’arquitectura
catalana és la segona meitat del segle XII, època en
la qual els territoris comtals són àmpliament superats
amb la incorporació del que s’anomenarà la Catalunya
Nova, des de les conquestes de Tortosa (1148) i
Lleida (1149), amb llurs regions d’influència.
Pel que fa a les proporcions, les catedrals catalanes són espaioses i proporcionades, tant en època
romànica com en època gòtica. Les catedrals catalanes es caracteritzen per l’absència de transsepte i
per la gran amplitud dels pilars, com en els casos de
les catedrals gòtiques de Tortosa i Mallorca.
La catedral catalana més primitiva que es conserva és la d’Elna. Fou construïda probablement entre
1030 i 1070. L’any 1057 la comtessa Ermessenda
féu una donació de 150 mancusos a l’obra.
L’edifici de la catedral d’Elna –sense les capelles
gòtiques que hi ha afegides al costat sud– fa gairebé 50 metres de llargada per més de 20 d’amplada.
La nau central té uns 8 metres d’amplada. La nau
única de la catedral de Girona, bastida al segle XIV,

És en aquest pas del segle X al segle XI que la
societat catalana incipient produeix un art propi amb
una gran personalitat, originalitat i qualitat, que s’ha
conservat en una petita però significativa part, i que
dóna entrada a Catalunya en el panorama de l’art
europeu amb una veu pròpia, que mantindrà als
segles següents. L’art català del romànic, com després el del gòtic, l’època del desenvolupament econòmic i polític ple de Catalunya, quan esdevingué “rica
i plena”, tindrà una veu pròpia, una veu catalana.

Una arquitectura pròpia
L’època i l’entorn social del bisbe i abat Oliba –la
primera meitat del segle XI– esdevenen un moment
històric únic per analitzar el fenomen d’internacioMai Enrera 27

té 23 metres d’amplada, i és un cas únic a Europa,
a l’època medieval, de nau tan ampla coberta amb
volta de pedra.
A la catedral gòtica de Mallorca, la nau central té
44 metres d’alçada i les naus laterals, 30 metres
d’alçada, mentre que la nau central de la catedral
de Beauvais, una de les més importants de França
(és a dir, del nord de la França actual) té 48 metres
d’alçada, i 17 d’alçada les naus laterals. Les proporcions respecte de l’alçada de les naus central i laterals entre les catedrals de Mallorca i Beauvais és de
3 a 1. Molt més proporcionada la de Mallorca.
La Seu Vella de Lleida, obra bàsicament romànica
–peça mestra de l’anomenat romànic lleidatà–,
conté nombroses solucions de l’època gòtica, com el
joc de columnes adossades als pilars per sostenir les
voltes de creueria amb les ogives unides en una clau
de volta. Els arcs són apuntats i el cimbori, a la unió
del creuer i de la nau, té tots els elements tradicionals del romànic, però l’altura, la planta octagonal i
els finestrals dels llanternons són gòtics; en contraposició amb els edificis romànics, està molt illuminada per finestrals i ulls de bou. Es començà a
construir el 1203; el 1220 ja s’havia enllestit la part
de l’absis i el creuer, i l’any 1278, amb la construcció
del cimbori, es donà per conclosa.
La construcció de la catedral actual de Tarragona
s’inicià a mitjan segle XII, si bé les obres s’allargaren fins a la primera meitat del segle XIV.
Són plenament gòtiques les catedrals de Barcelona,
Girona, Tortosa i Mallorca. Mentre que la catedral de
Narbona té set capelles radials, cinc de grans i dues
de més petites, les catedrals de Barcelona i de
Girona tenen nou capelles radials, totes iguals.

Claustres
La planta baixa del claustre de la catedral d’Elna
es començà a bastir al final del segle XII, si bé fou
cobert amb voltes d’ogives al segle XIV. Són d’una
gran qualitat els capitells esculpits de la galeria
meridional, l’única d’estil purament romànic.

Una escultura rica
Els tallers confletans i rossellonesos d’escultura del
segle XII van fer servir el característic marbre rosa
(de vegades fins i tot completament vermell, o gairebé blanc amb vetes rosades), procedent de les pedreres de Vilafranca de Conflent, prop de Prada, o de les
pedreres del coll de Ternera, prop d’Illa, per bastir
esglésies i altres edificis i decorar-los (timpans de les
portalades, capitells i columnes del claustre…).
El monestir de Sant Miquel de Cuixà i el priorat
agustinià de Santa Maria de Serrabona, al Conflent,
i les esglésies de Sant Genís de Fontanes i de Santa
Maria de Cabestany, al Rosselló, són els tres millors
exemples de l’obra d’aquests mestres escultors.

Capitells
Els capitells esculpits dels claustres i els timpans
dels monestirs de Cuixà (1120-1130) i Sant Pere de
Rodes, de la catedral d’Elna i de l’església de Sant
Genís de Fontanes, són alguns dels millors exemples de l’art europeu del segle XII.

Portalades
Les portalades monumentals amb relleus dels
monestirs de Ripoll i Sant Pere de Rodes i de la
catedral de Vic són les tres úniques del període
romànic que coneixem a Catalunya.
La portalada romànica catalana per excel·lència
és la del monestir de Santa Maria de Ripoll, obra
probablement dels anys 1140-1150, coincidint amb
les conquistes de Tortosa i Lleida. La seva estructura
probablement s’inspira en un arc de triomf romà.
Passant per alt la seva qualitat escultòrica, la complexitat de la seva iconografia, els seus nivells de significació, l’emergència de la cultura literària del monestir i, fins i tot, la seva proporcionalitat geomètrica,
han donat lloc a uns quants estudis que formen part
dels millors de la historiografia de l’art català.

Tribunes

La portalada del monestir de Sant Pere de Rodes,
datada dels anys 1160-1163 a partir de l’anàlisi dels
pocs elements i fragments escultòrics que en resten,
va ser afegida a l’església del segle XI i, per tant, a
una portalada preexistent. Respecte de la portalada
de Ripoll, excel·leix per la seva simplicitat iconogràfica i gran qualitat escultòrica i material, que devem a
la perícia d’algun taller rossellonès del cercle de
l’anomenat Mestre de Cabestany.

Les tribunes (del llatí tribuna) o cors alts són un
altre element arquitectònic. Suprimida a la fi del
segle XVI la tribuna de Cuixà, al Conflent, actualment
la més important d’època romànica és l’excepcional
tribuna, bellament esculpida, de la veïna església
canonical de Serrabona, al Rosselló, datada entorn
de 1140-1150 (l’església fou consagrada el 1151) i
actualment situada al centre de la nau principal.

La portada de la catedral romànica de Vic, també
de mitjan segle XII, es degué desmuntar amb la
construcció de la catedral nova, cap a l’any 1800.
Per uns relleus i altres peces trobades en excavacions arqueològiques conservades en diversos museus
(Museu de Belles Arts de Lió, Victoria and Albert
Museum de Londres, Nelson Atkins Museum of Art
de Kansas City i Museu Episcopal de Vic), podem

Els claustres de les catedrals de Vic i Lleida són
peces mestres del gòtic.
Però l’arquitectura de l’època es manifesta tant
a l’exterior com, sobretot, a l’interior dels edificis.
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fer-nos una idea de la seva magnificència, semblant
a la de la portalada de Ripoll, feta uns anys abans.
Les portalades lleidatanes de la Catalunya Nova
són un bell exemple de la transició del romànic al
gòtic, a la fi del segle XIII. Les portalades de l’Anunciació i dels Fillols de la Seu Vella de Lleida es caracteritzen per la complexitat de la decoració, filigranada o geomètrica. La portalada de Palau de la seu de
València en constitueix un altre exponent.

EL MOBILIARI LITÚRGIC,
EL GRAN DESCONEGUT
Els teixits brodats
de les catedrals de
la Seu d’Urgell i Girona
La catedral de la Seu d’Urgell va ser refeta els
anys 1020-1050, a l’època dels bisbes sant
Ermengol i el seu successor Eribau, que la va consagrar l’any 1039. El primer va conquerir Guissona
als musulmans; el segon va consagrar l’església de
la canònica de Sant Vicenç de Cardona, feta edificar pel vescomte Bermon de Cardona per iniciativa
d’Oliba, bisbe de Vic i abat de Cuixà i de Ripoll.
D’aquest primer conjunt catedralici romànic de
la Seu d’Urgell només en resta actualment l’església de Sant Miquel –abans dedicada a sant Pere–,
adjacent al claustre i a l’edifici que conté el Museu
Diocesà. L’església principal, Santa Maria, que
podem contemplar avui, correspon a la segona
catedral romànica, la del segle XII. Segons la
documentació coetània, a finals del segle XI amenaçava ruïna, i el bisbe sant Ot (1095-1122) n’inicià un temple nou, que fou conclòs anys més tard,
essent bisbe Arnau de Preixens, que l’any 1075,
d’acord amb els canonges, encarregà les obres a
mestre Pere Llombard, probablement procedent
de Llombardia –com indica el seu sobrenom–, que
li donà l’aspecte actual, d’un estil innovador, diferent de la tradició autòctona.

A la Seu d’Urgell s’hi conserven dos brodats,
excepcionals en el context europeu: un frontal d’altar i un estendard. Tant el frontal d’altar com l’estendard poden haver estat confeccionats a l’època
de sant Ot, el bisbe d’Urgell que inicià la segona
catedral romànica. Una hipòtesi és que aquestes
dues peces foren teixides per les monges de Santa
Cecília d’Elins, monestir fundat a la fi del segle IX
com a cenobi benedictí masculí, però que l’any
1078 havia estat refundat en monestir femení, en
el moment de l’anomenada reforma gregoriana,
empresa pels papes de Roma per controlar millor la
cristiandat catòlica. Aquesta operació en aquest
cas fou duta a terme amb la intervenció del legat
papal Amat d’Oloron i la col·laboració dels comtes
d’Urgell, Ermengol IV i la seva esposa Llúcia.
D’altra banda, a la catedral de Girona s’hi
conserva un altre estendard, un teixit d’ús litúrgic de grans proporcions, que conté el relat
bíblic de la Creació segons la descripció que en
fa el Gènesi. Sembla que es pot datar de la
segona meitat del segle XI.
Aquestes tres peces tèxtils dels segles XI i XII,
poc abundants a Europa, són un testimoni de l’antic esplendor del cristianisme en terres catalanes.
L’esmentat bisbe d’Urgell, sant Ot, era fill dels
comtes de Pallars, Artau I i la seva esposa Llúcia de
la Marca. Com a bisbe, va participar en la conquesta definitiva de Balaguer, l’any 1106, al costat del
vescomte Guerau II de Cabrera (nét d’Arnau Mir de
Tost), el senyor Pedro Ansúrez, el comte Ramon
Berenguer III de Barcelona, Girona i OsonaManresa, i el rei Alfons I d’Aragó. L’any 1133,
només onze d’ençà de la seva mort, va ser canonitzat pel seu successor Pere Berenguer.

Altars
A Catalunya s’han conservat tres ares d’altar
originals del segle XI. Són les de la Seu d’Urgell
(1040), de Girona (1068) i d’Elna (1069).
Tanmateix, allò que veien els fidels era el frontal
de l’altar, que en català s’anomena taula (del llatí,
tabula). Un exemplar del qual malauradament només
tenim notícia per la nota documental segons la qual
la comtessa Ermessenda, l’any 1038, feia donació de
300 unces d’or per a la seva construcció, a la qual
col·laborà també la seva jove, esposa del seu fill
Berenguer Ramon I, Guisla de Lluçà, que el pogué
veure enllestit. Aquesta taula d’or i de gemmes perdurà fins al temps de la Guerra del Francès (18081814), durant l’ocupació de la ciutat pels francesos.

Trons episcopals i abacials
El presbiteri d’una església el presideix el tron
del bisbe (catedra en llatí, que dóna nom a l’edifici
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sencer, la catedral) o de l’abat, depenent de si és
una església episcopal o monàstica.

És notable el baldaquí de bronze de la basílica de
Sant Pere del Vaticà (1624-1633), obra de Bernini.

El tron s’inscriu en el synthronon o recinte que
l’inclou, sovint format per un banc de pedra –simple o amb graons– encastat al mur absidal.

Cadirats de cor

A l’època romànica, el model més emprat a
Catalunya és el de tradició tardoantiga.
D’aquest període només es conserva el tron dit
de Carlemany, de marbre d’un sola peça, esculpit
pel darrere en època gòtica.
Malauradament no ens han arribat ni el tron de
Sant Fruitós de la catedral de Tarragona ni el de la
Seu d’Urgell ni tampoc el de la catedral de Girona.
Pel que fa als trons monacals, al Museu d’Art de
Filadèlfia, als Estats Units, es conserva el de Sant
Miquel de Cuixà.

Ciboris i baldaquins
Els ciboris o baldaquins són elements del mobiliari litúrgic que fan la funció de cobrialtars.
El primer mot, que prové del llatí ciborium, com
cimbori –torre de pedra que cobreix el transsepte
o creuer d’una església, del qual sobresurt–, que
no hem de confondre, s’empra normalment per a
estructures de tipus arquitectònic fixes, a manera
de templet amb columnes, mentre que el segon fa
referència més aviat a dossers mòbils. El cibori
més antic que es coneix és el de Paros –l’illa central de les Cíclades, a la mar Egea– del segle VI.
Els baldaquins, en canvi, són més aviat dossers (de
tela preciosa, de marbre, de fusta, de metall, etc.),
que tant poden ser sostinguts per columnes –com els
ciboris– com suspesos al sostre o sortint de la paret.
No s’ha conservat cap dels ciboris monumentals
patrocinats pel bisbe i abat Oliba, a Catalunya,
però en canvi són únics al món els baldaquins de
fusta pintada suspesos damunt l’altar d’algunes
esglésies catalanes, com el de Toses, del segle XII,
i el de Sant Serni de Tavèrnoles, del segle XIII,
conservats al Museu Nacional d’Art de Catalunya.
D’estil gòtic, destaca el baldaquí de la catedral
de Girona, del segle XIV, d’argent.
A Aragó destaca el cibori del segle XV de l’ermita de la Virgen del Milagro, que presenta parallelismes amb el cibori de la capella de Saint-Pierre
(Dampierre-en-Bray, departament de SeineMaritime), a l’est de Rouen, a Normandia.
Itàlia i Alemanya són els països europeus que
tenen més ciboris. A Alemanya són sobretot del
gòtic tardà, i majoritàriament es troben en les
esglésies luteranes del sud. Per exemple, el
cibori del segle XV de l’església de Mülhausen,
prop de Stuttgart.
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El cadirat del cor de la catedral d’Elna, datat del
1294, és el més antic d’Europa.
El cadirat del cor de la Seu d’Urgell, dispers, es
conserva en dos llocs diferents: San Simeón,
Random Heers, a Califòrnia, i la Fundación Lázaro
Galdiano, a Madrid.
Al segle XV corresponen els cadirats dels cors de
Santa Maria del Mar, Santa Maria de Manresa i la
catedral de Vic, obrats la dècada de 1430 per l’escultor de talla Macià Bonafè, autor també del cadirat
del cor baix de la catedral de Barcelona, el 1456.
El cadirat del cor de la catedral de Solsona havia
estat fet l’any 1496 “a manera del cor és estat fet
a Nostra Dona de Montserrat”, amb quaranta cadires, vint-i-dues a dalt i divuit a baix. Aleshores la
canònica agustiniana, la més rica del bisbat d’Urgell, encara no havia esta erigida seu episcopal –el
bisbat de Solsona fou creat l’any 1593–. Aquest
cadirat va desaparèixer en l’incendi del mes d’octubre de 1810 amb motiu de l’ocupació de la ciutat
per les tropes napoleòniques comanades pel general destacat, que en donà l’ordre de destrucció.
El cadirat de Montserrat, obrat uns anys abans
que el de Solsona, un cop finalitzada la guerra contra Joan II, també desaparegué en l’incendi i destrucció del monestir durant la Guerra del Francès,
l’any 1811, juntament amb la biblioteca.
L’any 1707 les tropes borbòniques van ocupar
la ciutat de Lleida i la catedral (avui coneguda
com a Seu Vella) es va clausurar, i l’any 1749 va
ser evacuada pels canonges, que hi havien viscut des de la seva fundació, a finals del segle
XII. Felip V la volia fer enderrocar, però finalment es van aprofitar els seus murs per encabirhi la fortalesa militar que va perdurar fins a
mitjan segle XX. El segon cor, obrat els anys
1498-1501, en substitució del primer, de finals
del segle XIV, fou destruït el 1936, víctima de la
crema d’edificis i béns eclesiàstics en l’esclat de
la Guerra Civil espanyola.

Conclusió
L’art cristià d’època medieval fet a Catalunya,
amb influències diverses, ramificacions a altres països d’Europa i influències mútues, és un patrimoni
cultural de primer ordre que cal conèixer per conservar i divulgar. No solament l’art, és clar, sinó
també la història. La història, gloriosa en tants
aspectes, que el féu possible. ■

FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA
L’excursionisme en el centenari de Pompeu Fabra

l 1968 escaigué el centenari del naixxement de Pompeu Fabra. Amb aquest
m
motiu tingueren lloc una sèrie de
ccelebracions reivindicatives de la perssonalitat del nostre país, celebracions
en les quals es volgué sumar l’excursionisme,
tenint en compte la vinculació de Fabra amb
aquest món i la importància que la defensa de
la llengua havia tingut dins aquest àmbit.
Algunes entitats demanaren a la que aleshores es deia Federació Catalana de
Muntanyisme de fer un acte reivindicatiu.
Aquestes entitats foren el Club Excursionista
de Gràcia, el Centre Excursionista Àliga de les
Corts, la Unió Excursionista de Catalunya i
l’Agrupació d’Etnografia i Folklore. El CEC es va
afegir a aquesta darrera comissió, la qual, com
a iniciativa, proposà encendre la Flama a
Prada, al peu de la tomba de Pompeu Fabra, i
portar-la després fins a Montserrat a peu. La
comissió principal estava formada per:
Presidència
Centre Excursionista de Catalunya
Vicepresidència
Club Excursionista de Gràcia
Col·laborà també aquest últim en la travessia per muntanya i l’edició de l’opuscle
recordatori.
Els actes estaven previstos
per al mes de juny. Es varen
ajornar a causa dels fets de
Maig de 1968 a l’estat veí, i
fins als dies 12 i 13 d’octubre
de 1968 no se celebraren. Una
delegació d’Entitats Culturals
Catalanes d’Europa i Amèrica
es van unir al projecte.

de flors a la filla del mestre. El diumenge següent, la
Flama arribava a Montserrat després d’una setmana
de viatjar per camins de muntanya en vuit etapes,
amb 126 portadors. L’Abad, Cassià Maria Just, la va
rebre i Jordi Mir va ser l’encarregat d’encendre la llàntia a l’atri del Monestir. Havia estat oferta per l’excursionisme català.
Va ser el 1969 quan es va acordar que cada any
una entitat diferent organitzés aquesta ofrena a
Montserrat, i que fos la data més propera al naixement de Pompeu Fabra (20 de febrer de 1868).
El nostre Club es va encarregar de la tercera
renovació l’any 1972, coincidint amb el cinquantenari de l’entitat. La Flama va sortir del barri de
Gràcia i es va lliurar al monestir junt amb una placa
commemorativa del seu cinquantenari. Els Cantaires
Muntanyencs van oferir un concert de cançons de
muntanya davant la llàntia i Carles Albesa, com a
president de l’entitat, va dirigir als excursionistes
una sentida elocució.
L’any 2009 tornaríem a agafar el relleu per la
seva 40a edició, encenent la Flama a Prada i portant-la com és habitual fins a Montserrat.
Finalment, volem felicitar molt efusivament els nostres companys de l’Agrupació Excursionista de Catalunya
que enguany han organitzat aquesta efemèride i que
coincideix amb el centenari de la seva entitat. ■
Dolors Làzaro i Palau

Davant la seva tomba, la filla,
Carola Fabra, procedí a l’encesa
de la Flama. Prengueren la
paraula diverses persones destacant Francesc Martínez Massó,
que tancà l’acte en qualitat de
president de la Federació.
La Flama va fer nit a Marialles,
primera etapa del seu periple
cap a Montserrat. Hi hagué un
recital de danses i audició de
sardanes i es va lliurar un ram
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MARTÍ SANTAMARIA I MUÑOZ
Dolors Làzaro i Palau

L’entrevista segueix molt optimista, tal com és el
Martí. Amb els seus amics assistia a les assemblees del
Club, que recorda molt vibrants. Actualment tots ens
hem tornat més educats.
Va ser president de la Secció d’Escalada, i gràcies a
ell i a una bona colla aconsegueix una habitació del
Club, que organitza perfectament, amb una bona biblioteca, mapes, fotografies, pel·lícules, etc. Setmanalment
aconseguí reunir de nou els antics socis d’aquesta secció que ja s’havien dispersat. Programa sortides i visionatge de pel·lícules molt interessants.
Pujant i baixant dins dels records, de sobte surt a
la llum un partit de futbol al nostre refugi de la Molina
contra la junta oficial (qui sap quan...). El trofeu era un
bidet amb aixetes de plata fetes per Juli Gener.

Qui coneix l’exterior és erudit
Qui es coneix a si mateix és savi
Qui conquista els altres és poderós
Qui es conquista a si mateix és invencible
(Proverbi xinès, s. VI abans d’ara)

ra molt jove quan el Martí es va interessar per
la muntanya i per tot el que aquesta li podia
oferir. El Gràcia el va atreure i encara s’hi sent
lligat. M’explica que tota la seva formació i la
seva per
personalitat l’ha anat modelant dins el si del nostre Club.
S’hi va sentir acollit per amics i atret per tot el que
podia trobar-hi: excursions, esquí, esquí de muntanya, pista de fons, escalada, etc. Aquesta última
especialitat la va començar guiat pel nostre recordat
Guillaumet (Tete), que en el moment d’entrar ell al
Club era cap dels Raiers.
Se li amunteguen els records i li falta temps per
explicar-me quin d’aquests és més atractiu i també
quin no ho és tant. Recorda la primera via, la Badalona
del Gorro Frígid a Montserrat i tantes i tantes que
després seguiren.
M’explica que el Club l’ha ensenyat a vèncer les
dificultats que, al llarg de la vida, de natural, van sorgint. És curiós, però aquesta afirmació la subratllen
molts i molts socis de l’entitat. El nostre Club és,
doncs, com una escola de vida.
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I més anècdotes d’aquell temps. Topades amb la
guàrdia civil, pernoctacions a la muntanya amb els
amics, etc. Són molts anys d’escalada, però sense el
Tete es va sentir com orfe i va disminuir l’embranzida.
També, potser en formar una família amb la seva
dona, la nostra consòcia Montserrat Casellas, que va
ser vicepresidenta del Club, va estar allunyat un temps,
però hi tornà amb empenta.
No oblidem la seva participació a les marxes
Matagalls-Montserrat del Club. En porta trenta de fetes
i aspira amb il·lusió a arribar a la 50. Llavors diu que
plegarà.
En Martí va iniciar el projecte de la instal·lació d’un
rocòdrom al mateix pati del Club, convencent primer
de la seva necessitat el president del Gràcia en aquell
moment, en Francesc Sanahuja. Es va encarregar
d’aquest projecte l’Isidre Aparicio, que el va dur a bon
port. Semblava una idea descabellada, però avui en
dia rep una infinitat de visites tant de socis com de no
socis. Aquesta instal·lació mereixia el nom d’un escalador important i, per unanimitat, se li va donar el de
Santacana, un soci molt estimat i ja desaparegut.
Després d’una convocatòria del GEDE, incorpora
veterans com Doria, Robert i molts més que els dimarts
es reuneixen a la petita habitació. Poc temps després,
i per canvi de plans, es trasllada fora de Barcelona.
Això no serà cap inconvenient per comptar amb ell en
tot el que el Gràcia organitza, sobretot per a les pellícules del GEDE.
En preguntar-li quins són ara els seus projectes, li
brillen els ulls. Si tens projectes, tens il·lusions, i ell en té.
Vol fer una memòria del GEDE, d’aquest Grup Especial
d’Escalada que ha donat tant de renom al nostre Club.
Gràcies, Martí, i endavant!■

Josep Arisa i Molas

egurament moltes de les nostres primeres
excursions han sigut a un castell: Burriac,
Palafolls, Centelles, la Popa, Claramunt,
Montsoriu... I és que, per raons defensives, d
de control o de guaita, la gran majoria de castells estan situats dalt d’una muntanya o en un lloc
elevat des d’on es domina una bona extensió del
terreny que els envolta.
Arribar als murs d’un castell, en bon estat de
conservació o en ruïnes, la silueta del qual hem
anat veient des de lluny, produeix també un seguit
d’emocions: la d’haver-hi pujat i gaudir del panorama; la d’imaginar com era, en aquell temps, la vida
en aquell lloc; la de la història i els fets que, en molts
casos, han derivat en un munt de runes; la de les
llegendes i fantasies populars... Això fa que aquelles
excursions que tenen com a objectiu un castell o
passen a prop d’un castell siguin més interessants.
Excursionisme i castells han fet, des de sempre,
una bona parella. L’esport i l’exercici físic, l’interès
per la natura i la història i l’estima i el respecte
pel nostre patrimoni natural i cultural formen part
de l’ADN del nostre excursionisme. Per això aquests
darrers anys, des de la Secció Cultural del Club, hem
anat publicant periòdicament –sota el mateix títol que
encapçala aquest article– un seguit de ressenyes en
un espai del nostre Butlletí social “MAI ENRERA”, amb
diferents intineraris a castells, el seu estat actual, una
Castell de Palafolls.

breu recapitulació històrica i alguna de les llegendes
que la imaginació popular hi ha situat.
Des de maig de 2004 fins a octubre de 2012, de
tant en tant des del Butlletí, us hem anat convidant
a visitar castells. Catorze en total. Hi ha hagut consocis que ens han fet saber que han anat seguint la
sèrie amb un cert interès. Alguns, fins i tot, ens han
comentat que l’han aprofitat per fer petites sortides
familiars amb els seus fills. Certament, totes són excursions curtes i es poden fer sense cap dificultat.
Pensem que oferir-ne aquí un resum esquemàtic
us pot ser, encara, d’utilitat.
BURRIAC (el Maresme).- Les runes del castell de
Burriac o de Sant Vicenç, com se’l coneixia antigament, es troben a 401 m d’altitud dalt d’un cim rocós
dels contraforts costaners de la Serralada Litoral. És
un excel·lent mirador de la costa del Maresme amb
vistes del Montnegre, el Montseny i els cingles de
Bertí. Pertany al municipi de Cabrera de Mar. Ressenya al Butlletí núm.79. Maig-juny 2004. Pàg. 50-51.
MONTSORIU (la Selva).- Les impressionants
ruïnes (actualment en procés de restauració) del
castell de Montsoriu –un dels més grans del nostre país– estan situades al cim d’un turó aïllat, de
640 m d’altitud, als contraforts meridionals del
Montseny. Des del castell es domina la conca del
Tordera i la vall d’Arbúcies, amb bonics panorames
sobre el Montseny, les Guilleries i les serralades
Litoral i Transversal. El castell pertany al municipi d’Arbúcies, just al límit amb el de Sant Feliu de
Buixalleu. Ressenya al Butlletí núm. 80. Juliol-agost
2004. Pàg. 58 a 60.
CENTELLES (Osona).- Les ruïnes d’aquest castell es troben dalt d’un turó acinglat, anomenat
l’Agulla de Sant Martí, de 855 m d’altitud (aquests
darrers anys s’hi estan fent treballs d’excavació arqueològica i restauració). Des del castell es domina l’entrada natural a la plana de Vic pel Congost,
amb una bona visió sobre el territori que l’envolta,
el Montseny i les Guilleries. Pertany al municipi de
Mai Enrera 33

Sant Martí de Centelles. Ressenya al Butlletí núm.
81. Setembre-octubre 2004. Pàg. 76 a 78.
ERAMPRUNYÀ (el Baix Llobregat).- Les restes
del castell d’Eramprunyà estan emplaçades al cim
d’un penyal de gresos vermells a 389 m d’altitud
(en una recent visita hem trobat el recinte del castell tancat per feines de restauració). Des d’aquest
lloc, situat damunt l’ermita de Bruguers, es pot admirar un bon panorama: la platja de Castelldefels
fins al massís del Garraf i un bon nombre de pobles
de l’industrial i urbanitzat Baix Llobregat; el delta
del Llobregat, el port i la ciutat de Barcelona; la
serra de l’Ordal i la de Collserola. El castell està
dins el terme municipal de Gavà. Ressenya al Butlletí núm. 82. Novembre-desembre 2004. Pàg. 96
a 98.
CLARAMUNT (l’Anoia).- Aquest castell, un dels
més bonics i ben conservats de Catalunya, és dalt
d’un turó de 461 m d’alçada a la riba dreta del riu
Anoia i damunt el congost de Capellades. Emplaçat
en un indret estratègic, controlava una important
cruïlla de camins. La panoràmica que es divisa des
del castell és immensa: la Conca d’Òdena, les serres de Rubió i de Queralt, les muntanyes del Bruc
i, al fons, Montserrat. El castell pertany al terme
municipal de la Pobla de Claramunt. Ressenya al
Butlletí núm. 83. Gener-febrer 2005. Pàg. 4 a 6.

fons, les muntanyes de la Selva. El castell pertany
al terme municipal de Palafolls. Ressenya al Butlletí
núm. 93. Setembre-octubre 2006. Pàg. 92 a 94.

Castell de la Popa.

FARNERS (la Selva).- El castell de Farners s’alça
al cim d’un turó rocós, de 422 m d’alçada, a l’oest
de la ciutat de Santa Coloma de Farners, al terme
municipal de la qual pertany. Situat en un lloc estratègic, domina l’antiga via de comunicació que va de
la Selva a Sant Hilari i la plana de Vic. És un mirador
privilegiat, en un paratge de gran bellesa, vers les
muntanyes de les Guilleries, el Montseny i el pla de
la selva fins a les Gavarres. Al peu del castell, en
una esplanada, hi ha l’ermita santuari de la Mare
de Déu de Farners. Ressenya al Butlletí núm. 94.
Novembre-desembre 2006. Pàg. 108 a 110.
MONTGRÍ (el Baix Empordà).- Aquest castell es
troba situat en el massís d’aquest nom, al cim de
la muntanya de Santa Caterina, a 303 m d’alçada.
És un excel·lent mirador del litoral, des del cap de
Creus, el golf de Roses i les illes Medes fins a la platja
de Pals. Domina, també, les planes que formen els
rius Ter i Daró des de la seva desembocadura al mar
fins que es perden a l’interior. En dies clars, es pot
veure el Canigó, les Gavarres i el Montseny. Pertany
al terme municipal de Torroella de Montgrí. Ressenya
al Butlletí núm. 97. Maig-juny 2007. Pàg. 49 i 50.

Castell de Montgrí.

PALAFOLLS (el Maresme).- Les restes d’aquest
castell –molt visibles des dels voltants– s’aixequen
a 158 m d’alçada al cim de l’anomenat turó del Castell, una petita serra que s’estén paral·lela a la riba
dreta del riu Tordera. El castell és un mirador estratègic sobre la costa, el delta i la vall del Tordera i les
seves vies de comunicació. Urbanitzacions, polígons
industrials i algun camp de conreu dominen la contrada. A ponent, es veu la serra de Miralles, un dels
contraforts del Montnegre; cap a llevant, Blanes i,
seguint el litoral, Malgrat i Santa Susanna; al nord,
al mig d’una ampla i aprofitada vall, Tordera i, al
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CASTELLCIR o “la Popa” (el Vallès Oriental).- El
castell Cir o Castellcir està construït sobre un penyal rocós que, per la seva forma abalmada, sembla
la part posterior d’un vaixell; per això popularment
és conegut també com el castell de “la Popa”. Està
situat sobre aquesta curiosa penya, a uns 820 m
d’alçada, en un contrafort del massís de la Sauva Negra. Des del seu emplaçament controlava, juntament
amb altres castells veïns, el que en època medieval
eren importants passos estratègics. És un bon mirador sobre l’altiplà del Moianès i la vall que, als seus
peus, forma la riera de Castellcir o de Tenes. El castell és dins el terme municipal de Castellcir. Ressenya
al Butlletí núm. 102. Maig-juny 2008. Pàg. 56 i 57.

HOSTOLES (la Garrotxa).- Aquest castell es
troba a 602 m d’alçada, dalt d’un puig rocós, envoltat de penya-segats, i només és accessible pel
seu vessant sud. Formava part, amb altres castells
veïns, de l’antiga línia divisòria entre els comptats
de Besalú i de Girona. Emplaçat en un lloc amb
una gran visibilitat, domina les valls, els colls i el
muntanyam que les envolta. Amb un panorama
visual de 360° podem veure des dels cingles del
Far, el Collsacabra, el Puigsacalm, la serra de Milany, la de Finestres, el Rocacorba, el cingle de
Santa Brígida i, tancant el cercle, de nou el Far. El
castell està dins el terme municipal de les planes
d’Hostoles, just al límit amb el de Sant Feliu de
Pallerols. Ressenya al Butlletí núm. 114. Octubredesembre 2010. Pàg. 128 a 131.

Castell de Farners.

CLARÀ (el Bages).- Les ruïnes d’aquest castell
estan situades al cim d’un turó allargassat, de 812
m d’alçada, a ponent del terme de Moià, al qual
pertany. Des del castell estant es domina la vila
de Moià i un bonic panorama sobre bona part del
Moianès i els serrats de Ferrerons, del Llamp, del
Rourell i de Vilaclara. Ressenya al Butlletí núm. 118.
Juliol-setembre 2011. Pàg. 88 a 90.

ROCABRUNA (el Ripollès).- Aquest castell està
situat dalt d’un promontori rocós, envoltat de cingles, a 995 m d’alçada. Des del lloc es dominen les
valls de Rocabruna i de Baget i els passos naturals
que, per colls i rieres, hi porten. El castell és un
magnífic mirador sobre els Pirineus i les fondalades
i muntanyes de l’Alta Garrotxa fins al Puigsacalm, el
Cabrerès i les Guilleries. El castell, proper al veïnat
de Rocabruna, pertany –fins a l’any 1969 era dins la
comarca de la Garrotxa–, juntament amb Beget, al
municipi de Camprodon.Ressenya al Butlletí núm.
109. Octubre-desembre 2009. Pàg. 98 a 100.
SANT SALVADOR DE VERDERA (l’Alt Empordà).- Aquest castell, conegut també com a Verdera, està emplaçat en el punt més alt de la serra
de Rodes, sobre el monestir de Sant Pere de Rodes, a 675 m per sobre del proper mar. La panoràmica que s’hi veu (si el temps hi acompanya)
és d’aquelles que no s’obliden: al nord, la costa
fins al cap de Cervera; a l’est, les cales i la punta
rosegada del cap de Creus; al sud i al sud-oest,
l’espectacular golf de Roses i la plana empordanesa. Si la tramuntana ens hi ajuda, veurem una de
les millors visions del mar Mediterrani, des del golf
de Lleó fins al de Roses, en contrast amb les altes
muntanyes del Pirineu i la Garrotxa i la plana de
l’Empordà. Una visió realment impressionant. Les
restes del castell pertanyen al municipi del Port de
la Selva. Ressenya al Butlletí núm. 112. Maig-juny
2010. Pàg. 76 a 78.

Castell de Montclús.

MONTCLÚS (el Vallès Oriental).- Aquest castell
està situat dalt d’un contrafort del Montseny, conegut com el Serrat dels Moros, a l’esquerra del riu
Tordera i a 370 m d’alçada. El castell aprofita una
elevació estratègica, a mig serrat, amb un ampli
control visual sobre el pas natural que, per l’alta vall
del Tordera, comunica el Vallès Oriental amb Osona. Tot i que actualment el bosc que l’envolta ho
dificulta, té una bona visibilitat sobre les muntanyes
veïnes i les fèrtils planes de Palautordera. Està envoltat, a llevant i migjorn, per verticals espadants.
Pertany al terme municipal de Sant Esteve de Palautordera. Ressenya al Butlletí núm. 124. Octubredesembre 2012. Pàg. 124 a 126.■
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