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TOT RESCATANT EN LARRY:

Una trobada inesperada al mig del no-res
Som al Parc Nacional Canyonlands, als
deserts de l’altiplà del Colorado, a l’estat
d’Utah (U.S.A.). Aquí, al bell mig del nores, s’uneixen el riu Colorado i un dels seus
afluents més importants, el riu Green. La
confluència es troba a una alçada de 1.175
metres sobre el nivell del mar. Els terrenys
circumdants s’enfilen en relleixos fins a la
ratlla dels 2.000 metres. Per sobre, encara es poden trobar cims aïllats que arriben
quasi als 2.500 metres, que dominen com
torres de guaita els canyons profundíssims.
L’aridesa del lloc és brutal. La vegetació,
escassíssima, s’aferra a les roques desesperadament. El clima és absolutament extrem, amb grans variacions de temperatura
entre el dia i la nit, i entre l’estiu i l’hivern.
Ara, a finals de setembre, sota un sol inclement, aquests sequerals arriben a un estat
d’extenuació extrema.
Fa dies que voltem per aquests rodals.
Vistes les dimensions dels parcs nacionals
més grans que hem visitat, els mal comptats 1.400 km² de Canyonlands poden
semblar una cosa discreta. El problema és
que només hi ha un parell de carreteres
que s’hi endinsen, i encara no massa. Hi
ha pistes forestals, això sí, però es veu que
estan en condicions força precàries. Amb
ganes, es poden fer algunes caminades per
fer-se una idea aproximada de quina mena
de país és aquest.
No s’hi valen bromes, però. Els rangers recomanen estudiar els itineraris, anar ben
equipats, saber orientar-se, portar pel cap
baix quatre litres d’aigua per persona i dia,
reposar sovint, protegir-se de la calor i, a
més, estar atents a la possibilitat d’una to2 Centre Excursionista de Banyoles

pada inesperada amb un puma… Déu n’hi
do!
A la zona sud-est del parc hi ha un sector
que ens fa peça. Es diu The Needles (Les
Agulles). Imagineu-vos la muntanya de
Montserrat ajaçada al mig d’un desert de
proporcions inabastables, sense cap mena
de lloc habitat a la vista. Doncs això és el
que volem explorar. Tenim tot un matí per
endavant i ens sembla que l’itinerari no serà
difícil ni massa llarg. Portem quatre coses
per menjar i una bona provisió de líquid.
Deixem el cotxe en un aparcament al final
de la carretera pavimentada. Ens equipem:
barrets, ulleres de sol, una espessa capa
de crema a la pell, bon calçat, mapes, brúixola, càmeres fotogràfiques i, apa, som-hi.
Trobem molt poca gent: els ianquis no
s’allunyen massa del cotxe. El camí va fent
giragonses entre un laberint de roques,
barrancs i penya-segats. Quatre arbres de
tant en tant: baixos i rabassuts juniperus i
una varietat de pi pinyer. A part d’això poca
cosa més, algunes herbes i matolls ressecs.
Des que ens hem anat allunyant de l’inici del caminet, ens hem anat topant amb
menys excursionistes. Al cap d’una bona
estona ja no es veu ni una ànima.
El paisatge és corprenedor. La varietat de
colors dels cingles, sota la llum transparent
d’aquest sol enlluernador, és d’una bellesa
sublim. La sensació de solitud i allunyament és total.
Ens anem acostant al sector de les famoses
agulles de roca. Les veiem al fons: semblen
a prop, però aquí, amb aquest aire tan diàfan, les distàncies són equívoques.

Travessem una mena de colladeta poc
destacada. A partir d’aquí el camí davalla
cap a unes fondalades intrincadíssimes.
Cal baixar per una mena de passadís entre
dues parets de roca verticals. No és difícil,
però fa una impressió estranya endinsar-se
entre els penya-segats, que en alguns llocs
són tan acostats que hi vas fregant amb els
colzes.
Sentim una veu que ens crida des de més
amunt: és una dona, enfilada dalt d’un ressalt de roca. No l’entenem: ens deu estar
saludant (la poca gent que hem trobat fins
ara ens ha saludat sense excepció amb un
contundent Hi!!! o Hello!!!). Tornem la salutació i la dona mou els braços com exclamant-se o indicant-nos que ens afanyem,
no ho sabem ben bé.
Emprenem el descens sense comprendre
res i quan arribem al fons del pas entre les
roques, ens trobem amb la sorpresa inesperada, motiu de les seves exclamacions:
ajaçat a terra hi ha un cos humà, i al seu
costat un altre excursionista dempeus que
ens fa gestos reclamant-nos ajuda.
És un accident, això és evident, i ens hi afanyem. El cos estirat a terra amb prou feines
es belluga, i es veu molta sang per tot arreu. L’home que està dret ens comença a
donar explicacions: li hem de demanar que
parli a poc a poc, per entendre’ns millor.
Pel que sembla, la d’allà dalt és la seva
dona, i s’havia enfilat en un lloc prominent
per mirar de telefonar amb el seu mòbil.
Acaben de trobar, fa escassos minuts, l’excursionista accidentat, i volien demanar
ajut urgent. Però en aquestes solituds els
telèfons no funcionen: no hi ha una trista
antena en centenars de quilòmetres quadrats. La dona, vist el fracàs, es reuneix
amb nosaltres, que ens disculpem per no
haver-la entès abans.

L’accidentat no es mou, però respira… ja
és molt!
Amb molta cura el posem cara enlaire: s’ha
fet un trenc impressionant al front, un tall
net amb les roques cantelludes. Tot el rostre és sang mig resseca. Els braços i cames plens de pelats, bruts de sorra. El cos
li bull. Què deu haver passat? I encara més:
quanta estona fa que l’home està semiinconscient? I no hi ha ningú més… anava
tot sol?
De moment s’han de fer les primeres cures.
Sort de la farmaciola que sempre portem a
la motxilla. Primer netejar les ferides amb
aigua. Per fortuna les de cames i braços
són superficials. La del front és una altra
història: es pot veure l’os. Netegem i desinfectem amb cura. Observem que ha rebut
un fort cop a la clavícula esquerra: es veu
com enfonsada. Mentrestant l’altre home
estripa una samarreta, la remulla amb aigua i li embolcalla el coll, pel damunt del
pit i les espatlles: el cos està massa calent
i cal que es refresqui com sigui. Encara bo
que aquí les parets de roca fan una mica
d’ombra.
El ferit comença a reaccionar i mastega
unes paraules no massa entenedores.
Mentre li embenem el cap, procurem fer-li
beure aigua a glopades. Deu estar assedegat, n’estem convençuts. Ara ja estem més
tranquils, veient que a poc a poc es va reviscolant.
Quan ja pot parlar amb més coherència,
ens confirma la sospita: anava tot sol. Quina imprudència, en un indret tan deixat de
la mà de Déu.
L’home no recorda què li ha passat, ni
quanta estona ha estat sense sentit. Es diu
Larry i viu a Albuquerque (Nou Mèxic). Els
que l’han trobat, un home i una dona ja juNúm. 438 3

bilats, són de Santa Fe.
Ara ens plantegem com ho farem per treure
en Larry d’aquí i per demanar ajut. Ni pensaments de portar-lo a coll, seria un esforç
sobrehumà sota aquest sol de justícia i en
un terreny tan accidentat. A més no ens
volem encantar massa aquí mateix: hi ha
sang empastifant les roques per on l’home
ha caigut… i els pumes tenen el nas molt fí!
Sentim unes veus: gent! Són dos excursionistes que vénen en sentit contrari. Els
expliquem la situació i s’ofereixen a tornar
ben de pressa cap al seu cotxe per anar a
avisar els rangers.
Nosaltres, mentrestant, provarem de fer caminar en Larry i anar reculant pel mateix
camí per guanyar temps. Cal tenir ben present que estem a unes dues hores llargues
de l’aparcament.
Posem l’operació en marxa. El primer intent de posar en Larry dempeus és inútil,
se li pleguen les cames. A la segona, ens en
sortim. Sembla que podrà caminar a poc
a poc. Respira molt malament i es cansa
cada pocs minuts. Anem reposant a les escasses ombres que es troben, i l’obliguem
a veure tot el líquid que li ve de gust (ens
n’estem quedant sense, però li reservem tot
per a ell).
És una marxa esgotadora, amb en Larry repenjant-se alternativament en cadascun de
nosaltres, i vigilant que no empassegui.

Dimarts a dijous
de 9.30 a 13h i de 15 a 19h

Finalment, al cap d’una bona hora de camí,
arribem a una mena de balma ombrejada
sota una cinglera molt alta. Aquí farem
una bona aturada. Bevem glopets d’aigua
i mengem una fruita.
Ens criden! És un ranger ! Per sorpresa nostra ha vingut a peu: porta una bona provisió
d’aigua i una emissora. És el primer que
han pogut localitzar els altres excursionistes que han passat al davant. Es fa càrrec
de la situació i ens explica que arribaran
reforços.
Passaran encara més de tres quarts d’hora
fins que vingui una ranger metgessa, a peu,
carregada amb una motxilla immensa que
sembla un armari, i que conté tota mena de
material sanitari. Ella atendrà més professionalment l’accidentat, mentre nosaltres
fem l’informe amb el seu company. Ens
demana els noms: sembla que el parc nacional publica una revista cada temporada
i hi sortirem citats com els herois del mes
de setembre!
Ens demanen educadament que marxem,
que ja no fem falta aquí. Abans de marxar,
com aquell qui no vol la cosa, els preguntem com trauran en Larry. Resposta: oi que
ha caminat fins aquí…? Doncs… imagineuvos-ho.
Joan Surroca

Tiquet jove - 20%

Divendres
de 9.30 a 19h
Dissabte
de 9 a 17h
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Memòria
No és per falta de memòria, és per falta d’atenció. Estava pendent d’estranyes
cavil·lacions, no escoltava gaire i no apuntava res. Com que tampoc vaig recollir
cap pedra, cap mata de farigola, cap flor
d’ametller, cap tros de metralla, cap os, ni
res que ara em pogués servir d’inspiració...
Pensava que potser una copeta de mistela
i un pastisset de cabell d’àngel... però no.
No he pogut fer una ressenya “normal” i un
itinerari de la sortida “Escenaris de la batalla de l’Ebre”, els dies 27-28 de febrer. Ens
ho farà en Xari, que sempre està al cas, al
final d’aquest escrit. Això és només el recull
d’un grapat de sensacions, molt subjectives, viscudes aquell cap de setmana tan
intens.
El dissabte, després d’un viatge plàcid i
una rebuda amistosa, començàvem el recorregut a migdia al celler modernista d’El

Visita al poble vell de Corbera d’Ebre

Pinell de Brai; l’acabàvem al forn de llenya
del Forn de Baix, a La Fatarella, ja vespre,
en un ambient molt casolà. Entre una i
altra visita, tot va ser guerra i destrucció:
les cases caigudes d’El Pinell, el poble vell
de Corbera, el centre d’interpretació de la
Batalla de l’Ebre a Corbera, el memorial de
Les Camposines, les trinxeres de les Devees. No seria apropiat dir que el temps no
va acompanyar: fred i núvol, amb boira
molt espessa al final de la tarda, un clima
adequat als estats d’ànim que es generen
en aquest entorn. Amb una guia coneixedora del lloc i de la història, com l’Antònia
Serres, amb el que vèiem, amb el que ens
explicaven, no va costar gaire entendre que
en una guerra, per una població civil, ser
front de batalla és doble desgràcia.
La xerrada abans de sopar amb el Sr. Francesc Gironès, de La Fatarella, deixa sensa-
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cions molt semblants. L’home té vuitantaquatre anys, les marques de la guerra ben
visibles a la cara i al cos, i una bona memòria. Han passat més de setanta anys dels
“fets de La Fatarella”, trenta-quatre morts
inútils de republicans contra republicans,
misèria contra pobresa. De tan bé que ens
ho vol explicar, el conjunt queda una mica
confós, però el testimoniatge és entranyable, i li estem molt agraïts perquè sabem
que encara no és fàcil parlar-ne. Una cosa
em queda ben clara: les persones del poble i rodalies que van participar en tot allò,
per a ell i per a la resta del poble, tenen
una cara i un nom; si ell és de Ca Topes,
els altres són de Ca.... Que difícil havia i ha
de ser encara conviure amb ells, amb els
seus fills, amb els seus néts... coincidint a
missa, als aplecs i festes populars, en un
casament o comunió, en una passejada pel
carrer, a la feina o al tros... Ja ho sé que
cada poble té la seva història similar, però
al front, un altre cop, plovia sobre mullat.
Diumenge, millor temps, vent i cel força
clar. Bon dia per caminar. Sobre la cresta
de Cavalls, en un moment íntim d’aquells
que tenen les excursions quan et quedes
sol entre grups avançats i ressagats, pensava en l’avi que mai vaig conèixer. El vam
perdre a la guerra, no sabem del cert on,
quan, ni com. “Potser va ser en aquestes
trinxeres que trepitjo”, em deia. “Va tenir
temps i ganes d’admirar aquest immens
paisatge? A la dreta, just a sota, el barranc
de Cavalls i El Pinell, més enllà s’intueixen
les giragonses del riu i bona part de la Ribera d’Ebre, per damunt la serra de Cardó,
al darrere Llaveria, més enllà el Montsant;
encara a la dreta, però més lluny cap al
sud, el Baix Ebre, l’Ebre, Tortosa, el Delta,
el Montsià, el mar que brilla; a l’esquena,
Pàndols en primer pla, i al darrere els Ports,
immensos, amb el Caro al capdamunt; a
6 Centre Excursionista de Banyoles

l’esquerra, bona part de la Terra Alta, Corbera a sota mateix, Gandesa una mica més
enllà, els turons de Vilauba dels Arcs i La
Fatarella més amunt, el Priorat, i a l’horitzó
els Pirineus... sí els Pirineus nevats!”. M’ho
imaginava en blanc i negre, sense molins
de vent, ni la central d’Ascó, ni tantes carreteres i civilització,.... “No. Segurament,
més que apreciar, va odiar intensament
aquesta bellesa, amb tota aquella infanteria, artilleria i aviació mortal enemiga voltant
per aquí dalt, qui li podria retreure?”
Una cova excavada al mateix caire de la
serra, més grossa i profunda que les altres.
Diuen que va ser un hospital de campanya.
Des d’aquí dalt s’entreveu l’Ebre a pocs
quilòmetres, i a sota mateix Gandesa, tan a
prop i mai no hi van arribar. Quina frustració
i que desesperats devien estar! I la calor, i el
vent, i el fred, i la por... Veus i sents la desproporció evident entre el terreny guanyat i
els sacrificis fets. Mai com en aquells moments he tingut la sensació de ser un dels
perdedors... vaig perdre l’avi, la batalla, la
guerra, la postguerra, la transició, i sento
que també vaig perdent en aquesta democràcia. Deu ser això la memòria històrica?
“Barridos los rojos de Santa Magdalena”,
deia el titular d’un diari exposat al museu
de Corbera. Santa Magdalena és la típica
ermita sense un atractiu especial per la
seva arquitectura, però molt venerada per
la gent del voltant, i estratègicament ben situada sobre la serra de Pàndols. Una mica
més amunt hi ha la Punta Alta, la cota 705,
amb el monument a “la quina del biberó”.
Un altre lloc per a la memòria i una altra vista immensa, aquest cop molt enfocada cap
al Baix Ebre, els Ports en la seva grandesa,
la muntanya de Santa Bàrbara i Horta de
Sant Joan. És una bona talaia (actualment
pels forestals), per això fou un objectiu tan
cobejat, diuen que en un dia de batalla va

Niu d’ametralladores a la serra de Cavalls

canviar sis cops de bàndol, segur que era
un lloc perillós. Els estralls d’una tempesta
recent de vent i neu sobre els pins semblen
voler recordar aquells temps.
La tarda ens regala amb un d’aquells sols
caients que té aquella terra, un sol que ressalta els relleus i fa brillar Lo Pinell de Brai,
un sol que retalla les ombres d’oliveres i
ametllers a mig florir, un sol que s’apaga
de sobte, com si tingués interruptor, just
quan arribem al poble. Aquella gent no té
costum d’acabar l’excursió cantant l’Hora
dels Adéus, s’ho miren de lluny o participen encuriosits i divertits. La foto de grup
ja s’ha fet fa hores, abans de sortir, aquí
mateix. Però la imatge que recordarem per
temps és la de la rotllana de cantaires davant l’ajuntament del poble.
L’Antònia, seriosa, amena i clara. Les seves
explicacions van ser del tot entenedores. I
sobretot ens va transmetre la seva passió
per la història de la guerra al seu poble.
L’Eleuteri va ser el nostre guia d’excursió a
peu. Enraonador de primera categoria, excursionista veterà i bon coneixedor de les
muntanyes tarragonines. A cada pas en tenia una per explicar, inesgotable, xalat i engrescador, bon company de camí. I la seva
família, la Marta i i en Xavi, un punt brillant de joventut. Ells i els amics, la gent de
Lo Pinell.... Internet, ja ho sabem, ofereix
moltes possibilitats. Però haver concertat
aquesta mena de “cita a cegues” i que hagi
sortit tan bé.... Quina sort!! No podem tenir

més que paraules d’agraïment per l’acollida
i el tracte rebuts. I un desig: que això no
s’acabi aquí.
Hem xalat de valent i ara “nam” cap a Banyoles, que es fa tard....
Josep Casals i Micaló

Itinerari realitzat: lo Pinell de Brai (ajuntament) - les Basses - lo camp de Borràs barranc de Cavalls - Les Llobes de Suano
- font de Cavalls - lo Pas Ample - la creu de
Cavalls (659m) - serra de Cavalls - barranc
de Corbera - pont de Corbera - Vall Closa
- racó del Tort - barranc de Pàndols - coll
de la Salve - Santa Magdalena - la Punta
Alta (705m) - Santa Magdalena - coll de
la Salve - camí de la Romeria - barranc de
Pàndols - lo Pinell de Brai. Hores efectives :
5 hores 30 min. Recorregut 18 km. Desnivell acumulat de pujada: uns 1000m. Totes
aquestes xifres són aproximades.

Distribució i venda al major
de material elèctric i d’il·luminació
C/ Sant Andreu, 154
17846 MATA-PORQUERES (GIRONA)
Tel 972 58 12 14 Fax 972 58 14 12
E-mail: info@mapelsl.com
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Tres dies a la Terra Alta
Hi ha un altre lloc lluny de casa, un espai
abrupte prop del mar, cap al sud, terra enllà, on el paisatge et rep amb plecs amables, ple d’ametllers, de vinyes esquerpes
i d’oliveres pacients davant l’esdevenir del
temps. On les persones que hi viuen es repleguen en turonets enfilats de cases apilades, arraulides en carrers estrets de pedres
velles a fi de no destorbar l’harmonia del
paisatge que els acull. Gent amable, propera i senzilla com l´Eleuteri, la seva filla i
el gendre que ens acompanyaran improvisadament en l’excursió del diumenge.
Som en una contrada diferent pel garrotxí,
lluny dels seus cims, de les seves balmes i
clapisses, de les fagedes obagues. Enrere
queda el Bassegoda, la Muga i Sant Aniol.

Dissabte 5 de Desembre.
Les Valls i els Estrets
Avui ens hem llevat d’hora i, després d’un
llarg trajecte amb cotxe, hem travessat
l’Ebre per la presa de Flix, poble tristament
conegut per la problemàtica històrica de
l’acumulació de fangs radioactius en el
fons del seu embassament provinents de
l’empresa Erkimia. A pocs quilòmetres més
enllà, al marge esquerre de l’Ebre, veiem el
fum de la torre de refrigeració de la central
nuclear del poble d’Ascó, que últimament
està d’actualitat per la seva candidatura al
cementiri nuclear, altrament dit “magatzem
de residus”.
Hem deixat enrere la comarca de la Ribera d’Ebre, tristament maltractada, i entrem
a la Terra Alta per Corbera d’Ebre. A Gandesa, capital de la comarca, ha estat difícil
mantenir agrupats tots els vehicles en el
nus de carrerons per on hem passat. El pe8 Centre Excursionista de Banyoles

tit poble de Bot antecedeix Horta de Sant
Joan, bella vila situada dalt d’un puig on hi
farem estada durant el repòs de les nostres excursions. El respecte que té aquesta
gent cap a la seva terra ja se’ns manifesta
a les façanes de les cases de la Plaça de
Catalunya, enllaç de diferents carrers, on hi
pengen pancartes que diuen “el poble ja ha
decidit” fent esment a la pressió que reben
els estadants per part de les companyies
privades per la instal·lació d’enormes parcs
eòlics.
Des d’Horta i mirant cap a llevant, s’alcen
unes muntanyes de perfils desconeguts.
Formacions rocoses com muralles i torres
de guaita que vetllen per aquest territori
amenaçat constantment. Les Roques de
Benet ens donen la benvinguda als Ports.
És en el mirador de Salt de Sotorres que,
cansats de tantes hores de cotxe, sortim
enèrgicament a l’exterior, frisant per endinsar-nos en aquesta amalgama d’elements paisatgístics desconeguts als nostres
ulls.
Tot i que jugo amb avantatge. Tres setmanes abans ja vaig participar en
una de les expedicions preparatòries
d’aquests dies.
Les nostres cames resten preparades per
donar-los-hi el tret de sortida
d’aquesta marató de tres jornades que tenim per davant. Els ulls estan a l’aguait de
tot el que ha d’esdevenir. El nas s’afina per
recollir les olors que ha de percebre. Tan
sols queden deu minuts més de cotxe per
la pista de la Franqueta per arribar a l’aparcament dels Estrets, on començarem la pri-

mera excursió: les Valls i els Estrets.
El “tren pinxo de Banyoles”, carregat de
motxilles de tots colors, arria decidit a mig
matí. Travessem el riu dels Estrets i enfilem
per l’obaga pujant suaument cap al coll del
Xato. Un dia lluminós ens acompanya. En
el camí trobem algun pinetell tardorenc que
treu el cap del bell mig del fullatge. El murmuri de les converses i rialles es barreja
amb la sonoritat pausada del bosc. L’ascensió al coll es fa en un tres i no res. La davallada és de bon fer, gradual i agradable.
Si un dia assolellat d’hivern busquéssim un
espai arrecerat de tots els vents, on els nostres ulls poguessin esplaiar-se amb el verd
d’un prat i el blau del cel, on poguéssim
recollir l’apreciada escalfor del sol, no trobaríeu millor racó que les Valls. Quin bon
lloc per dinar! Són d’aquells moments que
desitjaries que el temps s’aturés. Voldries
arrelar-t’hi. El benestar és evident. Traspua
entusiasme en el grup.
Deixem aquest lloc encisador per marxar
nord-oest vora el Rivet de les Valls. A la
nostra esquerra, les restes del Mas de Bonzut. Un espai net de parets properes ens

envolta amb escultures ornamentals, forjades lentament per la natura, que convida a
embadocar-se i que hom aprofita per fotografiar. Em ve la imatge un plató de cinema d’un possible videoclip d’Antònia Font.
Des del cim d’aquestes parets ens guaiten,
subjectats d’un fil, els trabucaires moderns
amb barretines de plàstic blanc.
Marxem cap a la nostra dreta per remuntar
el Coll de la Creu. Deixem per uns moments
l’engorjat per trobar un espai més amable i
humà. Terra conreada, vestida d’ametllers.
Som al Mas Nou. Abans d’entrar als Estrets
d’Arnes i completar la circumval·lació, fruit
d’un caminar plaent i relaxat, el grup es
dissemina. Quatre reclams pastorals ens
reagrupa. Ara sí, tots junts, ens endinsem
als Estrets. Els nostres caps, en moviment
constant, avall per no ensopegar i amunt
per entreveure on s’acaben aquestes parets
i on comença el cel... i al mig per esquivar
la cabra salvatge que estava abeurant i que
en Zic va escometre.
Refets per aquesta bona acollida que els
Ports ens han ofert, aquest tast magistral,
ens dirigim cap a recés, cap a Horta de

Tot el grup davant de l’alberg “els Olivers” de l’Horta de Sant Joan
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Sant Joan, cap a l’Alberg “Els Olivets”.
Un cop hem descarregat les nostres pertinences, hem trobat el nostre jaç i ens hem
passat per aigua, passejarem pel centre de
la vila.
El sopar no ha fet desmerèixer les vivències del dia. És en aquest moment que
sorgeixen les complicitats. La taula ens
encara amb els companys i ens convida a
compartir els records. Comentaris, acudits
i converses acompanyades amb un vi de
la terra fan néixer espontàniament rialles i
cants d’alegria.

Diumenge 6 de Desembre.
Carrer Ample - l’Espina Roques de Benet
Ens hem llevat d’hora. Encara és llostre.
El dia s’alça lentament i els primers raigs
planers d’un sol diligent s’endinsen per les
finestres de l’alberg cap a l’interior del menjador. L’esmorzar és bo i abundós. Motxilles
per tot arreu, preparatius per la nova jornada que comença, aigua per a les cantimplores, botes ben collades, abrigalls que
sortiran i entraran de les motxilles o que
simplement quedaran penjats a l’esquena
de l’excursionista.

però,hem passat per una antiga marbrera
en desús, arranjada per visitar-la. El caminar es fa incòmode. Un munt de pedres disperses ens entrebanquen. L’esbart
dansaire fa canvis de ritme. Amb salts i
passos de moviment ample, travessem
enxubats l’Estret de Palanquetes. Un bon
lloc per una ensarronada de l’enemic. La
colla s’atura a esmorzar a prop dels Pins
de Fenassar, únics estadants impossibles
d’un espai esquerp. El difícil assentament
en aquest paratge determina una distribució anàrquica del grup. Les nostres natges
es lamenten dels coixins que els hem triat.
Un món abrupte ens espera quatre passes
més endavant. De cop, ens envolten murs
calcaris d’estrats paral·lels, plegats per forces gegantines que decoren l’estança amb
un entapissat a ralles.
El camí ens eleva a les Rases de Maraco.
Un espai obert que ens mostra el que fins
ara els Ports ens han negat: el mar. Davant
nostre i en una panoràmica espectacular, el
Delta de l’Ebre s’obre al Mediterrani. Terra
fèrtil que el riu ha aportat en el decurs del
temps i que l’home ha conreat.

Iniciem la caminada a l’Àrea Recreativa La
Franqueta. Avui som més colla. Tenim uns
convidats de luxe. Ens acompanyen l’Eleuteri, la seva filla i el gendre, gent del país.
Ara, aquest territori ja ens és més familiar. Si el dia d’ahir va servir per escalfar els
motors, aquesta vegada provarem la seva
resistència. Ens espera una excursió llarga
amb sorpresa final. Un “cum laude” en organització ens situarà al final del dia en el
lloc adient.

La Punta de l’Espina (1181mts.) és el sostre de l’excursió d’avui. Allunyades i en sentit oposat al mar, es veuen les esquenes de
les Roques de Benet, referència del nostre
destí. S’acosta l’hora del dinar. L’estómac
reclama. Hi ha temptatives de dissidència,
però el patró es reafirma: el lloc escollit
és Muntanyola! La tripulació obeeix. És el
moment de reparar el meu oblit passat: un
cargol fossilitzat resta pacient en el lloc on
en el vaig deixar tres setmanes abans, un
transport per encàrrec que avui podré restituir. El cant de l’enyor d’un amor passatger
d’en Zic amenitza l’àpat arrecerat .

Ens endinsem en el Barranc del Carrer
Ample seguint la llera del Riu Sec. Abans,

Un camí de baixada prou dret ens portarà als Bassis de Muntayola i ens situarà al
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peu de pista. Es el moment de les converses plurals que ompliran l’amplària de la
via. En el Coll de Triador alguns abanderats
ensumen el corriol que marxa per la dreta.
Deixem la pista per l’estretor d’un camí poc
fresat que obliga a l’obediència monacal.

La festa es trasllada a l’alberg. Safates plenes d’arròs integral amb tomata. Tongades
d’escarxofes fregides ompliran els nostres
plats. Acompanyarà el sopar un bon vi
blanc del país i un de negre que tindrà el
seu caràcter.

La Punta de la Creueta ens sorprèn. La
llum de tarda transforma el paisatge. Les
Roques de Benet, presents ja a primer
terme, es vesteixen amb mantells de seda
vermells. Princeses atrapades d’un passat
resten impacients a l’espera de “xicots i fadrines” que, provinents de terres llunyanes
i durant les acaballes del dia, els hi desfacin l’encanteri. Però, podrem ser puntuals
a la nostra cita...?

Dilluns 7 de Desembre. Punta
de l’Aigua-Montsagre d’Horta

Arribem al Coll de Botana rossolant i esquivant alguna pedra traïdora que, espantada
del trontoll de la tropa, es desprèn perillosament. Un pi esvelt ens contempla en passar des del cim d’una roca erosionada que
li fa de test.
En quinze minuts som al Coll de Membrado. L’Eleuteri ens adverteix que hem de
ser curosos en aquest proper tram. No hi
ha dificultat, però hem d’extremar les precaucions. No és gaire bon moment per ensopegar, a la nostra dreta no hi tenim cap
emparament.
Per fi, ens presentem davant les Roques de
Benet. Resten uns cent metres de desnivell
per arribar al cim. Una petita davallada per
tot seguit remuntar la canal, un últim esforç
que serà recompensat àmpliament. I així,
tots plegats emocionats anem assolint el
cim de lo Castell (1016m.), el punt més alt,
en un crepuscle que corona un dia rodó.
El sol ja busca resguard i nosaltres darrere
seu l’hem pogut encalçar. Pinzellades de
colors omplen l`horitzó fins a l’arribada de
la nit.

El sol ens somriu llevant-se lluminós, sense
obstacles que l’embolcallin. Desitgem una
bona jornada al parell de ciclistes banyolins que enfeinats ajusten els seus cavalls
mecànics. Avui hem de marxar més cap al
nord, per assolir la Punta de l’Aigua, muntanya rocosa que destaca des de la llunyania pel bosquet que li resta al damunt del
seu cap. Fem l’aproximació amb els cotxes
per una pista forestal que s’endinsa amb ziga-zagues a l’interior d’un bosc assolat per
un incendi aquest estiu passat i del qual,
a causa un fatídic desenllaç, encara se’n
parla. El negre del dol s’oposa a la blancor
de les pedres. Tot i així, un bri verd d’arboç
rebrota al bell mig de la desolació.
Aparquem els cotxes a les Planes de Reguers i enfilem pel barranc de Cubars. Per
un camí centenari seguim les taques de sang
d’un senglar que ha estat transportat pels
seus executors. La vegetació canvia quan,
passat el coll de la Barca, ens apropem a
l’Estret de Boter. Trobem les restes d’una
cacera sense gaires escrúpols. Esmorzem
en un prat assolellat sota uns ametllers que
han quedat oblidats i desvalguts, presenciant impotents com desapareixien els últims estadants dels masos, ara ja ruïnosos,
de Capellà i de Fandos. L’aproximació a la
nostra fita es fa en un caminar agradable
amb successió de vaivens i giravoltes. El
camí remunta pel mas de les Crevetes de
Lloà i Vacarisses. Mirant cap a ponent s’entreveuen núvols amb cortines d’aigua que
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s’aproximen indecisos cap a nosaltres. Ens
arriben les primeres espurnes. El sol que
fins ara ens havia estat sempre lleial, defuig
de nosaltres. Capelines i paravents sorgeixen del fons de les motxilles en un collet a
pocs metres del cim. La Punta de l’Aigua fa
honor al seu nom. Una terrassa amb jardí
que s’omplirà de convidats meravellats pel
paisatge que es desplega davant seu. Un
bon lloc per dinar-hi si no fos per una pluja
testimonial i un fred menut que ens vol fer
companyia. Baixem a parar taula al coll de
la Gilaberta, arraulits sota uns pins protectors. Cants tribals amenitzaran les postres i
allunyaran els núvols. El sol s’aixeca de nou
al cim dels nostres caps. La tarda promet.
Deixem enrere el coll d’Atans i la font de
Montsagre per arribar al pla de Ravanals.
Un altre espectacle geològic se’ns mostra
davant nostra. Una talaia, un pla obert que
cau sobtadament en vertical. Als nostres
peus, la negror que ha deixat el foc, la
Muntanya de Santa Bàrbara i Horta de Sant
Joan. La tarda defuig i el vertigen s’arrapa.
Per on podrem passar per davallar aquests
450 metres? A cop d’ull sembla una mis-
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sió impossible. Només un coneixedor del
terreny pot trobar el Baixador d’en Valero.
La cuca es mou lentament per un escaler
que mareja, assegurant cada pas. No fos
cas que rodolés alguna pedra. Travessem
el bosc cremat per retrobar-nos en un pla,
prop del Mas Andill. És en aquest moment
quan el notable vocal, en un llenguatge
narratiu que ens atrau, desfila lentament
tot un cabdell d’històries passades amb la
intenció d’aconseguir finalment que la veu
poderosa del nostre tenor, en Joan de Mata,
entoni una ranxera: “la triste historia de un
ranchero enamorado al que llamaban Juan
Charrasqueado”...
I així, en el declinar del dia, quan el sol
s’agafa a l’horitzó i les últimes ombres del
dia s’allarguen, caminem atents al cant
emotiu d’en Joan. Són les últimes petjades
que fem als Ports, aquesta terra que ens ha
captivat...
Un vel vermell i daurat s’afebleix poc a poc.
Arriba la foscor de la nit. És l’hora de l’acomiat i de tornar a casa.
Narcís Puigvert i Codina

Atalaiant la Terra Alta des del Montsagre d’Horta.

Excursió al Bassegoda
Érem a la vora de Can Gustí de Riu. L’excursió s’acabava. Anava amb en Xari, en
Joan i d’altres companys. Feia poc que el
sol s’havia amagat. Parlàvem de les festes
de Nadal i d’excursions futures. En Xari
em va encarregar l’escrit de l’excursió per
al Butlletí. Li ho vaig agrair. Em vaig sentir
honorat que m’hagués donat aquesta oportunitat. Tanmateix sé que el llistó de redactors d’excursions és alt i de gran qualitat.
És la primera vegada que ho faig. Per a mi
és tot un repte. També és un parèntesi que
m’ajuda a desconnectar de tots els meus
escrits quotidians, en els quals empro un
llenguatge formalista, aliè a les vivències
personals o a qualsevol espurna d’imaginació. No és el moment de donar-hi més
voltes. Explicaré el meu relat no des d’una
descripció minuciosa d’esdeveniments, paratges, masos, ermites, pobles i muntanyes
sinó d’una forma accessible i planera del
descobriment d’un racó de món de l’Alta
Garrotxa, proper però mai conegut del tot
per a nosaltres.
L’excursió al Bassegoda feia alguns mesos
que estava anunciada al Butlletí del Centre
Excursionista de Banyoles. Ho sabia prou
bé. Era una de les meves fites des de feia
temps, però per motius diversos o no sortia
l’ocasió o no l’acabava de concretar. La sortida de dos dies consistia en una caminada
de nit, amb bivac inclòs, al Puig de Bassegoda. També hi portaríem el Pessebre
elaborat pel taller de ceràmica del nostre
Centre. El segon dia hi hauria una excursió
per aquells verals propers. L’oferta era prou
atractiva per no deixar-la escapar de les
meves mans si no em sorgia cap imprevist.
Durant tota aquella setmana de mitjans de

desembre de l’any passat només sentia dir
per la televisió i per comentaris de familiars i
amics que les temperatures baixarien molt.
A més, la previsió meteorològica era que el
dia 20 de desembre faria la nit més freda
de l’any, amb temperatures al voltant de
deu graus sota zero. Per tant, havia d’anar
proveït de material d’alta muntanya, és a
dir, de guants, sac de baixes temperatures,
funda, plàstics protectors, frontal, etc. No
tenia experiència en bivacs, però gràcies
els consells d’en Xari i la Dolors Hugas vaig
poder anar ben equipat. No hi hauria cap
més contratemps sinó fer la motxilla i ser a
dos quarts de set del dissabte al “Xampinyó”. Així va ser.
Quan vaig arribar al Supermercat ja era
fosc, com qualsevol altre dia de tardor. Passada mitja hora, quan tots els companys ja
havien arribat i comprat, vàrem anar cap
a Montagut. Aquesta vegada vaig portar el
meu vehicle, amb la companyia d’en Toni i
la Margret, dos amics coneixedors de l’Alta
Garrotxa. Quan arribàrem a Montagut vàrem fer el toc a Ca la Nita, com ja és tradició
sempre que anem per aquelles contrades
a fer excursions o “Podallades”. Després
d’una petita parada per saludar uns companys que passaven la nit en unes tendes
instal·lades a la Plana de Riu, vàrem arribar a Can Gustí, situat en un indret apartat,
envoltat de boscos d’alzinars, pins i castanyers, però que la foscor ens impedí contemplar la bellesa d’aquell paisatge.
Tot seguit entràrem a la casa. Feia fred. La
temperatura anava baixant considerablement, però això no desencoratjaria ni cap
dels meus companys ni a mi per fer l’ascensió al Bassegoda. Era l’hora de sopar.
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Pessebre a dalt de Bassegoda. Peça realitzada al
taller de Ceràmica del Centre.

Un cop dins del sac no vaig passar gaire
fred tret de les mans. Vaig haver-me de posar els guants aviat. La màrfega m’ajudava
a esmorteir la duresa del terra. Abans de
poder dormir vaig tenir l’encert de guardar
dins del sac la màquina de fer fotos i les
piles. De no haver-ho fet se m’haurien descarregat totes i no hauria pogut fer les fotografies tan desitjades d’aquells paisatges.
Finalment, amb més pena que glòria, vaig
poder dormir a estones. L’experiència pagava la pena. Sabia que no me’n penediria.
El menjador no era calent, però sí gran i
acollidor. La taula ja estava parada. Aviat ens serviren el brou. Després portaren
l’amanida, el pollastre i les botifarres. De
postres hi havia grana, coca i xocolata. En
resum, un sopar complert altament calòric. Després d’una llarga estona de xerrada
amb els companys ens acomiadarem. Ja
era més de mitjanit. Obrirem els frontals.
Seguirem un camí per dins d’un bosc, sempre ben assenyalat. Arribarem a l’ermita de
Les Agulles. Pararem per primer cop després d’uns tres quarts d’hora de caminada.
Ens traurem roba. Continuarem la marxa.
El camí cada cop serà més costerut i pedregós. Aviat arribarem a una tartera que
més tard ens portaria per la carena del
Bassegoda, el caire de Comadells. Tot i
ser fosc vàrem començar a albirar llums.
Cada cop estàvem més amunt. Va haverhi la grimpada final. Ja havíem fet el cim
del Bassegoda, després de dues hores de
pujada forta i sense concessions. La vista
nocturna era espectacular. Però en aquells
moments allà dalt feia una fred que entrava
fins al moll de l’os. Gairebé només hi havia
temps per parar el sac de dormir, canviar-te
la roba i tapar-te tot el que poguessis. Tota
la restabno tenia importància en aquelles
condicions tan adverses.
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Van passar unes quantes hores, potser tres
o quatre. Em vaig desvetllar. S’anava fent
de dia. A l’horitzó es continuaven veient
llums, però cada cop més es podia distingir
la fesomia de cada lloc: l’Estany de Banyoles, Girona, Olot, la Garrotxa, la badia de
Roses, el Canigó... Era un espectacle, un
regal per a la vista, un matí, un dia memorable que probablement no es tornaria a repetir fàcilment. No podia romandre dins del
sac ronsejant. Vaig fer unes quantes fotos.
Els companys s’anaven llevant i comentaven com havien passat la nit. Seguidament
vaig fer un mos. En Xari havia dut el pessebre en una caixa. El vàrem desembolicar, el
vàrem col·locar i vàrem fer les fotos de rigor.
Feia fred. Vàrem baixar del Bassegoda pel
lloc on havíem pujat. El descens fou una
mica complicat per mi, però la Dolors em
donà un cop de mà i tot fou més fàcil.
Ja superat el descens del tram dels graons i cadenes, començarem a baixar per
un bosc de pins silvestres, fins que arribarem a un prat, el pla de la Bateria. Allà hi
havia un quatre per quatre d’un company
d’excursió al qual poguérem deixar els
sacs i les màrfegues. Alhora vàrem omplir les cantimplores. L’excursió del segon
dia se’ns feia menys feixuga un cop fetes
aquestes operacions. El camí fins al Puig
Salarsa fou un passeig exempt de dificul-

tats, per camins i corriols transitats tant
per excursionistes com per llenyataires.
Aquests últims havien fet tales importants
en alguns trossos de forest. El bosc restava
esclarissat, però en compensació gaudírem
de bones vistes d’alguns racons de la Catalunya Nord. Tot i així vàrem passar per
pinedes, fagedes nues, rouredes de color
ocre i alzinars compactes fins que arribàrem a La Comella, un Mas rònec perdut en
un solell apartat, direcció migdia, envoltat
d’unes pastures abandonades feia temps.
Vàrem dinar. Aquest àpat d’excursió fou
senzill, consistent amb el que cadascú duia
a la motxilla, però acabà d’una manera ben
dolça amb les galetes i el pastís d’algunes
companyes. Alguns intentàrem fer la migdiada, però ja no hi va haver temps per res
més.
L’excursió va continuar. Encara quedaven
unes tres hores de camí fins a Can Gustí
de Riu. Vàrem travessar un riu glaçat (riera
de la Comella) i al cap de poca estona la
font de Girans, també glaçada on encara
se li aguantaven les candeles esperxades.
Ara tocava un tram complicat. No era per
la dificultat, sinó pel fet que havíem de passar un lloc conflictiu, Can Boac. M’havien
dit que el seu estadant, un home mig ecologista i mig antisistema, era un malcarat.
Ningú passava pels seus dominis sense
que hi haguessin discussions, però la gent
també li plantava cara i últimament estava més atemorit. Per sort no va passar res.
Seguírem trescant per les muntanyes. Veia
el Puig de Bassegoda imponent, esquerp,
petri, rude i bell alhora. Ara ja l’admirava
i el respectava, com altres cims que havia
fet abans. Vàrem arribar fins a l’ermita en
runes de Sant Vicenç de Principi. Segons
una llegenda negra el senyor d’aquelles terres matà un capellà que començà la missa
sense ell. No se’n sap res més del que va

passar després.
Es feia fosc. Vàrem baixar fins a la llera del
Tumany, un riu sec, havent travessat una
roureda i una pineda on altre temps hom
havia caçat bolets. Després vàrem pujar
altre cop fins al collet de Santa Maria. Havíem d’arribar encara que fos a les fosques.
Vàrem tornar a passar per l’ermita de Les
Agulles, on vàrem haver d’encendre els
frontals. Ja no ens hi vèiem, però la conversa i les nadales ens van ajudar a arribar
a Can Gustí de Riu sense dificultats, a part,
és clar, del coneixement del terreny per
part d’en Xari i d’en Joan. Un cop vàrem arribar a Can Gustí de Riu encara vàrem tenir
l’última sorpresa: ens havien preparat un
sopar d’embotits a la cuina. Aquesta vegada vàrem estar més calents asseguts en un
banc escó vora la llar de foc. No va faltar de
res. Ben segur que ho vàrem agrair perquè
a fora començava a fer fred altre cop. Quan
vàrem acabar de sopar, vàrem començar el
camí de tornada. Tots ens vàrem acomiadar, desitjant-nos un Bon Nadal. Gràcies a
Déu el vehicle se’m va engegar a la primera. En Toni i la Margret, encara que estaven
cansats em van guiar el camí de tornada.
Finalment vàrem arribar a Banyoles, en
concret al Condis, on havíem començat
l’excursió.
Ha estat el primer cop que he anat al Bassegoda a fer Bivac i a posar el Pessebre.
Desitjo poder repetir-ho d’altres vegades,
sobretot si no fa tant de fred i puc gaudir
de més hores de llum per a contemplar la
bellesa d’aquell paisatge més proper al cel i
a l’infinit que no pas a la nostra terra.
L’esperit muntanyenc és dins nostre. La fe
mou muntanyes i el Pessebre també ens hi
atansa a elles. Anar d’excursió i fer bivac al
Bassegoda significa desitjar un Bon Nadal
i un món millor a tots els homes i dones
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L’endemà del bivac, passem per la Comella

de bona voluntat, independentment que
professin o no una religió o si ho fan encara que sigui una de molt diferent de
la nostra. El Pessebre del Bassegoda és
testimoni de la nostra ascensió al cim i
de la de tants excursionistes que hi han
arribat o, si no han pogut, ho han desitjat. Allà dalt només hi ha l’essencial. Fer
el cim és viure l’autèntica essència del
Nadal. És així que un es retroba amb si
mateix, amb els companys i amb el nen
Jesús nat. La muntanya és sempre una
lliçó d’humilitat i d’aprenentatge que
dura tota la vida. Que el nostre camí
d’anada i tornada sigui sempre el del
Bassegoda.
Joan Coma i Costa

3 països, 3 cultures,
3 paisatges i 1 experiència
Ni més ni menys que 7.621Km, travessar 7
fusos horaris diferents i paisatges tan diversos com les muntanyes de Xina oriental, el
desert de Gobi, la inacabable estepa mongoliana, les immenses i fèrtils planes russes
i ciutats tan importants com Beijing i Moscou i d’altres tan remotes com Ulan Bataar.
Tot això creuant tres països que han deixat
una forta empremta en la història mundial
i alguns dels quals estant ressorgint amb
molta força d’una llarga letargia.
La idea inicial de realitzar el viatge amb el
transmongolià va sorgir arran d’una discussió de sobretaula amb un company del laboratori on treballo, que l’havia fet uns anys
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enrere. Així doncs, i potser perquè ja havia
fet algun viatge poc convencional, no em va
costar gaire d’engrescar en aquesta petita
aventura un parell de bons amics.
Què podríem dir d’un viatge del qual teníem tantes il·lusions? Docs la veritat és que
la complicació a la hora de descriure l’experiència es pot resumir amb la senzillesa
de paraules com ara exòtic, fabulós i alliçonador, per exemple. A part però, aquests
mots els podríem ressaltar i suposo que és
pel fet que tot ens va anar molt bé i que
no va sorgir cap tipus de problema, fet que
no sempre es pot dir al realitzar un viatge
d’aquest tipus.

Particularment no m’ha agradat mai la idea
de ser turista. Tanmateix, és cert que quan
hom viatja a un altre país, i sobretot a un
que sigui de caire més exòtic, és inevitable sentir-se guiri, i això es veu accentuat
per l’aspecte “d’occidental”, que no es pot
amagar. És per això que prefereixo accentuar-me com a viatger i practicar un altre
tipus de turisme, alternatiu al turisme de
masses. Tot i això, recalco que és molt difícil aconseguir-ho, en tres països tan diferents entre ells, i alhora de nosaltres, com
Rússia, Xina i Mongòlia.
Érem conscients que només disposàvem
d’uns 20 dies per fer tot el trajecte i que
aquest no era precisament curt. Tot plegat
comença a Beijing, la ciutat imperial que va
meravellar els primers europeus que hi van
fer escala i que segueix fent-ho 800 anys
després. De seguida sobta la seva immensitat però tot i així un no té el bullici d’altres
metròpolis com Xangai, i és que té una superfície molt gran. A primera instància, el
xoc cultural és bastant gran i això és, segurament, a causa de la seva enorme extensió. Tanmateix però, de seguida es constata
que és possible entendre’s amb tothom.
Que ningú no es refiï de comptar les distàncies en illes de cases sobre el plànol. El
millor és visitar la ciutat prohibida el primer
dia i, a partir d’aquí, calcular les distàncies.
I quan hom va per Pequín, és un pecat no
visitar la Gran Muralla Xinesa. Segur que
no és veritat que es pugui veure de l’espai,
però podem confirmar que, des de la Terra,
s’aprecia que allà hi ha molta feina, que la
indústria del “totxo” devia prosperar molt a
l’època i que devien tenir unes raons molt
poderoses per construir-la.
Per desmuntar tòpics, l’experiència ens va
ensenyar que el menjar de carrer és bo,
bonic i barat. Això sí, anecdòticament, es

veu que el fet de ser peludets i portar barba
crea sensacions, i constantment ens sentíem observats per determinats individus
que fins i tot ens demanaven per tirar-se
fotos amb nosaltres. Curiosament, aquest
fet es va estendre a la resta del viatge.
Quan començàvem a pair la sensació de
xoc cultural, ja ens trobàvem altre cop dalt
d’un tren en direcció a l’imperi dels grans
Khans, un univers no gaire distant però totalment diferent: Mongòlia.
Abans d’arribar-hi, però, cal superar la
burocràcia fronterera que comporta unes
quantes hores de reclusió en una estació
enmig del no-res. Tot i que el viatge de
Pequín a Ulan Bataar és prou llarg, es fa
molt agradable: la descoberta del tren, la
seva increïble llargada i les seves curiositats
com, per exemple, l’imprescindible samovar i els fideus deshidratats, la bellesa del
paisatge, el primer contacte amb els mongols, i la sensació de ser en un d’aquells
punts del mapa en què, en una classe de
geografia de l’ institut, t’havies preguntat si
mai hi posaries els peus. Tot plegat fa que
el dia i mig de trajecte es faci curt.
Potser algú s’ha fet ja una idea de Mongòlia
a partir d’algun documental, o d’algun programa de TV com “Afers Exteriors”; en general, però, ningú ho té gaire clar. La nostra primera imatge va ser feta de cavalls,
“gers” i pastors nòmades. Una imatge que
s’estén al llarg de centenars i milers de quilòmetres, però que canvia sobtadament en
arribar a UB, capital i pràcticament única
ciutat del país. Un conglomerat arquitectònic ben peculiar, fet a partir de gers, blocs
comunistes i gratacels de nova construcció.
També sorprèn molt la presència de tribus
urbanes amb estils totalment occidentals
i la d’un parc mòbil de cotxes japonesos i
coreans bastant nous. Això dóna idea del
Núm. 438 17

gir que s’ha produït en els darrers anys en
aquesta ciutat.
No es pot deixar Mongòlia sense fer un petit
tour per l’estepa. En el nostre cas, però, va
ser un tour de només 400 Km cap a l’oest
del país, fins a l’antiga capital de l’imperi de
Genghis Khan. Massa curt per fer-se una
idea global del país, però suficient per apreciar-ne un pèl la cultura i la idiosincràsia.
Malgrat els problemes per sortir de Mongòlia, tant climatològics com logístics i burocràtics que vam experimentar (res insalvable), vam aconseguir arribar puntuals a
Ulan Ude, primera ciutat russa, que fa de
frontissa entre el món mongol i el rus.
Fins aleshores el clima havia estat benigne amb nosaltres, però en aquest punt del
viatge va fer acte de presència el general
hivern, que ens va avisar que Rússia seria
cosa seriosa.
La primera parada obligada d’aquell tram
és el llac Baikal, on el clima ens va acompanyar força tot i les perspectives inicials i
al qual hi vam dedicar tres dies. És un llac,
però sembla un mar i no en va. Veure’n la
immensitat des dels teus propis ulls i comprovar-ne la insignificança en el mapa, et
dóna una idea de les veritables dimensions
de la Mare Rússia!
En aquest punt vam començar a adonarnos d’on passarem la nostra jubilació. I és
que amb una proporció home/dona de 1:6
(aproximadament i des del nostre punt de
vista) i tenint en compte la bellesa i l’elegància de les russes, no se’n pot tenir cap
dubte. Això a banda, i per destruir els tòpics
propagats en bona part pels americans, ens
va sobtar l’amabilitat i bona voluntat del rus
del carrer.
Altre cop dins el tren, i ara sí que a fer quilòmetres. Acostumats a la Renfe i al seu
18 Centre Excursionista de Banyoles

funcionament, vam quedar meravellats de
l’eficiència i comoditat dels ferrocarrils russos (cal tenir en compte, però, que el nostre
era un tren de llarg recorregut). Vam estar
ni més ni menys que tres dies al tren, travessant un paisatge d’estepa, cultius i taigà
més o menys constant, tot regat de petits
poblets que sorgien al costat de les vies. El
mateix passa amb les ciutats, moltes de les
quals no existien abans de la construcció
d’aquest ferrocarril. És aquí on es fa palesa la importància que va tenir l’aparició
d’aquesta veritable columna vertebral de
la comunicació pel desenvolupament de
Sibèria i de les planes meridionals russes.
Al contrari del que pugui semblar, el temps
se’n va a una velocitat estrepitosa, mirant
per la finestra, parlant amb altres passatgers (de parla exclusivament russa), visitant el vagó restaurant i estirant les cames
de tant en tant.
I al final del trajecte, res millor que recuperar la forma amb una passejada per Suzdal,
ciutat plena d’edificis religiosos i de caire
similar i que forma part del cercle d’or de
Moscou, tot plegat sota un sol de tardor
molt confortable.
Però aquest viatge no es dóna per finalitzat
fins que un no posa els peus a la mateixa
Plaça Roja, per poder abastar amb una sola
mirada, la catedral de Sant Basili, el Kremlin i el Mausoleu de Lenin.
Bé, no sabem quan serà ni tampoc podem
dir si hi anirem plegats o canviarem de
companyia, però de ben segur que tornarem a cadascun d’aquests països perquè
realment val la pena.
Francesc Ribas i Aulinas
Toni Bassaganyas i Bars
Eduard Palomer i Roca

Aplec de Sant Aniol d’Aguja
Dia 23 de maig de 2010
PROGRAMACIÓ
9:30 h: trobada a l’ermita de Sant Aniol i
pujada fins al collet de Clarioles per tal de
rebre els amics de la Catalunya Nord.
10:00 h: concentració al collet de Clarioles
i inici de l’històric pelegrinatge fins a
l’ermita, encapçalat per la imatge de Sant
Aniol.

Tot seguit:
• Elecció de la pubilla i l’hereu de l’aplec
d’enguany.
• Encantament de coques.
• Ballada de sardanes
• Sorteig de diferents quadres, gentilesa
de diferents artistes.
• Sorteig d’un lot, d’entre tots els
participants que vagin amb vestimenta
de l’època de “la Punyalada.”

10:30 h: A l’interior de l’església, missa a
càrrec de Mn. Josep Riera, rector de Molló.
Seguidament Besamans del Sant i Cant
dels Goigs.

12:30 h: dinar de germanor

A la sortida de l’església, cercavila fins als
prats de la font, a càrrec dels grallers de
Montagut.

13:00 h: Balls i cançons tradicionals. Jocs
de cucanya per a tothom i el tradicional
“cant dels Adéus”.

Notes:
*L’organització prepararà un foc per qui necessiti coure el dinar.
*L’organització convida anar vestit de l’època de “la Punyalada” (mínim una peça).
*En cas de molt mal temps, el dinar i el ball es realitzarà al casal de Montagut.
*Si algú hi està interessat, es poden fer parades de productes de la terra o similar.
*Durant el transcurs de la diada, hi haurà un petit servei de bar.
*A l’interior de l’església, durant tota la diada, es podrà visitar una petita exposició fotogràfica.
*Es posaran a la venta samarretes de Sant Aniol amb disseny gentilesa de l’artista banyolí Jordi
Bosch “Barraca”
*Recordem que l’accés de vehicles a partir de Sadernes és restringit. Demanem que els cotxes
s’omplin al màxim de gent i que, la gent més acostumada a caminar, deixin els cotxes als amplis
aparcaments de Sadernes. Gràcies.
*L’organització es reserva el dret d’alterar la programació si per causes diverses així ho creu
oportú.
Organitzen:
Centre Excursionista de Banyoles
Associació cultural “Terra Aspra” de Montagut
Centre Excursionista “Peu Alegre” de Sant Llorenç de Cerdans

Col·laboren:
Ajuntament de Montagut i Oix
Consorci de l’Alta Garrotxa
Parròquia de Montagut
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ACTIVITATS - LES NOSTRES SECCIONS

Secció
excursionisme clàssic
MES D’ABRIL
Dissabte dia 10

TRAVESSIA ALBANYÀ – RIU
Sortida conjunta amb els companys de l’Associació Terra Aspra, de Montagut.
Ens guiarà en Pitu Ribes. La caminada és llarga
i amb desnivell, cal estar preparat. Hi ha opcions d’escurçar-la (vegeu itinerari). S’acabarà en
un hostal de la zona per fer un sopar (opcional).
L’àpat, l’hem d’encarregar i també hem de reservar l’autocar. Les places són limitades Per això
cal que confirmeu assistència com més aviat
millor i com a molt tard el dimecres dia 7 d’abril.
Podeu fer una trucada a la Secretaria del Centre.
Gràcies.
El recorregut ens portarà des de les aigües transparents i juganeres de la Muga fins a les carenes
enlairades de Bassegoda per acabar a la pregona vall de Riu.. L’itinerari pot tenir petits canvis
però bàsicament serà el següent:
Itinerari: Albanyà - la Molina - pont del Bertran coll de Pincaro - collet del Ras - puig dels Moros
- coll de la Daina - Bassegoda - coll de Bassegoda. A partir d’aquí es podran escollir entre dues
opcions. Opció1: coll de Principi - corral de Principi, camp bel Bac - Balmes del Cànem - Placeta
Blanca - camí de la Presa - Can Gustí. 0pció 2:
coll de Bassegoda - pla de la Bateria - puig de
Bassegoda, caire de Comadells - collet de Santa
Maria - capella de la Mare de Déu d’Agulles Can Gustí.
Vocal: Quim Oliver “xari”
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Diumenge dia 18

XXXIII EMBARDISSADA
Participació en aquesta popular caminada organitzada pels companys del Centre Excursionista
d’Olot i que té com a finalitat donar a conèixer
algun racó de l’Alta Garrotxa. Aquest any se surt
del poblet d’Oix i es pujarà al cim del Ferran i de
Santa Bàrbara de Pruneres. Entremig es travessa la interessant fondalada de la ribera d’Escales. La nostra intenció és destinar-hi tot el dia,
per tant ens ho prendrem amb calma i ens hi
quedarem a dinar. Si us fa peça anar-hi plegats,
truqueu al vocal Quim Oliver “xari”

Diumenge dia 25

ROCACORBA - MATINAL DE
TREBALL
Els bojos i boges del podall en acció. Manteniment i perfeccionament de diferents trams del
camí a peu de Rocacorba, recuperat pel nostre
Centre. També continuarem estassant el Camí
dels Biertencs; des dels Dinerets fins al collet de
Can Gelada. La intenció és que una vegada ben
estassats i recuperats els trams perduts d’aquest
camí, sigui un itinerari de tornada des de Rocacorba. Qui ho desitgi també pot pujar a peu, el
camí no té pèrdua.
Amb motiu del quart aniversari de la inauguració
del camí de Rocacorba, es prepararà un dinar
comunitari per a celebrar-ho. És farà a les mateixes dependències del Santuari de Rocacorba
i cadascú s’ha de portar plats,coberts, vas.... Pel
dinar aviseu amb temps, si us plau. Com a molt
tard el dia 21 d’abril. Gràcies. Contacteu amb secretaria. Vocals: Joan Coll - Dolors Hugas i Quim
Oliver “xari”.

MES DE MAIG
Dissabte 1 i diumenge 2

TENIM CONVIDATS DE “LO PINELL
DE BRAI”
Aquest cap de setmana tenim convidats. Es tracta de la gent de l’associació “ El Pi del Broi” del
poble “Lo Pinell de Brai” de la comarca de la
Terra Alta. El passat mes de febrer van ser ells
que ens van guiar per les seves terres i ens van
ensenyar els “Escenaris de la Batalla de l’Ebre”.
Ara ens toca a nosaltres fer-los un tast de les
nostres contrades. Hem pensat de portar-los per
alguns escenaris de la novel·la “La Punyalada”
que alhora són llocs ben clàssics, ben nostres i
molt tradicionals en les nostres caminades. Volem dir: Sant Aniol d’Aguja - Bassegoda - Riu.
Una referència de programa pot ser la següent:
Divendres: donarem la benvinguda als convidats
i els acompanyarem al seu allotjament.
Dissabte: Excursió a l’Alta Garrotxa. Itinerari:
Pont de Valentí - Sant Aniol - Principi - pla de
la Bateria - puig de Bassegoda - caire de Comadells - Can Agustí de Riu. Hi haurà la possibilitat
d’escurçar la caminada sense pujar al Bassegoda i anar per les Balmes del Cànem. S’acabarà
en un hostal de la zona per fer un sopar (opcional). L’àpat l’hem d’encarregar i les places són
limitades. Per això cal que confirmeu assistència
com més aviat millor i com a molt tard el dimecres dia 28 d’abril. Podeu fer una trucada a la
Secretaria del Centre. Gràcies.
Diumenge: Durant tot el matí es faran visites
turístiques. Tenim ganes d’ensenyar-los el local
i l’Escultura del Centre - Barri Vell - L’Estany Besalú – Pujarnol i Rocacorba... (ja es veurà
quantes coses tenim temps de fer). Dinar i acomiadament.
Esperem rebre suport per fer companyia als nostres convidats i convidades.
Vocals: Josep Casals - Quim Oliver “xari”.

Diumenge 9

MATINAL DE TREBALL AL GR-2
El Centre Excursionista de Banyoles (colla del
Podall) col·labora en la recuperació d’un tram
del camí tradicional que era utilitzat per anar
de Besalú a Mieres. Aquest tram formarà, prop
del Torn, part del GR-2 en l’etapa de Besalú a
Mieres. Cal arranjar la baixada per unes feixes i s’han de realitzar feines de construcció
de graons i una petita netejada de vegetació.
L’Ajuntament de Sant Ferriol contribuirà en
l’aportació del material i pagarà un esmorzar als
voluntaris.

Diumenge 16

PUIG NEULÓS DES DE LA
CATALUNYA NORD
Hauríem de recular força anys per recordar l’última excursió al puig Neulós, aquest cim emblemàtic de la serra de l’Albera. A més, aquelles
ascensions foren totes pel vessant sud. Aquí
presentem una opció des del Rosselló, diferent i
farcida de punts d’interès. No serà cap passeig:7
hores de marxa efectiva, 17 km. de recorregut i
1100 m de desnivell de pujada. Mitjans de locomoció propis.
Itinerari: La Roca d’Albera - dolmen de la Balma
del Moro - Balma Corba - roc de les Graules puig Neulós(1256 m) - pou de Neu - roc dels
Tres Termes - coll de l’Ullat - reina de les Fonts
- riu de la Roca - pou de Neu - la Roca d’Albera.
Guiatge: Joan Surroca i Paco Torres.

Diumenge dia 23

APLEC DE SANT ANIOL D’AGUJA
No us perdeu “...aquesta petita i bonica anada, que amb ben poc delit es pot fer molt bé.”
(tal com diu la cançó). A veure si aquest any no
plou!!! Ja en portem tres amb mal temps... Vegeu
programa a part.
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MES DE JUNY
Dissabte 12 i diumenge 13

EL CAPCIR MÉS ENCISADOR:
EL ROC BLANC
El Roc Blanc domina una regió granítica, coberta de boscos i plegada d’estanys que no té res
d’envejar als millors sectors dels Pirineus Centrals.
Excursió de dos dies fent bivac a l’estany de Laurentí, un paratge magnífic que per ell sol justifica
el viatge.
Itinerari: De Mont Lluís agafarem la carretera
direcció a Puigbalador i fins a Querigut, on una
pista ens portarà al refugi de Laurentí. Caminarem fins a l’estany i l’endemà pujarem al coll de
Laurentí i als pics de la Baxollada i al Roc Blanc
(2542 m). Descens per la vall de la Barbouillère.
Excursió d’alta muntanya que cal estar en possessió de la targeta de Federat C. Mitjans de locomoció propis.
Reunió preparatòria el dimecres dia 9 de juny a
les 21,30 h al Centre.
Vocals: Joan Coll i Dolors Hugas

AVANÇ PEL MES DE JULIOL
Dissabte 24 i diumenge dies 25

EL “SENYOR DE L’ARIÈJA”
Com ja fa uns quant anys, s’organitza una excursió a un cim important de la zona de l’Arièja i no
podia faltar el Mont Valier de 2838 m.
Ens desplaçarem des de Banyoles fins a Sant
Girons (França), Costilló en Courserans i fins el
pàrquing del pla de la Lau. D’aquí anirem fins al
refugi d’Estagnous (mitja pensió)
A l’endemà pujarem al Mont Valièr i tornarem als
cotxes fent una volta circular.
Reunió preparatòria el dimecres dia 21 de juliol
a les 21,30 h al Centre.
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Excursió d’alta muntanya que cal estar en possessió de la targeta de federat C. Mitjans de locomoció propis.
En aquest butlletí no tocaria cap activitat pel
mes de juliol. Però aquesta ens veiem obligats
a anunciar-la perquè ens cal fer la reserva del
refugi amb molta antelació. Com a molt tard us
podeu apuntar el dimecres dia 26 de maig, a la
secretaria del Centre. En el moment de la inscripció haureu de fer una paga i senyal de 25
euros. (En cas de no poder passar per secretaria, la Dolors us pot indicar per telèfon la manera
de fer la paga i senyal)
Guiatge: Joan Coll i Dolors Hugas.

Secció colla de
pa sucat amb oli
ABRIL
Diumenge 25

CAMINADA PEL CAMÍ RAL DE VIC A
OLOT (Garrotxa)
Aquesta, guiada per la Cristina i en Pere, ens
farà passejar per un tros del camí ral, el que passar per la serra del Grau, a la Garrotxa que ja
s‘enfila cal al Cabrerès.
Hora de sortida: a les nou del matí, des de
l’aparcament dels supermercats de Banyoles.

MAIG
Diumenge 23

APLEC DE SANT ANIOL
Com cada any, anirem al nostre Aplec.
Vegeu el programa específic que hi ha dins
d’aquest butlletí.

JUNY
Dissabte 26 i diumenge 27

VALL DE CAMPCARDÓS I LA
PORTELLA BLANCA D’ANDORRA.
Sortida de cap de setmana, que ens portarà fins
a la Cerdanya. El més caminadors podran pujar
al pic Negre d’Envalira, de 2825 metres. És una
sortida botànica (els bedolls, els freixes, els pins
i moixeres de guilla, els nerets, el bàlec i els nabius, ens acompanyaran), geogràfica (atravessarem la collada de Toses, la plana de la Cerdanya,
el Segre, resseguirem el Querol i caminarem per
l’oblidada vall de Campcardós) i muntanyenca
(plantarem la tenda, caminarem per l’alta muntanya, potser, fins i tot, farem el cim....)
Hora de sortida: Pendent de concretar.
Els qui volgueu venir, truqueu al 972239863 o a
famroure@gmail.com, per concretar el material
que cal portar i l’hora de sortida

el dia 22 de juny a les 12 de la nit, on es fa l’acte
de renovació de la Flama.
Durant tot el dia es porta a peu o en BTT per
arribar a les 8 del vespre al Puig de Sant Martirìa,
és allà on es fa el repartiment de la flama als 11
municipis de la nostra comarca.

Del 21 al 24 de juny

Flama del Canigó
Setmana del 21 al 24 de juny anirem a buscar la
flama del Canigó.
Més Informació: 608.748.096 (Garganta)

23 de Juny 2010
8:00 h del Vespre

Acte repartiment de la flama
als 11 municipis del Plà de l’Estany.
L’ubicació està per concretar.

Dificultat: Totes les sortides són aptes per a tothom.
Us hi esperem a tots.

Secció d’aplecs
i acampades
59

Com cada any per les mateixes dates ens esperen al Cim del Canigó. Són ells, els guardians de
la flama que resta encesa al Castell de St. Ferran
a Perpinyà.
Com molts sabeu l’origen d’aquest gesta és antiquíssima, probablement dels nostres avantpassats primitius. Doncs la flama purifica quelcom que s’hi crema, d’aquí ve la importància
d’aquesta tradició nostra. Encén centenars o
milers de focs de St. Joan on no fa tant de temps
s’hi cremaven aquells mobles vells.
Perquè aixó sigui possible un grup del Centre
cada any va a buscar la Flama a dalt del Canigó
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Rocòdrom
CURSOS
De cares a aquesta primavera, l’emceb us ofereix cursos d’escalada nivell 1 i escalada nivell
2. Aquests cursos es duràn a terme els mesos
d’abril i maig, per saber-ne les dates exactes heu
d’entrar a la pàgina web de l’escola. Per accedirhi ho podeu fer a través de la pàgina web del
Centre Excursionista i llavors clikar sobre l’enllaç
de l’Escola de Muntanya.
Us avancem que a principis de juliol, l’emceb us
proposa un monogràfic de Vies Ferrates. Aquest
monogràfic durarà dos dies, repartits en dos
caps de setmana, i s’obtindràn els coneixements
necessaris per poder realitzar itineraris de vies
ferrates amb seguretat i autonomia.

INFO ANTICS ALUMNES DE L’EMCEB
L’emceb ha penjat a la web fotos d’alguns cursos
d’aquests últims anys. Si algun antic alumne té
fotos d’algun curs i vol penjar-les a la web, que
es posi en contacte amb l’escola a través del email o per telèfon trucant a l’Anna 670 605 304.
Alhora, si algú de vosaltres no vol sortir a la pàgina de l’escola, que ens ho comuniqui i s’eliminaríen les fotos corresponents.

EXTRAESCOLARS

Informació als socis usuaris del rocòdrom
del Centre Excursionista de Banyoles:
Informem que a partir d’aquest proper trimestre
del 2010, el rocòdrom romandrà obert de dilluns
a divendres de 19 h a 22 h La clau per obrir la sala
del rocòdrom, s’haurà de demanar a secretaria
(dilluns, dimecres i divendres de 19 h a 21 h)
o bé al local social quan estigui obert.

Escola de Belles
Arts del CEB
Un any més arribem al final del curs de la nostra
Escola, concretament el proper dia 26 de maig
(dimecres) es farà la cloenda de la 28a edició. És
l’hora, doncs, del fer el balanç de la feina feta,
i tant pel que fa a l’assistència d’alumnes, com
a la seva constància i avenços en la formació,
estem satisfets i això ens encoratja a preparar
ja el nou curs que esperem començar el dia 5
d’octubre d’enguany.
Com ja és tradicional, coincidint amb L’EXPOSICIÓ DE FLORS que es cel·lebra a la nostra vila,
els propers dies 5 i 6 de juny, els tallers de Pintura i Ceràmica de la nostra Escola, presentaran
una mostra d’obres sobre temàtica floral, a la
Sala d’Actes i Exposicions, situada en la 1a planta dels nostres locals del Carrer del Puig núm. 6.

L’emceb s’està proposant de cares al curs que
ve, fer extraescolars d’escalada a la sala de boulder del Centre Excursionista. Pares i alumnes
interessats, poseu-vos en contacte al correu de
l’emceb. De tota manera us n’acabarem d’informar en el proper butlletí.
c/e EMCEB: escolamuntanyaceb@plaestany.net
Tel. EMCEB: 670605304 (Anna)
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Taller de pintura

Volem agrair als professors la seva dedicació i als
alumnes la seva confiança en aquesta Escola, i
no dubtem que tant el nou Curs com l’esmentada Exposició tindran una bona acollida.
Rafel Cuenca i Juncà

Vocal Escola de Belles Arts

Secció
de Fotografia
La sortida fotogràfica de primavera és ferà el
dia 21 de març, anirem a Vilajuiga, Mas Ventós,
Sant Pere de Rodes, Port de la Selva i Llançà.
La data que es va publicar al darrer butlletí s’ha
hagut de canviar per no anar bé a massa gent.

Si!... Ja fa 12 anys que desde la secció volem
compartir les nostres experiencies fotogràfiques
amb tots aquells que tenen interés en entrar en
aquest món maravellós que és el de la fotografía,
any darrera any hem anat iniciant a nous fotògrafs i després veient la seva evolució al llarg del
temps. Alguns d’ells després del curset s’han fet
socis de la secció i així anem tinguen un bon
contacte.
En els darrers mesos la secció ha adquirit material per l’estudi, a més dels flaixos que ja vàrem
comunicar al darrer butlletí, s’han comprat reflectors i en el moment d’escriure aquest butlletí
estem pendents de rebre dos panells de llum
freda per poder fer fotografies a la mateixa sala
d’actes del Centre durant el curset ja que aquest
any a més de teoria volem fer molta més pràctica i programa d’edició i retoc fotogràfic. El curs
tindrà lloc durant els mesos d’abril i maig. Tots
els dijous a les 9 del vespre a la sala d’actes del
Centre.
Jaume Vilalta

Des de la Secció de Fotografia donem les gràcies
a tots els col·loradors
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En “Miquel del Molí de Sant Aniol” ens ha deixat
El passat dia 4 de Gener a l’Església Parroquial
de Montagut ens varem aplegar un bon grup de
persones pe donar l’últim adéu a un amic entranyable per a tots els excursionistes que des de fa
molts anys trepitgem i estimem l’indret de Sant
Aniol d’Aguges; es tractava de l’enterrament
d’en Miquel Oliva, per nosaltres més conegut
com en “Miquel del Molí”.
Sens dubte va ser una jornada trista, i solsament
ens va confortar el poder trobar a tants bons
amics excursionistes, d’aquí i de la Catalunya
Nord, així com a moltes de les famílies que habiten i/o vivien a diferents indrets de l’Alta Garrotxa.
Mentre el capellà de forma pausada cel·lebrava
la Missa Exequial, els meus pensaments es varen traslladar a uns temps ja llunyans de la meva
adolescència, quan als catorze anys (parlo de 54
anys enrere), vaig visitar per primera vegada la
Vall de Sant Aniol. Era la primavera del 1957,
poques setmanes abans de la inauguració del
Refugi, nosaltres veníem de fer una travessa per
tota l’Alta Garrotxa, des de Besalú durant una
setmana, i per un permís especial de la Junta del
C.E.B, ens varen permetre de poder pernoctar al
Refugi, o sigui abans de la seva inauguració. Va
ser aleshores que vaig conèixer en Miquel i la
seva família, tres generacions que vivien en el
Molí, ell i la seva dona i fill, junt amb els seus
pares, eren els guardes del Refugi.
A pesar de l’aïllament en que vivia aquella família, amb el meu idealisme de jove, vaig considerar que era un privilegi poder habitar en un
indret idíl·lic com aquell, és clar que la meva
edat m’impedia analitzar amb profunditat les dificultats i duresa de la vida a muntanya, l’únic
que sí puc afirmar, es que aquella setmana que
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varem estar a l’Alta Garrotxa, va ser una de les
més felices que recordo, així com la tristesa que
vaig sentir una vegada passat Montagut, agafant
la TEISA per tornar a Banyoles.
Més endavant i ja amb divuit anys em vaig incorporar a la Junta del C.E.B com a Vocal de
Jovent, i va ser en aquell temps -i a pesar de que
només fèiem festa del treball els diumenges i per
tant les sortides a la muntanya havíem de fer-les
a partir de les set del vespre del dissabte - quan
més vegades vaig visitar Sant Aniol. Aleshores
era el President del C.E.B. l’Anton Prat, a pesar
de la seva categoria com a industrial conegut,
era una persona molt senzilla, disposava de cotxe propi, concretament un Renault “Ondine”, i
eren molts els caps de setmana que ens telefonava per si volíem anar a Sant Aniol. Sortíem
doncs el dissabte a les 7 del vespre de Banyoles,
i amb el seu cotxe arribàvem fins el Pont d’en
Valentí, a pesar de que la pista estava en molt
mal estat, i senties contínuament com els baixos del vehicle impactaven amb les pedres, però
com deia l’amic Joan Cruells, el cotxe de l’Anton
tenia un secret que feia possible transitar per les
pistes més infernals de muntanya, i no era cap
altra que si “el xafava en podia comprar un altra
de nou”.
Doncs bé en una d’aquestes anades a Sant Aniol, recordo que era ja de nit quan varem agafar
el camí i abans d’arribar a La Muntada, a l’encendre els lots per veure a on posàvem el peu,
ens varem adonar que no molt lluny i en sentit
contrari venia un grup de gent, bastant carregada. Suposo que ens varen confondre amb els
“Carabiners de Tortellà”, que moltes vegades
patrullaven per l’indret - encara era temps de
“maquis i contrabandistes” - ja que al veure’ns

Quatre generacions de’n Miquel del Molí:
ell i la seva dona, la mare, la jove amb la
néta als braços i l’àvia de la jove. Falta el
seu fill Joan que és qui fa la fotografia

tots es varen amagar de seguida en les verdors
de la vora del camí. L’Anton tot seriós ens va dir,
”seguim i que ningú miri a on s’han amagat”.
Varem arribar al cap de poc al Molí, tot preocupats i enfredorits. En Miquel ens va obrir i la
Maria, la seva dona, ens va preparar una sopa
calenta molt senzilla que ens va reconfortar, i en
el sobretaula, després de sopar, l’Anton va dir a
en Miquel; “hem trobat una colla que anaven
molt carregats i s’han espantat i amagat al veure’ns”. Ell ens va mirar i amb cara de murri només ens va contestar “prou!!!, en aquest indrets
sempre hi ha gent que prefereix transitar de nit”.
Segons sembla es tractava de contrabandistes
que, com era natural i lògic, convivien amb la
gent de l’indret.
També recordo com va morir al pare d’en Miquel. Encara ells vivien al Molí, però la seva
germana (la de “Can Barrufa”), habitava a la
Rectoria de Sadernes. Ja que era allà on estava el mort, varem anar a l’enterrament alguns
membres de la Junta del CEB. A més de l’Anton
Prat, el president, a destacar en “Pepet Cruells”,
amb la seva pipa i la seva barretina, que aquell
dia se la va posar de color morat, dons va dir que
era la dels dies de dol.
Em va colpir en entrar a la casa, que en una
sala gran que era el menjador, hi havia parada
una taula llarga preparada com per a fer-hi un
banquet, i quan varem anar a l’habitació a on
era mort el pare d’en Miquel, al costat hi havia
la cuina on es sentia una activitat frenètica. Això
tenia una explicació, i era que quan hi havia un
mort, es reunia tota la família i en acabar l’enterrament es quedaven tots a dinar en el que
diríem un “banquet mortuori”.
Periòdicament, i junt amb el Tresorer del Centre,

el Sr. Joan Costa Pau, anàvem al domicili d’en
Miquel, primerament al Molí i posteriorment
quan es varen traslladar a la seva nova estada
del “Serrat del Pont”, a passar comptes, ja que
ell era qui es cuidava del Refugi i per tant s’encarregava de cobrar totes les pernoctacions. Em
recordo que sempre al començar la reunió en
Miquel, de forma pausada ens donava un detall del que havia cobrat per les pernoctacions,
i després ens deia el que havíem de pagar-li en
concepte de “comissió pel seu treball i jornals
que feia per arranjar la font i els voltants del Refugi”. Quasi sempre el saldo, lògicament era a
favor d’en Miquel. Després en Joan, el tresorer,
feia una nota detallada de la liquidació i una vegada signada per les dues parts, sortien les dues
dones de la casa, la seva mare i la Maria la seva
dona, amb una capsa de galetes i una ampolla
Núm. 438 27

de moscatell i deien “això és te de remullar” i
tots a menjar i a beure.
Posteriorment el dia 8 de gener del l982, i ara
jo ja com a President, em va tocar de prendre
una decisió “difícil, dolorosa però necessària”, el
tancar el Refugi de Sant Aniol. Cosa que varem
dur a terme uns quants membres del Centre, i
va ser un dia trist, tant per en Miquel com per
nosaltres.
Tot seguit ell i la seva família varen anar a viure
definitivament a Montagut, i amb una precària
salut ja no va poder anar més al lloc dels seus
orígens, Sant Aniol, però si que ho farien, fins fa
poc, la seva dona Maria i també el seu fill Joan,
amb qui ens trobem contínuament, ja que junt
amb als amics de Montagut i els de Sant Llorenç
de Cerdans, mantenim en condicions l’indret i
cada any organitzem el tradicional Aplec dels
francesos.

Seria interminable enumerar els bons records
que tinc d’en Miquel, però vull acabar ja aquest
escrit i com a comiat vull dedicar-li una estrofa
de la cançó de la “Vall del riu vermell” i que és
més adient que mai:
Quan arribis a dalt la carena,
mira el riu i la Vall que has deixat,
i aquests cors que ara guarden la pena,
tant amarga del teu comiat.
Rafel Cuenca i Juncà

† Francesc Constans i Pagès
El passat dia 11 de gener, ens va deixar en Francesc Constans i Pagès, en “Xicu Constans”.
Home vinculat al Centre des de feia molts anys, li hem d’agrair el seu assessorament i col·
laboració a la hora de posar la fusteria a la nostra seu social quan es va restaurar i a l’hora
de muntar la biblioteca del Centre (cal recordar que havia estat a l’ajuntament i quan la
seva empresa hi va fer les obres de remodelació, es va desmuntar i muntar al primer pis del
Centre).
Des d’aquestes ratlles la Junta Directiva del Centre Excursionista de Banyoles volem transmetre a la Família Constans el més sincer condol: comprenem que és una pèrdua molt dolorosa,
però els oferim tot el nostre suport.
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† Fidel Martí i Salló
La Junta Directiva del Centre Excursionista de Banyoles comunica a tots el socis la recent
mort d’en Fidel amic i soci del Centre i transmet a la família Martí el més sincer condol per
tant sensible pèrdua.

Un record per a Francisco Gratacós i Llinàs
Va néixer a Banyoles el 4 de desembre de 1928.
Ens va deixar el passat mes de febrer.
En Francisco va ser un soci molt actiu durant les
primeres juntes del Centre Excursionista de Banyoles. Va participar en moltes excursions, que
ara podem qualificar de clàssiques, però que en
aquella època eren tota una proesa. Sobretot per
l’equipament excursionista del qual es disposava i per les complicades combinacions de transport públic que calia lligar. No n’hi havia prou de
tot això que encara es trobaven a la guàrdia civil
pel camí i els cridava el “alto” i els demanava
el “salva-conducte”. Ens ho explicava el mateix
Francisco en una conversa a casa seva ara deu
fer un parell d’anys. Fins i tot recordava amb
claredat uns horaris d’algunes d’aquelles excursions. En una travessia, van sortir de Marialles
a les 6 del matí i van arribar a Sant Aniol a 2/4
d’una del migdia. En una excursió en solitari a
Sant Llorenç de Cerdans va carregar la bicicleta
a la Teisa de Banyoles, a quarts de 8 del matí.
Va baixar a Montagut i va pedalar fins a pont de
Valentí. A peu fins a Sant Llorenç passant per
Sant Aniol i les Canals i tornada. A les 6 tornava
a ser a Montagut per prendre la Teisa de retorn.
Un dels seus millors records era el refugi de Sant
Aniol. Ell, talment com d’altres voluntaris, hi va

treballar de valent en la reconstrucció durant els
anys1956-1957 i així va contribuir a fer d’aquell
somni una realitat. Descansi en pau.

Francisco Gratacós al Molí, de Sant Aniol.
Arxiu: família Gratacós i Guillén.
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Audiovisuals
ABRIL 2010

JUNY 2010

Divendres 9

Divendres, 18

Audiovisual sobre Mongòlia
Per Francesc Ribas i Aulinas

LA NOSTRA EXPERÈNCIA A LA
TERRA ALTA

A les 10 del vespre, a la sala d’actes del Centre

Projecció de fotografies.

MAIG 2010
Divendres, 28

L’ESPINADA D’AMÈRICA
DEL NORD: Una ruta per les
Muntanyes Rocalloses
A càrrec de Paco Torres i Joan Surroca. Es tracta d’un recorregut per 13 parcs nacionals dels
Estats Units, des de Yellowstone, al nord, fins
al Gran Canyó del Colorado, al sud. Paisatges
de pel·lícula, boscos i deserts, fauna salvatge,
carreteres inacabables, muntanyes altíssimes,
velles poblacions del salvatge oest... Us hi esperem!

Durant la tardor de l’any passat i l’hivern d’enguany la Secció d’Excursionisme Clàssic del
Centre va organitzar una sèrie de sortides a la
Terra Alta. “Els Ports” i els “Escenaris de la Batalla de l’Ebre”. Ara que entrem a l’estiu i que les
activitats arriben a final de curs, serà el moment
de recordar aquelles interessants trescades
hivernals per senderes de les muntanyes tarragonines. També serà una manera de fer una
pinzellada de coneixença per la gent que no hi
heu sigut mai. Per tant, tothom hi és convidat. A
càrrec de: Quim Oliver “xari”.
A les 10 del vespre a la Sala d’Actes del Centre.

A les 10 del vespre, a la sala d’actes del Centre

De les fonts a les ermites
A l’octubre de l’any 2001 es van començar a
publicar en aquest butlletí fitxes de fonts de la
nostra Comarca. El cicle de les fonts tancava un
d’anterior, sobre divulgació de plantes medicinals.
Durant aquest vuit anys s’han publicat 27 fonts,
dels diversos municipis de la comarca.

30 Centre Excursionista de Banyoles

Avui donem per tancat aquest cicle de les fonts i
n’encetem un de nou: el de l’ermites.
A partir d’aquest butlletí anirem publicant periòdicament una petita ressenya de les ermites
del Pla de l’Estany i, com ja és habitual, amb el
dibuix de la Dolors Pinatella.
Joan Pontacq Seguranyes

Ermita de Sant Patllari
Ermita de petites dimensions, ja esmentada l’any 1394, situada damunt del coll Tallat, en
una serreta que es desprèn de la muntanya de Rocacorba, direcció l’estany de Banyoles.
Sembla, però, que l’origen fou la capella d’una torre de guaita de l’any 1182, feta aixecar
pel comte Borrell II. Cap a l’any 1727 es van fer diverses reformes que li donaren l’aspecte
actual. Posteriorment, força degradada per l’abandó, a l’any 1985 s’inauguren les obres de
reformes fetes pel nostre Centre.
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Resum d’activitats
MES D’ABRIL

CAMINADA PEL CAMÍ RAL DE VIC A
OLOT (Garrotxa)

Dilluns 5

Aquesta, guiada per la Cristina i en Pere

FIRA DEL COP D’ ULL

- Colla del Pa Sucat amb Oli –

A la plaça de les Rodes
- Secció de Filatèlia i Numismàtica -

Divendres 9

Audiovisual sobre Mongòlia
A les 10 del vespre, a la sala d’actes del Centre

Dissabte dia 10

TRAVESSIA ALBANYÀ – RIU
Sortida conjunta amb els companys de l’Associació Terra Aspra, de Montagut.
Vocal :Quim Oliver “xari”
- Secció excursionisme clàssic –

Diumenge dia 18

XXXIII EMBARDISSADA
Participació en aquesta popular caminada organitzada pels companys del Centre Excursionista
d’Olot Si us fa peça anar-hi plegats, truqueu al
vocal: Quim Oliver “xari”

MES DE MAIG
Dissabte 1 i diumenge 2

TENIM CONVIDATS DE “LO PINELL
DE BRAI”
Tenim convidats. Es tracta de la gent de l’associació “ El Pi del Broi” del poble “Lo Pinell de Brai
“ de la comarca de la Terra Alta.
- Secció excursionisme clàssic –

Diumenge 9

MATINAL DE TREBALL AL GR-2
El Centre Excursionista de Banyoles (colla del
Podall) col·labora en la recuperació d’un tram
del camí tradicional que era utilitzat per anar de
Besalú a Mieres.
- Secció excursionisme clàssic –

Diumenge 16

- Secció excursionisme clàssic –

PUIG NEULÓS DES DE LA
CATALUNYA NORD

Diumenge dia 25

- Secció excursionisme clàssic –

ROCACORBA- MATINAL DE TREBALL
Els bojos i boges del podall en acció. Manteniment i perfeccionament de diferents trams del
camí a peu de Rocacorba.
- Secció excursionisme clàssic –
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Diumenge dia 23

APLEC DE SANT ANIOL D’AGUJA
Tradicional aplec dels francesos
- Secció excursionisme clàssic –

Diumenge 23

Del dilluns 21 al dijous 24

APLEC DE SANT ANIOL.

FLAMA DEL CANIGÓ

Com cada any, anirem al nostre Aplec.

Anirem a buscar la flama del Canigó.

Vegeu el programa específic que hi ha dins
d’aquest butlletí.

Més Informació: 608.748.096 ( Garganta)
- Secció d’ Aplecs -

- Colla del Pa Sucat amb Oli -

23 de Juny
Divendres, 28

AUDIOVISUAL
L’ESPINADA D’AMÈRICA DEL NORD:
Una ruta per les Muntanyes
Rocalloses
A les 10 del vespre, a la sala d’actes del Centre

MES DE JUNY
Dissabte 12 i diumenge 13

EL CAPCIR MÉS ENCISADOR : EL
ROC BLANC
Excursió de dos dies fent bivac a l’estany de Laurentí , un paratge magnífic que per ell sol justifica el viatge.
- Secció excursionisme clàssic –

Acte repartiment de la flama als 11 municipis
del Plà de l’Estany. 8:00 del Vespre
L’ubicació està per concretar.
- Secció d’ Aplecs -

Dissabte 26 i diumenge 27
Sortida a la Cerdanya, a la vall de Campcardós i
la Portella Blanca d’Andorra.
- Colla del Pa Sucat amb Oli –

AVANÇ PEL MES DE JULIOL
Dissabte 24 i diumenge 25

EL “SENYOR DE L’ARIÈJA”
Excursió a un cim important de la zona de l’Arièja i no podia faltar el Mont Valier de 2838 m.
- Secció excursionisme clàssic –

Divendres , 18

PROJECCIÓ DE FOTOGRAFIES
LA NOSTRA EXPERÈNCIA A LA
TERRA ALTA
A les 10 del vespre, a la sala d’actes del Centre
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