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Som de nou, en aquest espai de 
memòria i d’encontre d’amics, 
d’experiències i de records. 
En aquest cas, amb en Jordi 
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Espai de 
memòria: 

Entrevista
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La nostra història

Escriure és plasmar sobre el paper o altre mitjà d’ajut, qualsevol 
cosa que volem explicar, és ordenar el pensament i explicar 

coherentment allò que hem vist o viscut. El món de la muntanya, 
que és el terreny on el muntanyenc desenvolupa la seva activitat, 
ofereix variades d’ocasions per fer aquest acte, que a la vegada 
recull la visió més o menys objectiva del què estem veient. Però 
per sobre de tot, és tenir o voler explicar alguna cosa que estem 
disposats a compartir o divulgar, perquè paga la pena que els 
que ens envolten, en el nostre ambient, gaudeixin d’aquestes 
experiències. Per exemple, els variats paisatges del nostre país, 
els monuments, flora i fauna, fenòmens atmosfèrics, històries 
i llegendes, sentiments que experimentem al practicar el nostre 
esport muntanyenc preferit, etc. Tot això, esport i cultura, ha format 
part del nostre Club des de la seva fundació el ja llunyà 1922. 

Els temps han canviat i el que aleshores era més accessible i 
proper era la cultura, perquè no es podia viatjar per manca dels 
mitjans necessaris i tan sols uns quants privilegiats podien gaudir 
del fet esportiu. Avui en dia això s’ha capgirat i aquest darrer fet 
sembla que és el que té més preponderància. Per la llei del mínim 
esforç sortim a la muntanya, fem caminades, escalem, esquiem, 
l’espeleologia no pot mancar i la bicicleta de muntanya s’ha 
afegit a les altres especialitats; i, tot plegat, no comporta més que 
comentaris en els nostres cercles d’amistats. 

No tenim res per escriure! Sembla que el full de paper o la pantalla 
d’ordinador siguin aliens a nosaltres! Sabem que hi ha una munió 
de revistes i llibres amb grans especialistes que ens expliquen 
tots els detalls per on passem o els monuments que veiem, els 
itineraris que seguim o les parets que pugem, però encara queda 
molt espai per omplir, perquè els nostres escrits tenen aquella 
particularitat d’explicar aquella experiència sempre personal i 
única. Això es el que han fet molts socis/es del Club Excursionista 
de Gràcia al llarg de la seva història, plasmar en paper les seves 
vivències i opinions.  

Joan Alarcón

EDITORIAL
Text: Joan Alarcón 

Club Excursionista 
de Gràcia
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Els muntanyencs del País Basc s’encarregarien 
dels seus cims, del cantàbric fins la frontera entre 

Catalunya i Aragó i els catalans, fins  la mediterrània. 
Com a senderistes, no vàrem poder participar a l’acte 
de Montserrat però, ara sí que teníem l’oportunitat  de 
ser-hi.

Les dades d’inscripció es van anar posposant per 
diversos problemes organitzatius i polítics. Finalment, 
quan van sortir les inscripcions, després de moltes 
dificultats a la web de la Via Pirinenca, vàrem triar un 

Amunt

Al Club, es va presentar el documental Llum i Llibertat, un acte 
reivindicatiu amb la il·luminació de 131 Agulles de Montserrat. En el 
col·loqui es va anunciar una altra acció pel 2 de juliol d’aquest 2022, 
per il·luminar cims de la serralada pirinenca

Tossal del Pas dels Lladres
El CEG participa a la Via Pirinenca

Text: Toni Mas i Miquel Fabró Fotos: Miquel Fabró 

cim de fàcil accés  en el qual hi podríem pujar fins a 
25 muntanyencs. Finalment, després de molts dies 
d’espera sense notícies, la inscripció va quedar 
reduïda a 5 persones per cim. Des del Club es va 
anunciar l’esdeveniment i un contacte perquè s’hi 
adrecessin els socis interessats. Finalment, amb el 
COVID fent la guitza, 8 socis pujàrem al cim del Tossal del 
Pas dels Lladres, amb el farell i les bateries pertinents.

A mitja tarda del 2 de juliol, des d’una mica més amunt 
del Refugi Corral Blanc, començàrem a caminar ben 
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Encesa amb Puigmal al fons

El Tossal a l’esquerra i el Puigmal a la dreta

Crepuscle

carregats per, després de 5 quilòmetres i 750 metres 
de desnivell, arribar al nostre cim on instal·lar el 
Farell i buscar un lloc arrecerat per fer un bivac. Tot 
i les calorades d’aquest any, al cim la temperatura va 
baixar fins els 5 graus i amb vent, però tot i així, amb 
molt bona companyia i bon ambient, vam passar una 
nit inoblidable sota les estrelles.

El sol va caient, el cel s’encén, ho tenim tot preparat, 
estem neguitosos, mirem el rellotge per encendre el 
farell a l’hora convinguda. Connectem les piles i es fa 
la llum. A mà esquerra veiem la llumeta molt tènue del 
Puigmal i, a la dreta, la del Puig de Dòrria. No es veu 
cap més llum.

El cel es va apagant i la foscor ja és arreu. La llum 
del Puigmal i del Dòrria ara es veu molt més brillant; 
s’encenen llanternes prop del Pas dels Lladres, apareix 
llum al cim del Balandrau. Ep!, aquella és al Taga. 
Regna el silenci i, a l’altra vessant, es veuen múltiples 
llums al Pla de Fontanera de Guils, on se celebra l’acte 
central de la Via Pirinenca.

Ara també han esvaït les boires al sud-oest i veiem una 
corrua de llums a la part superior de la Tosa i parpelleja 
una llum cap al Puigllançada. Del Cambra d’Ase també 
ens arriba llum i, ja més llunyana però brillant, amunt, 
entre Llívia i Font Romeu, només pot ser el Carlit, 
malgrat la prohibició del govern francès! Algun grup 
d’incògnit que s’ha unit a aquesta acció reivindicativa 
dels pobles Basc i Català pel seu Dret a Decidir.

Al cel, els llums verds i vermells dels avions sobrevolant 
la Cerdanya, destinació Barcelona, ens fan pensar en 
una vista única i un món diferent!

Nit màgica i reivindicativa! El fred es deixa sentir 
quan ens arraulim als sacs de dormir. Entre somnis 
comença ja a clarejar. El vent ha afluixat i fa menys 
fred. Una massa d’aire càlid i humit fa que la visibilitat 
sigui dolenta. S’acosta l’alba, i a l’hora fixada apaguem 
el nostre farell.

El cel es va apagant i la foscor ja 
és arreu. La llum del Puigmal i 
del Dòrria ara es veu molt més 
brillant; s’encenen llanternes prop 
del Pas dels Lladres, apareix llum 
al cim del Balandrau
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Cim del Mont-Roig

Jo també vaig ser-hi!
Text i fotos: Joan Alarcón  

Quan es va acabar el passi de la pel·lícula “Llum i Llibertat”, el 
passat 16 de març, al Club ràpidament ens vam interessar per l’altra 
moguda que es preparava, la “Via Pirinenca”. D’un format diferent 

al de “Llum i Llibertat” però amb les mateixes reivindicacions 
juntament amb el País Basc 

Aquesta vegada, s’havia escollit els Pirineus com a camp per a 
desenvolupar l’esdeveniment. Des del GEDE es van fer gestions 

dins la Secció sobre quin cim podia ser el més adient per la nostra 
participació, més les informacions que arribaven no eren gens 
clares i ens vam plantar prop de la data de la Via i “el més calent 
era a l’aigüera”. Per contra, alguns membres de Senders havien fet 
les gestions per adquirir les bateries de recanvi del farell i quan les 
recomanacions que arribaven dels organitzadors (ANC, Gure Esku 
Dago i la FEEC) començaren a ser més precises, quatre persones i 
un suplent per poder participar en aquest acte, ells ja tenien l’equip 
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Cabana del Fangassal

Cim del Mont-Roig, al fons el mont Valier

Són dos quarts de nou quan 
arribo a l’estany Mitjà de la 

Gallina (2.341 m) 

mínim. Des del GEDE no hi va haver manera de 
aconseguir aquest grup per diversos motius. Com 
a darrera possibilitat, i una vegada conegudes les 
condicions per a la participació, es va fer arribar 
un massiu per a tots els socis per a les dues opcions 
que se’ls oferien: “Tossal del Pas dels Lladres” (fàcil) i 
“Mont-Roig” (difícil). A la primera opció s’hi van afegir 
tres persones i a la segona ningú s’hi va apuntar. Dels 
possibles voluntaris que podien ajudar a completar el 
quintet, la Covid i altres factors van fer que, arribat el 2 
de juliol, prengués la decisió d’intentar-ho sol.

Ben d’hora el matí del dissabte 2 de juliol surto en 
direcció a l’Aragó per aprofitar el viatge i portar varis 
objectes cap el poble; d’allà, i després de menjar 
quelcom (preveient un dia llarg i dur), passo el port 
de Montllobar (aquest comunica el poble de Pont de 
Montanyana amb Tremp). El dia és superb i això fa que 
des de la Pobla de Segur fins Llavorsí la carretera va 
carregada i la circulació es fa lenta. No és fins aquest 
darrer poble que, continuant cap a la vall d’Aran, 
desapareixen els vehicles i puc arribar a les bordes de 
Quanca (1.390 m) amb relativa rapidesa, deixant 400 
quilòmetres al darrera. 

Preparo la motxilla i agafo la pista que es dirigeix cap el 
nord i travessa el riu Tavascan, són dos quarts de tres i 
la calor és molt intensa. La ressenya que porto l’he tret 
del Wikiloc; aviat comprovaré que les imprecisions 
em provocaran un parell d’errades. La primera, que 
la pista és transitable per a vehicles i he fet una hora 
més de marxa quan arribo al trencall que porta, en 
llarg flanqueix, a la pleta Palomera (1.700 m). Segueixo 
el camí seguint unes marques grogues i fites fins a la 
cabana i pleta del Fangassal (1.874 m). La cabana està 
en perfectes condicions i situada en un prat. Com que 
no trobo la referència d’un pluviòmetre, per continuar 
el camí segueixo unes fites que surten a la dreta i 
van paral·leles al torrent de la Ribereta; més amunt 
el creuo i seguint les fites me n’adono que no vaig bé. 
Remunto fins un petit coll i allà avall veig els plans on 
va a parar la canal de l’impetuós riu Roia de Mollás; tiro 
avall fins el Clot de l’Escala (2.100 m) i començo la forta 
pujada paral·lela al riu. Porto el got fora de la motxilla 
i m’hidrato constantment. El paisatge és molt feréstec 
i al fons es divisen les dues puntes del cim del Mont-
Roig. Me n’adono que no tinc cobertura pel mòbil i 
que no em podré comunicar amb el grup del Tossal 
dels Lladres. Vaig malament d’horari i la calor fa de les 
seves. Poc a poc supero la gran graonada que porta a 
l’estany de Llavera (2.196 m) i continuo per un camí 
pedregós i fitat cap al refugi de Mont-Roig o Enric Pujol 
i Font (2.280 m), on trobo un grup escolta que ha fet seu 
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Torrent de la Roia de Mollàs

el refugi. Són prop de les 19 hores i sense 
parar creuo el pont que salva la sortida 
d’aigües de l’estany inferior de la Gallina. 
Amb atenció vaig seguint les fites puix estic 
en el punt clau de la pujada al cim; arribat 
a un punt on no hi ha fites i on hi ha petites 
congestes de neu, no ho tinc gens clar. Allà 
estant hi ha una dona, francesa, que al 
preguntar-li em diu que tiri recte per una 
mena de canal. La segueixo i començo el 
que serà la volta a tot el circ en grimpades 
i desgrimpades que em portaran al mateix 
lloc d’inici i, bastant desanimat, penso en 
fer bivac i pujar l’endemà. Penso però, que 
no hi ha cobertura i la gent que sap que 
estic per eixes contrades pot pensar el 
pitjor. Em tranquil·litzo, trec una cervesa 
i pensant en les possibilitats de fer cim, 
l’assaboreixo lentament. 

Són dos quarts de nou quan després 
d’observar la zona rocallosa que tinc 
darrera meu, veig unes fites perfectament 
camuflades; tiro amunt per uns pendents 
mixtes i arribo a l’estany Mitjà de la Gallina 
(2.341 m). Continuo per una forta pendent 
herbosa que em porta a una valleta que 
descendeix del coll del Mont-Roig; des 
d’allà estant, observo unes figuretes d’alt 
de tot de la canal que m’observen. Vaig 
molt a poc a poc i descanso sovint, cada 
vegada és més fosc i aviat necessitaré el 
frontal. Trobo tres congestes de neu dura 
i pendent respectable que supero, per no 
treure els grampons de la motxilla, a cops 
de puntera de bota. Són tres quarts i cinc 
de 10 quan arribo al coll; no hi ha ningú. 
Començo a creuar una gran congesta de 
neu en el moment que al meu darrera, des 
del cim del Ventolau, s’il·lumina el farell. 
Quina emoció. En un racó rocallós paro per 
abrigar-me i prendre dos petits entrepans 
i l’altra cervesa que porto. Mentre menjo, 
no paro de mirar cap aquell cim il·luminat; 
quin espectacle. Quan inicio la marxa, una 
zona de boira m’envolta i entre parada 
i parada vaig intuint una mena de zona 
blanquinosa que sembla que porta al cim. 

Són dos quarts de dotze quan arribo a 
un gran cairn. Estic convençut que allò 
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Estany inferior de la Gallina

Cims de la corda fronterera

és el cim, trec la lot gran i al mig del cairn faig una 
foto com a record. No es veu cap llum de la gent que 
havia reservat aquest cim. Tinc cobertura, truco a casa 
i WhatsApp al Pas dels Lladres: “estic bé i baixaré 
una mica per a fer bivac”. Només acabar de dir això, 
100 metres per sota meu i amb gran sorpresa, es van 
encendre un farell i vàries lots, eren els integrants de 
la Via Pirinenca. Les figuretes que veia pujant, sembla 
que han instal·lat el farell en una zona més còmode 
pel bivac. Els crido “demà ens veiem”, mentre baixo 
uns metres per a preparar el bivac. Preparo unes 
pedres als peus i també al cantó del pendent per a no 
rodolar i, després de mirar les llums molt llunyanes 
que il·luminen part dels Pirineus, ben abrigat, passo la 
nit a uns 2.800 metres d’altura. 

Les muntanyes van agafant aquell color verd grisós 
abans de la sortida del sol i el taronja mica en mica 
il·lumina el paisatge. No es veu cap llum i mentre acabo 
el darrer entrepà, són les 6 del matí; recullo estris i cap 
el cim. No es veu ningú, crido i cap resposta. Llavors 
ressegueixo la carena i guanyo el vèrtex geodèsic 
(2.846 m), continuo cap el cim més alt de la carena. 
Aquest sí que és el cim sud del Mont-Roig (2.864 m). 
El primer cim deixat al darrera és el pic de la Tartera 
de 2.846 metres, on vaig fer la foto nocturna del meu 
“modest farell”. Foto en direcció al cim nord, però no 
el faig, prefereixo ser prudent i estalviar-me baixar al 

coll que separa tot dos cims; i amb molta tranquil·litat 
i atenció, començo la davallada admirant el paisatge 
que de pujada no vaig copsà totalment. Arribat a les 
bordes de Quanca deixo enrere 1.460 metres de 
desnivell, un paisatge espectacular i solitari, i l’esforç 
esmerçat durant aquests dos dies tan intensos. Baixo 
fins Tavascan, la calor ja es deixa notar, aperitiu del que 
serà a l’arribar a Tremp (38º), i mentre em prenc una 
cervesa penso... (jo també vaig ser-hi)!

Activitat realitzada els dies 2 i 3 de juliol del 2022.    
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Text i fotos: Dr. Oscar Farrerons Vidal   

El camí ral, recerca i 
patrimoni excursionista 

a Balenyà 

El camí ral discorre pel pla de Balenyà envoltat de patrimoni històric i natural que val la pena conservar

Recorregut circular total: 9,3 km
Desnivell total: 90 m

Dificultat: senzilla
Temps: 2 hores i 15 minuts

El camí ral que portava de Barcelona a Vic, i més enllà 
a la Cerdanya, ha configurat al llarg d’un mil·lenni els 
territoris per on ha passat, com al municipi de Balenyà, 
on va crear el nou poble d’Hostalets de Balenyà. Durant 
el segle XIX, el tren de la capital fins a Vic i Puigcerdà 
també va condicionar el territori i, en aquest cas, 
la formació d’un altre poble nou: l’històric barri de 
l’estació de Balenyà, avui anomenat Sant Miquel de 
Balenyà. 

Balenyà és un municipi del sud d’Osona de 17 km2 on 
habiten quasi 4.000 persones, la majoria al poble dels 
Hostalets de Balenyà. Però en aquesta ruta també 
passarem per part del terme municipal de Seva i 
part del Brull on, a més del gaudir del patrimoni local 
del camí ral, veurem importants fonts i embassaments 
i una magnífica església romànica. Tot el conjunt forma 
part de la capçalera del riu Congost, tributari del Besós. 
Pascual Madoz, en el seu “Diccionario geográfico-
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Hi ha emplaçats força 
restaurants, hereus de 

les antigues bodegues on 
els traginers de finals de 

segle XIX es prenien un 
merescut descans

estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar” de 
1850, va redactar a l’entrada corresponent a Balenyà que el poble 
es trobava situat sobre “dos llanos, llamados el uno Moyanés y el 
otro Forcas, con buena ventilación, y clima frio, pero sano”.

BALENYÀ-TONA-SEVA

Iniciem la nostra ruta a l’estació de tren Balenyà-Tona-Seva. Al 
1874 el tren de la línia de Vic arribà al poble que actualment 
porta el nom de Sant Miquel de Balenyà, que aleshores era poc 
més que un descampat i que estava cridat a ser la porta per on 
baixarien els productes silvícoles del Montseny nord-occidental. 
A l’entorn de la nova estació ferroviària va anar creixent un 
conjunt de magatzems i bodegues per donar servei als traginers 
que transportaven carbó, fusta i altres productes del Montseny 
cap a la capital i les seves indústries. Al seu voltant es van anar 
construint cases alineades als carrers seguint l’orientació nord-
sud del tren i de l’antic camí ral. Actualment, Sant Miquel de 
Balenyà és una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) que 
pertany al terme municipal de Seva. 

La carretera que passa per davant del tren és la que baixa de Seva 
i Viladrau i s’ha convertit avui en dia en el principal carrer de Sant 
Miquel de Balenyà. Hi ha emplaçats força restaurants, hereus de 
les antigues bodegues on els traginers de finals de segle XIX es 
prenien un merescut descans. Si hi entreu en alguns d’aquests 
establiments de menjar tradicional hi veureu parets fosques plenes 
d’antigues fotografies, com per no oblidar el seu antic origen. 

Fent via a sud, de seguida enllacem amb el camí ral, que manté 
encara la seva denominació primigènia. Els primers metres del 
camí han perdut l’encant original perquè ha estat asfaltat fins 
a la propera fàbrica d’embotits Monells, per on circulen camions. 
Però es tracta sols de 200 m i ja de seguida entrem a la zona 
agrícola, envoltats de camps a banda i banda, amb cultius que es 
van alternant, entre cereals (blat, ordi, civada...) i colza, segons 
temporada. Anem seguint a sud, passant per davant de can 
Serradasses i, una mica més enllà, can Roca. 

CAMPS DE COLZA I CAMÍ RAL

Un dels millors moments per fer aquesta excursió és a inici de 
maig, quan floreixen els camps plantats de colza amb les seves 
boniques flors grogues, que converteixen els conreus en una 
manta groga que s’estén entre clapisses verdes d’altres cultius. 

La colza (Brassica napus) és una planta de la família Brassicaceae 
molt apreciada per fer oli vegetal, que actualment és la segona 
font de proteïna més gran del món. Després de treure l’oli, el 
seu residu es dedica a l’alimentació animal perquè és molt ric 
en proteïna. L’oli de colza també es pot dedicar a combustible 

Els Angelets de Sobrevia, un dels restaurants de Sant 

Miquel de Balenyà
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biodièsel. Malgrat la bellesa dels camps de colza, els que tenim 
més de 40 anys solem associar l’oli de colza a la síndrome de l’oli 
tòxic que va ser una intoxicació massiva a Espanya durant l’estiu 
de 1981, amb més de 20.000 persones afectades (de les quals en 
van morir unes 1.100), producte d’una criminal barreja de l’oli amb 
elements industrials per abaratir-ne el cost. 

Quan portem caminats 900 m des de l’inici, el camí ral es creua 
amb la via del tren, que traspassarem amb molt de compte i anirem 
resseguint les vies, tenint-les ara a la nostra esquerra. En aquest 
moment hem abandonat el terme municipal de Seva i el camí ral 
suposa la delimitació entre el terme de Balenyà, a la nostra dreta, 
i el del Brull, a la nostra esquerra. 

Mirant a ponent, entre els camps s’intueix el torrent de Fontordera, 
que prové de Tona, i que també acabem creuant 500 m després del 
tren. Enmig dels camps es van veient els masos que tenen cura 
agrícola d’aquest paisatge, can Teresó o el Pla a la nostra dreta, 
la Caseta d’en Grau o mas els Bastons a la nostra esquerra. Més 
llunyà cap a llevant, destacant sobre un petit punt àlgid, es veu la 
silueta de l’església de Sant Jaume de Viladrover, per on tornarem 
després. El camí ral continua direcció sud entre els camps, de tant 
en tant ombrejat per algun roure (Quercus) i inclús algun castanyer 
d’índies (Aesculus spp.), un gènere d’arbres amb boniques flors a la 
primavera. El camí ral havia servit històricament pel pas de bestiar 
que anava del Vallès a la Cerdanya. Aquí, prop del castanyer, 
podem trobar un element històric molt particular i que hom creu 
és herència d’aquest passat de trànsit ramader. Es tracta d’unes 
grans lloses que fan de separació entre el camí i els camps de la 
zona, que tenien com a funció evitar que els ramats de bestiar, que 
passaven pel camí ral, es fiquessin dins dels camps i espatllessin 
el que hi hagués sembrat. A l’est del camí ral es troben lloses de 
grans dimensions i de formes irregulars, mentre que a l’oest, tot 
acostant-nos al mas del Pla, en trobem d’altres extraordinàriament 
ben proporcionades i tallades. En aquest tram de lloses, es pot 
veure una inscripció amb les lletres Λ Ω (inicials de les paraules 
alfa i omega) i, a sota, la data 1700. Alfa i omega són la primera 
i la darrera lletra de l’abecedari grec i, en el món cristià, són 
símbol de la totalitat de Déu, en integrar la resta de les lletres.

LA COGULLADA

Perseverem a sud i 900 m després de creuar Fontordera arribem 
a la Cogullada, un veïnat de cases entre mitgeres que es van 
construir a finals de segle XIX alineades al costat llevant del camí 
ral. La majoria de les cases mantenen el nom a la façana; de nord 
a sud trobem Can Bancó (1879), Cal Bartomeu (s. XX), Can Modest 
(1922), Can Biel (1883), Can Casolà (1879), Can Nadal (1878), Can 
Faya (1879), Cal Ros (1879) i Can Marc (1880), entre d’altres. A 
l’entrar a la Cogullada estem ja plenament al terme municipal de 
Balenyà. El veïnat de la Cogullada en prou feines supera els 120 m 
de longitud, però sempre té els marges del camí ral ben enjardinats, 

Camps de colza entre el camí ral i el tren, al fons el 

Montseny

La llosa amb la inscripció Λ Ω 1700 prop del mas el Pla i, al 
fons, els camps de colza
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plens de plantes en flor i en la part central en destaca 
una històrica deu d’aigua, bastida al 1934, que porta 
el nom de Font Esperança, amb la dita marcada en baix 
relleu: “Fon Esparansa, qui treballa en fe y constància el 
profit alcansa” (sic).

Continuem a sud entrant ja al poble d’Hostalets de 
Balenyà. Aquí el camí ral històric ha canviat el nom per 
carrer de la Cogullada, envoltat per senzilles casetes 
aïllades amb jardins al davant. Persistim a sud per la 
trama urbana d’Hostalets, aproximant-nos al centre 
per l’antic carrer Serrat, per gaudir de les velles cases 
que varen originar aquest poble a l’entorn del camí 
ral, fins arribar a l’església parroquial de Sant Fruitós 
(en aquest moment portem caminats 3,2 km des del 
nostre origen). L’església presideix la plaça dedicada 
a Miquel Bosch i Jover (Calders, 1900 - Hostalets de 
Balenyà, 1960), mestre de la població durant vint-i-
cinc anys, poeta de rellevància nacional, intel·lectual 
de referència, del qual va deixar escrit mossèn Ramon 
Vidal “Com a mestre els Hostalets no tindran mai més un 
altre pedagog de la seva categoria”.

Val a dir que el poble d’Hostalets de Balenyà també 
disposa d’una estació de tren en un espai central 
proper a l’església i a l’actual ajuntament. Aquesta 
estació ferroviària es va inaugurar al 1938 com un 
baixador, per estalviar als balenyanencs haver d’anar 
caminant fins a l’estació de Sant Miquel de Balenyà.

FONT VALL-LLOSERA

Reprenem la nostra caminada a sud pel carrer del Pont, 
que creua la via del tren, fins el carrer de la font de Vall-

Font Esperança, al veïnat de la Cogullada                Can Marc (1880), la primera de els cases de la Cogullada venint pel sud

Carrer Serrat amb el campanar de l’església de Sant Fruitós destacat

llosera que ens portarà a aquesta cèlebre font que es 
troba dins d’una construcció de pedra molt propera 
al torrent de Vall-llosera. Malauradament, la font ha 
perdut la seva aigua natural i ara si volem beure ens 
cal prémer el polsador modern per on raja aigua de 
la xarxa municipal. Marià Vall-llosera, amo del proper 
mas Vall-llosera, a inicis de segle XX havia promocionat 
la portada d’aigua del brollador de Xargais, al costat de 
l’antiga N-152. El brollador i els pous situats dintre el 
poble, formaven part d’un aqüífer que tenia la sortida 
més grossa a la font de Vall-llossera. Davant de la 
font es pot veure l’antic safareig, ara en desús, però 
que no fa tants anys, abans de popularització de les 
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rentadores, era un lloc de trobada i de convivència de 
les dones, que hi passaven llargues estones rentant la 
roba, estenent-la i “fent safareig”. La font i el safareig 
estan en una bonica zona de pícnic amb acàcies que 
ombregen a l’estiu, i el torrent de Vall-llosera com a límit.

EMBASSAMENT DE VALL-LLOSERA

Una palanca ens permet creuar el torrent de Vall-
llossera i entrar de nou al terme municipal de Seva. A 
l’altre costat un corriol s’endinsa direcció llevant entre 
zones de prat i construccions geològiques on destaca la 
roca mare fins que arribem a un camí que, 400 m més 
ascendint en direcció est, ens porta a l’embassament 
Gros de Vall-llosera. Aquest és l’embassament més 
gran d’un conjunt de tres que es van construir entre 
1949 i 1958 per abastir d’aigua a la població dels 
Hostalets de Balenyà, encara que anys més tard la seva 
aigua serà bombada a les torres de la urbanització del 
Montanyà. Els embassaments van ser promoguts per 
Francesc Vall-llosera, fill de Marià Vall-llosera, sota la 
direcció del seu gendre, l’enginyer Pere Duran i Farell. 
Entre els tres embassaments sumen una capacitat 
de 200.000 m3 que en el seu moment era suficient 
per a cobrir les necessitats d’aigua d’Hostalets però 
el desenvolupament urbanístic del poble als anys 70 
va multiplicar el consum fins que va fer necessari 
la portada d’aigua del Ter al 1996. Això va significar 
la millora qualitativa del servei d’aigües, evitant les 
restriccions en períodes de sequera però, a la vegada, 
ha suposat perdre l’autonomia en quan a aigua 
potable. Val la pena reflexionar sobre l’ús de l’aigua i 
el seu consum racional, evitant-ne el malbaratament 

i els transvasaments innecessaris. Som a un punt 
intermedi de la ruta, amb 4,4 km caminats. 

Desfem els passos fets fins que enllacem amb el 
camí que en direcció nord-est ens porta fins a mas 
Vall-llosera (citat per primer cop l’any 898), casa natal 
d’en Marià i el seu fill Francesc, que tant van fer 
per l’aigua potable a Hostalets de Balenyà. Prenem 
una pista mig desdibuixada entre els camps i zona 
de pasturatge, ombrada per alzines i pins, fins que en 
900 m arribem a uns coberts de bestiar, ja al terme 
municipal del Brull, i enllacem amb una pista asfaltada 
prop del mas la Frigola. Persistim la pista a nord entre 
camps fins que arribem a l’església romànica de Sant 
Jaume de Viladrover, on ja portem 7,1 km de ruta.

SANT JAUME DE VILADROVER

Sant Jaume és una parròquia que aglutina el nucli de 
població dispersa de l’oest del terme municipal del 
Brull. Just davant hi ha can Baucells. Aquesta posició 
central del nucli de cases disperses es manifesta a 
l’aplec que es celebra anualment el diumenge de 
Pasqua Florida des de 1932 (igualment anomenat 
Aplec dels Ous de Pasqua), amb gran assistència 
popular. Sant Jaume de Viladrover és una església 
amb una nau i arcs torals, amb absis a la capçalera 
i un campanar de planta quadrada. La porta original 
romànica era a migdia i encara avui es conserva 
cegada, malgrat l’accés principal situat a ponent. El 
més destacable és el campanar de tres pisos d’alçada 
que descansa sobre la volta a l’extrem oest de la 
nau. Al mur occidental es pot veure la porta oberta al 

Font i safareig de Vall-llosera, a tocar el torrent homònim Embassament Gros de Vall-llosera, construït al 1958
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segle XVII. L’absis, reconstruït al segle XX amb molta 
tècnica i rigor científic i estètic, presenta dents de 
serra i arcuacions llombardes perfectament imitades. 
L’aparell constructiu és de mida mitjana, ben alineat i 
molt regular. La primera notícia documental del temple 
data del 1029. Originàriament de propietat privada, al 
1372 va ser venuda al canonge vigatà Pere Berenguer. 
El 1685 va ser renovada per complet la volta i es va 
construir una capella a tramuntana. El 1926 va ser 
novament reformada amb la prolongació de la nau i la 
construcció de l’absis.

Abandonem Sant Jaume de Viladrover per la pista a 
nord, passant per davant de mas el Grau, Can Canina, 
Can Gasala, i passem pel pont de Sant Jaume, que 
és una digna obra d’enginyeria medieval per salvar 
el torrent per on baixa l’aigua des del Montanyà i els 
plans de l’Estanyol. Continuem la pista direcció nord-
oest, passant entre camps plantats de cereals o colza, 
i propers als masos de Can Caçó, Can Cisteller, fins 
arribar al nucli de cases de can Quirze, on entrem de 
nou al terme municipal de Seva i arribem als 8,7 km 
de ruta. Una mica més i enllacem de nou al camí ral i 
ja som altra vegada a l’estació de tren de Sant Miquel 
de Balenyà. 

Balenyà era a principi de segle XX un poble basat en 
l’agricultura de cereals, patates i farratges, amb cria 
de bestiar porcí, oví i cavallar. Cent anys més tard, 
resseguint el camí ral, continuem trobant l’explotació 
agrícola de cereals i s’hi ha afegit la colza, però 
l’economia gira entorn de grans fàbriques d’embotits i 
industria de tota mena que s’ha instal·lat tant al poble 
dels Hostalets com a Sant Miquel de Balenyà, sense 
descuidar el patrimoni local, del qual encara en queda 
molt per investigar.
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Jordi Matas i Grau
(2a part)

Text: Eulàlia Sancho Planas Fotos: Expedició

El diari La Prensa del dia 27 d’octubre titulava l’article “AL HIMALAYA 
DEL NEPAL. “Cuatro Barceloneses del Club Excursionista de Gracia, 

con enorme afán de conocer nuevas tierras, en seis meses, subirán al 
Himalaya y fotografiarán Persépolis y Babilonia”

El Kohe Tez de 7.015 m a la dreta
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L’any 1970 havien fet la primera expedició 
a l’Àsia, aquesta vegada al Nepal.

La mitjana d’edat dels expedicionaris, 24 
anys, pot explicar l’emoció davant l’aventura 
en la qual es van embarcar. Una part, 
600.000 pessetes, del minso pressupost 
d’un milió i mig, es va pagar amb els seus 
estalvis i la resta amb un contracte que 
en Joan Martí, fotògraf professional, va 
aconseguir a canvi de fotografiar diversos 
monuments per a un fons de l’editorial 
Salvat. Es van vendre els cotxes particulars 
i van comprar una furgoneta Volkswagen 
de segona mà, que posava DANONE -amb 
lletres molt grosses- a canvi d’uns dinerons 
més. Era tan vella que semblava que no 
podrien anar gaire lluny. Van intentar fer 
una revisió del vehicle, en arribar a Munich, 
que va confirmar les seves sospites. El 
tècnic mecànic del taller, vestit d’un blanc 
impecable, va foradar amb un tornavís la 
planxa de sota la furgoneta i se’ls va mirar 
indignat. Malgrat tot, varen travessar tot 
Europa, Turquia, Síria, Iraq, Iran, Afganistan, 
Pakistan i l’Índia fins al seu destí al Nepal. La 
furgoneta va quedar aparcada a Katmandú 
i van agafar un avió fins a Pokhara perquè 
encara no hi havia carretera transitable 
que hi arribés. Van quedar-se un mes i mig 
voltant per les muntanyes de l’Himàlaia.

Tot plegat una aventura delirant. Com 
aquella nit, a l’Índia, en que circulaven per 
un camí a tocar de la via del tren i no van 
adonar-se que, sobtadament, hi havia un 
pas a nivell fins que un sol llum, de cara 
i la xiulada del maquinista, els va fer fora 
de la via amb un cop de volant de l’Alfred 
que va engegar la furgo, talús avall, fins 

Mapa del Krakow-Plató

Membres de l’expedició

La mitjana d’edat dels expedicionaris, 
24 anys, pot explicar l’emoció davant 
l’aventura en la qual es van embarcar
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a quedar encastats, de morro, en un torrent; i encara 
bo que al matí tot es va resoldre, enmig d’una cridòria 
espaterrant, amb la bona voluntat dels habitants d’un 
poblet proper i unes quantes rupies ben gestionades 
per les autoritats competents.

La seva intenció era fer l’Annapurna, que consideraven 
factible, després de llegir el llibre de l’Herzog. El cas 
és que no tenien permís per fer el cim ni moltes altres 
coses com menjar i material suficient, però, sobretot, 
no hi havia prou temps per abordar una escalada 
d’aquella envergadura, tal com varen poder comprovar 
aviat els dies 26, 27, 28 i 29 d’octubre en què van fer 
un intent d’atac a la muntanya que els va posar de cara 
amb la dura realitat.

Del diari del Manel Martín:

26 d’octubre: Dediquem tot el dia a muntar el 
campament base, dues tendes, una per nosaltres i 
l’altra pel material. Ens trobem al peu del vessant 
nord de l’Annapurna, probablement en el mateix 
emplaçament del Camp base de l’expedició britànica 
que va conquerir la muntanya per tercera vegada el 
passat mes de maig.

Dia 27 d’octubre: sortim per explorar un accés segur 
que ens porti fins al primer plateau de la glacera. 
Tenim molt pocs dies per fer l’intent. Trobem una canal 
que ens permet arribar fàcilment a la glacera i trobem 
el primer pas de seracs. Haurem de buscar un bon 
emplaçament pel campament.

Dia 28 d’octubre: Bon temps. L’Alfred, en Sergibajadur 
i jo, sortim d’hora per instal·lar el camp I. Mampresat 
i Grambajadur surten cap a Jomsom a la recerca 
d’aliments frescos i cinc portadors més per a la 
tornada. Tardaran deu dies en tornar al camp base. En 
Jordi i en Joan sortiran demà amb menjar i material 
cap el camp I, mentrestant nosaltres dos cercarem un 
camí factible per arribar al segon plateau.

Dia 29 d’octubre: ens reunim a primera hora del matí 
per celebrar un conclave. A causa de les condicions 
de la neu, ens portaria uns quants dies, arribar al 
segon plateau (només uns 1.500 m de desnivell), tant 
els seracs com les esquerdes presenten un estat força 
perillós. Fent revisió de les provisions també veiem 
que no en tenim suficient per a tants dies. Ens costa 
molt fer-nos a la idea que l’Annapurna està lluny de 
les nostres possibilitats però acabem desistint de la 

Cap a la zona d’esquerdes i seracs
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idea inicial. Ens posem d’acord en acostar-nos al grup 
dels Nilgiris i fer un cim més adequat a les nostres 
possibilitats.

No tenien permís per fer l’Annapurna, però tampoc en 
tenien per fer cim als Nilgiris; les xifres dels permisos 
eren estratosfèriques pel seu exhaurit pressupost, 
malgrat tot, en només tres dies, assoleixen el Nilgiri IV, 
cim verge de 6.750 m. Les precioses muntanyes blaves 
han estat benvolents amb els quatre joves catalans.En 
tornar a Katmandú en Joan Martí decideix quedar-s’hi: 
el país l’ha atrapat en un embolcall de colors i olors, 
personatges i filosofies, enmig de la brutícia dels 
carrers, la netedat del cel i el blanc enlluernador de les 
altíssimes muntanyes. S’hi va estar dos anys.

En tornar, la furgoneta va dir prou quan travessaven 
l’Índia, la van haver de regalar a sa Graciosa Majestat 
la Reina d’Anglaterra, ja que en aquells moments, a 
l’Índia, els estrangers no podien traficar amb vehicles. 
Van comprar, d’estranquis una Volkswagen a uns 
alemanys i li van posar les plaques de matrícula de 
l’anterior. Un cúmul d’il·legalitats! Els papers anaven a 
nom d’en Joan Martí, van afegir una N al final i va sortir 
de l’Índia a nom d’en Manel Martín.

Superant els seracs

Esquerdes perilloses
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Jordi Matas durant l’expedició

Manel Martín i els nuvis

L’experiència iniciàtica del viatge al Nepal, els empeny immediatament 
al següent projecte quan encara no feia un any que havien tornat. L’èxit 
relatiu de la primera expedició a l’Himàlaia en que van experimentar 
la grandiositat de les muntanyes de l’Àsia els empenyia a continuar 
explorant els límits del món i la seva capacitat d’enfrontar-s’hi. 
L’amistat i el compromís havien sortit reforçats, feien un bon equip.
La propera expedició serà al Koh-e-shah, a l’Hindu-kush afganès. 
S’incorporen a l’equip en Cèsar Comas, Miquel Lusilla i Josep Paytubí, 
tots ells del GEDE. Encara no fa sis mesos que han tornat i surten, amb 
dues furgonetes cap a les estepes de l’Àsia central.

Del diari d’en Manel Martín:

5 de juliol: sortim d’Urgent-e-Bala amb 35 portadors, remuntem la vall 
i fem nit en unes cabanes de pastors a 3.000 metres.
6 de juliol: continuem la marxa d’aproximació i instal·lem el camp 
base a 4.000 metres.
Del dia 7 al 25 de juliol es dediquem a muntar i abastir els campaments 
d’alçada.
Dia 26: Jordi, Cèsar i Paytubí surten d’hora per guanyar en una jornada 
el camp ll . A dos quarts de set es produeix l’accident. En Jordi 
desapareix en una esquerda del Koh-e-Tez, a uns 5.000 m d’altura. 
S’intenta el rescat sense èxit.
Dia 27: continua la cerca, impossible trobar-lo. Totalment abatuts 
desmuntem el camp ll i baixem.
Dia 28: desmuntem el camp l i el base. La tristesa ens aclapara. 
Sentim profundament la pèrdua d’en Jordi.
Dia 29: tornem a Urgent-e-Bala amb vint portadors.

Pocs dies després, l’expedició italiana del Club Alpino XXX d’Ottobre, de 
Trieste, dirigida per Bruno Toscana, corona, per primera vegada, el Koh-
e-Shah. Havien passat ja un parell anys de l’expedició a l’Alpamayo quan 
rebem una carta d’en Kazuhiro Nishimura. Ens explica que té 10 dies de 
vacances i que ell i la Reiko volen casar-se aquí, que ha conservat un 
record inesborrable de l’ajut que els expedicionaris del GEDE els vàreu 
donar al Perú quan va morir el seu amic Yoshio Takano.Amb tant poc 
temps és impossible muntar un casament formal, no són catòlics i ells 
volen casar-se a l’església. Posem a treballar la imaginació i muntem 
una mena de casament a Montserrat, amb els anells, fotografies i visita 
al cambril de la Moreneta, protectora dels escaladors catalans. Oficia, 
en Mariano Velasco. Surt un monjo que no entén gairebé què estem 
fent. Li expliquem per sobre la situació, felicita els nuvis i ens deixa fer.

La tarda abans, amb la Reiko, havíem anat al Passeig de Gràcia, a 
la botiga de Pronovias, a comprar un vestit de núvia, blanc, amb 
vel de tul, corona de perles i tota la parafernàlia. Les dependentes 
no entenien que el vestit el necessitàvem per a l’endemà. Els 
arranjaments, correcuita amb imperdibles.La festa va acabar en un 
dinar a La Barca, un restaurant de Monistrol, amb cava, discursos i 
molta alegria. Hi érem tots els expedicionaris amb les seves parelles. 
Faltaven en Yoshio i en Jordi, el seu record ha restat mig segle entre 
els seus companys de cordada.

Eulàlia Sancho Plana

Ens explica que té 10 
dies de vacances i que 

ell i la Reiko volen 
casar-se aquí, que ha 
conservat un record 

inesborrable de l’ajut 
que els expedicionaris 

del GEDE els vàreu donar 
al Perú quan va morir el 
seu amic Yoshio Takano
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XII Mostra fotogràfica 
“ROGER LLOSES I HUGUET”

El passat dijous 10 de febrer es va fer, a la sala d’actes del Club, 
amb l’assistència d’unes 35 persones, el lliurament dels premis 

de la mostra fotogràfica Roger Lloses i Huguet, que com cada any 
organitza la secció de Senders 

Text: Secció de Senders

Primer premi: RENTRÉE – Oriol Lecha
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Segon premi: MIRALL EN BLANC – Miquel Fabró

Tercer premi: MISSA  COPTA A LALIBELA – Salvador Llos
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Accèssit: ESCALES CAP EL CEL – Neus Vives
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REUNIÓ AMB RAIG – Isabel Jové

Es van presentar 73 fotografies pertanyents a 25 par-
ticipants. Amb anterioritat, el dimecres dia 9, s’havia 
reunit un jurat de 5 persones, per decidir les tres fotos 
guanyadores.

Els components del jurat van ser: per la secció Famí-
lies, en Roger Layola; per la secció de Senders, en Ra-
mon Izquierdo i en Frederic Clares; i com a represen-
tant de la Junta, en Josep Pérez. I com a guanyadora 
de l’anterior edició, la Montse Solé de la secció d’Esquí. 
En una primera ronda es va procedir a l’eliminació, per 
consens, de 20 fotografies, com a mínim per 4 mem-
bres del jurat. En una segona ronda, se’n van eliminar 
18 i en la tercera ronda, 11. En la quarta i quinta ron-
des, es va procedir a l’eliminació de 6 i 7 fotos respec-
tivament. Finalment, amb les deu fotografies finalistes, 
es va procedir, per part de cada un dels membres del 
jurat, a atorgar una puntuació valorant les principals 
qualitats de cada una d’elles. Sumant les puntuacions 
de cada fotografia, es va arribar al veredicte final.

Foto guanyadora, amb 172 punts: “Rentrée” d’Oriol Lecha. 
Segona classificada, amb 160 punts: “Mirall en blanc” 
de Miquel Fabró.
Tercera classificada, amb 154 punts: “Missa copta a 
Lalibela” de Salvador Llos.

Accèssit 
El premi accèssit a la foto més votada pels assistents 
va ser atorgada a dos fotografies, és a dir, va haver-hi 
un empat a punts entre: “Escales cap al cel” de Neus 
Vives i “Reunió amb raig” d’Isabel Jové.
 
La resta de les 7 fotografies finalistes eren, per ordre 
de la 4a a la 10ena: 
Nº 43 “Marinada” d’Oriol Lecha.
Nº 22 “Boira” de Ricard Sastre.
Nº 61 “Una finestra al Mediterrani” de Jordi de Cabo.
Nº 19 “Gegants alpins” d’Oriol Lecha. 
Nº 51 “Senyal GR” d’Antoni Gascon.
Nº 37 “Sota la muntanya de sal” de Jordi de Cabo. 
Nº 26 “Primeres neus a Cambra” d’Albert Graells.

Per a finalitzar, fer menció de la qualitat dels materi-
als presentats, que va fer que el treball del Jurat fos 
molt meticulós a l’hora de l’elecció dels diferents pre-
mis. Es va atorgar un lot de productes de proximitat 
al diferents guanyadors. També van ser obsequiats el 
membres del Jurat i tots els/les participants d’aquesta 
tradicional mostra fotogràfica.

Barcelona, 14 de febrer de 2022 
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Via l’Autopista de Pepín

Unes vacances 
ben aprofitades
Text: Xavier Aymar Fotos: Francisco Carmona i Xavier Aymar

Vaig aprofitar una tarda de primavera del 2021 per dur el meu 
fill Martí al nou macro-rocòdrom que havien obert a Viladecans. 

Em va fer il·lusió provar-hi la via d’escalada de velocitat. Es tracta 
d’una ruta unificada que reprodueixen mimèticament arreu, 

perquè es puguin homologar els temps obtinguts 
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En un mur de 15 metres d’alçada, que desploma 5 graus, amb 
la mateixa presa repetida, hi munten amb precisió dues rutes 
paral·leles idèntiques de 6b. En el primer intent vaig anar una 
mica perdut però en la segona temptativa vaig aconseguir 
quedar a només 38 segons del rècord del món!!! Mai havia quedat 
tan a prop de cap plusmarca mundial. Passada l’eufòria del primer 
moment, vaig prendre consciència que no era cap proesa, doncs el 
rècord està en 5 segons!!! Vaig decidir abandonar la meva incipient 
carrera d’escalador-velocista i seguir fent vies llargues, que és el 
que sempre m’ha agradat.

Amb l’esperança que a algú li pugui servir de recomanació, aquest 
escrit és una narració de l’activitat que vam realitzar el següent 
estiu. 

Com gairebé tots els anys, amb el meu amic Francisco, ens hem 
reservat un parell de setmanes per anar a fer muntanya. Pirineus i 
Alps són el nostre terreny de joc habitual. La previsió meteorològica 
sempre té l’última paraula, així que la tarda del dissabte 10 de 
juliol sortim cap a la vall de Benasc. 

Diumenge 11. Per agafar rodatge comencem amb l’“Autopista de 
Pepín”, a la vall de Remuñe. Són 615 metres semi-equipats d’un 
granet excel·lent de fins a 6b. Cal dir que la via està partida en tres 
trams que s’enllacen caminant i això li resta una mica de caràcter. 
Dilluns 12. Agafem el bus de les 7 h del matí, de Benasc al pont de 
Coronas, a la vall de Vallibierna. Una aproximació de mil metres de 
desnivell ens deixa, ben suats, al peu de l’estètic “Gran Diedre” del 
pic Russell. Només són 210 metres d’escalada d’entre IV i V+ però 
d’una gran plasticitat. De baixada ens cau el diluvi universal. Entre 
llamps i trons agraïm dur el casc per entomar la calamarsada. 
Arribem xops com pops just a temps per agafar, a les 16 h, el bus 
de tornada.

Dimarts 13. Pinta més pluja al Pirineu, així que “baixem” a Collegats 
a fer la “Cosmos 1402”. Són 340 metres d’un conglomerat que 
comença força delicat però que a partir del segon llarg millora 
radicalment. És una via equipada de 6a+ obligat. 

Dimecres 14. Ens llevem d’hora i conduïm fins a Torla. Des d’allí 
un servei d’autobusos eficaç i econòmic ens porta a la Pradera 
d’Ordesa. L’objectiu és la mítica Ravier al Tozal del Mallo. Com 
més ens hi acostem, més ens impressiona la seva verticalitat. 
Quan ens hi enfilem constatem que els primers llargs són encara 
més drets del que ens semblaven, però també que hi ha força 
“canto” i que no són complicats de protegir. Un cop a la famosa 
xemeneia entenem el qualificatiu de “sabonosa” que li dedicava la 
ressenya. Rellisca tant que, tot i fent A0, costa mantenir la dignitat. 
Passat aquest llarg, la ruta continua força atlètica i no és fins als 
llargs de sortida que tomba una mica enrere. En total són 380 
metres de entre V i 6a. És, sens dubte, una de les escalades més 
boniques que he fet mai al Pirineu. Per rematar-ho, les vistes són 
espectaculars i contrasta que la baixada sigui tant còmode per un 

Gran diedre al pic Russell

El Tozal del Mallo
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camí que serpenteja plàcidament esquivant graus de roca entre 
prats plens de flors. 

Dijous 15. Descansem una mica i aprofitem per a traslladar-nos al 
coll de Portalet, on bivaquegem.

Divendres 16. Ens enfilem al pilar sud del Midi d’Ossau. No és una 
via gaire repetida i no n’hem trobat informació actualitzada. De 
seguida veiem que hi manquen molts dels pitons que indica  la 
ressenya. El Francisco aconsegueix superar mig amb lliure, mig 
en artificial, el llarg clau que és un diedre força polit d’A1-6c, 
però sols hi troba 3 pitons de via i es fa evident que anem lents 
i massa curts de material. Una mica frustrats, decidim baixar. 
Haurem de tornar més preparats quan tinguem ocasió. La bona 
noticia és que ha millorat la previsió als Alps i decidim anar-hi. 
Així doncs, el que havia de ser el nostre proper objectiu, el Spigolo 
de l’agulla d’Ansabere, també quedarà (com quan érem estudiants 
poc aplicats) pel setembre...

Dissabte 17. Ser, un cop més, a l’“autoroute” cap a Chamonix em 
fa sentir afortunat. M’envaeixen els records de les activitats que hi 
hem realitzat i de les amistats que les han acompanyat. De jove, 
fins i tot, hi vaig treballar alguns estius guiant rutes senzilles. 
Però encara tenim corda “per estona” i són molts els projectes 
d’ascensions que ens passen pel cap...

Diumenge 18. A la “Maison de la Montagne” ens confirmen els 
bons pronòstics. Venen jornades assolellades amb les típiques 
tempestes breus per la tarda. Aprofitem per posar-nos al dia 
de l’estat de les rutes. Aquest inici de juliol ha fet força mal temps 
i hi ha bastanta neu a la muntanya. Fins i tot, s’està fent activitat 
amb esquis. Malgrat les recents precipitacions, cada any hi fa més 

Cap el Capucin, al fons el Mont Blanc

Arribant a la xemeneia de la Ravier
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En Xavi a la Directa Suïssa al Capucin

calor i les rutes clàssiques de neu i gel ja no es troben, gairebé mai, 
en bones condicions a l’estiu. També en moltes vies de roca que 
acaben en cotes altes on hi ha gel, aquest abans aguantava tot l’any 
però actualment, l’escalfament el fon provocant despreniments. 
Busquem algun objectiu de roca que pugui estar sec. Per la seva 
orientació sud escollim la “Directa Suïssa” al Grand Capucin. 
Agafem el telefèric de l’Aiguille du Midi i anem a dormir al refugi 
de Cosmiques. Aquí hi pernocta molta gent que puja el Montblanc 
per la ruta del 4000s, i això fa que estigui molt massificat però, tot 
i així, el personal ens atén amb inusual amabilitat.

Dilluns 19. De matinada travessem el gran plató i voregem per 
sota el Montblanc de Tacul. Amb les primeres llums intuïm que 
tindrem companyia. Un parell de cordades venen des del refugi 
Torino. Temem que haguem tingut la mateixa idea. Poc després ho 
constatarem i ens acabarem fent nosa a les reunions. Quan som al 
peu de l’agulla superem una rimaia un pèl delicada i remuntem 
un petit corredor fins que trobem l’inici de la via. Comencem per 
uns llargs de diedres i xemeneies no massa exigents. La ruta té 
molt ambient. Com preveiem, la roca està majoritàriament seca 
però a les lleixes hi trobem neu i ens toca fer moneries per a no 
mullar els peus de gat. Més amunt avancem per fissures que es 
van convertint en petites fissures més difícils i complicades de 
protegir. Al darrer tram, per fi, podem desempallegar-nos de les 
altres cordades, ells segueixen en A0 pel sostret de la ruta suïssa. 
Nosaltres sortim en lliure per les plaques de la “O sole mio”. 
Aquesta combinació de la “Directa Suïssa” i la “O sole mio” s’ha 
convertit en la manera més assequible de pujar el Grand Capucin 
totalment en lliure. En total surten uns 415 metres. Les ressenyes 
marquen només 6a+ obligat però a mi m’ha semblat que picava 
una mica més...

Rapelem i de tornada cap al refugi ens cau el xàfec promès. 
Arribem tard a sopar però, afortunadament, ens l’han guardat.

Dimarts 20. Per recomanació dels guardes ens enfilem a la via del 
gran Rébuffat  a l’escut de Cosmiques. És una curta via de granet 
d’uns 150 metres amb un petit sostre de 6a i que va a parar a 
l’aresta homònima. En acabar seguim l’aresta que finalitza en 
un dels miradors de l’Aiguille du Midi. Quan hi dúiem gent sovint 
ens havíem d’esperar a que els “guiris” fessin la foto per poder 
saltar a l’interior de la terrassa. L’aresta de Cosmiques no té cap 
dificultat, però val molt la pena per les vistes vertiginoses. Per 
una banda, només mil metres més amunt, tens els pics més alts 
del massís del Montblanc. Per l’altre costat tens una caiguda en 
picat de tres mil metres fins a Chamonix. Baixem amb el telefèric, 
sopem al centre i anem al càmping Les Arolles, que és ple com un 
ou però on sempre troben un forat per als alpinistes.

Dimecres 21. Només ens queda un cartutx. Dissabte hem de tornar. 
Afortunadament, la meteo pinta bé just fins el cap de setmana. 
Un cop més, busquem una ruta de roca que pugui estar seca. A 
la llista dels desitjos hi tenim Les Grandes Jorasses, però estan 

Baixem a la Mer de 
Glace i comencem a 

remuntar-la. Quan 
girem cap a la glacera de 

Leschaux experimentem, 
de cop, una sensació de 

solitud sorprenent
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Al fons les Jorasses

ben nevades. L’opció que triem és la via Contamines 
a les Petites Jorasses, que són més curtes però tan 
o més dretes i, a l’estar orientades a l’oest, els hi toca 
el sol de la tarda. Refem la motxilla i agafem el trenet 
cremallera de Montenvers. Baixem a la Mer de Glace i 
comencem a remuntar-la. Quan girem cap a la glacera 
de Leschaux experimentem, de cop, una sensació de 
solitud sorprenent. No fa ni una hora que estàvem 
envoltats de turistes i ara no veiem ni una ànima. Unes 
escales metàl·liques ens deixen al petit refugi penjat 
de Leschaux. Som en plena temporada i, contant la 
guarda, només som sis. Sopem d’hora i ens costa 
deixar d’admirar les vistes per anar a dormir.

Dijous 22. Arribem amb frontal a l’inici de la ruta. 
La Contamines és el que en diem un “viote”. Una via 
clàssica de més de 20 llargs. La majoria de IV a V+ 
però amb un tram una mica més dur a la zona del gran 
sostre central. Són 750 metres més algun de propina, 
doncs és una mica perdedora. El Francisco tira de 
primer gairebé tota l’estona i jo carretejo la motxilla. 
El cim és tan esmolat que el fem per torns. Estem 
contents però anem tard. La línia de ràpels baixa 
directa -com feta amb un tiralínies-, però està força 
deteriorada i se’ns fa fosc rapelant. Posteriorment, ens 
assabentaríem que només dos mesos després els 
guies de la zona la van arreglar. Decidim bivaquejar 

en una reunió on podem mig seure. Anem ben equipats 
però notem que som a la vertical d’una gran massa 
de gel. Mentre dormito rumio que les Petites Jorasses 
em semblen de tot menys petites. Finalment, la 
privilegiada panoràmica de l’alba ens fa subscriure 
la frase de Gaston Rebuffat al seu llibre “Estrelles 
i tempestats”: “Alguns alpinistes s’enorgulleixen 
d’haver realitzat totes les seves ascensions 
sense fer bivac. No saben el que s’han perdut!”. 

Divendres 23. Amb llum de dia no tardem ni una hora 
en arribar a la glacera on ens esperen els piolets, els 
grampons i el fuet de supervivència! 

De tornada cap a la civilització fem balanç. Estem 
satisfets, han estat 8 activitats, més de 3.000 metres 
de paret, en 12 dies. Però cada cop ens p reocupa més 
veure com l’augment de les temperatures provoca 
canvis accelerats en les nostres estimades muntanyes. 
Mentre reflexionem, anem cremant combustible fòssil 
en el nostre vehicle privat… 

Activitat realitzada el juliol del 2021 per:
Francisco Carmona #ciscucaranord i Xavi Aymar 
#xaviuankenobi
Fotos de Francisco Carmona i Xavi Aymar
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Espai de memòria
Texts: Imma Tejero Fotos: Jordi Colomer i Joana Maynar

Som, de nou, en aquest espai de memòria i d’encontre d’amics, 
d’experiències i de records. En aquest cas, amb en Jordi Colomer i en 
Jaume Mas, dos “Gedais”, com anomenem ara els membres del GEDE, 
que van viure plegats aventures verticals durant uns anys en què hi 
havia moltes zones i parets esperant la curiositat de joves intrèpids 

que s’hi acostessin a recórrer els itineraris més evidents o que més els 
atreien per arribar al cim

Durant l’entrevista a ca la Rossita
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Tots dos, 
en Jaume i en Jordi, 
han vingut carregats 

d’anècdotes que 
reviuen, a mesura 

que avancem en 
el guió. 

Cada fil n’estira 
un altre…

La Llastra, vista general

La trobada amb en Jordi Colomer i Jaume Mas ens ha dut a 
Monistrol de Montserrat, el 3 d’abril de 2022. Som a ca la Rossita, 
un lloc que en Jaume i en Jordi coneixen bé. Als anys seixanta hi 
sovintejaven, sobretot quan perdien el tren i s’hi havien de quedar 
a dormir (a sobre de les mateixes taules del menjador). Sempre 
era una bona excusa per veure-hi la Pepita, la filla de la família 
que regentava la fonda i que estava de molt bon veure. Sembla 
que va acabar sortint amb un dels escaladors habituals, tot i que la 
perseguia més d’un… En Joan Alarcón, que també ens acompanya, 
recorda com de bones eren les tripes i en Jordi els macarrons. 
I que pagaven si duien diners i, si no, la setmana següent. Allà 
coincidien amb altres escaladors i recollien informació de vies. 
No hi havia internet ni les publicacions que hi ha ara… També es 
trobaven amb escaladors reconeguts com ara en Josep Manuel 
Anglada i Francesc Guillamón, entre d’altres. I ells ja hi anaven amb 
moto. Entre en Jordi i en Joan recorden que van fer un homenatge 
a la Rossita, a Montserrat. Era, diu en Joan, com la mare de tots el 
qui acollia a la fonda.

Per pujar a Montserrat, agafaven el carrilet i, sovint sense bitllet, 
esquivaven el revisor. Arribar a peu de via era tot un joc.

Tots dos, en Jaume i en Jordi, han vingut carregats d’anècdotes 
que reviuen, a mesura que avancem en el guió. Cada fil n’estira un 
altre…

Després d’una salutació àgil i motivada, també amb les famílies 
respectives, ens endinsem en el nostre viatge.

• Jaume i Jordi, com us vau conèixer? Al GEDE? Quin any era?
  En Jordi comenta que es trobaven al Club els dimarts i 

divendres, dies de retorn de material. N’hi havia poc, se’n perdia 
sovint i no tenien diners per comprar-ne. Era difícil també 
accedir al material. Les cordes de cànem les compraven a un 
senyor que les feia i les espardenyes al carrer Joaquim Costa, 
a l’única persona que les feia d’espart i per a caçadors.  Van 
començar a escalar plegats l’any 1962.

 En Jaume Mas recorda com van fer el Cavall Bernat. Plovia i les 
cordes de cànem no cedien.

• Al Llibre del 75è aniversari del GEDE, Jordi, parles d’en 
Jaume, d’en Josep Portell i d’en Manuel Sales com als teus 
“mestres”. Això deu tenir una història…

 (Jordi) Sí. Jo era de la UEC de Sants i allà no hi havia material. 
Els divendres anava a buscar material al Club Muntanyenc o 
al CEG. Jo no n’era soci però els visitava i els companys em 
llogaven el material com als socis. Aprofitàvem per comentar 
vies, ja que no hi havia ressenyes publicades. 

 (Jaume) De l’àmbit metal·lúrgic en trèiem pitonisses i rosques.
 (Jordi) I escarpes. L’Enric Pérez feia escarpes. I un fuster ens 

feia estaques de fusta. A Vitòria vam comprar bidons de 
pitons de l’exèrcit, els Melilla. S’adaptaven, però es petaven. 
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Costaven de treure, no teníem diners i quan sabíem que en una 
via hi havia material hi anàvem per treure’l.

 (Jaume) Quan anàvem a Sant Benet, passàvem pel Monestir i 
agafàvem espelmes.

• Quan anàveu a fer via llarga, com us organitzàveu, comptant 
que, en molts casos, havíeu d’agafar transport públic?

 (Jordi) Sortíem dissabte a la tarda. Solíem anar a Trinitats, 
perquè l’accés era més fàcil per Monistrol. Si anàvem a 
Agulles, agafàvem la Hispano Igualadina fins al Bruc i pujàvem 
caminant fins a Sant Pau Vell. Tot i així, al 1963, força gent ja 
tenia moto.

• Si sortir a escalar ja suposava molt de temps de desplaçament, 
obrir vies encara deuria implicar més previsió. I no han estat 
poques, les vies que heu obert.

 (Jordi) No hi havia documentació ni Google. Preguntaves als 
uns i als altres. Al GEDE, hi havia gent amb molta informació. 
T’orientaven sobre el nombre de tirades, el material que podies 
necessitar… Per obrir vies, el material era molt estàndard. 
Eren dues cordes de 40 metres, 25-30 mosquetons, 10 
escarpes, 15 pitons i un parell de tacs de fusta. Per fer una via 
llarga dúiem això. Si la via era curta, com ara la Portella, amb 7 
o 8 mosquetons, la corda i alguna peça més ja en teníem prou. 
Un fuster de Gràcia feia estaques de fusta, les foradàvem i hi 
passàvem una baga.

• Als Ports de Beseit vau obrir la Mas-Colomer l’any 1963 
a la zona de Roques de Benet. Encara ara és un indret poc 
massificat. Com hi vau anar a raure?

 (Jordi) L’Enric Pérez hi tenia uns parents. Hi va anar quan tenia 
entre 10 i 12 anys, va veure aquelles parets i, quan va tornar de 
la ‘mili’ se’n va recordar. Vam muntar un autocar cap a Horta de 
Sant Joan. Vam dormir a la fonda de la plaça. Hi van obrir unes 
vies. Prèviament, hi havien anat en Cervera, en Santacana, en 
Guasch, l’Enric i en Jaume.

 (Jordi) El GEDE va fer força activitat, però nosaltres poca cosa. 
Alguna agulleta de 15-20 metres. Llavors vam planificar 
d’anar a La Llastra, fent recompte del material que havíem 
de dur, comptant de deixar les reunions muntades per si calia 
anar enrere. 

• Com hi vau arribar? Amb moto? I tot el material a sobre?
  (Jordi) Sí. En una motxilla al davant, a sobre el dipòsit, i una 

altra al darrere.
 (Jordi) Diria que quan vam anar a Chamonix per la beca, vam 

anar amb tren i tu, Jaume, vas lligar amb una alemanya. Ella 
et perseguia. Te’n recordes? Hi havia uns xicots que anaven a 
treballar a la verema, però la noia es va fixar en tu.

 (Jaume ) (Riu) “Sin comentarios…”

• Jaume, amb Josep M. Brullet, també vau obrir la Mas-Brullet 
al Serrat del Moro, una clàssica. Com transcorrien les hores, 

La Llastra, part inferior de la paret

La Llastra, superant la part d’artificial
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Chamonix, beques Joan E. Codina

comptant que el material que utilitzàveu no us 
permetia ancoratges tan fixes com ara?

 (Jaume) Es feia. Portàvem el material a sobre. 
Amb prismàtics ens miràvem la via des de baix. 
La primera tirada era forta i bruta. Havíem de fer 
neteja i seguíem. 

• Com us organitzàveu les tirades?
 (Jaume) (Somriu) Sortia de forma natural. Jo no 

tenia dificultats.
 (Joan) Era un home molt fort.
 (Jaume) Sí. Molt fort. On he anat a parar…
 (Jaume) Per gravar una pel·lícula “(Cumbres 

luminosas i Sendas Marcadas)”, vaig fer el Cavall 
Bernat vuit vegades, pujant per cordes fixes.

 (Jordi) El van contractar.

• Jaume, com recordeu l’episodi amb la 
“Benemérita” a Bielsa, tornant del Tozal del Mallo, 
amb en Manel Guasch i Josep Santacana? En 
aquells anys, aquestes situacions eren habituals 
si volíeu accedir a certs territoris?

 (Jaume) Vam anar a dormir en una pallissa i les motos 
eren als afores. Va comparèixer la Guardia Civil.

• I us van acusar “Allanamiento de morada“. Era 
habitual que passés això?

 (Jaume) Bueno… La Guardia Civil passava. Com 
quan vaig ser a Candanchu fent el servei militar. 

 (Jordi) Quan hi vaig ser jo, encara hi havia el record 
d’en Jaume.

 (Jaume) Un gos va acompanyar-nos i escalava amb 
nosaltres. Es deia Tigre i era de la companyia. Els 
ajudava a fer rescats. Als Encantats, vaig ajudar 
a baixar una noia. Havia canviat, de sobte, la 
temperatura i va haver d’actuar la Guardia Civil. 

 Érem a Espot, en una sortida del GEDE. 
Concretament al llac de Sant Maurici. Vaig baixar 
la noia, però va morir pel camí. La duia a l’esquena. 
Això va suposar anar a judici amb la Guardia Civil, 
però em van donar suport, malgrat tot.

 La Guardia Civil anava mal equipada, com el grup 
d’excursionistes amb qui anava la noia. Al judici, van 
dir que la van trobar despullada. El que va passar 
és que, en arrossegar-la, vam perdre roba, però 
m’acusaven.

 (Joan) Hi ha una carta d’agraïment.

• Amb en Manel Guasch, al 1959, vau obrir la via 
Mas-Guasch “GEDE”, a la Mòmia. Era habitual 
tenir vies amb els companys del GEDE?

 No em feia res obrir una via. En aquell moment, de 
facultats no me’n faltaven.

 (Elisabet Mas) Hi ha moltes primeres que no estan ni 
anomenades. Les obria sense dir que hi havia anat.

 (Joan) Tot això es perd.
 (Elisabet) La seva idea no era donar nom a la via. 

Pujaven per allà on els atreia i tampoc hi dedicaven 
gaire preparació. Tenia moltes capacitats.

• Al Llibre del 75è aniversari del GEDE surt una 
foto del sopar del GEDE  dels anys 50. Anàveu 
tots molt mudats, com de casament. No és l’estil 
habitual dels escaladors i en els àpats dels 
darrers anys tothom vesteix molt informal. Què 
ha canviat?

 (Jordi) En aquell moment, hi havia tres grups 
d’escalada, a Catalunya, que eren importants: el 
GAM, el CADE i el GEDE. La relació que hi havia amb 
la Federació i els altres clubs era important. Durant 
la presidència de Joan Lázaro es va fer un esforç 
per estar-hi molt presents (a la Federació Catalana, 
mitjançant l’Escola i el Grup d’alta Muntanya). Era 
una presència que resultava important a l’hora de 
rebre subvencions, de comprar material i accés a 
certes activitats. Un dels actes rellevants del Club 
era el sopar del GEDE.

• El caire actual és diferent. És un sopar d’amics.
 (Jordi) Es va transformar. Convidàvem gent de 

França, venia gent de Madrid (sempre hi era el 
president de la Federació Espanyola, Félix Méndez). 
Així, teníem accés a l’Escola Catalana que, llavors 
era la “Escuela Nacional de Alta Montaña, Sección 
Catalana”. La Federació era la “Federación Catalana 
de Montañismo” i era un organisme de la Federació 
Espanyola. Érem als anys seixanta. Que aquest 
acte fos un acte lluït (venia gent de la Diputació, 
tenia ressò mediàtic) era important. Políticament, 
el Club ho utilitzava en l’equilibri de forces que hi 
havia a la Federació Catalana. En aquell moment, 
el club de muntanya més important de Catalunya 
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era el Centre Excursionista de Catalunya (CEC) que, d’alguna 
forma, com a entitat més antiga, era contrària a la Federació 
Catalana. Era més partidari del model de centre Europa: un 
sol club per a tot el territori amb delegacions territorials. Al 
meu entendre, el naixement de l’excursionisme va ser plural, 
per tot el territori, i no vertical. En alguns moments, es va 
acusar la Federació de ser “un súper club” però també era el 
lloc on coincidíem escaladors de diversos clubs i territoris. 
El “Centre” era partidari d’un sol club, el ”CLUB ALPÍ CATALÁ” 
fort i amb més incidència, tant esportiva com política. Tant 
és així que, en alguns moments, semblava que hi havia els 
muntanyencs del CEC i uns altres que “anaven amb motxilla per 
la muntanya.”  Després, amb els anys, la situació va millorar, ja 
que en ocasions escalàvem junts a Montserrat. 

• La Federació Catalana estava vinculada al Règim?
 (Joan) No tenia altre remei.
 (Jordi) Depenia de Madrid. 
 (Joan) A Francesc Martínez Massó se l’acusà de 

col·laboracionista, però no tenies altra opció. 
 (Jordi) El secretari de la Federació Catalana era del règim 

franquista. 
 (Jaume) Aquí, a Ca la Rossita, hi va haver un enfrontament 

amb gent de Falange.
 (Jordi) Al “Frente de Juventudes” hi havia una Secció de 

Muntanya i hi havia discussions que, normalment, s’acabaven 
malament.

 (Joan) Al GEDE, quatre arreplegats van suggerir, en l’època  de 
Josep Maria Rodés, que una vegada l’any podíem organitzar un 
acte seriós en que fóssim “gent normal” (el sopar del GEDE).

• Les vostres vies porten sempre el vostre cognom. Què 
penseu dels noms actuals de les vies?

 (Jordi) També les identificàvem pels grups d’escalada. Altres 
vegades, preval l’orientació geogràfica (cara Nord, Sud, el 
Cavall per davant…). I després la gent li donava un altre nom. 
Actualment, hi ha una altra generació i altres maneres de fer. 
L’important és identificar-les.

 (Jordi) En l’etapa en què l’Enric Pérez va ser president del 
GEDE, una de les feines que vam fer (jo era vicepresident) va 
ser dedicar-nos a fer un fitxer. Vam crear unes fitxes i anàvem 
demanant a tothom que ressenyés les vies que feia. 

 (Joan) Estan a dalt, encara.
 (Jordi) Els dèiem que, quan hi anessin els dimarts, fessin 

un dibuix que després va fer possible les guies que avui 
formaran part dels homenatges (a Josep M. Rodés i Ferran 
Labraña.) que es faran als membres del Grup Cavall Bernat. No 
hi havia ressenyes i la majoria de noms eren orientatius. 

 Més tard, jo diria que van ser Anglada-Guillamón i Anglada-
Cerdà que van popularitzar les cares sud de Montserrat. 
Nosaltres els vam anar seguint.

Cim de la Llastra

En Jaume i en Jordi a Monistrol de Montserrat, 2022
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• I després va venir el pas cap a noms i expressions 
lliures, sovint discutides.

 (Jordi) Jo no ho vaig viure.
 (Joan) Això ja és més propi de la meva generació.
 (Jordi) Cada generació vol trencar el motlle de 

l’anterior. En el nostre cas, nosaltres no teníem 
gaire accés a la generació més gran que nosaltres 
del Club. Ells s’estaven a la sala de juntes i els 
tractàvem de vostè (el Sr. Lázaro, Sr. Bairaguet, el 
Sr. Cervera, el Sr. Marcet, el Sr. Esquerda…). 

 Va ser una generació que va patir.

• Amb tot, compartíeu l’escalada. No suposava un 
motiu per acostar-vos?

 (Joan) Imperava el sentit de l’autoritat. Com en el 
tractament als pares. Hi havia aquell sostre que no 
convenia depassar. 

 (Jordi) Quan vaig entrar al Club, hi havia la Secció 
d’Estudis que es reunien a la taula de la llar de foc, 
al carrer Astúries. Jo no hi havia tingut mai una 
paraula. Anava directament al GEDE on trobava els 
qui coneixia. 

 (Jaume) Hi havia un grup del GEDE que es reunia a 
la terrassa i parlaven de política, de separatisme.

 (Jordi) Eren més evidents els dos vessants de 
l’excursionisme: el cultural (Secció d’Estudis, Secció 
de Fotografia) que no eren gaire partidaris de l’esport 
i l’esportiu. A les assemblees, sort que hi havia socis 
(J. Cervera, J. Lázaro…) que estaven a favor de tots 
dos aspectes de la muntanya. Això també passava 
a altres clubs. Cadascú anava a la seva.

• No era, doncs, tan romàntic com pugui semblar, el 
món muntanya.

 (Joan) Els escaladors sempre havien estat els 
pàries del Club i ells eren homes de coneixement 
(filòlegs, arqueòlegs…).

• Aquesta diferència també hi era en les altres 
seccions esportives (espeleologia, muntanya, 
acampada…) o era tan sols amb els escaladors?

 (Jordi) Hi era igual. Uns eren gent benestant i els 
altres més humils. Això dificultava la relació. Uns 
eren molt joves i els altres eren més grans, molts 
ja amb família.

 En algun moment, en l’àmbit de l’excursionisme, 
s’havia plantejat separar l’aspecte esportiu del 
cultural. 

 (Joan) Ens hem anat fent un lloc. Fins i tot, en 
l’expressió verbal hi havia diferències. Recordo 
una anècdota, vinculada a problemes que van 

sorgir al voltant de l’expedició a l’Alpamayo, en què 
Cèsar Comas va dir “s’han pixat a sobre la gent del 
GEDE” i, des de la Junta Directiva, van respondre 
“sí, s’han fet pipí”. Alguns socis del GEDE, van 
protestar i van dir que era el mateix. Uns utilitzaven 
paraules fines i els escaladors eren més directes, 
de paraules més planeres i, sovint, rudes. 

 La conversa és més que amena i fluïda. Han quedat 
moltes anècdotes i curiositats al tinter, però en 
Jaume, en Jordi i en Joan ens han delitat amb un 
tastet del que van ser uns anys joves, tant per la 
seva joventut com pel que foren les primeres 
traces d’una passió que ha continuat i que tot ens 
fa creure que té llarga vida, l’anhel per buscar 
itineraris perpendiculars al pla més quotidià.

• Si us demano que, amb una paraula o idea, em 
digueu amb què us quedaríeu dels reptes en 
comú, què recordeu d’aquell any tan intens de 
convivència, què se us acut?

 (Jordi) Vam donar una empenta important al GEDE. 
Tantes ascensions (El Tozal, el Mallo Firé, directes a 
Agulles, etc.) van crear un nivell. 

 En Jaume, més que quedar-se amb una idea, ens 
mostra records aïllats i evoca el temps que ha 
quedat enrere...

S’ha fet l’hora de marxar cap a l’acte de benvinguda 
i dinar del Grup Cavall Bernat on, tant en Jaume com 
en Jordi rebran l’homenatge ben merescut per la seva 
trajectòria. És, doncs, el moment, d’interrompre aques-
ta conversa tendra, càlida, en què hem participat tots 
els qui érem a la taula i d’acompanyar-los a la Festa. La 
seva il·lusió i l’afany de mirar sempre amunt ha estat i 
és un estímul per a molts dels qui els seguim la petja.

A reveure.

J. Colomer, M. Guasch i J. Mas al CEG
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Des de fa més de 40 anys a la Vila. 
A LA MUNTANYA VES-HI PREPARAT

El farell, dalt del Pic de la Tartera. Foto: Joan Alarcón 




