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EDITORIAL

Club Excursionista
de Gràcia

Text: Joan Alarcón

D

urant els primers mesos d’aquest any, el protagonista absolut
ha estat aquest virus que ens ha condicionat, per sobre de
tot, la nostra mobilitat. Acostumats com estàvem a planificar les
sortides per practicar les nostres especialitats muntanyenques, en
sis mesos hem passat per les més variades formes de confinament
o, millor dit, la fixació relativa a un lloc.

Edita: Club Excursionista de Gràcia
Passatge Mulet, 4, 08006 Barcelona
Tel: 932 378 659 / 932 373 148
Email: cegracia@cegracia.cat
Web: cegracia.cat
Facebook: /clubexcursionistadegracia
Twitter: @cegraciacat
Instagram: @clubexcursionistadegracia

Aquesta fixació relativa ens ha permès, no obstant, la preparació
d’activitats alternatives per a oferir als nostres associats dintre de
les possibilitats del moment. La Comissió Matagalls-Montserrat fa
mesos que treballa per a una edició de la mateixa que haurà d’ésser
diferent a les anteriors mantenint, això sí, l’essència i valors de dita
prova. També deixem enrere l’Edició Zero de la Directa al Tibidabo, la
cursa/caminada que recollia els suggeriments i opinions d’alguns
socis/es que ja des d’antic havien contemplat aquesta possibilitat.
Val a dir que aquesta experiència ha estat molt ben acollida pels
esportistes participants i demés institucions involucrades en
la mateixa. També ens ha permès una obertura més destacable
al barri i aprofitar més intensivament les instal·lacions de Vila
Urània. Tota aquesta tasca ens permet projectar per l’any vinent
l’Edició I, que coincidirà amb el centenari de la nostra entitat.

Creu de Sant Jordi 1992
Medalla d’Honor de Barcelona 2004
Placa de Bronze de la Reial Ordre del Mèrit
Esportiu 2011

Mentre tot això passava, ja el temps fugisser ens recorda que estem
a sis mesos d’ésser una entitat centenària i que des de la Comissió
del Centenari estem immersos en tasques que cada vegada
demanen més participació dels nostres consocis/es. Per això hi ha
diverses formes de col·laborar i que ben segur totes i tots trobareu
un lloc on les vostres habilitats i vàlua puguin ajudar a que aquest
aniversari, a part d’ésser recordat, ens faciliti conèixer-nos millor,
creant complicitats per a fer projectes que ens omplin d’aquell sà
orgull de pertànyer a una entitat com la nostra.
Un Centenari engrescador ens espera, suma’t-hi!!!
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In Memoriam
Carles Albesa Riba*
Ell tota la vida va ser un muntanyenc, amb algunes escapades a l’alta
muntanya i la preocupació per la gestió i organització de
l’excursionisme, l’alpinisme i l’ensenyament de les tècniques
necessàries per la seva pràctica

T. Albaladejo i C. Albesa. Foto facilitada per Toni Albaladejo

L

’últim dia de l’any 2020 ens deixà en Carles Albesa
als 93 anys d’edat.

L’Albesa -al “Gràcia” sempre ens anomenàvem pel
cognom- ingressà als rengles del club l’any 1947 dins
de la secció de muntanya, de la qual va ser president
l’any 1953. Va ser des dels seus primers moments
una persona, molt activa en la modernització de les
marxes d’orientació per azimuts, el Trofeu E. Ribas
Virgili. Va ser vicepresident de l’entitat l’any 1957, on
organitzà diverses activitats, entre elles, “Converses
al voltant del foc” a l’antic estatge del carrer Astúries.
Vocal de Premsa i Propaganda de la Federació Catalana
de Muntanyisme l’any 1962 i el 1966 Director Tècnic de
la revista federativa VÈRTEX, un nou projecte necessari
i fonamental per l’excursionisme català. Un projecte
doncs, de gran envergadura i del qual tots ens sentim
molt orgullosos.

Al setembre de 1969 es produí al Club una petita o
gran revolució, doncs va estar elegit President l’Enric
Manubens i les característiques de la seva Junta
feien preveure noves orientacions, noves idees amb
un ambient de fer grans realitzacions. En Carles va
ser un dels vicepresidents més actius, junt amb en
Josep Casals i Josep Bairaguet. En aquesta Junta
vam coincidir en Carles i jo, ja que el President em va
demanar que em fes càrrec de la Secretaria General
del Club.
Recordo especialment quan amb en Carles -un gran
marxador- tornàvem a peu cap a casa després de les
llargues Juntes directives (primer al carrer Astúries i
després ja a la nova seu del Club al passatge Mulet).
Fèiem el mateix camí, ell es quedava al carrer Calàbria
i jo continuava fins a Sants. D’aquella Junta recordo
els projectes que vam realitzar, el més important dels

*Es pot llegir un article dedicat a ell publicat a la revista Vèrtex 293 i signat per Jordi Mir.
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Puigsacalm 2005. Tots plegats. Àlbum familiar

Vignemale 1973. Maria, Carles, Jr. i Francesc.
Àlbum familiar

Carles Albesa i Maria Bachero.

Vignemale 1973. Cervera, Colomer, Vallés, Llorens,

Àlbum familiar

Albesa i Pérez. Foto facilitada per J. Colomer

quals va ser el canvi de local després d’una assemblea conflictiva
perquè no tots el socis hi estaven d`acord!!
L’any 1971, el President, per temes laborals, va deixar el càrrec.
A l’Assemblea Extraordinària, Carles Albesa va ser elegit com
a nou President de l’entitat, amb el repte de portar a terme els
actes del 50 aniversari de l’any 1972. Vam tornar a treballar junts
amb alguns del projectes, sobretot amb la posada en marxa de
l’expedició a l’Alpamayo, que ens va donar molts maldecaps.
Poc més tard i dirigit per un gran amic comú, en Joan Cervera,
vam organitzar unes sortides de veterans als Pirineus. En una
d’elles, vam escalar una canal del Clot de la Hount al Vignemale,
fent cordada els tres!! Molt emocionant!!!
Amb en Carles coincidíem amb les aficions. Ell tota la vida va
ser un muntanyenc, amb algunes escapades a l’alta muntanya i
la preocupació per la gestió i organització de l’excursionisme,
l’alpinisme i l’ensenyament de les tècniques necessàries per la
seva pràctica.

En Carles ha estat un puntal pel Gràcia i
una persona amb grans dots d’organització
i coneixement de la política esportiva.
Havíem d’acudir a ell per conèixer la seva
visió de la situació i també del futur, que
era una constant preocupació.
Darrerament, l’any 2019 van ser constants
les nostres reunions per parlar de la Matagalls-Montserrat i els possibles projectes
de cara al Centenari del Club. Dissortadament en Carles no podrà ser amb nosaltres
per celebrar-ho l’any vinent. Descansa en
pau, amic i consoci, segur que un dia ens
trobarem de nou per discutir novament
com hem d’organitzar alguna activitat.
JORDI COLOMER I GALLEGO
Soci del C.E. de Gràcia
Expresident de l’UIAA
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Manel
Guasch i
Giner
Text: Manel Benet

E

l 17 d’octubre moria el nostre company, soci del
CEG i del GEDE, Manel Guasch i Giner. La seva
absència ens deixa un record inesborrable de les
seves ascensions i la seva vàlua com a persona però
per a les persones que no l’heu conegut, podreu trobar
una extensa informació en el blog Pasión Vertical,
confeccionat entre en Manel i la seva filla Sònia.
Com comenta ella, en aquest blog, “solament vaig
recopilant històries i fotos que ell tenia guardades,
i els dos havíem cregut interessant compartir
aquestes vivències amb vosaltres”. L’altre motiu
de la creació d’aquest espai fou “perquè veieu com
s’escalava abans i com es fa ara, ja que amb 72
anys encara continuo escalant.” I el seu contingut
ell el qualifica com “la història d’un escalador, tot
un exemple de superació, energia, engrescament,
motivació i per sobre de tot, il·lusió per l’escalada.”
Gràcies a tota aquesta informació, el podreu recordar
quan aneu a fer qualsevol via oberta per ell i els seus
companys de l’època.
El Manel s’afeccionà a l’escalada i esports de risc als
tretze anys i ingressà al CEG (GEDE) de la mà d’en
Joaquim Farell. Allà va conèixer a Josep Santacana,
Xavier Sintas, Albert Graells i Jaume Mas (amb dos
d’ells, protagonitzarà algunes de les seves ascensions
més recordades); al cap de cert temps en Joan Caballé,
el seu cap de feina que es jubilava, li va regalar el seu
material d’escalada. I com en Manel deia “ja tenia
les dues coses més importants per a començar: les
ganes i el material”. D’aquesta manera va començar
a desenvolupar el reguitzell de primeres des del 1956
fins el 1995. Encara que havia escalat a diversos
massissos (Àustria, Pirineus, Pics d’Europa, Alps, etc.)

6
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Encastament a Thuès. Àlbum familiar

Primera època. Foto blog

Pirineus 1958. Foto blog

D’alt del Cavall: J. Coll, S. Guasch, J. Ràfols,
M. Guasch i M. Castells. Foto Blog

A l’esquerra: Coll, amic, amic,

L’Elefant via GEDE. Foto blog

Casanovas i Guasch. Foto blog

era un enamorat “d’aquesta muntanya tan
màgica anomenada Montserrat”. Allà, per
només citar algunes primeres remarcables,
aconseguí el maig del 1956, l’ascensió a la
cara sud del Sentinella amb en J. Santacana
i en J. Gómez; el mes de setembre del mateix
any la cara sud-est de l’Agulla del Pas del
Príncep amb els mateixos companys; el
gran diedre a la Muralla Nord d’Agulles,
via l’Asiàtica* acompanyat d’en E. Pérez, A.
Dal Maschio, J. Cerdà i J. Farell el 1957; a
Roques de Benet la Punta Escofet amb E.
Pérez i J. Cervera i el Puro amb J. Sangenís,
J. Farell i J. Mas el 1959; també el mateix any
la Mòmia via Mas-Guasch; la Gran Xemeneia
de l’Escorpí amb en J. Mas i J. Santacana el
1960; la Punta de l’Albarda Castellana amb
en J. Mas el 1961, l’Elefant via GEDE amb
en E. Pérez, J. Mas i E. Fornieles, el 1980 i
el Lloro amb la potent cordada IglesiasCasanovas el 1995.
Totes aquestes activitats, com podem
comprovar, amb la col·laboració dels

escaladors de gran nivell que hi havia al GEDE durant aquells anys.
El 1995 dona per finalitzada una època d’escalades i comença un
retrobament amb els seus amics, des de llavors una gran activitat
és desenvolupada i como ell deia “escalar em dona força malgrat
l’edat, tenir instal·lat un stent i una operació de maluc”, aquesta
activitat el portarà a repetir el 2011 dos dels seus itineraris més
emblemàtics, L’Elefant, i l’Agulla del Pas del Príncep, ambdues
vies GEDE, i fins el juny del 2018 que finalitzava amb la seva retirada,
escalant la via “Òpera Prima de la Gorra Frígia”.
Però, com ells expliquen, “tot té un principi i un final i quina millor
manera d’arribar aquest essent recordat per tots vosaltres.”
I finalitzem aquestes línies amb paraules d’en Manel:

“La muntanya té la seva màgia,
escalar el seu risc,
però l’emoció la poses tu”
*Segons explicava l’Angelo Dal Maschio, aquest nom el fou posat perquè en aquell
temps circulava aquella grip. També explicava l’anècdota que mentre un pujava
pel diedre i altres l’asseguraven, els demés es dedicaven a tallar, amb una serra,
els tacs de fusta necessaris per a equipar el llarg de corda. Quins temps aquells!!!
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Anchorage. Oriol Pujol i Josep Sicart

25 anys de la sortida
al Denali 1995-2020
(1a part)
Text: Francesc Sanahuja i Toledano Fotos: Francesc Sanahuja i Josep Sicart

L’any 1994, cinc amics ens vam trobar per a una possible
activitat a les muntanyes d’Alaska. En Josep Pujante
era el promotor del projecte i aquest formava part del
conjunt dels cims anomenats Seven Sumits. Atès que
aquest era l’últim (havia organitzat dues expedicions
al McKinley) el Josep n’era un bon coneixedor del país.
Els components de l’expedició: Josep Pujante,
Josep Sicart, Toni Villena, Oriol Pujol i qui subscriu,
començàrem a treballar en l’organització del projecte de
les característiques d’un cim com el Denali o McKinley.
Latitud del cercle polar -més de 6.000 m-, les baixes
temperatures i tot i que la sortida es desenvolupés
entre els mesos de juliol i agost, l’equipament havia de
ser el d’una sortida hivernal
Un altre aspecte a resoldre fou el tema familiar i
professional. En el primer cas, donar les gràcies a
l’Araceli i la Meritxell pel seu suport, i en el segon, a en
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Ramon Catarineu i Francesc Vilalta per les facilitats
donades.
Des d’una vessant institucional, el 31 de maig, vam ser
rebuts pel President de la Generalitat MH Jordi Pujol
i Soley que ens va lliurar la senyera per portar al cim
del Manali.
L’entrada als Estats Units la vam fer per l’aeroport de
Seattle i vam poder comprovar com de rigorosos i
estrictes són les controls duaners per accedir a
terres americanes. Van fer una primera revisió del
material i ens mancaven els esquis, on eren? S’havien
descarregat en un altre indret de la terminal; vam
agafar el metro intern fins arribar al lloc indicat i
efectivament eren allà. Un altra vegada, amb tot
el material, vam passar el control dels gossos del
departament de ramaderia i pesca i, naturalment, no
trobaren res de particular perquè l’embotit estava dins

Una vegada aterrats,
vam anar al centre de la
capital i ens vam posar en
contacte amb la Sandy i el
seu marit Therry que van
fer la nostra estada a la
ciutat molt agradable

Paisatge prop d’Anchorage

de les botes d’alveolitis embolicades amb
paper de llauna que no permetien sortir els
efluvis dels nostres menjars. Amb aquesta
revisió superada vam continuar el nostre
itinerari agafant un avió que ens portaria
fins la seva capital: Anchorage. Aquesta,
des de l’avió, es presenta espectacular,
envoltada de muntanyes nevades i amb
l’esclat de colors dels seus parcs i jardins.
Una vegada aterrats, vam anar al centre de
la capital i ens vam posar en contacte amb
la Sandy i el seu marit Therry que van fer
la nostra estada a la ciutat molt agradable.
Ens vam instal·lar a casa seva i visitàrem
alguns punts destacats de la ciutat.
L’endemà vam agafar un taxi groc
«limusina» camí de Talkeetna. El seu
conductor, un hippy de nom Tom Waite es
va establir fa temps en aquesta població
per a donar recolzament als alpinistes que
arriben d’arreu del món.
La carretera du a Wasila, la darrera població
abans d’apropar-nos al massís del Denali.
Durant el trajecte, des d’un mirador vam
poder observar la magnificència i lluentor
espectacular d’aquest cim.
El 4 de juny estàvem a Talkeetna. El temps
era bo i ens vam preparar per arribar
l’endemà al camp base situat a la glacera
Kahiltna. Així doncs, vam disposar tot

Visita a Talkeetna

el material amb la il·lusió que l’endemà podríem començar la
nostra ascensió. Però un canvi sobtat de temps va fer que ens
haguéssim de dedicar a fer turisme per aquesta original ciutat.
Cal dir que la carretera principal serveix de camp d’aterratge
per les múltiples avionetes que volen arreu del territori; així, els
semàfors es posen en vermell al llarg de l’avinguda i l’avió de torn
fa la seva entrada. Cal destacar que aquest element de viatge es
pot considerar l’eina de transport comú a Alaska, on l’avió permet
accedir a tots els indrets del país.
Finalitzada aquesta visita, ens vam dirigir a l’Oficina dels Rangers
per fer el registre corresponent, la presentació dels corresponents
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Massís del Denali

currículums esportius, certificats federatius, liquidació de drets
per accedir al McKinley, sessió de vídeos mostrant-nos les
sancions per deixar brutícia, situació dels camps d’alçada, és de
les emissores -que s’havien de llogar-... i també ens informen que
una altra expedició catalana es troba camí del cim. Al finalitzar
aquests tràmits ens conviden a anar al cementiri per a veure les
tombes dels primers alpinistes que es van quedar en l’intent. Com
que teníem temps, vam apropar-nos a la companyia d’aviació
K2 que s’encarrega de fer l’apropament al campament base, per
informar-nos. L’explicació fou: en les condicions actuals de mal
temps (vent i neu) no es pot fer el viatge!
L’endemà i arribat el bon temps, calia portar tot el material fins
l’aeroport per tal de carregar les petites avionetes i enlairar-nos
envers la glacera de Kahiltna on l’aterratge es fa sobre la neu, en
un pendent força destacable que permet frenar amb seguretat.
Fent un tomb de 180º, ràpidament es va situar direcció a la vall,
van descarregar el nostre material i van carregar el dels que
tornaven cap a casa. Cal destacar que el vol ens va permetre veure
tot el parc del Denali: la visió dels meandres era espectacular fins
arribar a una ingent massa de gel i neu que semblava d’aixecarse del fiord fins arribar als 6.190 metres d’altura. L’entrada a la
glacera es fa passant entre parets de granit que semblen tocar les
ales dels avions; les vistes són impressionants.
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L’aterratge es va fer en perfectes
condicions i vam observar que molts
alpinistes aprofitaven l’indret per plantar el
seu campament base. Nosaltres, després
de fer les compres del querosè per les
nostres petites cuines, llogar els pulca per
arrossegar el material d’alçada i preparar
els esquís, vam començar la nostra marxa
envers on ens permetés aquesta muntanya.
Es dona la circumstància que per alguns
de nosaltres el camí era una repetició i
per altres era una nova i engrescadora
aventura dins del món de glaç i neu recent
caiguda. Vam començar a obrir traça sobre
una neu agraïda i els esquís ens ajudaren
a apropar-nos a la nostra fita. El sol era
imponent i el seu resplendor feia els seus
efectes sobre el cos i els ulls, per tant, les
ulleres i les gorres pels raigs UVA eren
imprescindibles per evitar problemes
de visió o cremades inoportunes a l’inici
de l’expedició. Cal dir que arrossegar els
pulca per dur el material té la seva escola
i que només es supera amb la pràctica.

Nosaltres, després de fer les
compres del querosè per les
nostres petites cuines, llogar
els pulca per arrossegar el
material d’alçada i preparar els
esquís, vam començar la nostra
marxa envers on ens permetés
aquesta muntanya

Cap a la glacera Tahiltna

Afortunadament en poca estona ja el vam poder dur
amb seguretat; aquestes eines són imprescindibles per
caminar sobre neu, doncs és necessari repartir el pes
de forma adient per evitar que tombi i es perdin els
seus continguts. Ràpidament començàrem a remuntar
lloms i pendents controlant, sense dificultats, les
esquerdes i seracs de la glacera.
El sol començà a allunyar-se i situats en un gran
congelador, la temperatura inicià el seu descens de
forma vertiginosa. Ràpidament ens vam afanyar per
preparar el campament per tal de protegir els laterals
de les nostres tendes, lloc per la cuina i preparar el
sopar amb l’objectiu d’introduir-nos als nostres sacs
per descansar i cremar el mínim de calories i així fer
reserves per la resta de dies que ens venien al damunt.
El desplaçament del campament I al II era segur però
la meteorologia es tornà adversa i les volves de neu
van començar a acumular-se amb quantitat, el fred
augmentà i el vent va fer que la sensació fos encara
més baixa. Tot plegat ens obligà durant la nit a fer
guàrdies per tal d’anar traient la neu per torns, sinó les
tendes podrien quedar colgades, amb tot el que això
representaria. La neu es compactava de seguida i calia
treure-la! Dins les tendes la condensació, al contacte
amb les parets, feia que es glacés i per tant ens obligà a
fer neteja tant a l’exterior com a l’interior per mantenir
la transpiració de la nostra petita llar.
L’endemà, veient que el temps millorava, vam decidir
continuar envers el campament III. A l’arribar, vam
veure l’espectacle d’innumerables tendes multicolors
i alpinistes per arreu. Aquest camp ens serveix per
recuperar forces previ al campament d’alçada. El

Glacera Tahiltna

recorregut inicial ens portà a una rampa de neu que
ens va dirigir a un coll espectacular on les ràfegues
de vent ens van donar a conèixer la realitat d’aquest
cim. Fou a l’inici d’aquesta rampa on vam haver de
deixar els esquís degut a la seva forta inclinació.
Calia reconèixer que aquell racó del Denali era
espectacular: un cel blau sense els filtres de la
contaminació i una neu que enlluernava eren
fotografies per sempre. Així vam arribar a una gran
planúria on al fons es veia una gran tenda on estaven
situats els Ràngers, utilitzada com a plataforma pels
rescats i altres activitats com els serveis, que estaven
instal·lats a sobre d’una esquerda que al situar-te
et treia les ganes de fer-ne ús -disculpeu la part
escatològica però, realment, era espectacular-. En
aquest indret la diversitat d’idiomes et donava la visió

Núm. 469 Juliol 2021 MAI ENRERA 11

Quan la neu
començà a caure
novament, ens vam
repartir els torns per
a netejar la neu de les
tendes i acomodant-nos
dins dels sacs

El Denali al fons

de què és aquest cim per molts alpinistes: una fita muntanyenca,
un pas abans d’un altre, cim de més altura, una peça més a la
seva col·lecció, una superació personal i altres motivacions de
«l’imaginari humà». Aquest camí ens va conduir fins al Windy
Corner, indret que fa honor al seu nom doncs comunica l’est
amb l’oest a uns 4.000 metres. El vent escombrava la neu recent
caiguda deixant un “gel vidre” espectacular, essent necessari
tenir ben esmolats tant grampons com piolets per poder fiançar
les passes a donar durant el recorregut. Ens vam situar en trams
on el vent ens obligà pràcticament a reptar, doncs el risc d’una
relliscada podia tenir conseqüències i per tant la seguretat va ser
la premissa més important. Aquest tram el vam realitzar el dia 9
de juny i ens vam situar al lloc més adient ja que darrera venien
altres expedicionaris i calia aprofitar l’avantatge per acomodar-se.
Mentrestant, la climatologia tornava a recordar-nos on érem. Vam
muntar les tendes, vam repartir avituallaments i ens vam posar
a preparar parets per protegir novament les tendes dels cops de
vent i la neu. Quan aquesta començà a caure novament, ens vam
repartir els torns per a netejar la neu de les tendes i acomodantnos dins dels sacs. Aprofitàrem per actualitzar el diari i donat que
sempre porto la meva petita ràdio Aiwa, vàrem passar l’estona
escoltant música country, malgrat no estar al sud dels EE.UU.
Cal esmentar que el treball per passar el Windy Corner em va
representar un esforç una mica superior al previst i per tant calia
recuperar hidratació i forces. Per tant, calia relaxar-nos, fotografiar
el nostre paratge i les llargues glaceres que es perdien al fons de la
vall. A la tarda la neu començà a caure amb força i cada dues hores
ens anàvem rellevant per treure pes de les tendes. L’horari, donat les
hores de sol, no va ser un impediment per anar fent tasques perquè
amb l’excepció de molta nuvolositat es podia veure el nostre voltant.
FI DE LA PRIMERA PART.
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Campament dels Rangers a 4.600 m

Caminant entre
vinyes i oliveres
(GR-174)
Text: Montse Freixas Fotos: Pere Vicens Planas i Miquel Fabró

És un recorregut de 72 km per la comarca del Priorat. Caminem per
una zona vinícola de gran prestigi que els darrers anys ha despertat
l’interès de molts enòlegs per les característiques del sol de llicorella i les
condicions climàtiques que donen al raïm, sobretot de les seves vinyes
més velles, una qualitat excepcional. GR-174 també dóna nom a un vi
Vinyes, ametllers i oliveres. Foto: Miquel Fabró
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Vam aprofitar també
la coincidència
del primer cap de
setmana de maig amb
la tradicional
“Fira del vi de Falset”

del celler Casa Gran de Siurana, elaborat amb garnatxa, cabernet
sauvignon i carinyena i envellit 5 mesos en botes de roure.
L’entorn és magnífic, amb l’omnipresent serra del Montsant i els
petits pobles integrats en el paisatge. La ruta comença al coll de la
Teixeta, porta d’entrada al Priorat, i passa per Porrera, que ha revifat
des de que si va instal·lar en Lluís Llach i amb uns socis va crear
el celler Vall Llach. Continua cap a Falset, capital de la comarca
on es pot visitar el seu gran celler cooperatiu modernista. Després
segueix cap a Bellmunt, Torroja, Gratallops i la Cartoixa d’Escaladei
als peus del Montsant. I per sota d’aquesta serra anem a Poboleda,
Cornudella de Montsant per pujar a Albarca on acaba la ruta.
Va néixer com a variant del GR-7 però a partir de 1996 ha esdevingut
un itinerari independent.
És una ruta lineal i nosaltres la vam fer en dos caps de setmana
utilitzant l’ajuda de transport públic (taxi). Vam aprofitar també
la coincidència del primer cap de setmana de maig amb la
tradicional “Fira del vi de Falset” i així vam poder fer un tastet
dels seus prestigiosos vins i carregar amb unes garrafes d’oli
d’olives arbequines de la denominació d’origen Siurana.
La ruta està molt ben marcada i mantinguda.
1a etapa: coll de la Teixeta – Falset. 17,700 km (5 h)
Desnivell positiu: 598 m
Desnivell negatiu: 814 m
Sortim del coll de la Teixeta en direcció al collet dels Feixos;
a l’arribar al collet agafem una pista que baixa en direcció al
riu Cortiella, que creuarem i pel seu marge dret arribem fins a
Porrera travessant terrasses plenes de vinyes. A Porrera, de 421
habitants, hi ha un munt de cellers que han crescut a l›ombra
de Vall Llach. A partir de Porrera deixem el riu Cortiella i agafem
el camí vell de Porrera a Pradell. Anem pujant fins al coll Major
travessant un parell de vegades la T-740. Baixem pel barranc de
Barretot fins a Falset.

La Júlia progressant amb els Huandoy al
fons. Foto: Albert Graells

2a etapa: Falset – Gratallops. 17,500 km (5 h)
Desnivell positiu: 611 m
Desnivell negatiu: 652 m
Falset és el municipi més gran de tot el Priorat. Sortim pel costat
nord i anem travessant per les vinyes de la zona dels Cucullars
i Esplanes; voregem la Creu Grossa i de seguit arribem al petit
poble de Bellmunt del Priorat, on es poden visitar les antigues
mines de plom. El camí continua baixant cap al riu Siurana, que
creuem per un pont; continuem paral·lels per la pista que va de
Bellmunt fins al Lloar, caminant entre camps d’oliveres i ametllers.
Del Lloar a Gratallops hi ha 3 km però abans d’arribar-hi haurem
de travessar el riu Montsant, per arribar en pujada a Gratallops.

Vinyes velles. Foto: Miquel Fabró
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3a etapa: Gratallops – Poboleda. 21 km (6 h)
Desnivell positiu: 1.073 m
Desnivell negatiu: 1.010 m
Gratallops és un poble molt petit (226 hab.), però amb una
arquitectura molt bonica: l’església neoclàssica de Sant
Llorenç, la casa dels Frares d’estil neoclàssic, etc. Sortim del
poble pel camí del Riu o les Pereroles, baixem fins la vall del
riu Siurana que creuem per pujar per l’altre vessant; continuem
fins el coll de Sant Joan on trobarem la carretera i, en direcció
nord, arribem a Torroja del Priorat, amb grans vistes. Sortim del
poble en baixada pel nord-oest i travessem el Siurana de nou pel
pont de la carretera, per seguir uns 700 metres per la carretera
T-711, que deixem en direcció sud-oest passant pel costat de les
Bodegues Bravo-Escos. Després d’una petita pujada arribem a la
Vilella Alta. Sortim del poble pel nord en direcció a la Punta de les
Bassetes i des d’aquí baixem fins a trobar la carretera que en 300
metres ens porta a Escaladei, que alberga un anomenat celler. Des
d’aquí es pot anar a visitar la majestuositat de l’antiga cartoixa,
previ pagament. Nosaltres no entrem al poble i continuem cap
al coll dels Ous; després baixem fins el barranc de les Comes i
passant pel costat de terrasses amb vinyes agafem una pista, que
travessant la carretera diverses vegades, ens portarà a Poboleda.

Nosaltres no entrem al
poble i continuem cap
al coll dels Ous

4a etapa: Poboleda – Albarca. 14,6 km (5 h)
Desnivell positiu: 838 m
Desnivell negatiu: 389 m
A Poboleda hi ha l’església de Sant Pere, anomenada també “la
catedral del Priorat” per la seva grandària. Sortim del poble en
direcció nord per una pista, passem pel Mirador i després anirem
fins el coll del Conill; d’aquí continuem pujant una mica fins els
replans del barranc de les Comes, on trobarem la carretera que en
1,5 km ens porta fins a Cornudella del Montsant. El camí creua tot el
poble. Cornudella té un celler cooperatiu modernista, petitet però
molt bonic. Sortim del poble pel carrer de la Font i després, per
una pista en direcció nord-oest cap a la serra del Montsant, anem
pujant fins a trobar, a uns 800 metres d’altitud, la desviació del GR
– 174.1 que puja cap a la Roca dels Dotze. Nosaltres seguim el GR174 cap a l’ermita de Sant Joan del Codolar sota els cingles de Sant
Joan i la Roca Corbatera. Seguim el camí planer fins a Albarca, on
trobem l’església romànica de Sant Vicenç i el refugi del Montsant,
on acabem el nostre recorregut.

Cim del Nevado Pisco 5.752 m. Foto: Pablo Bello

Nosaltres vàrem gaudir molt aquesta caminada, amb bon temps
cada dia. Al mes de maig vam trobar el paisatge verd, amb moltes
flors i espàrrecs. És una comarca que val la pena conèixer. Si us
animeu a fer aquest GR tingueu en compte que a l’estiu fa molta
calor i només es troba aigua als pobles.
Més informació i tracks a: http://senders.feec.cat/gr-174
Participants: Montse Ribé, Mercè Marfany, Pere Vicens Planas,
Miquel Fabró i Montse Freixas.

Cim del Nevado Pisco 5.752 m. Foto: Pablo Bello
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Masia El Martí

L’antic camí marçaler
de Viladrau
Text i fotos: Dr. Oscar Farrerons Vidal

Recorregut circular total: 9,9 km
Desnivell total: 365 m
Dificultat: senzilla
Temps: 2 hores i 45 minuts
Avui dia tothom està acostumat a arribar amb cotxe a tot arreu; els
excursionistes també, com més amunt millor. Malauradament, quan
més amunt millor. Dues grans carreteres travessen el Montseny i fan
els cims més accessibles, cosa que no passava quan aquests vials no
existien. La que puja de Palautordera i arriba a Seva (BV-5301), passa per
coll Formic, facilitant l’accés a la Calma i el Matagalls. I la carretera que
arranca de Sant Celoni fins a Santa Fe i Viladrau, que passant pel coll de
Sant Marçal i Bordoriol posa fàcil l’ascensió al Turó de l’Home, les Agudes
i també al Matagalls. Però no va ser sempre així.
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Font de la Vila

Dues grans carreteres
travessen el Montseny i fan els
cims més accessibles

El tram de carretera GI-5201 entre Sant Marçal i
Viladrau no es va inaugurar fins 1980. A la fantàstica
“Guia de Catalunya” (1971) Josep Pla va escriure: “el
dia que el Montseny pugui ésser travessat (en cotxe)
còmodament en totes direccions, hi podrem gaudir de
noves i insospitades belleses”, ja que pel gran escriptor
“és del tot necessari un sistema general d’accessos
còmodes, agradables, i capaços d’ésser aprofitats
per les persones de caminar pesat i pel bestiar de
pota flaca”. Ja veiem que la mentalitat dels anys 6070 era força diferent de la d’avui en dia, en que més
que afavorir l’acostament del vehicle privat a les
cúspides, les darreres tendències són a “ampliar
les muntanyes”, o sigui, allunyar els aparcaments
de vehicles dels cims i apostar per estacionaments
dissuasius en els municipis previs des d’on fer l’ascens
caminat fins als pics muntanyosos.
Però abans de la carretera, tan desitjada per Pla al 1971
i per molts “pota flaca” actuals, ja existia una pista entre
l’ermita de Sant Marçal i Viladrau. Un camí que durant
mil anys va permetre una comunicació adequada per
anar a peu o amb matxos i que malauradament va

desaparèixer, en part, per les obres de construcció de
la nova carretera GI-5201. Aquesta via muntanyenca
rebia el nom de camí marçaler, i sortia de la plaça
Major de Viladrau. En aquesta ruta en farem un tram
fins a Bordoriol i tornarem a Viladrau per Puigdot i el
Castanyer de les Nou Branques.
Sortim de la plaça Major pel carrer que precisament
porta el nom de Sant Marçal. En 200 m arribem a la plaça
del Dr. Carulla, erigida al 1913 en honor d’aquest insigne
metge que tant va ajudar a popularitzar el poble de
Viladrau. Al costat de la plaça s’aixeca l’ermita de la Pietat
(documentada des de 1603). L’ermita té un gran porxo on
antigament els pastors que feien la petita transhumància
del Montseny dormien coberts, mentre el bestiar
era tancat al solar que després esdevindria la plaça.
Continuem l’antic camí marçaler, avui carrer
Torreventosa, fins arribar a la font de Miquel, una de
les més emblemàtiques de Viladrau. A partir d’aquí el
camí començava a ascendir, i ara també ho fa, en
forma d’elegant passeig de Ramon Bofill, envoltat de
torres senyorials, alguna d’elles dissenyada per Puig i
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Cadafalch. En 500 m arribem al Sot de Can Rosell. A l’entorn del
sot hi ha una placeta de gespa amb una font que va ser inaugurada
el 2004, però tot va ser arrasat pels aiguats d’octubre de 2018, i
ha estat restaurat i inaugurat de nou el novembre de 2020. Unes
passes més i ens trobarem amb una gran fita de pedra triangular
que marca el camí marçaler. Continuem ascendint pel camí, que
aquí encara és asfaltat però que ha deixat d’estar acompanyat per
les elegants torres i ara hi ha castanyers a banda i banda.
Just quan portem 1,6 km caminats des de l’inici, arribem al gran
casal de la Vila, un dels masos més imponents del Montseny. Entre
les vicissituds històriques que els seus murs guarden, destaca
que al 1872 el general Francesc Savalls i altres capitosts van
proclamar aquí l’inici de la Tercera Guerra Carlina. Del seu
muram sorgeix la font de la Vila, que capta l’aigua de la deu interior
al casalot, la bella font de Santa Catalina.
Prosseguim el camí marçaler a llevant. Passem sota la capçada
d’algunes grans alzines, que resten entre els marges oberts
d’antigues plantacions, i després d’una zona boscosa arribem
al Martí, una masia esmentada per primer cop al 1292, tot i que
l’actual construcció és del segle XVII. Avui la masia és completament
rehabilitada i dedicada a la celebració de tot tipus d’esdeveniments

i banquets. 100 metres més enllà,
abandonem la pista (que porta directa a la
carretera GI-5201) i entrem per un fresat
corriol a l’avetosa del Martí, un dens bosc
plantat d’avets, on la llum no hi entra mai.
A l’acabar l’avetosa, trobem un camí ben
marcat a sud. La carretera moderna,
que està un centenar de metres més
enllà, sembla acompanyar l’històric
camí marçaler. Creuem dos sots, que
s’alimenten del sobrant d’aiguaneixos,
alguns d’ells ara captats per aigua de
boca a Viladrau. És un camí molt bonic,
a la nostra dreta es van obrint vistes
a la petita vall del Sot del Rió, amb
panoràmiques llunyanes de la Vila i el Martí.
A diferència de la carretera moderna, que
ascendeix a una pendent homogènia del
7% i amb corbes de grans radis, el nostre
camí marçaler a vegades puja molt i
d’altres no, i en planta també s’adapta

Font de Felip Graugés
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a la topografia local, passant primer per
l’esquei del Burro i després pel coll de la
Castanyeda. Aquest és un coll important,
perquè ens creuem amb l’antic camí que
pujant des de Puigdot també enllaçava
amb el camí marçaler.
En el punt 3,8 km de la nostra excursió
el camí marçaler creua el sot Canalís, un
rec ben marcat, perquè recull l’aigua dels
veïns turó dels Plans (1.133) i el turó de
la Tremoleda (1.161). A partir d’aquí, tot
i que el camí marçaler s’ha usat algun
cop per desembosc i per això encara es
manté, els matolls i les esbarzers creixen
abundosament a la pista. Si no hi ha passat
algú darrerament, us anirà bé portar un dall.
I en 300 m som sota del coll de Bordoriol.
L’antic camí marçaler arribava al coll perquè
d’aquí continuava, com l’actual carretera,
fins Sant Marçal. Però actualment el nostre
camí marçaler queda en un cul-de-sac,

Ruïnes de Cortils

que és el que va formar la darrera màquina que va arribar aquí
per la darrera tala. Abandonem la traça de l’antic camí marçaler. Si
ens fixem bé, hi ha un corriol desdibuixat que continua l’orientació
per on veníem i, passant entre alzines, roures i grèvols de bon port,
ens portarà a la font de Pastors.
Abans del seu arranjament, aquí hi havia un biot on els pastors de la
zona es trobaven. Al 2002 s’endreçà el lloc i, en motiu del 53è Aplec
al Matagalls, es construí la font de Pastors, dedicant-la al centenari
de la mort de Mn. Cinto Verdaguer. Per sobre de la font passa el
camí de pujada a Matagalls, que prenem per poc temps perquè de
seguida trenquem a la dreta, per la pista que s’endinsa a la fageda.
Planejant passem per davant de la font de l’Atlàntida, construïda
pels amics Aplec de Matagalls al 1978 en commemoració al
centenari de l’immortal poema verdaguerià “l’Atlàntida” que al
1877 va ser premiat als Jocs Florals. El camí per on continuem,
va descendint poc a poc, rodejant l’imponent mola pètria de Roca
Llancers, fins que arribem a un encreuament on s’hi va bastir
al 1973 la font de Felip Graugés. El brollador havia de ser un
homenatge en vida al poeta però, malauradament, Felip Graugés
morí tres dies abans de la inauguració oficial. Al costat de la font un
gran pedró permet llegir gravat el poema “Camins del Montseny”.

Font de l’Atlàntida
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Actualment, aquest camí
és molt transitat p erquè per
aquí transcorre el sender local
SL-C 81 titulat “del castanyer de
les Nou Branques”.

Iniciem la baixada per la pista que va a nord i després de
varies ziga-zaga arribem a les ruïnes de la masoveria
de Cortils. A tocar el sot encara podem beure de la font
de Cortils, segurament una de les més amagades de
Viladrau.

Castanyer de les Nou Branques

Per tornar a Viladrau, seguim el camí direcció nord,
que travessa una ben formada castanyeda i un bosc
mixt consolidat. 1.100 m més enllà tornem a creuar el
sot de Canalís, ara a una cota més baixa que abans;
després també el sot de la Tuna i altres sots menors
per on baixa aigua abundant.
I arribem a la pista de Puigdot. Actualment, aquest
camí és molt transitat p erquè per aquí transcorre
el sender local SL-C 81 titulat “del castanyer de les
Nou Branques”. Seguint la senyalització arribem al
famós castanyer, de més de 700 anys. La seva forma
en canelobre el converteix en un dels arbres més
espectacular del Montseny. Dues de les branques més
grosses van ser esberlades per les ventades de 1987.
De les set actuals dos són mortes, però les cinc restants
donen una gran collita de castanyes a la tardor. Seguint
el SL-C 81 arribem altra vegada al camí marçaler, poc
per sota de la Vila, i ara ja sols toca desfer els nostres
passos fins arribar altra vegada a la Plaça Major de
Viladrau.
Espero que us agradi l’excursió, que demostra que no és
imprescindible arribar en cotxe quan més amunt millor.
Recuperem els camins històrics dels nostres pobles
montsenyencs! Deixem els cotxes als aparcaments
urbans dels pobles i fem les aproximacions caminant
per bonics passos mil·lenaris que, sinó, desapareixeran
de la nostra memòria.

Dr. Oscar Farrerons Vidal
Universitat Politècnica de Catalunya
Font de Pastors
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Gran Pic de la Meije
Text: Joan Alarcón

Metre a metre, vaig pujant el curt però fort pendent
que mena al refugi de l’Aigle (3.440 m). Encaixada de
mans amb el Sergi i entrem al refugi; és mitjanit

Aresta del Promontoire i travessia de la Meije. Foto: Ángel Donoso
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El guarda del refugi ens ofereix el sopar complet però, a causa de
l’hora, no volem molestar a la gent que dorm i solament demanem
un perol de llenties aquoses que si més no ens farà més passable
la nit. Al matí, contemplem l’espectacle de les dues Meije; unint les
dues, l’aresta Promontoire i el Dit de Dieu. Poques hores abans ens
trobàvem per aquell indret.

Sortida de la placa dels austríacs. Foto: Joan Alarcón

Esperant taxi per a tornar a La Bérarde.
Foto: Jaume Sabaté

Són les 15 hores quan
els quatre petgem el cim
de la Meije (3.983 m),
l’espectacle és superb

Havíem estat abans al massís dels Ècrins: 1982 (Les Bans i l’Agulla
Dibona), 1984 (Pic Geni i l’Olla del Coll dels Ècrins), 1987 (la Barre
dels Ècrins), 1988 (Coolidge i Pelvoux); i la imatge de la Meije i
l’aresta Promontoire ens havien fet somiar en assolir-les. Però fou
el 2017 quan ens decidirem a tornar al massís per l’intent. En
aquella ocasió una sèrie de problemes ens van fer retirar a l’alçada
de 3.600 m. Tot i això, l’experiència dels passatges més difícils de
la Meije superats, ens serviren per a la tornada de l’any següent.
25 de juny del 2018, viatge fins al petit poble de La Berarde. Allà,
ens instal·lem al refugi xalet del CAF, on passarem la nit. Al matí
sortim per a fer la llarga aproximació fins al refugi del Promontoire.
L’aproximació la realitzem en prop de sis hores, amb una parada
al refugi Chateleret on s’acaba la plaent pujada i comença l’avenç
per la morrena i glacera dels Etançons fins a l’enlairat refugi a
3.092 m i que porta el nom de l’aresta Promomtoire. Aquesta
construcció va patir el 2.017 una allau que va obligar a refer part
d’ell. Inscrits i instal·lats, i mentre prenem el sol tot dominant la
vall de Soureiller i el coll de la Meije, en Fredi, guarda del refugi,
ens obsequia amb una mena de suc de taronja amb rom i ens
indica l’habitació on dormirem, l’hora d’aixecar-se i la previsió del
temps. Posteriorment, un sopar senzill però suficient, les darreres
converses amb els alpinistes del refugi i ens retirem per a aprofitar
les hores de son que sempre són una incògnita a aquesta altitud.
A les quatre de la matinada, l’esmorzar està preparat i malgrat
d’haver-nos aixecat dels primers, els guies amb llurs clients (el
80% de les ascensions que es realitzen per aquest itinerari són
amb guia) ja ens porten la davantera i s’estan equipant per a
sortir del refugi. En total som cinc cordades els que intentarem
aquest clàssic itinerari. Mengem de pressa i procedim a posarnos el material, essent les cinc de la matinada quan fem cua
per a superar el Crapaud (balmat de IV+) just sortits del refugi.
Aquest pas ens porta sobre uns pendents que permeten d’avançar
a la vegada i amb precaució, a tota la cordada. Per motius pràctics
formem una cordada en Sergi Sabaté i en Joan Alarcón, i l’altra
en Jaume Sabaté i Àngel Donoso. Els pendents ens porten cap
a l’esquerra de la gran paret, tot superant una xemeneia, fins al
Campament de les Demoiselles. A mesura que pugem comença a
fer claror. Avencem cap al couloir Duhamel, el qual presenta zones
amb neu gelada que fa que ens movem amb precaució fins a uns
grans replans que topen contra la part més vertical i impressionant
de la paret, la Muralla Castelnau.
A partir d’aquest lloc farem llargs de corda i anirem aprofitant
l’experiència de l’any anterior. Superem la Placa Castelnau,
zona bastant dreta i humida, i anem cap al cantó esquerre, tot
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Muralla Castelnau. Foto: Ángel Donoso

cercant unes lleixes, fins arribar a un pas arrodonit
(IV+) anomenat l’Esquena de l’Ase. Des d’allà estant,
dues xemeneies ens marquen el camí a seguir: la
primera és bastant atlètica i en Sergi l’assegura amb
un friend; la segona, més senzilla, ens porta a tocar
de la famosa Placa dels Austríacs on la dificultat (IV+,
IV) és mantinguda fins a la reunió. L’any anterior, una
cordada de Grenoble es va equivocar i el seu cap de
corda va «volar» deu metres trencant-se una cama.
Nosaltres vàrem sentir els seus crits i presenciarem el
seu rescat des del refugi estant.

quants llargs de corda ens porten a una reunió que
assegura un flanqueig nevat fins a sota d’un altre pas
famós, el Cheval Rouge. Aquest consisteix en una placa
molt llisa (IV+) que asseguro amb un friend mitjà i ja
soc assegut damunt del Cheval. Un clau fa de reunió
mentre recupero a en Sergi; durant el seu progrés
observo com s’albira l’altra vessant de la muntanya i
es deixa veure la glacera de Tabuchet. Arriba en Sergi
i remunta una zona vertical (IV+) i es desplaça cap a
l’esquerra per a buscar els pendents més fàcils que
menen al cim. En Jaume i l’Àngel ens segueixen a prop.

Una vegada reunides les nostres cordades ens atansem
a sota d’un altre pas famós, el Pas du Chat (IV), que se
supera mitjançant un elegant desplaçament ascendent
cap a la dreta. Des d’allà, per unes roques, iniciem un
curt descens fins a una cornisa que ens porta al
començament de la glacera penjant Carrè. El temps
és estable i aprofitem per menjar quelcom mentre ens
posem els grampons.

Són les 15 hores quan els quatre petgem el cim de la
Meije (3.983 m), l’espectacle és superb. Fotos, trucada
a casa, mengem una mica i davallem uns metres per
anar a buscar els tres ràpels que ens deixaran sobre
un pendent nevat per sota de la Dent Zsigmondy.
L’ambient ara, a l’ombra, s’ha tornat més sever;
calcem els grampons i iniciem un llarg flanqueig, amb
l’ajuda d’un cable d’acer, que porta al couloir del mateix
nom. En Sergi remunta el dret corredor bastant gelat,
però en bones condicions per a superar-lo. El cable
que el remunta està parcialment al descobert i ofereix
una excel·lent assegurança. Darrere pujo jo seguit de
l’Àngel i en Jaume; la boira es fa present.

Posats en marxa, arribem a la Bretxa del Glacier Carrè
(3.790 m), on iniciem l’escalada dels prop de 200 metres
que menen al cim de la Meije. La paret es mostra per
molts llocs amb neu i ens fa dubtar de l’itinerari. Uns
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Arribant al Cheval Rouge. Foto: Ángel Donoso

Per un petit coll, sortim a l’aresta trepitjant roca i neu
i amb els grampons posats anem guanyant la resta de
puntes, unes vegades per forts pendents de neu dura
(vàrem posar dos claus pel glaç) i altres per sinuoses
arestes que ens atansen al Dit de Dieu (3.974 m). La
boira ens acompanya. Encaixada de mans i descendim
a buscar la línia de ràpels que ens han de portar a la
glacera. El primer d’ells ens situen a la instal·lació d’un
altre. L’ Àngel creu que s’ha d’anar cap a la dreta per
a buscar un altre lloc de ràpel, però on estem sembla
evident que es pot baixar en molt bones condicions.
Durant tota l’ascensió ens hem anat tornant a
l’hora del ràpel, doncs sabem que en l’escalada és
la maniobra més perillosa. En Sergi surt de la reunió
amb l’atenta mirada de nosaltres, que anem resseguint
el seu descens. Quan s’acaba la corda no hi ha rastre
d’altra reunió. Està en un fort pendent nevat i el temps
passa, estem a les fosques. En silenci esperem una
llarga estona fins que l’hi sembla veure el que pot
ser una instal·lació per a rapelar. Crits que ha trobat
la reunió. L’ Àngel i en Jaume baixen rapelant ja
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negra nit i amb boira. A mi em toca l’últim; en aquell
moment me n’adono que la lot no funciona i mentre
passo les cordes pel rapelador i tinc la seguretat
que tot és correcte passa un temps que inquieta els
meus companys. El descens em porta sota d’una gran
pedra on tots tres s’asseguren. La boira ho envaeix
tot i comença a nevar, estem efectuant els darrers
metres. L’ Àngel inicia el descens entre la boira i la
llum del seu frontal sorgeix espectacularment d’entre
ella. Passa una llarga estona, sabem que els darrers
metres salven la rimaia i estem patint per ell; la
llarga espera s’acaba amb els crits que podem baixar.
Efectivament, les cordes massa justes no li arribaven
a lloc segur i va fer alguns intents abans de deixar-se
anar d’elles. Ràpidament davallem la glacera Tabuchet,
fresada per les petjades de les cordades que ens han
precedit, enfilant -amb una feble nevada- cap al refugi
on arribem cansats però satisfets.
Ascensió realitzada el dia 27 de juny del 2018 per:
Jaume Sabaté i Àngel Donoso del AEM, Sergi Sabaté
del MadTeam i Joan Alarcón del GEDE.

Àrea de lleure Portell de Valldaura. Foto: Javier Rodríguez

Racons de Collserola
Text: Javier Rodríguez Fotografies: Tonyi Pérez i Javier Rodríguez

A conseqüència de les restriccions que patim provocades per la
pandèmia que patim, les nostres activitats muntanyenques s’han vist
reduïdes notablement. Malgrat tot, l’esperit segueix viu i les ganes de
noves sortides són presents

Adaptant-nos a les limitacions actuals (de participants, geogràfiques i
horàries) realitzem un seguit de sortides pel Collserola durant el febrer i
març del 2021.
El 28 de febrer ens vam trobar al metro de Montbau per fer una ruta que
ens va portar per Barcelona i els municipis limítrofs de Cerdanyola i Sant
Cugat i amb un trajecte aproximat de 20 km.
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Fins arribar a la
font dels Caçadors,
parada obligada
per fer un mos,
premi merescut
després d’efectuar
i superar diverses
proves físiques
Torre guaita “ECHO”. Foto: Javier Rodríguez

El primer objectiu era el turó de la Magarola o del
Maltall. Enfilem per un sender costerut seguit d’una
pista de ciment que ens permet salvar les esses del
Recinte Mundet i conduir-nos just als peus de la torre
de vigilància forestal “Echo” al turó de Valldaura. Des
d’allà, i pel Pas del Rei, arribem al cim del turó de la
Magarola, observatori d’aus migratòries i bon balcó
amb vistes sobre la ciutat i el mar.
Després d’uns minuts de repòs, desfem el recorregut
i tornem a situar-nos a la torre “E”. Just aquí neix (o
acaba) una drecera que ens porta, en descens, al Passeig de les Aigües. A continuació, travessem un pont
per sobre de la carretera de Cerdanyola BV-1415 en
el seu punt d’inflexió, que sembla separar els termes
de Barcelona i de Cerdanyola. Accedim ràpidament a
la zona coneguda com Portell de Valldaura i seguint
un sender paral·lel a l’esmentat Passeig de les Aigües,
pel costat mar, sobrepassem “l’avituallament”, sempre
opcional, del restaurant Cal Joaco.
Un xic més endavant arribem a un punt on ja podem
contemplar la impressionant massa boscosa de les
serres d’en Ferrer i d’en Fotja. Deixant el mar a la
nostra esquena, iniciem el descens per un sender
que ens endinsa en aquesta massa forestal de pins,
alzines, roures, arbustos (marfull, arboç, bruc...) i
plantes (galzeran, arítjol, heures, lligabosc...). Especial encant tenen les zones humides on la molsa
sempre està present.

Font de Can Ribas, al fons, la boca de la Mina. Foto: Tony i Pérez

Detall de l’aixeta de la font Manantial Jané. Foto: Javier
Rodríguez
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Meravellats per l’espectacle natural prosseguim amb
la nostra marxa fins arribar a la font dels Caçadors,
parada obligada per fer un mos, premi merescut
després d’efectuar i superar diverses proves físiques conseqüència de les obstruccions del camí. Amb
les forces ja recuperades ens dirigim, per pista, cap
a l’àrea de Can Cerdà, on encara podem apreciar les
lamentables conseqüències del passat temporal Filomena. Com a curiositat, indicar que a la zona de Can
Cerdà, a més de la seva corresponent font, hi ha un
restaurant (Can Sardà) i també un oratori/santuari dedicat a la verge que segons les indicacions va aparèixer
el 1974.
Reprenem el recorregut per un sender paral·lel a la
carretera de Cerdanyola (BV-1415) fins a la seva confluència amb ella. Transitem uns centenars de metres per la mateixa fins a localitzar la desviació que
ens permetria arribar a la zona de Vista Rica. Obviant
aquesta possibilitat, ens endinsem per un corriol en direcció al camí de Carena.

Accés al torrent de la Salamandra. Foto: Javier Rodríguez

Prosseguim per aquest camí en direcció Can Borrell fins que arribarem a un encreuament (amb el terreny bastant degradat) on localitzem un pal que ens indica la
direcció correcta cap a Sant Medir.
Seguim fins desviar-nos cap a la font i mina de Can Ribas. Mina amb una galeria
d’uns 7 metres de llarg i sala final. Vestigi interessant del passat. Després de les
fotos de rigor continuem la marxa en direcció Sant Medir, on agafem aigua i fem
una parada per apreciar l’ermita i les rajoles de les diferents colles. Marxem, ràpidament, per la notable concurrència de personal. Vaja, “Les Rambles”...

Pont de reg vora Sant Medir.
Foto: Tonyi Pérez

El nostre nou destí és la pista de Can Gener. Per poder accedir-hi travessarem un
estret pont de reg i de passada visitarem el brollador i font Manantial Jané o de
Sant Medir, datat ja l’any 1612. Les seves aigües, en el passat, van ser venudes a
diferents establiments de Barcelona.
Els nostres passos es dirigeixen cap al torrent de la Salamandra amb els seus
magnífics i alts plataners. Passada la zona més humida i plena de fang ens
desviem, creuant el rierol, a l’esquerra per accedir cap a la font Groga. Fem una
paradeta i, prosseguim, pujant fins a l’àrea de Vista Rica, on ens hidratem i continuem cap al turó de Santa Maria. Deixem aquest a l’esquena i prosseguim per la
pista fins que localitzem -marcat amb fites de pedres- el corriol de baixada que
ens conduirà, per darrere de la gossera municipal, cap al revolt de la Paella, ja a
l’Arrabassada.
El nostre recorregut ja gairebé està finalitzant... Només queda baixar, també pel
corriol -actualment sense senyalitzar-, fins a la font de la Cabra o Cabreta i d’aquí
accedir a la pedrera de Montbau o Parc del Cargol. Arribem finalment a la zona
urbana (darrere de l’Hospital Vall d’Hebron) efectuant un últim cop d’ull a la parròquia de Sant Genís dels Agudells, documentada des del segle X. Baixem per
l’avinguda del Jordà en direcció al Passeig de la Vall d’Hebron on la festa s’acaba.
Resta donar les gràcies als participants: Marta, Tonyi, Joan i Jordi, per la seva
companyia i lamentar que dues de les persones inscrites -Cristina i Albert- no
hagin pogut participar-hi.
Esperem, com tots, noves aventures amb una àrea d’actuació més àmplia.
Fins la següent.

Brollador i font Manantial Jané
font de Sant Medir. Foto: Tonyi Pérez
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Flanqueig després del pèndol. Foto: F. Carmona

Via Rabadá-Navarro
al Picu Urriellu
Text: Xavi Aymar

Juliol de 2020, després de mesos de confinaments i restriccions de
mobilitat, finalment disposem d’una setmana de vacances per sortir
a fer activitat amb el meu amic Francisco
28 MAI ENRERA Juliol 2021 Núm. 469

Coincidim que degut a la pandèmia estem força
desentrenats ja que des del passat octubre, que amb
un altre company, l’Alex, vam anar a la Ravier de la
Forcanada, no hem pogut fer cap escalada exigent.
En aquella ocasió, hi vam obrir una variant del diedre
central que un despreniment havia deixat irreconeixible.
La primera idea és tornar als Ècrins, però la previsió meteorològica ens ho desaconsella. També ens fa
gràcia conèixer les agulles d’Ansabère però el temps
tampoc hi pinta bé.
Quan li suggereixo al Francisco d’anar als Pics d’Europa, automàticament, em proposa fer la mítica Rabadá-Navarro. Em descarrego la ressenya i li dic: vols dir
que no se te’n va la castanya? Són 750 metres pràcticament no equipats, 22 llargs força perdedors, plens de
sisens obligats, trams d’artificial, flanquejos, despenjades, pèndols i un descens més que entretingut.

Assedegats. Foto X. Aymar

Als seus il·lustres aperturistes, l’any 1962, els hi van
caldre 5 dies a la paret i va suposar un salt endavant
en la escalada a nivell peninsular.
Aquesta ruta, tot i pertànyer als Pics d’Europa, surt al
llibre de «Les 100 millors ascensions i excursions del
Pirineu», Bellefon, P. (1977). Pels alpinistes nostàlgics
com nosaltres, aquesta clàssica col·lecció de guies és
l’equivalent a l‘Antic testament. El pas dels anys, les
noves activitats i, sobretot, el canvi climàtic, les ha
desfasat. Tot i així, tenint en compte que en aquests
volums les ascensions hi surten ordenades per
dificultat creixent, el fet que hi sigui considerada la ruta
97 ens garanteix que serà un bon repte.
Em fa il·lusió fer-la i aviat em deixo convèncer. En
qualsevol cas, sé que ell va més fort i que encara que
ens alternem per fer de primer, ell afrontarà els llargs
més delicats.
Tarda del divendres 17: arrenquem cap a Astúries.
Circulem comentant el poc trànsit i compartint la
preocupació per si ens tornaran a confinar. Parem a
sopar passat Logronyo. Se’ns fan les 12 h de la nit al
municipi de Frías a la província de Burgos, la terra d’on
era la meva mare. Com era d’esperar, hi fa fresqueta.
Estenem els sacs i ens disposem a bivaquejar a l’entrada
d’un càmping tancat. M’adormo recordant la mare...
Matí del dissabte 18: continuem fins al poble asturià
de Sotres. Conduïm set kilòmetres més per una pista
de terra bastant malmesa fins al coll de Pandébano.
Estem de sort i trobem espai per aparcar al mateix

Inici dels diedres. Foto: F. Carmona
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Reunió 13. Foto: F. Carmona

coll d’on sortim caminant cap al refugi Vega Urriellu
situat al peu del Picu. Anem força carregats perquè les
restriccions del Covid obliguen a tothom a pernoctar-hi
amb tenda.
Comencem a pujar a les 3 h de la tarda, l’hora de la
calor! Mentre caminem anem observant, cada cop de
més a prop, la magnitud i verticalitat de les cares nord
i oest del Picu. Triguem dues hores i arribem ben suats
al refugi. Ens hi registrem i ens assignen un espai per
la tenda. Fem un passeig per a localitzar el peu de via,
conscients que demà quan hi tornem encara serà fosc.
De nou al refugi, ens trobem una noia i un noi catalans que ahir van fer la via. N’estan molt satisfets.
Ens expliquen que és una ruta molt llarga, a cops
perdedora, on fins i tot les tirades, teòricament senzilles, són força dures i que, exceptuant a les reunions, no ens podem refiar de trobar les antigues
assegurances. Ells van arribar a les 2 h de la matinada a la tenda després de rapelar, de nit, per la
cara sud. Ens comenten que potser no val la pena
apurar tant, que si arribem al cim tard, és preferible aprofitar que hi ha bons llocs per fer-hi bivac i
que amb llum de dia és més fàcil trobar la baixada.
Sopem uns macarrons boníssims i ens n’anem directe
al sac a aprofitar al màxim les hores de son. Ens convé
carregar piles per la jornada que ens espera.
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Diumenge 19: a les 4.30 h de la matinada sona
el despertador. Ahir ja vam deixar les motxilles
preparades. Duem: 15 cintes, 15 friends, un joc de
tascons, 4 pitons, un sol martell (només per si ens
cal abandonar) i els estreps. Per menjar cadascú
agafa: 4 barretes energètiques, un gel, unes galetes,
uns cacauets i un litre d’aigua amb sals isotòniques.
D’amagat del Francisco en prenc un altre litre. Ell
té el metabolisme d’un camell, però, jo quan el grau
apura, suo com un porc. Per si les mosques també
carreguem: els frontals, una micro-farmaciola, les
mantes d’emergència, uns paravents i unes jaquetes
d’abric minimalistes.
Ben esmorzats i hidratats, sortim a les 5.50 h de la tenda i al cap de 20 minuts som de nou a peu de via.
Són les 6.20 h i el Francisco afronta el primer llarg d’A1
o 6c+ encara fosc. Pocs metres més amunt col·loca un
friend per fer un pas d’artificial i quan s’hi penja li
salta. Vola uns 4 metres. Comencem bé! Acaba el llarg
i el rellevo. El segon llarg, té un pas de 6a+ que supero
fent un A0 sense manies. Segons la ressenya el tercer llarg és la clau de volta de la via. Té una dificultat
de 6c o A1-A2 i és força difícil d’equipar. El Francisco
progressa en artificial i arriba al primer sostre. Mira
el material i només troba un friend de la mida adient.
Veu que no queda molt bé, però considera que si fa la
tracció en la direcció adequada, funcionarà.

Ens comenten que potser no val la
pena apurar tant, que si arribem
al cim tard, és preferible aprofitar
que hi ha bons llocs per fer-hi
bivac i que amb llum de dia és
més fàcil trobar la baixada

Puja a l’estrep i quan carrega el pes... patapam! Li salta
el friend i torna a volar. Aquest cop uns 10 metres i,
embolicat amb l’estrep, acaba cap per avall! Afortunadament el friend anterior ha aguantat la sotragada.
Dissimula el dolor, però s’ha fotut una bona galeta i li
ha saltat la pell del dit índex. Com pot es desembolica
i torna a pujar. Col·loca de nou el friend i carrega el
pes amb molta cura. Aquesta vegada aguanta i acaba
el llarg sense més incidents.
Posta de Sol

Ens alternem en les següents 6 llargs. Frueixo del
privilegi d’anar davant al llarg de «La Cicatriz», una
vertiginosa fissura en diagonal on et sobren mans però
et manquen peus!
El canvi de vessant que es fa després de la R8 constitueix el problema d’orientació més gran de la ruta. Cal
trobar el camí cap a la R9, que queda amagada a l’esquerra d’un petit contrafort. Ahir vam parlar amb uns
francesos que, tot i haver arribat aquí en lliure, van
haver de baixar després de buscar infructuosament
aquest pas. Una fletxa rascada a la roca indica cap a
l’esquerra però no es veu gens evident. El meu company va pujant a un cantó i a l’altre per una roca una
mica trencadissa fins que troba la manera de passar
definitivament a l’esquerra i una mica més amunt arriba a la reunió.
Aquí comença «La Travesía», la famosa tirada
horitzontal que ens durà al bell mig de la cara oest.
El Francisco surt despenjant-se uns metres i comença el flanqueig de 6a+ obligat, assegurat amb
uns «parabolts» (els únics que trobem a la ruta) que
allunyen bastant. Aprofito, quan passa per aquestes
assegurances, per fer-li unes fotos fantàstiques.
Som a la «Guitarra» i ara em toca a mi fer una mica
de circ. Em despenjo uns 20 metres d’una corda i més
penjat que un fuet a casa d’un vegetarià, començo a
pendular fins que guanyo la suficient amplitud per

Bivac. Foto: X. Aymar

Núm. 469 Juliol 2021 MAI ENRERA 31

Aproximació al refugi. Foto X. Aymar

32 MAI ENRERA Juliol 2021 Núm. 469

agafar un pont de roca d’on m’asseguro amb l’altra corda. Ara només em cal seguir flanquejant fins a la reunió.
Des d’aquesta R11 es pot abandonar còmodament pels ràpels de
la via Murciana fins al terra. Són gairebé les 15.30 h. Sabem que
no estem fent un bon horari. Però amb el que ens ha costat arribar fins aquí els dos tenim clar que volem acabar la via. No ens
retirarem!
Continuem alternant-nos. Ara avancem per un sector de diedres
paral·lels no tant exigent però de nou força perdedor. En el llarg 14
dubto i desgrimpo uns metres, m’enfilo per un altre diedre i decideixo
que el primer era el bo. Torno a descendir i el Francisco em relleva.

Estem cansats. Sabem que,
fins al cim, en aquesta
secció només trobarem
lleixes i decidim fer-hi un
bivac per evitar que se’ns
faci fosc mentre escalem
els darrers llargs

Són les 20.45 h quan assolim la R15 a la part superior d’un petit
esperó. Estem cansats. Sabem que, fins al cim, en aquesta secció
només trobarem lleixes i decidim fer-hi un bivac per evitar que
se’ns faci fosc mentre escalem els darrers llargs.
Aquest mirador tant exclusiu, aviat, ens regala una escena inoblidable: més enllà de les muntanyes, el sol es pon sobre un mar
Cantàbric cobert de núvols!
Durant el dia ha fet força calor però ara s’està aixecant vent i comença a baixar la temperatura. Mengem i ens abriguem tant com
podem. El fotut és que no ens queda gaire aigua i ja anem bastant
deshidratats. Duem 15 hores d’activitat, majoritàriament al sol,
i només hem begut uns tres quarts de litre cadascú. Li dono una
alegria al company que no comptava amb la cantimplora extra
però, tot i així, ens queda una quantitat ben minsa per aplacar la
set que ja tenim, passar la nit, acabar la via i baixar fins al refugi.

Un cop a terra, tan sols pensem en arribar
ràpid al refugi per beure aigua de la font.
Sortosament, a mig camí trobem una congesta de neu. Ens fiquem dins la rimaia i
n’omplim les cantimplores. Feliços masteguem una aigua-neu que tot just se’ns
desfà a la boca. Un cop saciats, recorrem,
més tranquils, les quasi dues hores que hi
ha fins al Vega Urriellu.

Dilluns 20: encara de matinada. La nit es fa llarga. Tenim set i passem fred, sobretot a les cames. Si ens adormim ens despertem
tremolant. Les hores no passen. Rumio que potser estem bivaquejant perquè hem entrat massa tard a la via. No és que no ens
hi haguem posat ben d’hora, ben d’hora, com recomana el mestre.
És més aviat que hi hem vingut uns 15 anys tard, ara que els dos ja
passem de la cinquantena...

Hem escalat la Rabadá-Navarro! Ara
que l’hem acabat, em trec el barret valorant la gesta que va suposar la seva
obertura fa quasi 60 anys! Així mateix
em meravella que la primera ascensió al
cim d’aquesta mola, tant vertical per totes les seves cares, es realitzés el 1904!

A la que comença mínimament a aclarir ens espavilem i esmorzem una barreta i uns glops d’aigua. Recollim el material i descendim cap a la R16. Sense poder escalfar, entomem un primer llarg
bastant dur. Com si fos un premi, a la R17 ens comença a tocar
el sol i ja ens podem desabrigar una mica. Decidim que tirarà ell
de primer els llargs que queden per mirar d’anar més àgils. Dues
hores més tard som a la R22 i minuts després al cim!

Només ens queda recollir la tenda i baixar
a Arenas de Cabrales a celebrar-ho amb
una birra i el típic “cachopo”!*

Estem eufòrics! Ens abracem i fem quatre fotos, però no ens entretenim gaire. Baixem per l’aresta fins a una fita gegant, descendim una canal d’uns cent metres i una mica més avall trobem els
quatre ràpels de la via normal per la cara sud.

*Plat de carn empanada típic d’Astúries.
XAVI AYMAR
Reescrit per Xavi Aymar sobre el text publicat per
Francisco Carmona al seu blog:
Neurosis Alpina – Alpine Neurosis
https://ciscu-campobase.blogspot.com
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En grup. Foto cedida

Relat guanyador
de la Mm virtual
Text: Montserrat Puig Bosque

El ritual comença en el moment que vaig al CEG a buscar la samarreta, el dorsal i la tassa. Els primers nervis s’inicien allà, en aquell local que només he trepitjat
7 vegades; les mateixes que he fet la travessa. En un
passadís allargat i petit, nombrosos trofeus, fotografies i cares desconegudes em miren. Davant meu, la
gent desfila pels llocs establerts. Quan em toca a mi,
unes mans, acompanyades d’un somriure, m’entreguen la meva bossa. Ja està aquí un any més, penso i,
tot seguit, remeno en el seu interior. Ho tinc tot.
El dia de la travessa, és màgic, excepcional i singular. Només obrir els ulls, ja ho és. Penso en que part
d’aquella nit, el meu extrem del llit quedarà buit. Començo a interioritzar que haig de ser forta pel repte
que tinc davant meu. El primer moment especial arriba quan trec de la bossa la polsera que no només
m’acompanyarà les properes hores sinó tot l’any. Des
de que vam començar a utilitzar-les pels controls, el
que he fet és no treure-me-la fins que arriba la propera.
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Aquella cinta teixida és el meu amulet. Em recorda tot
el camí, tot l’esforç i la meva valentia. La tallo, amb recança, al mateix temps que prego una oració de comiat en el meu silenci interior. Al fer-ho, una part de mi
també s’esfilagarsa. La meva filla la rep com el tresor
que per a mi és.
Quan arribo a la sortida, puc notar les emocions dels
altres. Cadascuna d’aquelles persones té les seves pròpies expectatives. Jo no tinc companys. Faig
aquest viatge sola. Necessito fer-ho així. En el moment
de sortir, sempre miro el cel i unes petites llàgrimes
apareixen quan veig gent que ni conec que m’aplaudeix.
A molts indrets i controls tornaré a sentir aquell escalf.
Davant meu tinc els veterans i quan passo al seu costat, la meva salutació no amaga el meu homenatge,
la meva admiració i la meva estima. Un dia jo també
formaré part d’aquests savis caminants. N’estic convençuda!

Soc conscient de cada pas que faig, de cada quilòmetre, de cada
control. Estic amb mi mateixa. Noto la meva respiració, el meu cor.
Em sento viva. Quan arriba la nit, tot s’aguditza molt més. I malgrat
que passo corrent i caminant part del trajecte sense veure a ningú,
no em fa por. Sé que els estels i la lluna, si coincideixen que el
cel ho permet, em vigilen. També ho fan els meus àngels particulars. Parlo amb mi mateixa i és un bon moment per repassar l’any.
També per fer plans i ordenar pensaments.
Arriba un moment que coincideixo amb persones que porten el
mateix ritme que jo i s’inicia una conversa. Igual que passa al camí
de Sant Jaume, on tothom és respectuós i amable malgrat que a
les nostres vides puguem ser egoistes i mesquins. El fet de compartir, ni que siguin uns minuts, uns minuts o uns quilòmetres, em
fa sentir que allò que estic fent és real; no és un somni.

Expectació. Foto cedida

Recordo que a la meva primera Matagalls Montserrat, un noi que
em va veure que començava a defallir, va donar-me conversa fins a
dalt i gràcies a ell no vaig abandonar. Jo també he estat a l’altre cantó ajudant a qui, com jo un dia, la seva ment els empenyia a trencar
amb aquell desafiament. L’alegria es multiplica de manera infinita.
Companyonia. Foto cedida

Quan arribo a Matadepera, al control dels dònuts, la idea d’anar
a casa; visc a Terrassa, molt a prop de l’anterior localitat. La idea
m’assalta però no em sedueix mai, tot i que en una edició que plovia vaig haver d’abandonar-la allà. És l’única vegada que no l’he
acabat i em vaig enfadar molt amb mi mateixa. La meva ment
volia, però el meu cos em va obligar a rendir-me. Hagués comès
una irresponsabilitat si no hagués fet cas de les advertències dels
sanitaris, però els que em coneixeu ja sabeu que aquella derrota
em va fer estar més mentalitzada i més forta a l’any següent.
Camino i noto sota els meus peus, la terra. L’ensumo, l’acarono i
a cada trepitjada més bé em trobo. Sense voler, ja estic trepitjant
la terra vermella de Vacarisses. No sé què hi ha allà, però sempre
que passo les bones vibracions s’enllacen amb mi. Es com sentir
que algú et diu a cau d’orella que t’estima. No sé com explicar això
sense que penseu de mi que he perdut el nord. Deuen ser les forces de la terra mare arrelant-se al meu esperit.
Els últims quilòmetres són els pitjors i els millors alhora. Tot fa
pujada, però són els darrers. Trobar-te el penúltim control quan
estàs a punt d’iniciar l´últim tram de la muntanya que s’anomena
igual que jo, no té preu. Aquell grup coreja el teu nom i, aleshores,
ja saps que tens el final ben a prop. El sandvitx de Nocilla i el suc de
llimona dels anteriors controls em donen força per escalar aquelles últimes roques.
Gairebé sense alè, a la matinada, surto al camí de la Santa Cova.
He deixat enrere graons de pedra i canonades; també les meves
pors i inseguretats. També a altres caminants. Tot el camí he vist
els llums del monestir i ara veig el pont de ferro on busco alguna
cara coneguda. A punt d’enfilar les últimes escales veig una catifa
i l’últim control. Abans però, la meva família i el meu gos que corre

Les llàgrimes, sense que jo
vulgui, tornen a aparèixer.
Just en aquell moment
cridaria que soc la persona
més feliç del món i amb
aquest pensament torno
al llit després d’una dutxa
més que merescuda

a buscar-me. Agafo la seva corretja i corro
amb ell l’últim tram. Les llàgrimes, sense
que jo vulgui, tornen a aparèixer. Just en
aquell moment cridaria que soc la persona
més feliç del món i amb aquest pensament
torno al llit després d’una dutxa més que
merescuda.
Aquella miscel·lània de sentiments els tinc
ben guardats i quan la tristesa em mira als
ulls, els recordo. De fet, quan algun dia marxi vull que les meves cendres siguin l’esperit d’aquells indrets que tant feliç em fan.
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