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Encetem aquest número 468 de la revista Mai Enrera a les 
acaballes d’un any 2020 que ens ha provocat una quantitat 

considerable de canvis. Finalitzàvem el 2019 amb unes 
perspectives eixampladores de l’activitat esportiva de la nostra 
entitat. S’havien visitat diversos continents i les activitats de les 
seccions rutllaven. Però el sotrac arribà, un virus petitíssim que 
ens obligà a canvi d’hàbits i comportaments.

La nostra seu social, seguint les recomanacions de les autoritats 
sanitàries i complint tots els protocols, ha continuat oberta o 
tancada segons les directrius de torn. En tot moment però, ha 
procurat donar  un servei imaginatiu i útil a les sòcies i els socis, 
intentant mantenir el caliu gràcies als diversos mitjans tècnics 
amb els quals comptem actualment. 

Com que les desgràcies mai arriben soles ens van deixar, durant el 
mes de març d’enguany, la Dolors Lázaro i en Guillem Martín; tots 
dos havien estat directors de les publicacions del Gràcia, la Dolors 
de la Revista i en Guillem del Butlletí. Feixuga tasca la de tots dos, 
i durant molts anys!

També en va deixar durant el mes d’octubre en Manel Guasch, 
incansable escalador (seixanta-vuit any practicant l’escalada i 
deixant la seva empremta i record a les parets montserratines).

Però la situació actual, i fins que no es trobi un tractament o vacuna 
apropiat, reclama de nosaltres adequació a les circumstàncies i 
la preservació del nostre club, en uns moments que segurament 
seran molt complicats. Però del que no tenim cap dubte és que ens 
en sortirem, tan segur com que després de la nit retorna el dia, i 
amb la valuosa col·laboració de tothom.

Per a finalitzar, en aquest Mai Enrera trobareu un  recull  d’escrits 
que s’ha intentat siguin equilibrats, donat la poca activitat realitzada 
i el material aportat pels socis. Tan sols em resta encoratjar-vos  
a participar en la fase principal per a la confecció de la nostra 
revista, els vostres escrits.

Mai Enrera!

EDITORIAL
Text: Joan Alarcón 

Club Excursionista 
de Gràcia
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Crec que és important exposar la vàlua 
d’una persona que ha dedicat la seva vida 

a molts àmbits de la cultura de casa nostra 
però per sobre de tot a la nostra entitat, el 
Club Excursionista de Gràcia. Situem-nos, 
va néixer l’any 1934 i des d’aleshores el seu 
pare la va inscriure al CEG perquè la seva 
família ja n’eren membres. 

La seva formació es va conformar a 
l’Escola Llotja de Barcelona i l’Escola 
Massana, tot un referent en l’àmbit cultural 
de Catalunya. Diplomada en Arqueologia 
Hispànica per la Universitat de Barcelona, 
va participar en tot un seguit d’excavacions 
arreu de Catalunya sota la direcció del 
Museu Arqueològic de Barcelona. També va 
impartir cursos d’egiptologia. Aquest petit 
recull ens demostra la seva implicació en 
la història i cultura del país.

Un record 
per a la 
Dolors

La Dolors al C.E.G. Àlbum familiar

També és important la seva participació en grups de treball, com 
l’any 1850 implicant-se en la defensa de la identitat i símbols 
històrics locals. Membre de la comissió Mossèn Cinto Verdaguer, 
també implicada en el memorial 1714 Fossar de les Moreres; 
vicepresidenta del CAOC (Centre d’Agermanament Occitano-
Català); vicepresidenta de l’Institut de Projecció Exterior de la 
Cultura Catalana i també membre fundadora de la Societat Catalana 
d’Arqueologia; i de més a prop, membre del Taller d’Història de Gràcia. 

Considero important l’anterior detall perquè tinguem molt clar 
quina persona era la Dolors Lázaro i a partir d’aquestes ratlles, 
entendre la seva implicació en el Club. El seu pare va crear un arxiu 
de dades dins de la nostra entitat, fet que va representar un guió 
per la Dolors; era una dona inquieta per tot el que representava la 
cultura del país en general i de Catalunya en particular. Cal ressaltar 
que va ser la directora de l’escola Art Gràcia de Dibuix, Pintura i 
Ceràmica, entre altres. També s’encarregava de la Direcció del 
Museu Arqueològic de Prats de Rei a l’Anoia, coordinant tasques 
d’excavacions del territori. Va combinar totes aquestes activitats 
amb la seva gestió de l’empresa familiar. 

Un referent en l’àmbit 
cultural de Catalunya: 
vicepresidenta del CAOC, 
també s’encarregava de 
la Direcció del Museu 
Arqueològic de Prats de 
Rei a l’Anoia i directora 
de la revista Mai Enrera
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50 anys al Gràcia, 2005. Àlbum familiar

Diada del Club 2006. Àlbum familiar

D. Lázaro i J. Castellà. Anys 

50. Àlbum familiar

D. Lázaro i J. Castellà. Anys 50. Àlbum familiar

Centrant-nos en el Gràcia, cal destacar que va implicar-se en la 
secció arqueològica del Club i va col·laborar en el descobriment 
del forn ibèric de Sant Cugat del Vallès, al costat de l’ermita 
de Sant Adjutori; també de les coves Meravelles de Benifallet 
(reconegudes internacionalment); dels jaciments de Can 
Cortada, Can Gomis i els de Gavà. Va coordinar la Secció de 
Cultura del Club i va ser la directora de la nostra revista Mai 
Enrera, degana de les revistes de Gràcia i un referent dins del món 
excursionista. És així que tota aquesta tasca està reconeguda dins 
dels seus vint-i-cinc anys com a membre de la Junta Directiva i 
com no podia ser, Vicepresidenta del Club. Així doncs, va trobar 
l’espai per ajudar a transmetre la riquesa del Club Excursionista 
de Gràcia, una entitat esportiva vinculada històricament al barri 
(jo he tingut l’honor i goig de treballar durant deu anys dins d’una 
entitat sense ànim de lucre). 

Tal com explicava abans, ella duia en el seu interior un interès per 
la cultura de casa nostra. Com a directora de la revista Mai Enrera, 
va organitzar excursions culturals, i va coordinar les trobades de 
les nostres seccions. Era una persona proactiva a l’hora de trobar 

noves iniciatives vinculades a la cultura 
excursionista. Van ser diverses les seves 
inquietuds de vinculació del Club amb el 
país: la renovació de la Flama de la Llengua 
Catalana, les trobades davant de la tomba 
de Rafael Casanova cada 11 de setembre, i 
un llarg etcètera. 

Està clar que farien falta molts fulls per 
encabir tot el seu treball i aportació, però 
crec que de forma molt succinta aquestes 
ratlles resumeixen la gran tasca i l’esforç 
desenvolupat per la nostra Dolors, que 
sempre tindrem present en la nostra 
memòria. 

Gràcies per tot.

Francesc Sanahuja i Toledano 
President del CEG de 2001 a 2011
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Encastament a Thuès. Àlbum familiar

En Guillem Martín un amic, una bona persona, fidel 
i íntegrament vinculada al Club Excursionista de 

Gràcia de tota la seva vida, amant de la muntanya 
i dels seus racons. També va ser una persona que 
amb gran experiència en el món informàtic i de les 
arts gràfiques, sempre treballava com a director 
per la millora tant quantitativa com qualitativa de 
la revista “MAI ENRERA”, revista degana de la Vila 
de Gràcia i finestra de les activitats del Club tant en 
el vessant cultural com esportiva. Persona molt 
responsable i de caràcter, dedicava una gran part del 
seu temps per aconseguir articles de totes i cadascuna 
de les seccions per, posteriorment, corregir -si calia-, 
maquetar i editar, el que era un recull de les principals 
iniciatives d’escalada, muntanya, esquí de muntanya i 
de fons, ciclisme, coral, teatre en el seu moment i un 
llarg etcètera. Així s’aconseguia, amb la munió del 
treball de dues persones molt dispars però que tenien 
un gran amor pel seu club.  

Cal també subratllar el seu tarannà com individu amb 
unes característiques personals molt pròpies. El seu 
somriure sempre present en qualsevol moment de 
la conversa, portant a la simplicitat qualsevol tema 
per complexa que fos, la seva presència amb uns 
vestits que honoraven la seva simpatia i les seves 
espardenyes que l’identificaven arreu on anava. Tant 
és així que en alguna ocasió que vàrem coincidir a la 
seu del Club Esportiu Hispano Francès. El seu president, 
en Josep Mª Maranges, amb qui m’uneix amistat, em 
preguntava si anava a tot arreu igual, doncs es pensava 
que ho feia només per cridar l’atenció al club, i òbviament 
li vaig aclarir la realitat de la peculiaritat d’en Guillem.   

Cal destacar i no podem oblidar tampoc, les seves 
tasques humanitàries al centre d’Àfrica, en concret 

En Guillem ens ha deixat

La seva afició a l’escalada 
explicava que aquesta activitat 
esportiva era una de les que 
ajudaven a superar moments 
de dificultat en la vida

per territoris d’Hombori i Mali, instal·lant forns solars 
en aquelles poblacions on era necessari aprofitar els 
recursos naturals per tal d’economitzar. I un macro 
projecte solidari que en el seu moment podia haver 
estat un salt qualitatiu important d’haver aconseguit 
els recursos, com era la instal·lació d’una via fèrria 
que comunicava una zona minera amb la capital d’un 
important país que hagués representat una millora per 
aquella societat.

Si ens fixem en la seva trajectòria personal, com molts 
joves de l’època, va començar a treballar als 14 anys 
en una fàbrica tèxtil de la vila de Gràcia, aprofundint 
en el coneixement d’aquesta especialitat a l’Escola 
Industrial de Barcelona. Es desplaçà a Alemanya on 
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Afeccionat a la música. Anys 50. Àlbum familiar

Courchevel, Savoia (1995). Àlbum familiar

Gorges de Thuès. Àlbum familiar

Anys 50. Àlbum familiar

Gorges de Mineurs. Àlbum familiar

a part d’aprendre l’idioma (era aficionat als idiomes i 
amb el temps també va aprendre àrab). A Alemanya 
va començar a treballar en l’empresa Agfa, companyia 
que li va oferir traslladar-se novament a Catalunya l’any 
1968. La seva gran afició dins del Club Excursionista de 
Gràcia va ser l’escalada, activitat que va practicar amb 
assiduïtat. Tal com explicava abans, va estar editor de 
la revista del club.

També pertanyent al Grup Especial d’Escalada del 
club des de 1956 i molt satisfet per la seva afició a 
l’escalada explicava que aquesta activitat esportiva 
era una de les que ajudaven a superar moments de 
dificultat en la vida, perquè calia cercar solucions 
en moments difícils i aquest esport el va ajudar a 

prendre decisions encertades al llarg del temps.
Gran col·leccionista, disposava d’una de les col·leccions 
més interessants de plaques de cava amb més de 2.000 
peces. Lector del Petit Príncep en diverses llengües; 
dominava set idiomes sense dificultat. 

Molt orgullós de la seva família, portava l’arbre 
genealògic dels seus orígens fins a 27 generacions 
anteriors. Així també explicava les fites dels seus fills i 
la gran estima a la seva dona Carme. Ens ha deixat un 
gran home i millor persona, et tindrem per sempre a la 
nostra memòria. 

Francesc Sanahuja i Toledano
Expresident del Club Excursionista de Gràcia
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La Swat Valley està situada al nord-oest del Pakistan, a la serralada de 
l’Hindu Kush, molt a prop de la frontera Afgana. Bàsicament, està habitada 
per l’ètnia paixtu i khois taní. El territori del Swat és muntanyós, però 
extraordinàriament verd i exuberant de vegetació donat el clima humit 
i plujós que el caracteritza: es coneix, així, com la Suïssa pakistanesa; 
contràriament a altres zones muntanyoses de clima sec i desèrtic.

Les valls del Swat, així com tot el districte de Khyber Pakhtunkhwa, es 
van veure molt afectades per les guerres amb els talibans que no només 
van assolar l’Afganistan sinó, també, altres territoris de frontera. Així 
doncs, part del districte va quedar, a finals de la primera dècada del segle 
XXI, fora del control estatal i sota la imposició de la “xaria” (llei islàmica). 
Aquesta situació va provocar una profunda crisi econòmica i social de la 
zona fins a la recuperació del control (i pacificació, fa cinc anys) per part 
de les autoritats de la república del Pakistan.

Mountain Wilderness International, amb suport estatal, va començar, 
l’any 2018, la implementació del Swat Project que té com a objectiu 
col·laborar amb el desenvolupament econòmic de la zona amb 
la recuperació del turisme de muntanya des d’una perspectiva de 
sostenibilitat. El programa del projecte té una durada de quatre anys:

El cim verge del Thalo Zom
Text i fotos: Koki Gassiot

Thalo Pass (4.200 m)
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L’equip de cim del Thalo Zom (6.050 m) sota la paret sud

Primer camp sobre el Thalo Glacier, al fons el Thalo Zom

Thalo Zom (6.050)

- 2018: 
estudis arqueològics i formació de guies.
- 2019:  
obertura de rutes de “tresc” i d’expedicions 
alpinístiques.
- 2020:  
cartografia i edició de la guia excursionista 
de la zona.
- 2021: 
implementació del projecte de parc natural.

L’impulsor del projecte és el Dr. Carlo 
Alberto Pinelli, “Betto”, de la universitat de 
la Sapienza (Roma), coneixedor i divulgador 
de la zona i membre de la cordada que 
va fer per primera vegada el cim del 
Saraghrar (7.350 m) l’any 1959. El projecte 
compta, a més, amb cartògrafs, geòlegs, 
biòlegs, arqueòlegs, instructors i alpinistes 
de diversos països (principalment d’Itàlia i 
Alemanya) i també pakistanesos.

El Thalo Zom és 
l’última muntanya 

verge de més de 
6.050 m de la vall 

del Swat
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L’equip de l’expedició al complert, al fons el Thalo Zom

El programa del 2019 preveia, entre d’altres, l’obertura de tres rutes 
de trekking i l’expedició al Thalo Zom. Aquest programa, a més de 
l’experimentació i generació de cartografia, tenia l’objectiu de fer 
participar d’una experiència real als aspirants a guies formats 
l’any anterior i testejar les dificultats logístiques de la zona.

En Jordi Quera, membre històric de Mountain Wilderness, va 
liderar la generació d’un equip català de participació en el projecte. 
Així va ser com la Montserrat Soler, la Concepció Miró i jo vàrem 
entrar en el projecte Swat. Qüestions de coneixença i amistat van 
ser les que van propiciar que els quatre participants del projecte 
fóssim tots, socis del CEG.

Disponibilitats i agendes fan que la sortida de Barcelona cap a 
Islamabad la realitzem de forma separada, la Concepció i jo sortim 
abans (14 d’agost) per començar a treballar sobre el terreny i la 
Montserrat i en Jordi uns dies més tard.

Thalo Zom

El Thalo Zom és l’última muntanya verge de més de 6.000 m de 
la vall del Swat. Trobar-li una ruta d’accés forma part de la tasca 
de descoberta i cartografia que es planteja dins del projecte Swat 
i un atractiu alpinístic i excursionista de la zona.

Així doncs, ens marquem aquest objectiu com a fita de l’expedició 
alpinística de la campanya 2019. El 18 d’agost, després de viatges 
i sessions formatives en cartografia i història, els membres del 
projecte Swat ens trobem a la vila de Kalam, ja en ple Hindu Kush. 

Aquí ens dividim en quatre equips, tres pels 
“trecs” i un per l’expedició.

El nostre grup és format per l’Abrar, en 
Saddam i en Sammi, tots ells aspirants 
a guia; els formadors del CAI Massimo i 
Andrea; en Betto Pinelli, líder del projecte; el 
president de Mountain Wilderness Pakistan, 
Afzel Sherazi; el cap de cuina Nadir amb el 
seu ajudant i un policia armat (en Lam) per 
a la nostra protecció (condició sine quan non 
del govern pakistanès). La Savine, la Montse 
i en Jordi ens seguiran amb un segon grup 
de portadors de reforç uns dies després.

La primera part del trajecte la fem amb 
4X4, passant a la Kumrat Valley per un 
coll a 3.500 m i remuntant el riu fins a 
Black Whaters, final d’accés amb vehicle 
motoritzat. La “carretera” és una pista de 
terra, plena de rocs... Necessitem més de 
8 hores per a fer cinquanta kilòmetres.

Les nostres dificultats logístiques comen-
cen aquí... L’última expedició que va passar 
per aquesta vall va ser una de russa, l’any 
1974, que va deixar l’única cartografia que 
tenim i que haurem de contrastar. Malgrat 
la bona voluntat i simpatia, els nostres 
portadors no són professionals i això ens 
generarà problemes: ens caldrà repartir 
les càrregues, llogar un cavall, contractar 
altres portadors, tallar cordes per fer far-
cells. Tot això ens fa perdre molt de temps.

Finalment aconseguim partir amb una 
llarga corrua de més de 40 persones. 
Les complicacions logístiques obliguen a 
recular en Betto i l’Afzel que ens faran de 
“rereguarda” per a qualsevol eventualitat. 
Necessitarem tres dies per passar el Thalo 
Pass (4.200 m) i entrar a la Chitral Valley 
on podem instal·lar el camp base al peu de 
la gran morrena del Thalo Glacier, a 4.000 
m, en una zona de pastura de iacs. Amb tot 
això, encara no hem vist el Thalo Zom...

Fem una primera exploració en una 
finestra de bon temps entre pluges i veiem 
que la morrena és el millor accés a la 
gran base glacial que ens ha de marcar 
l’única trajectòria factible fins el cim. Des 
de la morrena veiem, per primera vegada, 
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 Descens de la cara sud del Thalo Zom

 Aresta final del Thalo Zom

Progressant per la pendent

el Thalo Zom com una piràmide perfecta al final la 
llengua glacial, que fa més de 10 km de llarg i té parts 
molt esquerdades. Al final de la morrena instal·lem un 
dipòsit de material.

El pla inicial d’ascensió preveia la instal·lació de dos 
camps d’alçada i treballar amb dos equips, l’italià i 
el català, amb el reforç dels pakistanesos de cara 
a muntar els camps, assolir el cim i recuperar el 
material. Però la logística de l’aproximació i algun 
dia de mal temps ens han endarrerit, no queden 
dies suficients per a muntar els camps i recuperar-
los... Fem una avaluació i som conscients que l’única 
oportunitat de fer cim és un atac en cordada alpina, 
directe al cim. Ens decidim per aquesta opció esperant 
que la Montse i en Jordi, amb els seus guies, puguin 
seguir-nos aprofitant traça. El 26 d’agost deixem el 
camp base, superem el dipòsit i ens  instal·lem, amb 
dues tendes, a la cota 4.600 de la glacera. Fan cordada 
en Massimo, l’Andrea i en Saddam per una banda i per 
l’altra, l’Abrar, en Sammi i jo.

Mentrestant, el segon grup està tenint problemes. Els 
portadors perden la ruta i decideixen recular; amb 
això la Savine, la Montse i en Jordi queden separats 
del grup i passen una molt mala nit a 4.000 m prop 
del Thalo Pass sense tenda, sense roba, sense sacs, 
sense menjar... Han de recular i quan finalment la 
Montse i en Jordi arriben al camp base, no estan en 
bona disposició per a seguir cap al cim.

A la glacera neva i l’endemà la progressió es veu dificultada 
per la neu recent que ens tapa les petites esquerdes. 
Això ens fa avançar lentament. A la tarda torna a nevar 
amb força i ens obliga a muntar tendes per una segona 
nit, havent avançat poc, només fins a la cota 5.000.

El 28 d’agost ens permet moure el camp fins al peu de 
la paret sud del Thalo, a cota 5.400, l’últim lloc on es 
pot acampar amb un mínim de comoditat.

Fem una avaluació i 
som conscients que 
l’única oportunitat 

de fer cim és un atac 
en cordada alpina, 

directe al cim
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Descens del Thalo Glacier

El 29 d’agost fem l’atac al cim. Passem la rimaia sense dificultats 
i comencem a escalar la paret sud, que comença amb poca 
inclinació, 45°, per anar guanyant pendent fins als 60° a la part 
més vertical. Fem alguns relleus per obrir traça, ja que es comença 
a notar molt l’alçada. Al voltant de les 11 h som a l’aresta final que 
ens ha de portar al cim. Un esgraó, que bategem com el “Saddam 
Step” és l’última dificultat abans del cim. Els tres pakistanesos 
són els primers a assolir els 6.050 m del Thalo Zom enmig d’una 
boira tancada que ens deixa amb molt poca visibilitat. Instants 
després, els europeus fem cim. És migdia.

Però la feina no s’ha acabat, cal baixar. Passem una bona estona 
al cim, gaudint el moment, fins que un borrascall ens diu que 
ha arribat l’hora de tirar avall. Durant la baixada, el temps i la 
visibilitat milloren. Fem el descens desgrimpant tot el que hem 
pujat, assegurant bé tota la baixada, però sense deixar res de 
material. El descens, així, es fa molt lent...; però millor no tenir 
pressa. Finalment arribem a les tendes amb el sol ja molt baix i, 
després d’un àpat molt frugal, dormir, dormir, dormir...

L’endemà, ja descansats, festegem l’ascensió i recollim el camp. Ens 
costa una mica abandonar el lloc, però ens cal baixar perquè estem 
molt justos de menjar i gas. El descens, tot i que portem molt de pes, 
es fa de pressa, amb un “petit embolic” en un caos d’esquerdes que 
ens obliga a recular un tros. Mentrestant, la resta de membres de 
l’expedició, ens ve a buscar al dipòsit amb menjar, termos de te i amb 
forces per ajudar-nos a baixar les motxilles per la part de rocalla 
més antipàtica de la morrena. Al vespre som tots al camp base.

El 2 de setembre desmuntem el camp base i iniciem el retorn. 
Tres dies més tard, de nou a Kalam, podem començar a valorar la 
campanya.

Malgrat les dificultats logístiques, l’expedició s’ha conclòs amb 
èxit. Aquesta primera obre moltes possibilitats en una zona fins 
ara molt desconeguda on hi ha una infinitat de cims verges, per 

sobre els 4.500 m, amb gran interès per als 
alpinistes i escaladors, tant de roca com 
de gel i mixta. Dos dels “trescs” proposats 
s’han tancat amb èxit; el tercer es va haver 
de replantejar per errors en la cartografia.

Per altra part, aspectes com la seguretat 
i l’acollida, que podien generar dubtes, 
han estat altament exitosos. Les gents 
del Swat són especialment hospitalàries; 
l’anglès serveix pels mínims de comunicació 
habitual i hom se sent respectat i segur. Les 
infraestructures de transport estan en fase 
de millora, així com l’oferta d’allotjament. Cal 
mantenir la prudència habitual en aquests 
llocs respecte al menjar i l’aigua, donada la 
nostra baixa defensa als patògens locals, 
amb els mínims d’higiene de sentit comú.

Les valls del Swat, així com tot el sector 
oriental de l’Hindu Kush pakistanès, 
alberguen un gran futur de descoberta i 
desenvolupament de turisme actiu que, 
amb l’ajut de tothom, hem de fer sostenible 
i respectuós, tant amb el medi ambient 
com amb les gents, cultures, ètnies i 
història local.

A les valls dels Swat, des d’Alexandre 
el Gran, les cultures perses, la grega, el 
budisme, els imperis xinesos, mogols, rus, 
britànic fins a l’actual islam, milers d’anys 
ens observen i resten per redescobrir, 
aprendre o senzillament admirar; en els 
mil·lennis del seu substrat social, cultural 
i paisatgístic.

Les valls del Swat 
alberguen un gran futur 
de descoberta i 
desenvolupament de 
turisme actiu que, amb 
l’ajut de tothom, hem de 
fer sostenible i respectuós
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Ascensió al Nevado Pisco
Text i fotos: Albert Graells

Comença a clarejar al grup dels Huandoy. Foto: Júlia Oliva

Vàrem plantejar el viatge de quinze dies al Perú en dues etapes. La 
primera setmana la dedicaríem a amarar-nos de cultura inca i a intentar 
entendre tot allò que els conqueridors van voler destruir en descobrir 
Amèrica. Des de l’aeroport de Lima, vam volar directe cap a Cusco, capital 
de l’imperi Inca; Ollantaytambo, ciutat Inca vivent, i el Machu Pichu són 
alguns dels llocs que vam visitar la primera setmana.
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La Júlia progressant amb els Huandoy al 

fons. Foto: Albert Graells

Nevado Pisco des de la glacera d’aproximació al coll. 

Foto: Júlia Oliva

La segona setmana teníem molt clar que, si es preveia bon temps, 
l’aprofitaríem per intentar escalar una muntanya de 5.000 metres. 
Efectivament, així va ser. Tot i que el temps començava a ser una 
mica plujós a les tardes, l’època de pluges no va acabar d’entrar 
aquella setmana i ens vam poder plantejar seriosament intentar 
ascendir un 5.000. La muntanya escollida va ser el Nevado Pisco 
de 5.752 m. Es tracta d’una muntanya que sovint s’utilitza per 
aclimatar-se de cara a escalar algun 6.000 de la zona, normalment 
molt concorreguda degut a la seva baixa dificultat. Així i tot, a causa 
de les calors que està fent aquests últims anys, la glacera que 
abans era una autopista, està cada cop més oberta i pot presentar 
algunes dificultats en algun tram. Al ser la segona setmana de 
setembre, no esperàvem trobar una gran massificació. I així va ser, 
només una cordada d’un guia local amb dos clients alemanys ens 
va fer companyia el dia del cim.  

Com ens afectaria l’altitud era una incògnita. La Júlia, després 
de gairebé dos mesos viatjant entre Bolívia i Perú, venia ben 
aclimatada gràcies a dormir la majoria de nits a més de 3.000 
m i haver pujat un volcà d’Arequipa de 5.800 m. En el meu cas, 
confiava en el fet que les nombroses crestes de 3.000 m fetes al 
Pirineu i una escapada exprés als Alps durant l’estiu per pujar al 
Mont Rosa servissin d’alguna cosa. 

El diumenge 8 comença l’aventura. Sortim de Huaraz a les 5 del 
matí en autobús. Ens espera un llarg viatge, no tant per la distància 
sinó, per la durada. Unes 4 hores per a fer 60 km són un bon 
exemple de l’estat de les carreteres al Perú. A les 10 del matí ens 
posem en marxa cap al Refugio Perú. Ens trobem a 3.800 m i el 
refugi està situat a 4.675 m. Es tracta d’un refugi bastant nou que 
es va construir el 1997 gràcies a una ONG italiana amb l’objectiu 
de generar riquesa per a la gent de la vall. Segons ens diuen, els 
treballadors són voluntaris i tots els guanys els destinen a la 
gent pobra de la vall. Els guardes són gent jove encantadora que 
s’esforcen per donar un bon servei i s’interessen per tu.

La pujada fins al refugi la plantegem amb molta calma. El sol 
escalfa al fons de la vall, però a mesura que pugem, l’aire és cada 
cop més fresc. Anem fent parades curtes cada 100-200 metres 
positius per hidratar-nos amb l’alçada. L’objectiu és aclimatar-se 
bé i desgastar-se el menys possible.

Arribem al refugi cap a les 13 hores, tres hores després. Ens reben 
tres guardes molt joves amb un mate de coca i de seguida establim 
conversa amb un guia peruà i els seus dos clients alemanys. El guia 
de seguida va identificar d’on érem per l’idioma, ja que venia de 
passar unes setmanes escalant amb un dels alpinistes catalans 
més destacats del moment, el Roger Cararach. Entre d’altres 
coses, ens explica els esforços del Roger per posar-lo al dia de la 
realitat catalana.

Comentem la ruta que ens espera per demà i molt amablement 
ens ofereix de seguida sortir a la mateixa hora per progressar més 

La muntanya 
escollida va ser el 
Nevado Pisco de 
5.752 m, normalment 
molt concorreguda 
degut a la seva 
baixa dificultat
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Ens vam plantar 
a les 9 h del matí al 

cim del Nevado Pisco 
després de 8 hores 

d’ascens

o menys junts. Trobar-nos-els ens tranquil·litza una mica. Per una 
banda, la Júlia es mostra menys dubtosa de les seves capacitats 
alpines després de saber que també es tracta de la primera 
experiència alpinística dels dos clients alemanys. Per altra banda, 
saber que no estarem del tot sols a la muntanya també ens dona 
una mica més de confiança després de que ens hagin informat, ja 
en diverses ocasions, de l’oberta que està la glacera actualment. 

Ens posem a dormir a les 19 h de la tarda. A les 00 h ens llevarem 
amb la intenció de començar a caminar a l’1 h. Calculem unes set 
hores fins al cim i unes 12 en total de tornada fins al refugi. És 
important guanyar temps de nit per trobar-nos la glacera en les 
millors condicions. Tenim tres hores de marxa per una morrena 
molt fatigosa abans de posar-nos els grampons. 

Ens han alertat també que de nit la morrena pot ser perdedora, 
de tal manera que decidim sortir 10 minuts més tard que el guia 
per tenir els seus frontals com a referència. Així ho fem, però 
els clients es mouen força lents i no triguem gaire a atrapar-los. 
Confiem amb la nostra orientació i els avancem.

Quan arribem al començament de la glacera, aprofitem per fer 
un llarg descans  per menjar i beure, durant el qual ens posem 
els grampons i ens encordem. En aquest punt ens els tornarem a 
trobar. Pugen a poc a poc, però constants. 

Entrem a la glacera a les 6 h. Encara és ben fosc, fa fred però gens 
de vent. S’intueix un dia maquíssim. Els pendents es van alternant, 
però en general són suaus. Ideals per un primer contacte amb la 
glacera. Superem algunes esquerdes petites, algun pont de gel i 
passem a prop de seracs realment impressionants, però la Júlia es 
mostra confiada. M’encanta començar les glaceres a la foscor per 
no veure el teu entorn i concentrar-te únicament en les teves passes.

Panoràmica des del cim amb el imponent Chacraraju a la dreta. Foto: Júlia Oliva

Cim del Nevado Pisco 5.752 m. Foto: Pablo Bello
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Descens amb el Nevado Pisco al fons. Foto: Albert Graells

 
En menys de dues hores a la glacera, ja arribem al 
coll que separa el Pisco del Huandoy. Encara ens 
quedem 600 metres de desnivell i uns 3 km. Tot i 
haver recorregut a les fulles de coca a partir dels 
5.000 metres, ens trobem força bé tots dos. Parem 
una estona, mengem un galeta cliff (amb alt contingut 
de proteïnes) i seguim amunt. Uns metres més avall, 
veiem els frontals del guia amb els seus clients. 
Segueixen endavant. 

Després d’un llarg planell, les pendents comencen a ser 
més contundents. Estem cansats, i l’espectacularitat 
de les primeres llums fa que ens aturem sovint per 
admirar la seva bellesa, tot aprofitant per descansar 
i beure aigua. 

Des del meu punt de vista, aquest és el moment més 
màgic de les muntanyes. Veure els infinits matisos de 
colors que es van originant a la sortida del sol. Veure 
com canvien progressivament de colors les parets 
de les muntanyes de l’entorn. Passar de la foscor 
absoluta, a un dia ben solejat. Notar les primeres 
escalfors del sol en el moment més fred del dia. Crec 
que no m’equivoco en afirmar que es tracta d’un dels 
moments més únics que ens permet viure l’alpinisme i 
un dels quals ens donen motius cada dia per somiar en 
ser “conqueridors de l’inútil”.

Anem avançant, cada cop més lents, però sense més 
impediments que algunes esquerdes poc obertes i 
alguns ponts de gel que semblen prou sòlids sota 
els nostres peus. Quan ja sembla que ho tenim, ens 
trobem amb una esquerda de mig metre d’amplada a 
200 metres del cim. Ja ens havíem “alertat” d’ella el dia 
abans al refugi indicant-nos que només requeria fer un 
saltet. I així és, es tracta d’un saltet força senzill, però 
molt imponent. Una esquerda immensa d’aquelles en 
què no es veu el fons, es va ajuntant progressivament 
per tornar-se a separar. A on s’ajunta és el punt per on 
hem de saltar i, en el moment de saltar-la, és inevitable 
veure tota l’exposició del seu voltant. La Júlia no ho veu 
gens clar, i tot i que és un salt senzill, no es veu capaç 
d’apropar-se tant a l’esquerda.

En vista d’això, opto per no insistir gaire, i anar a 
investigar una possible variant. S’entreveu un pas més 
senzill fora de la traça on no sembla que hi hagi cap 
esquerda important, però requereix fer una bona volta. 
Quan torno per informar la Júlia i prendre una decisió, 
ens atrapa el guia amb els seus clients. Li comento 
aquesta possible variant, però ell es mostra convençut 
que els seus clients podran saltar l’esquerda. I així 
és, després de saltar-la ell i assegurar-los, tots dos 
clients salten l’esquerda amb penes i treball, aterrant 
com poden i renegant de valent. No sé si aquest fet 
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L’Albert amb el Nevado Pisco al Fons. Foto: Júlia Oliva

Panoràmica del descens amb el Huascarán al fons. Foto: Júlia Oliva

dona més confiança a la Júlia per intentar-ho, però sí 
que me’n dona a mi per motivar-la a saltar. 

Un cop han passat el guia amb els clients, segueixo 
els seus passos. Salto i asseguro la Júlia amb el 
cos. No sembla decidida a intentar-ho, i tant el guia 
com els seus clients comencen a animar-la. Inclús el 
Pablo monta una reunió amb l’estaca per donar més 
confiança a la Júlia (que tampoc n’és conscient). Però 
bé, entre els ànims d’uns i dels altres, la Júlia va 
acabar saltant sobrada, sense cap més impediment 
que alguna llagrimeta i aterrant perfectament a 
l’altre costat.

Ara sí, només quedaven 200 metres fins al cim i en 
principi no havíem de trobar cap altra interferència. 
I així va ser; ens vam plantar a les 9 del matí al cim 
del Nevado Pisco de 5.765 m després de 8 hores 
d’ascens. I quin dia feia amics! Vam estar gairebé una 
hora fent fotografies i fent-la petar amb el Pablo i els 
seus clients al cim. 

Quan ja vam estar servits d’hematòcrits, vam començar 
el descens cap al refugi. Vam trigar unes 5 hores de 
baixada, sense cap més impediment que la famosa 
esquerda, la qual també va requerir alguns ànims de 
tot l’equip cap a la Júlia.

El moment més màgic de 
les muntanyes. Veure els 
infinits matisos de colors 
que es van originant a la 

sortida del sol
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Ens trobem, de nou, per compartir camins, en aquest cas vies d’escalada 
que els nostres companys han recorregut en moments diferents i distants 
en els anys. L’indret fou el mateix, però, de ben segur, va transmetre 
detalls singulars segons el moment de la vida de cadascú, segons les 
circumstàncies de la paret i segons la manera de viure la muntanya.

Walker

Text: Imma Tejero

Les Jorasses amb l’esperó Walker. Foto: Jose F. Lloret

L’esperó Walker a les 
Grandes Jorasses
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Josep Manuel Anglada (1982)

Benvinguts a aquest 
espai de memòria

- Com sorgeix la idea d’aquesta ascensió?

Josep Manuel Anglada (JMA): Nosaltres la vam fer 
l’any 1967. Érem a Iugoslàvia en una reunió de la 
UIAGM, amb la meva dona i en Jordi Pons. Jo ja tenia 
la intenció d’anar-hi. Vaig trucar a Chamonix per saber 
quina era la previsió meteorològica. Van dir que era 
prou bona i, en lloc de tornar a Barcelona, vam anar 
cap allà. Realment va fer bo fins gairebé al final. En 
aquell moment hi havia les tres parets emblemàtiques: 
l’Eiger, el Cerví i aquesta. No hi havia tants objectius 
com ara i tenia molta història.

Miquel Lusilla (ML): A la Punta Walker de les Jorasses 
només hi havia aquesta via.

JMA: Ara cada 10 metres n’hi ha una. Jo calculo que 
vam fer uns 60 llargs de corda perquè dúiem cordes 
de 40 metres.

ML: Anàvem amb bota rígida!

JMA: I amb els pantalons Bonneval! 

Xavier Fàbregas (XF): El que vau fer vosaltres sí que 
tenia mèrit. Déu n’hi do el diedre amb bota rígida…

JMA: El diedre 75 (de 75 metres).

XF: Més avall n’hi ha un de VIa+ finot. El diedre Rebuffat. 
Amb gats ja resultava fi.

ML: I a dalt, a la Torre Roja?

XF: La vam trobar nevada.

JMA: Recordo la part de dalt, unes xemeneies molt 
descompostes.

XF: Nosaltres ens hi vam posar, encara que ens ho 
desaconsellaven. El meu company va dir: “segur que 
abans estava pitjor”. Jo havia tingut aquesta via moltes 
vegades al cap. Llavors va anar tot molt de pressa. 
Quan vaig tenir uns dies lliures vaig parlar amb un 
amic, vam mirar la previsió del temps i estava força bé. 
En vuit hores de viatge hi érem.

ML: Jo ja era la sisena o setena vegada que anava 
a Chamonix. Coneixia bé la paret. Quan hi vam anar, 
vam improvisar des del càmping. Amb el company que 
la vaig fer, l’Emiliet, gairebé no havíem escalat junts. 
Sabia qui era i com escalava.

- Recordeu la primera impressió a peu de 
paret?

ML: Des del Refugi de Leschaux, tens la Mer de Glace 
als peus i les Jorasses davant. Coneixia la zona. 
Estàvem sols al refugi. Ara hi deu haver guarda.

XF: Sí. És molt petitet. Ens van deixar estar fora amb la 
tenda. Estava ple.

ML: La diferència són els 50 anys que han passat.

JMA: Quan s’obre una via es descriu bastant i et dius: 
“M’agradaria poder-la fer”. Hi vas amb molt de respecte. 
Almenys en aquella època.
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- L’havien obert feia gaires anys?

ML: La primera ascensió es va fer l’agost de 1938.

- I no s’havia fet més?

ML: Josep Manel Anglada amb Jordi Pons varen fer la 
primera ascensió catalana i espanyola. Els “manyos” 
van fer la segona i l’Emiliet i jo vam fer la tercera.

- Quants dies vau passar fent la via?

JMA: Nosaltres tres dies. Per fer el bivac duia una tela 
impermeable que venien a Alemanya. Cobria dues 
persones i t’aïllava del fred, del vent i de la neu.

ML: Nosaltres un dia i mig. No recordo on vam fer el 
bivac, però la nit es va fer molt llarga.

XF: Nosaltres també un dia i mig. Vam dormir abans de 
les Xemeneies Roges perquè començava la part mixta. 
Hi ha moltes lleixes. Dúiem un sac pels dos, però vam 
passar molt fred.

ML: Com està ara de material?

XF: Vas trobant pitons. Hi ha passat molta gent. Si et 
perds, vas trobant pitons. Ja ningú en porta.

ML: M’imagino que anaves amb peus de gat. Deu ser 
molt guapo.

XF: Sí. La primera part la vam fer amb botes i després 
amb peus de gat grans i es nota que vas molt millor.

XF: Hi ha material d’abandonaments en helicòpter.

ML: El fet que avui un helicòpter et pugui venir a buscar 
fàcilment canvia molt les coses. L’aïllament es viu 
diferent.

XF: Jo a Patagònia vaig viure la sensació d’aïllament i 
impressiona saber que ningú et vindrà a buscar.

ML: Quan marxaves d’expedició, els de casa no sabien 
res de tu en tres mesos. 

JMA: Al Nepal, un traginer duia la correspondència a 
Katmandú, corrent entre 4 i 5 dies.

ML: A l’Hindu Kush, a l’Afganistan, no hi havia ningú. Era 
la frontera amb Rússia. Els camions pujaven menjar un 
parell de vegades l’any al darrer poble. 

Panoràmica de les Jorasses i Dent du Geant. Foto: Toni Vives
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- I de menjar, com vau anar?

ML: Anàvem molt justos i vam tenir sort d’uns italians 
que ens en van oferir. Si hi haguéssim hagut d’estar un 
dia més haguéssim passat gana.

JMA: Jo, com que sabia que era llarg, portava un 
fogonet…

ML: Ell sempre s’organitza bé i va ben preparat. 
D’altres, com jo, anem amb un xoriç i poc més.

XF: Nosaltres anàvem amb un fogonet Jetboil de gas i 
vam sopar un liofilitzat molt salat que havíem comprat 
a Chamonix.

JMA: També portàvem flocs de civada que a l’estranger 
es menja molt i aquí no es coneixia. En Pokorski em va 
suggerir de fregir-los amb mantega, afegir-hi panses 
i pinyons. Un cop fred es posa dur i ho portes a la 
butxaca. Dona molta energia.

- Què ha suposat en la vostra trajectòria, 
l’Esperó Walker?

JMA: Una ascensió molt maca. La vaig gaudir molt. 
Vaig a fer muntanya perquè m’agrada molt. No per fer 
rècords. I quan vas sense pressa ho passes bé i en tinc 
prou. Quan vam baixar ens esperava la dona al refugi i 
estàvem molt contents.

ML: En aquella època era una ascensió important i 
històrica. Era una paret molt provada i, l’any 1938, 
Riccardo Cassin, amb cordes de cànem, la va superar.

XF: Anàveu amb dues cordes?

ML: Sí. Jo encara ara al Pirineu o als Alps on hi ha perill 
de caiguda de pedres veig molt arriscat anar només 
amb una corda.

XF: Jo també vaig amb dues cordes a aquests llocs.

ML: L’única diferència que hi deu haver ara en la 
manera de fer les Jorasses és que segur que nosaltres 
fèiem més passos en artificial.

XF: Ara no se’n fa cap. No hi ha cap pas molt difícil. La 
dificultat és la llargada.

ML: Són 1.200 metres verticals.

- Hi ha un sol descens?

JMA: Se sol baixar cap al refugi Boccalatte.

ML: Per la Via Normal. Per on es puja.

XF: Impressiona perquè s’ha de desgrimpar tot un 
esperó. És una glacera bastant vertical. L’has de 
creuar i desgrimpar un segon esperó i arribes al 
refugi. La glacera està plena d’esquerdes i, visualment, 
impressiona.

ML: Nosaltres ens hi vam perdre en algun moment. 
Vam acabar la via entre les 12 h i 13 h i arribàvem al 
refugi a les 22 hores. 

JMA: Si se’t fa de nit ho passes malament.

- Està més assegurat ara?

XF: La gent hi ha deixat pitons. Al final hi ha un ràpel 
muntat. Nosaltres en vam fer dos.

Miquel Lusilla (1969)
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ML: Ens pensàvem que arribaves a dalt i baixaves per un 
camí. Vam plegar les cordes i cada vegada era més dret.

JMA: Jo m’imagino que anys enrere hi havia més neu 
i gel i possiblement era més fàcil el descens que no 
pas ara.

ML: Nosaltres no vam fer cap ràpel, però sí que vam 
assegurar-nos en algun tram amb la corda per veure 
com seguia.

- I anàveu carregats de material…

XF: Segur que ells hi anaven més.

ML: La via no estava com la deus trobar ara.

JMA: No recordo gaires ferros.

XF: Has d’anar buscant pitons i la idea és que no 
n’hagis de dur.

JMA: Això és molt més descansat.

- Tinc entès que us solíeu moure amb moto…

JMA: Sí. Anàvem primer amb una motocicleta de 125cc 
i després amb una de 250cc. Passàvem per Chamonix 
i, si hi feia mal temps, seguíem fins a les Dolomites. 
Hi anàvem dos i la motxilla al dipòsit. Els caps de 
setmana, ja ben cansats per tornar, ens preníem una 
Simpatia per a no adormir-nos conduint.

- Aquell any també anàveu amb moto?

JMA: No. Aquell any vam anar amb el cotxe del meu 
pare. Veníem de Iugoslàvia.

 ML: Jo vaig anar a Chamonix dues vegades amb moto. 
Abans hi havia anat amb tren.

- En quin moment de l’any vau fer 
l’ascensió?

JMA: Jo al juliol de 1967.

ML: Jo a l’agost de 1969.

XF: Jo també al juliol, però de 2017.

Diedre de 75 metres. Foto: Bru Busom



Nº 468 Desembre 2020 MAI ENRERA 23

- Tot i els anys de diferència, us 
identifiqueu en el que expliqueu uns i 
altres?

XF: Jo crec que abans la vivència era més gran perquè 
hi havia molta menys informació, tot us deuria semblar 
molt més lluny. Ara tenim moltes més eines.

JMA: Com que he estat anys vivint fora, m’escrivia amb 
companys per saber si havien vist res interessant. A 
part del que duies anotat que t’havien dit els altres que 
hi havien estat, no tenies gairebé res més. Ara hi ha 
munts de guies. Tot era a base de cartes o d’anar un 
a casa de l’altre. I així passaven molts dies per tenir 
dades. Avui tot ho tens al moment i actualitzat. Ara ho 
veig amb perspectiva i déu n’hi do. Igual que el material: 
no podies caure…

XF: Saber que pots fer una trucada i ”immediatament” 
et venen a buscar crea una sensació molt diferent de 
quan estàs aïllat.

- Quan us vau trobar a la paret, us va 
semblar lògic l’itinerari?

JMA: No em va sorprendre i em va agradar molt. És 
una via llarga, la roca és magnífica i l’entorn també. Va 
ser una “gozada”.

ML: A mi també em va agradar molt. La diferència 
entre com es buscaven les vies abans i ara. Actualment 
tens molts més mitjans per assegurar-te, busques 
recorreguts verticals i difícils, mentre que abans seguies 
l’itinerari més senzill per arribar a dalt. Podia ser difícil 
però era lògic. I les Jorasses es van conquerir així, mirant 
de buscar com arribar a la punta de l’Esperó Walker.

- Xavier, ara que tu has pogut contemplar 
de prop la via clàssica que feies, què t’ha 
suggerit al costat de nous itineraris?

XF: A mi m’agradava ser allà. Em feia molta gràcia fer 
aquella via històrica amb un company amb qui ho vaig 
passar molt bé.

- Si us demano una paraula que reculli el 
que us ha aportat aquesta via, quina us ve 
al cap?

JMA: A mi un bon regust.

ML: Gaudi. Una d’aquelles ascensions que gaudeixes.

JMA: És una ascensió llarga i completa.

XF: Jo vaig ser conscient de l’alçada en veure l’helicòpter 
que recollia la cordada de sota. Encara quedava molt 
tros. La sensació de magnitud. Tu saps que ets en un 
esperó però, quan ets dins, veus que estàs enmig d’una 
gran paret, fins que a dalt de tot, al diedre, tornes a 
recuperar-ne la visió general.

Moltes gràcies a tots tres per fer-nos partícips de la 
vostra gesta i que en siguin moltes les que vinguin!

Barcelona, 18 d’octubre de 2018

Bivac; X. Fàbregas (a la dreta) i Bru Busom. Foto: X. Fàbregas
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X Mostra fotogràfica 
“ROGER LLOSES I HUGUET”

La Mostra Fotogràfica que ha arribat enguany a la 10a edició és un dels 
esdeveniments més esperats pels socis i sòcies del CEG

El primer premi: “CAVALLS CAP A LA FOSCA” - Toni Vives

Text: Josep Perea i Serra - 5 de febrer de 2020
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Segon premi: “SUPERGUERRER” - Daniel d’Andrés
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Tercer premi: “DIA DE COLLITA” - Sebastià Pomata

Quart premi: “BUSCANT ESTELS” - Elisabet Cornadó
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La Mostra fotogràfica porta el nom d’en Roger Lloses 
i Huguet (1950-2013) soci del Club Excursionista de 
Gràcia des de 1966 on va començar practicant l’es-
peleologia i més endavant va ampliar els horitzons 
muntanyencs amb l’alpinisme i l’esquí de muntanya. 
Va realitzar sortides als Alps, Tanzània, Andes, Iran, 
Turquia i Nepal. Fou un gran aficionat a la fotografia i el 
cinema de muntanya. També va estar molt implicat en 
la vida social del CEG; en les seccions del GIE, d’Esquí, 
Cultural i en especial en la de Senders on va arribar a 
ser un dels grans impulsors del grup.

L’acte d’inauguració de l’exposició d’enguany i lliura-
ment dels guardons va tenir lloc el dimecres 5 de fe-
brer a la sala d’actes del CEG i va comptar tant amb 
la presència de la Junta Directiva del Club com de la 
secció del Grup de Senders i un bon nombre de socis i 
sòcies de l’Entitat.

Enguany han participat un total de 26 socis i sòcies de 
les diferents seccions del CEG que han presentat 78 
obres fotogràfiques de moltíssima qualitat. El jurat que 
estava format per la Núria Ferrer (presidenta), l’Her-
mínia Martínez (guanyadora del 3r premi de l’edició 
anterior) i en Felip Cabrera (guanyador del 1r premi de 
la IX Mostra) van necessitar tota una tarda per decidir 

“REUNIÓ D’ÀNECS” - Jordi Heredia

i escollir les tres fotografies que segons el seu criteri 
eren mereixedores de guanyar els premis de la Mostra 
Fotogràfica del 2020.

El tercer premi va recaure en l’obra titulada “DIA DE 
COLLITA” del soci  Sebastià Pomata. El segon premi va 
ser atorgat a la fotografia del soci Daniel d’Andrés   i 
que portava per títol “SUPERGUERRER”. I per fi, el pri-
mer premi va ser per l’obra del soci Toni Vives, tota una 
institució en el Club,  amb “CAVALLS CAP A LA FOSCA”.
Els socis i sòcies assistents a la inauguració, van con-
cedir amb els seus vots, un quart premi, ex aequo, a les 
fotografies “BUSCANT ESTELS” de la sòcia l’Elisabet 
Cornadó que havia quedat setena en les puntuacions 
del jurat ...I “REUNIÓ D’ÀNECS” del soci, en Jordi Here-
dia que també estava en les previsions del jurat.

Els guanyadors i la guanyadora van rebre com a pre-
mi un diploma de record personalitzat i un lot compost 
per una selecció de productes d’alimentació variats. La 
resta de participants també van rebre una secallona 
en agraïment a la seva participació. L’acte va finalitzar 
amb un petit refrigeri.

Us esperem a tots, 
a la propera Mostra Fotogràfica!
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Aquesta va ser una sortida feta el mes de novembre del 2019 per Dijous 
d’excursió (grup que surt els dijous i fa tres sortides anuals d’una 
setmana). Tot i que hi ha participants de diferents entitats, molts som 
socis del CEG. Es va fer un treball previ per escollir els itineraris i cada dia 
hi havia un guia que duia l’excursió.

En aquesta sortida érem un grup de 22 excursionistes i vàrem fer el 
viatge de Barcelona a Bilbao en avió.

Ens vàrem allotjar a l’Hotel Balneari d’ Areatza, situat al nord del 
Parc i a mitja hora de Bilbao. A Areatza hi ha un dels dos centres 
d’informació del Parc. També es va contractar un autocar per cada 
dia, que ens duia a l’inici de la sortida i ens recollia a la tarda. 
 

Parc Natural de Gorbea 
(Gorbeia a Gorbeiagane en Eusquera)

Dia 6 Les Burbonas

Dia 7 Gorbea

Dia 8 Otzarreta

Dia 9 Itxina

Dia 10 Oketa

Dia 11 Nervion

Text i fotos: Ramon Izquierdo

Mapa i tracks Gorbeia
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El Parc Natural pren el nom del cim més representatiu 
que és el Gorbeia, de 1.482 m i ens ofereix una 
panoràmica dels cims que l’envolten. És un dels cims 
més emblemàtics de la muntanya basca i la més alta de 
Bizkaia i Araba, territoris que comparteixen Parc Natural 
i massís muntanyós. La seva forma característica 
és visible des de molts llocs i és una referència 
paisatgística per a totes les valls i pobles del seu voltant. 
 
La meteorologia no ens va acompanyar; la previsió era 
de pluja generalitzada per tota la zona, això si, feble o 
dèbil la majoria de dies. Es va complir i algun dia inclús 
va nevar a la muntanya. Malgrat la meteorologia es 
va fer tot el programa, excepte el dia 10 que en lloc 
d’anar a la Fageda d’Oketaque vàrem visitar Vitoria. 
 
Vam arribar el dia 5 de novembre a Bilbao, ens va recollir 
l’autocar contractat que ens va portar de l’aeroport a 
l’Hotel Balneari d’Areatza. Abans de dinar, vam visitar 
el casc antic d’Areatza i el Centre d’Interpretació del 
Parc Natural.
 

Dia 6, Dimecres:

Ruta de les tres Burbonas
Fem la ruta per la fageda, seguint la carena que 
uneix tres cims separats per colls. La visió des dels 
cims és nul·la, ja que la fageda arriba fins els cims, 
sent precisament el bosc de faig l’atractiu principal 
d’aquesta ruta. A cada cim hi ha una curiosa bústia de 
muntanya, a la Burbona occidental (931 m) en forma de 
coet, a la central (934 m) una petita taula d’orientació i 
a l’oriental (928 m) en forma d’ovni. El cim central és el 
més alt i està inclòs en el catàleg de “Montes de Euskal 
Herria”. 
Vàrem fer un recorregut amb el track LasBurbo-
nas20191106.GPX; va ser de 14,2 km, en un temps 5:45 
h i amb desnivells de +478 m i -463 m.

Grup que surt 
els dijous i fa 
tres sortides 
anuals d’una 

setmana

Dia 6, Dimecres: Burbona
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Dia 7, Dijous:

Era l’excursió “estrella” de la setmana, el Gorbeia 
(1.481 m), el cim més alt de Bizkaia i Araba i un 
clàssic de la muntanya basca, coronat amb una creu* 
de 18 m d’alçada que recorda la torre Eiffel; a sota 
hi ha una imatge de la “virgen de Begoña”. El temps 
va fer un parèntesi i el dia va ser esplèndid, amb sol i 
algun núvol, vam poder gaudi del panorama amb una 
visibilitat excel·lent. Acabant de dinar va començar a 
ploure i també van caure algunes volves de neu. Seguia 
plovent i teníem 3 km més de propina per arribar a 
l’autocar, que no podia aparcar al lloc on ens va deixar. 
*El 1899, el papa Lleó XIII va fer una crida a aixecar 
creus a tots la cims de les muntanyes més altes de la 
cristiandat per donar així l’entrada al nou segle XX. Com 
no podia ser d’una altra manera, la crida va ser obeïda 
fidelment pels catòlics bascs. La que hi ha és la tercera, 
ja que la primera (de 33,33 m d’alçada), inaugurada el 
12 de novembre de 1901, va durar un mes perquè es va 
enfonsar al desembre. L’1 d’octubre de 1906 s’inaugura 
la segona creu, amb una alçada de 25 m, beneïda amb 
aigües del riu Jordà, va caure per una ventada el 12 de 
febrer del 1906. La que hi ha ara va ser la tercera, del 
1912 (no hi ha dades de la data d’inauguració.  
     
El recorregut fet amb el track Gorbeia20191107.GPX va 
ser de 16,4 km, en un temps de 7.17 h i amb desnivells 
de +848 m i -949 m.

Dia 8, Divendres: 

Vam anar a la Fageda d’Otzarreta i la pluja seguia 
acompanyant-nos fidelment; era una pluja fina amb 
algun ruixat. Vam fer una passejada entre arbres 
centenaris de troncs gruixuts, grans arrels i amb 
branques verticals que surten com braços al cel; tot 
el terra estava cobert amb un important gruix de fulles. 
Vam poder comprovar el que diuen: que és un dels llocs 
més màgics del País Basc. Fa més de 50 anys l’activitat 
tradicional en aquests boscos era l’obtenció de carbó, i 
els arbres eren podats per poder obtenir-lo amb la llenya. 
Aquesta caminada va ser curta, retallada per la pluja i feta 
amb el track OtzarretaStJuanGaztelugatxe20191108.
GPX, va ser de 2,7 km, un temps de 0.52 h i amb 
desnivells de +59 m i -57 m.
A continuació ens vam dirigir a San Juan de 
Gaztelugatxe, on teníem previst dinar. Vam arribar 
amb una pluja intensa que ens va impedir acostar-nos 
a l’ermita. Després de dinar i ja de tornada, malgrat la 
pluja, vam parar a visitar Mendaca.

Dia 9, Dissabte: 

El nostre objectiu del dia era caminar pel Massís càrstic 
d’Itxina. Vam començar a Ibarra i vam acabar a Urigoiti. 
És un massís que no és recomanable anar-hi amb 
boira ni terreny mullat perquè té pendents d’accés 
amb constants pujades i baixades, entre d’altres.

Dia 7, Dijous: Gorbeia Cim Grup Dia 8, Divendres: Otzarreta Fageda

Dia 8, Divendres: Sant Juan de Gaztelugatxe
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Aquest és precisament el panorama que la meteorologia ens oferia 
i no ens volíem arriscar. Vàrem escollir un itinerari senzill i a la part 
final, amb un camí poc definit, havíem de creuar un riu amb molta 
aigua, sense pont i on solament hi havia uns troncs mullats. En 
aquelles circumstàncies, el més aconsellable era desfer el camí.
Vàrem fer aquest track: Itxina20191109.GPX, de 9,7 km, en un 
temps de 4.29 h i amb desnivells de +552 m i -528 m.

Dia 10, Diumenge: 

Tips de tanta aigua, vam canviar les fagedes d’Oketa per anar 
a visitar Vitoria, que ens va rebre amb unes volves de neu i 
una pluja intermitent que ens va acompanyar durant tot el dia. 

Dia 11, Dilluns: 

El nostre objectiu era veure el Salt del Nervión, la cascada més 
alta de la península, amb els seus 222 m. Esperàvem que amb 
tants dies seguits de pluja tingués aigua abundant. D’aigua n’hi 
havia molta i seguia caient, acompanyada d’una espessa boira que 
malgrat tot, en un moment es va aclarir una mica i va permetre 
contemplar un moment el salt.
Va ser la segona vegada que havíem vingut a veure’l (hi vàrem 
estar el setembre del 2017, sense pluja, però una espessa boira 
ens va impedir veure’l). Vàrem retallar l’itinerari previst per la pluja 
i la boira i aquest és el track fet: SaltoNervion20191111.GPX, de 8,8 
km en un temps de 3.16 h i desnivells de  +272 m i -227 m.

Dia 12, Dimarts: 

De tornada, vam passar per Bilbao i vam 
visitar Artxanda i el casc antic. Després de 
dinar, vam anar cap a l’aeroport i de retorn 
a Barcelona. 

Dia 10, Diumenge: 

Ajuria Enea, residència del Lendakari (Vitoria)

Dia 11, Dilluns: Parc Nervion

Dia 9, Dissabte: Camí d’Itxina
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El Club Excursionista de Gràcia, a proposta del GEDE, es va adherir al 
projecte “Llum i Llibertat” impulsat per Artistes per la República, 
Assemblea Nacional Catalana, la FEEC, i el suport d’Òmnium Cultural. 
Consistia en il·luminar 131 agulles de Montserrat la nit del 10 a l’11 de 
setembre, en record als 131 presidents de la Generalitat de Catalunya i 
per reclamar la llibertat del nostre país.  

Una vegada adherits, un dissabte al matí vàrem passar per l’Ajuntament 
del Bruc per a recollir el Farell que ens pertocava. L’ambient era molt 
ferm, la dependència del consistori plena de gom a gom, amb gent dreta i 
més muntanyencs a la plaça. Darreres instruccions i recollida dels farells. 

 Llum i Llibertat

Cor de Be. Foto: Josep Masip

Text: Col·lectiu GEDE  
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La Miranda de l’Alba i el Cor de Be eren les 
agulles escollides per nosaltres. La primera, per la 
panoràmica sobre la zona del Bruc i la segona, perquè 
quedaven molt poques per agafar, però la seva visió 
cap a la zona del Bages no és menys espectacular. 

Aquests farells, segons proves fetes, eren visibles des 
de quaranta quilòmetres; no obstant, ens recomanen 
comprovar tots els estris. A mesura que s’apropa la 
data, vàrem fem proves per l’aproximació i ascensió 
a les agulles, preparació del cim per a pernoctar i 
la seva capacitat de mantenir dalt de la roca una 
quantitat raonable de persones escaladores. En aquest 
afer varen col·laborar bastantes persones del GEDE, 
sobretot per a cercar el camí millor i més curt per 
arribar a les nostres agulles. Però el panorama va 
canviar uns dies abans, perquè uns aiguats van fer 
ajornar la important trobada. L’organització, conscient 
que no podia posposar l’acció molt més enllà de la 
data fixada, acordà realitzar-la el 30 de setembre i l’1 
d’octubre de 2019.

Mentre arribava el dia fixat, alguns companys 
condicionaven les dues agulles per la propera visita 
dels nostres escaladors i gestionaven la possible 
participació d’alguns socis del Club, ja que s’havia fet 
una invitació oberta a participar-hi.

Cor de Be. Foto: Jordi Cortés

Per entre la boira, sorgien els 
escaladors i els farells d’una 

munió d’agulles

Reunió dalt de la Miranda. Foto: Oriol Lecha

Preparant l’estada. Foto: GEDE
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Per fi va arribar el dia. Tant l’aparcament de Can 
Massana com les voreres de la carretera estaven 
plenes de vehicles. A darrera hora de la tarda tothom ja 
havíem recollit les darreres instruccions i ens dirigíem 
cap a les nostres agulles.

Mentre pujàvem, ens anàvem trobant uns grups 
d’escaladors que també van a ocupar els seus llocs. 
Els companys/es de la Cor de Be van sortir abans que 
nosaltres i ja no ens vàrem tornarem a veure. Portaven 
el banderí que representa a Dionís de Carcassona 
(1533-1536), el 54è President de la Generalitat de 
Catalunya. L’agulla té una altura de 1.027 metres. 

L’altra, la Miranda de l’Alba (de 1.038 m) va representar 
al 60è President de la Generalitat, en Onofre de Copons 
i de Vilafranca (1551-1552).

Un cop tots instal·lats a les respectives agulles, a 
l’hora fixada (19.30 h), els cims de Montserrat van 
començar a il·luminar-se. L’espectacle era superb. 
Per entre la boira, que va entrant poc a poc, sorgien 

els escaladors/es i els farells d’una munió d’agulles 
que amb el seu color rosat, segons s’anava amagant 
el sol, ens oferien una visió meravellosa. A mesura 
que la boira va anar fent seu el lloc, va sorgir la por 
que aquella nit màgica, i tot el que significava, quedés 
deslluïda. Afortunadament però, a la vessant sud la 
boira es va anar esvaint i la nit va ser serena; fet que va 
ressaltar encara més el reguitzell de llums que, com si 
es tractés d’uns estels més, il·luminaven la muntanya. 
A l’altra vessant, el companys/es van instal·lar una 
tenda hamaca penjada al buit i des de la seva atalaia 
contemplaren els estels i una espectacular i espessa 
boira que ocupava tot el Bages.

La nit, desigual pels diferents components de les dues 
agulles, va anar passant amb el farell com a company. 
Amb les seves potents bateries ens va il·luminar fins 
les 7.30 h del matí, hora que el vam desconnectar, igual 
que van fer a la resta d’agulles. Després de desmuntar 
tots els punts d’assegurança, vam anar davallant cap 
a Can Massana. Sabíem que la resta de components 
de la Cor de Be trigarien bastant més en arribar, doncs 

En primer pla, l’Amagada i la Torta. Foto: GEDE
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tenien més feina per desmuntar i desfer el camí cap 
a l’aparcament. Mentre davallàvem, vam informar al 
nostre responsable de zona que no hi havia hagut cap 
incidència i que tot havia anat bé. 

I per a finalitzar aquest acte memorable, a la zona 
d’esbarjo de Can Massana, ens esperaven un grup 
de voluntaris/es amb una sorpresa: unes coques i 
unes peces de xocolata que un industrial de Sant 
Fruitós va oferir, desinteressadament, a tots els 
participants. Va ser un detall molt bonic per aquesta 
acció realitzada conjuntament per més de cinc-
cents escaladors/es. L’esforç i il·lusió d’aquests 
muntanyencs van fer possible aquesta gran 
reivindicació de “LLIBERTAT”. 

Per acabar, el nostre agraïment més sincer a 
totes aquelles persones que van col·laborar 
desinteressadament per aconseguir que el GEDE i el 
CEG quedessin representats en aquest acte que va 
tenir tanta repercussió.

 

Cor de Be, recollint estris. Foto: Jordi Cortés

Sector Miranda de l’Alba. Foto: David Senar

Sector Miranda de l’Alba. Foto: David Senar
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