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Situació 

L'excursionisme, tocant la terra, es troba amb la 
ciencia geografica i aquesta el proveeix de la seva 
eina predilecta, el mapa. A copia d'enlairar-nos, el 
mapa ens permet dominar una bona extensió del 
país. El mapa sembla allunyar-nos de la realitat. Els 
noms del mapa, de tan solemnes, resulten freds. No 
hi caben gaires noms, pero la retolació sempre 
compta amb els Pirineus, el Montseny, les 
serralades Transversal i Litoral, i uns pocs més. 
Pero els nostres paisatges de privilegi són més vius 
que qualsevol lletra o ratlla impreses, i mouen a 
caminar: a traspassar el mapa. Tenim muntanya a la 
carta. 
Per aixo, l'excursionisme es confecciona 
incomptables mapes fets a la mesura humana. La 
terra, anant a peu, és limitada. Amb un mapa més 
local es pot paladejar un massís muntanyós, una 
travessa de carenes amb detall meticulós de 
camins i dreceres, pies i val Is, arbredes i torrents. 
L'excursionista s'estima aquests mapes 
entranyables perqué sembla que li parlin 5 
directament. Són les amarres. 
El mapa de situació d'aquest quadern és 
obligadament un !lindar. Esdevé signe de paternitat 
de tots aquells altres mapes, croquis i notules que 
guien per senders discrets, els quotidians de 
l'excursionisme. 
Al darrera del mapa es realitza molt de camí amb 
descobertes incloses. A vegades és l'encontre amb 
un monument amagat a !'Alta Garrotxa o amb un de 
llun a la serra de Verdera, com nusos que la nostra 
identitat nacional va deixar-hi en teixir el tapís de la 
historia. Altres vegades és la descoberta del món 
9otanic, o el llenguatge deis núvols. 
Es aquest el magnífic ventall de possibilitats que 
ofereix l'excursionisme, més enlla d'un mapa. En el 
de situació que acompanya aquest text, hi hem 
inclos, a més, els punts que identifiquen els llocs on 
hi ha centres excursionistes, ja siguin federats o en 
procés de federació. En conjunt, ajuden a donar una 
idea de la importancia del moviment. 



Cronologia 

1873 Primera excursió de Jacint Verdaguer al 1908 Excavacions a Empúries, dirigides per 
Pirineu. Josep Puig i Cadafalch i Pere Bosch i 

1876 
Gimpera. 

Fundació de l'Associació Catalanista 
d'Excursions Científiques. 1909 lnaugura9ió del xalet-refugi d'Ulldeter, al 

1878 
Pirineu. Es obra de l'arquitecte Jeroni 

Fundació de l'Associació d'Excursions Martorell. 
Catalana. 

1913 Fundació del Centre Excursionista de 
1879 Artur Osona publica Excursió a la Bas. 

muntanya del Montseny per un 
1918 propietari de la vi/a de Breda. Es Primera excursió amb esquís al 

tradueix al castella i al trances. Puigmal. 

1880 Primera travessa pirinenca oficial: 1919 Fundació del Grup Excursionista i 

6 Ripoll-Núria-Puigmal. Esportiu Gironí (G.E.i.E.G.) 

1886 Publicacions: Records d'un 1924 Miquel Santaló escriu al Butlletí del 
excursionista, de Caries Bosch de la G.E.i.E.G. els objectius que es propasa 
Trinxeria. Poema Canigó, de Jacint l'excursionisme. 
Verdaguer. Gran influencia sobre 

1925 l'excursionisme. lnauguració del refugi de muntanya de 
la Malina. 

1891 Es fusionen l'Associació Catalanista 
d'Excursions Científiques i l'Associació 1927 Josep M. Batista i Roca inicia els 
d'Excursions Catalana. 1 neix així el "Minyons de Muntanya". 
Centre Excursionista de Catalunya 

1931 (C.E.C.) lnauguració del tren-cremallera Ribes 
de Freser-Queralbs-Núria. 

1894 Primera excursió hivernal a Núria. 
1933 Neix la Unió Excursionista de 

1896 Font i Sagué publica el Cataleg Catalunya, (U.E.C.) pel canvi de nom de 
Espe/eo/ógic de Catalunya, amb l'entitat que fins aleshores era Unió 
descripció de 333 cavitats explorades. Excursionista de Barcelona. 

1902 Cesar August Torras inicia la publicació 1935 Fundació del Centre Excursionista de 
de les seves Guies del Pirineu cata/a. Camprodon. 



1936 Comern;:a la Guerra Civil Espanyola. En 1970 Fundació de la Colla Excursionista 
aquest moment hi ha registrades 146 Cassanenca, Cassa de la Selva. 
entitats excursionistes a Catalunya. Fundació del Centre Excursionista 

d'Olot. 
1939 lmplantació policial del salconduit Fundació del Grup Muntanya, de Sarria 

fronterer que restringeix l'accés als de Ter. 
Pirineus i Prepirineus. 

1975 El Centre Excursionista Empordanes, de 
1945 Fundació del Centre Excursionista Figueres, publica Guia del romanic de

Montclar, de Sant Feliu de Guíxols. l'Alt Emparda, de Sebastia Delclós. 

1946 
Fundació del Club d'Esquí Girona. 

Fundació del Club Excursionista Ripoll. 
1976 Es constitueix l'entitat Amics de !'Alta 

1952 Fundació del Centre Excursionista de Garrotxa. 
Banyoles. , . 

1978 Fundació del Centre Excursionista de 7 
1954 Fundació de la Unió Excursionista de Salt. 

Catalunya (U.E.C.) de Girona. 
1982 Record absolut de la pujada al santuari 

1959 lnauguració del nou xalet-refugi deis Angels. Joan Collell hi inverteix un 
d'Ulldeter. temps de 34'26". 

1959 lnauguració del refugi de Coma de 1995 Exposició itinerant "Bella pedra vella", 
Vaca, al Pirineu de Núria. que commemora quinze anys de 

1965 Primera Marxa deis Quaranta 
restauració de monuments, molts 
d'ells relacionats amb 

quilometres, de Banyoles. l'excursionisme. 
Un CD Rom interactiu mostra 1.500 

1966 S'inaugura el refugi de Comanegra, a imatges de 382 monuments 
!'Alta Garrotxa. restaurats. 

1967 El G.E.i.E.G. obre el refugi de la 1996 Fundació de la Colla Excursionista Sant 
Freixadella, a Falgars . Julia de Llar. 

1969 
. 

Fundació del Centre Excursionista de 
Besalú. 
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E 
I paisatge és l'apreci_ació 
visual d'un territori. Es 
com un ésser viu: ha estat 

creat, es transforma i pot 
desaparéixer. És objecte 
d'estudi, de veneració i també 
de maltractament. Viatgers i 
turistes, iniciats -per bé que de 
manera diferent- busquen 
paisatges amb innegable 
curiositat. Pero el paisatge té un 
valor afegit, que és la presencia 
humana. 1 aleshores esdevé una 
combinació d'elements diversos, 
locals i humans, peculiars, d'una 
gran riquesa. 

La visió d'un paisatge depén 
deis ulls amb qué es miri. Un 
artista pintor veu !'escena molt 
diferent de com !'observa un 
historiador, o un urbanista; i un 
pagés, arrapat a la terra, s'ho 

mira diferent d'un turista, que no 
s'hi atura mai. Per aixo, totes les 
incitacions de qué és capa9 un 
paisatge són aprofitades com a 
recursos actius i valids de 
progrés huma. Podem invocar, 
ara mateix, el paisatge com a 
font inspiradora d'art i literatura, 
una vertadera deu inesgotable. 
Podem recordar que el paisatge 
és un continu recurs 
d'ensenyament. 1 també 
terapéutic. La revista Crónica

El record, 
també incitant, 
d'un paisatge 
avui submergit: 
St. Roma de 
Sau. 

d'ensenyament presenta un 
seminari titulat "el gust per la 
lectura", en el qual el paisatge 
és el protagonista, en les seves 
facetes urbana, d'itinerari, 
fantastica, i també com a 
element hostil. Quant al recurs 
terapéutic, el valor del paisatge 
ocupa un lloc preferent en 
algunes técniques de control 
mental, que fan situar la 
persona davant d'un paisatge 
escollit per dur-la a un 



relaxament personal, aprofitant 
que en la ment romanen 
sensacions i records lligats a un 
paisatge ple de valors 
constructius. La pedagogía i la 
terapia, en aquests dos casos, 
entren per la porta gran en la 
ciencia del paisatge que 
s'elabora actualment. 

Més enlla de la ciencia amb el 
seu toe de serietat i -per qué na
de quadre sinoptic, hi ha la 
vivencia, la visió íntima, a la qual 
han d'acabar rendint-se fins i tot 
els científics. El paisatge calid, 
viscut, mou a una presa de 
consciencia, entranyable, menys 
rigorosa que qualsevol 
esquema. Quan aixo es 
produeix se'ns posa a davant un 
motiu més per a l'enamorament 
deis nostres horitzons. 

El paisatge admet infinites 
contemplacions perqué les 
persones som irrepetibles i 
tothom és capai;: de fer, del 
paisatge, una interiorització amb 
segell propi. L'impacte 
paisatgístic és, decididament, 
íntim i revelador de la 
personalitat de qui el contempla, 
de la sensibilitat de qui el viu. 

La presencia incitan/ 
de la serra del Cadí, 
des de la Cerdanya. 

El paisatge 

"El paisatge per si sol no existeix. 
Només existeix quan hi ha algú 
que el mira. Hi ha, ben segur, 
diferents maneres de veure el 
paisatge. L'home !'observa, 
s'insereix en ell, !'habita, entra a 
fmmar-ne part. El paisatge es veu 
amb els ulls, pero també se sent 
amb l '  oYda i fins es respira. 
Retrobar un paisatge estimat és 
retrobar alguna cosa de tu mateix. 
Pero ni tu no ets el mateix ni és el 
mateix paisatge. Només el pintat 
és immutable. 
El paisatge és vehicle de somnis. 
Un j ardí que s 'endevina darrera 
un mur, un camí mig perdut vora 
un t01Tent: espais on el somni 
floreix. El paisatge interior és 
com una escala de cargo! que 
comem;a i acaba en un mateix 

punt. El vol d'un ocell és com una 
pinzellada fugissera dins el 
paisatge. El paisatge imaginari 
te'l pot descobrir una pedra, 
l'escorc;a d'un arbre, una vella 
paret castigada per la pluja. 
La llum estructura el paisatge; la 
boira el dissol. 
El mar sol: la pura abstracció del 
paisatge. 
El volea en erupció: la paraula 
arrabassada del paisatge. 
El volea apagat: la dormida del 
guerrer. 
La dansa deis arbres al hose és 
com una cavalcada de somnis". 

RÁFOLS-CASAMADA, Albert 
Pintor 
El Fluviií com a prelext 
Diputació de Girona, 1993 
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EL DE L'ESCRIPTOR 
"Quan Espinas surt i es consagra a 
l'cxcursionisme ho fa com qui va a treure la 
pols deis arxius de la memoria. Un caminant 
era abans la mínima expressió del transport. 
Ara, en canvi, només el sabem veure com un 
pobre accidentat a qui el seu vehicle ha 
abandonat a la seva sort. Els camios, aquesta 
maroma indecisa que uneix tots els funambuls 
de la vida, s'han anat descuidant i perdent 
entre les bardisses. El camí només ho és quan 
s'hi camina i a finals d'aquest segle seran 
molts els senders esbarriats i les fonts eixutes. 
Sera aleshores quan rellegirem l'Espinas. 

L'autor camina i va de poble en poble 
simplement perque el nostre guia no és un 
excursionista dogmatic. Són paisatges vius on 
el més immutable és precisament la gent que 
s'hi mou. Un viatge a peu no és un informe de 
la Unesco ni tan sois un reportatge del 
National Geographic. La personal escota de la 
mirada on imparteix !'Espinas té present que 
la mirada de !'home no és el mateix que la 
mirada fotografica. L'anar a peu, a Catalunya, 
respon al temps en que l'afirmació del país va 
haver de fer-se precisament caminant i on el 
paisatge va ser la metafora d'una bandera 
perseguida. Durant molts anys, Catalunya va 

L 'afirmació del país va ha ver 
de fer-se precisament 
cami11a11t. 

haver de ser redescoberta amb la reconquesta 
pacífica d'una societat civil que no en tenia 
prou amb la llengua i que necessitava un país 
per explicar-lo i explicar-se". 

Joan Barril 
Proleg a Viatges a peu,
de Josep M. Espinas 

EL DE L' ARTISTA 
"És l'art de Coll Bardolet una mutació 
contínua de Uums i de colors, el joc prodigiós 
de la vida, l'estremiment irrepetible d'una flor 
sobre la qua! ha anat a caure impensadament 
un raig de claror tot obligant-la a encendre's. 
Són aquests colors les estrofes d'un cantic 
generós a la germana terra: a les oliveres que 
es retorcen, a les mimoses que floreixen dins el 
cor de l'hivern, al silenci d'una pla�a nevada, 
als arbres que s'esqueixen, al color blanc de les 
coses blanques: blanc de cal�, blanc de Hum, 
blanc de cel, blanc silenciós de la neu, a la 
terrible serenitat blanca de la mort, als halls de 
la gent, a la violencia cromatica de les festes 
del poble. 

Són, els paisatges de Coll Bardolet, un retoro a 
la pau meravellosa del camp. Tot era verd al 



Paradís perdut i els arbres creixien tendres i 
bells, sense grops, sense branques trencades. 
Tot era verd, i groe, i roig, i blau, al Paradís. 
Aquestes teles vénen a recordar-nos que el 
Paradís ha existit alguna vegada, ni que sigui 
en un instant fuga�, ni que sigui, tan sois, dins 
l'anima de l'artista." 

Gabriel Janer Manila 

EL DEL TECNIC 
"Els rosincs asseguren que el Golf és el millor 
camp de regates de la Mediterrania. Fa anys 
que l'enginyer Frederic Macau va descobrir un 
altre secret de la badia de Roses: la seva forma 
es correspon a dues eHipses tangents i la raó 
entre llurs eixos principals és exactament el 
famós nombre d'or descobert pels grecs, la 
divina proporció deis renaixentistes, la secció 
auria de Leonardo, la .ioia geometrica de 
Kepler, la regla universalment acceptada com 
a canon classic de bellesa. La badia té, dones, 
la mateixa proporció que presideix la piramide 
de Keops, el Partenó d'Atenes o el Naixement 
de Venus, de Botticelli. I aquesta harmonia 

Dibuix de Col! Bardo/et. 

L'enginyer F Macau descobreix 
1111 secret de la badia de Roses. 

daurada val més que l'or de les medalles 
olímpiques." 

Narcís-Jordi Aragó 
L'Emporda d'a11ar i tornar 

Els eixos de les dues eHipses de la badia de 
Roses són de 8,6 km i de 13,9 km, i per tant 
llur rclació és: 
8'6 / 13'9 = 0'618705 
la qual coincideix, amb un error molt pctit, 
amb el valor de la relació auria: 0,618035. 

11 



12 

E 
n la diversitat de reaccions 
-o contemplacions- davant
del paisatge, destaca la de

!'excursionista, per la seva 
singularitat al marge de tot 
encasellament. Joan Maragall 
es va engrescar profundament 
en l'excursionisme arran d'una 
experiencia juvenil: ell havia 
nascut al carrer de Jaume Giralt, 
al cor del barri vell de Barcelona, 
un carrer estret i ronec; en sortir 
un dia de la ciutat per la banda 
del Valles va fer una descoberta 
tan vibrant de la natura, se li va 
eixamplar tant l'esperit, queja 
no va deixar de buscar 
paisatges nous, vitalistes i 
engrescadors. EII mateix deia, 
quan es referia a 
l'excursionisme i el volia 
comunicar als altres, que no és 
un esport, ni un esbarjo, ni un 

estudi, sinó que és un amor. Va 
fer del paisatge un interlocutor 
perdurable. 

L'excursionista, que s'acosta al 
paisatge, fa una síntesi de tots 
els valors que, un a un, podria 
trobar-hi un pintor, un jardiner, 
un geograf, i tata la gamma deis 
diem-ne professionals. 

A Catalunya !'excursionista posa 
a aquella síntesi de la seva visió 
una sensibilitat especial. Al 
darrera de cada quadre 
descobert fent camí hom treu 
del sotabosc i deis cims els 
orígens, tan llunyans i tan 
propers, de l'anima col-lectiva. 
L'excursionista potser no ho 
sabra explicar, pero desplega 
una saviesa i un sentiment de 
percepció del país inequívocs. 

El mira/l pirinenc eleva el 
paisatge a categoria. 

Després poden venir els 
enginyosos de les arts i de les 
lletres a donar cos a l'expressió 
de les excel·léncies de la natura, 
pero la primera descoberta és 
atribut indiscutible de 
!'excursionista. 1, gracies a ell, el 
tresor cultural s'enriqueix amb 
una íntima relació entre 
mentalitats preciares de la nació 
i gent que del caminar n'ha fet 
una nova manera de descobrir 
on es recolzen les xarneres de 
la nacionalitat. 

En un sol excursionista pot 
confluir-hi un petit cúmul 



d'afeccions i mentalitats: 
naturalistes, cantaires, 
arque61egs, historiadors ... 
El paisatge és un paradís 
llegendari. Als cims de les 
muntanyes s'hi aprén a 
descobrir el nostre taranna, 
entre el seny i la rauxa. 
Travessant valls s'olora la fartar 
del base calent. L'experiéncia és 
molt millar que no pas llegida 
en els llibres. L'acolliment d'una 
fageda o l'aigua d'una font 
presten imatge i símbol a 
l'hospitalitat d'un país de marca, 
encreuament constant de 
civilitzacions. 

La natura que petja 
!'excursionista és més que un 
quadre plastic. Un te6ric diria 

Sant Martí del 
Canigó, més que 
un paisatge és un 

ends. 

que dues rieres 
s'aiguabarregen; un 
excursionista diu que les rieres 
es petonegen, o bé ho fa dir per 
un poeta al qual li explica amb 
imatges grafiques irrepetibles. 
Perqué !'excursionista distingeix 
els paisatges, amb els seus trets 
peculiars. Per exemple, s'ha di! 
que el Pirineu és heroic i que el 
Montseny és amable, tola una 
precisió de qualitat. 1 són 
retrobats monuments artístics i 
belleses naturals potser oblidats 
per mancances seculars de 
relacions públiques del conjunt 
del patrimoni nacional. 
Aleshores !'excursionista palpa 

Queralbs és un mts 
de pedra deixat 
al teixir de la historia. 

els orígens, beu a les fonts, 
arriba a les arrels d'aquella no 
teórica nacionalitat. És la veritat 
del valor cívic i patri6tic de 
l'excursionisme. Els mil·lenaris 
camins de les nostres 
muntanyes menen a les 
tradicions, a la historia, a la 
!lengua, a la cultura total, a
entendre una manera de ser,
col-lectiva i treballada.
L'estimació a la terra és
enfortida, i la identitat, més
perfilada. Aleshores la possible
soledat viscuda als cims de les
muntanyes es transforma en
vida més decidida i participada.
Sortir de casa pot comern;:ar
buscant una certa col·lecció de
trossos de natura, pero té la
virtut d'anar més endins: all6
que es veu, es mira i es
contempla esdevé més que un
paisatge natural.

13 
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U 
na cosa és anar a la 
muntanya i una altra és 
viure-hi. En aquesta 

distinció hi ha un principi 
d'entesa per a evitar una 
possible acusació d'intrusisme. 
En el camp lingüístic, és ciar. 
Albert Jané té la doble condició 
d'home de lletres i home 
d'excursions, i aporta una total 
neutralitat, d'absoluta bona fe, 
quan assenyala que els 
autentics muntanyencs són els 
ramaders d'altura, els 
llenyataires, els carboners, els 
traginers, els guies de 
muntanya, els quals viuen allí -o 
més ben dit, hi vivien, en altre 
temps- explotant els recursos 
naturals de les terres altes. 
Posats a estendre'n el sentit, 
també haurien de ser 
muntanyencs aquells que 

anaven muntanyes amunt 
buscant-hi una altra manera de 
viure, com ara els captaires, els 
marxants, rodamons, ermitans i 
d'altres. Muntanyencs, tots ells, 
per bé que aquesta 
denominació d'origen no ha 
pogut resistir gaire el pas del 
temps perqué el col·lectiu -ben 
nombrós unes decades 
endarrera- ha minvat 
notablement tant en ofids -els 
esmentats- com en població que 
s'hi dediqui. 

Hi ha, aixó sí, un reconeixement 
deis valors ancestrals que 
aquells muntanyencs 
encarnaven i que sovint són 
invocats com a salvaguarda de 
les identitats d'un poble. La 
muntanya, la Catalunya vella, 
l'antiguitat, es van posant a la 

Són excursionistes. 
No hi viue11 aquí, 
110111és hi passen. 

boca amb desig de capitalitzar 
els orígens. 1 en aquest context, 
quan l'excursionisme posa nom 
a les persones que el 
practiquen, es pot caure en el 
parany de dír-los muntanyencs, 
com si es volgués fer-los 
participar d'aquella reserva 
d'identitat. Seria complaure's en 
la denominació manllevada de 
muntanyencs, com si es 
busqués un entroncament amb 
aquells avantpassats que vivien 
a la muntanya. Hem de creure 
que, en el fons, voler-se 
apropiar del terme és un 
homenatge que es fa al 
muntanyenc historie. 

L'excursionista té uns objectius 
tanmateix ben diferents deis 
que té o tenia el muntanyenc. 
Quan !'excursionista arriba a la 



muntanya i hi roman pocs dies, 
té un proposit diferent del de 
viure-hi. Fa una excursió, hi va 
a caminar, veure, admirar-se, 
conquerir un cim, afanyar-se en 
una exploració més o menys 
nova. Tot aixo no té res a veure 
amb el conreu d'un camp de 
seca o amb la tala d'un base, 
tasques propies d'un 
muntanyenc. L'excursionista 
moltes vegades es pot 
preguntar per qué la muntanya 
l'atrau tant, i no troba resposta 
facil d'expressar amb paraules. 

Ple de paisatge 

Hi ha una feli<;: coincidencia entre 
el treball de l' escriptor i el 
caminar de !'excursionista: 
esprémer l'essencia de la terra. 

"Com em sera plaent llarn;ar-me 
amb tu a la ruta. Passarem pels 
nostres camins, i és duent-los la 
teva obra per senyal que la gent 
ens coneixera. A la teva veu 
tebia d'humanitat i roent de tan 
catalana, s'obrira com un ample 
portal la seva hospitalitat i, com 
a recer de pau, un lloc preferent 
de vora el cap de taula. I no 
seras tu qui els parlara sense un 
sentit de terra. Universal com és 
el tema del teu cant, potser coro 

Potser el porta una passió o un 
sentiment, dira, i potser no 
acabara de dir que l'ingredient 
de !'aventura també el mena als 
cims. Unes raons que mai no 
compren el muntanyenc del 

En Marcel·lí, de Beuda, 
és 1111 muntanyenc:fa 
carbó vegetal. 

cap altre, tu ! 'has fet tan de casa, 
que ningú, ni el nostre infant 
més petit, no el confondria amb 
cap altra tena. És també per 
fidelitat a la terra que et fou 
donada una sensibilitat que fa 
que no sois t'hagis sabut fer 
ressó de totes les seves veus i les 
seves <lites, sinó que, superant
les, hagis esdevingut tu mateix 
font d'altres de noves que el 
poble ara escoltara com a seves. 
Així, amic, sera el teu cant: ple 
d'humanitat, de sentit terral i de 
paisatge." 

GASSOL, Ventura 
Portie a Les bruixes de Llers, 
de Caries Fages de Climent 

terros, fet i pastat de seguiment 
familiar, laboriós, tenac;, pero 
poc imaginatiu, amb unes tites 
solides pero molt localitzades. 

Les tites de l'excursionisme són 
amples, a quatre vents. Fins i tot 
a vegades semblen 
inabastables o il·lusories. 

Llegim, per exemple, l'article 
primer deis estatuts del Centre 
Excursionista de Besalú, que 
proclama ser una escala on es 
forja el caracter de la persona 
en contacte amb la natura i on 
s'estudien i s'estimen les coses 
de la nostra terra, perqué 
aquests són els fins encomanats 
a l'excursionisme. 

15 



16 

L
' excursionisme té una 

crónica que fa trena amb
la mateixa historia del 

país. Reduint-ho difícilment a 
esquema, són quatre etapes: els 
inicis creatius, la crescuda 
joiosa, el fon;;at tancament, i la 
represa moderna. 

L'excursionisme comern;;a a 
caminar com una manifestació 
de la Renaixenga. Els Jocs 
Fiarais en són el vehicle culte, 
salven una llengua, pero falta 
quelcom que faci popular la 
revifalla: apareix 
l'excursionisme, que posa a 
l'abast aquell esperit renaixent. 
Els excursionistes són els 
portaveus de la curiositat, 
estimulada fent camí, i hom 
busca sortir a descobrir !loes, 
noms, inquietuds: identitats, a la 

fi. No hi manca mai 
l'encoratjament de la paraula 
precisa, com aquella de Joan 
Maragall: "mai pot estimar un 
home tata la terra si no comeni;;a 
per aquella de la qual és 
format". L'excursionisme 
adquireix una profunda 
significació, en aquells inicis. 

Quan creix, l'excursionisme ho 
fa esplendidament. Des de la 
creació de les primeres entitats 
excursionistes hi ha una voluntat 
-romantica, per qué no
d'operació de salvament. El
1876 es funda l'Associació
Catalanista d'Excursions
Científiques, que després sera
Centre Excursionista de
Catalunya. Rubió i Lluch, el
1915, diu que a la llar de
l'excursionisme s'ha encés el

Col·locació d'una creu 

a Basliments. 75e aniversari 

del G.E.i.E.G. 1994. 

primer caliu de la prosa 
científica catalana. Els mateixos 
noms de les agrupacions porten 
grans ressonancies: Atlantida, 
Patria, Mai Enrera, Pensament, 
Mossén Cinto, Montserrat, Els 
Segadors. El comengament del 
segle XX desvetlla ja entre els 
excursionistes gironins la 
creació d'entitats. El 1913 es 
funda el Centre Excursionista de 
Bas. El 1919, el "Grup" 
Excursionista Gironí, que el 
1922 ja es diu G.E.i.E.G. Arreu, 

e v,,q-; CENTRE 
ftfll EXCUR�IONISTA 
� BESALU



les entitats esdevenen 
vertaderes universitats populars: 
aprofundeixen la voluntat de 
divulgació, imparteixen cursos 
d'arqueologia, arquitectura, 
geología, botanica, que són la 
crosta del paisatge contemplat, 
pero es passa també a cursos 
de literatura i música catalanes. 
Des de Girona, Miquel Santaló 
escriu en el butlletí del 
G.E.i.E.G. l'any 1924 els 
objectius deis excursionistes: 
catalogar els incomptables 
monuments que es traben, 
fotografía i arxiu de material, 
biblioteca, recull de canvons i 
agermanament amb altres 
entitats. Més tard, presidint la 
mateixa entitat gironina 
Estanislau Aragó, s'instal·la una 
taula geografica al cim de les 
Pedreres i es projecta una guia 
de les Gavarres. El 1935 es 
funda el C.E. de Camprodon. 

Al 1936 comenva una fase 
obscura. L'excursionisme tanca, 
per guerra i postguerra. Fets 
bel·lics, en la negació de la pau 
que fomenta l'excursionisme, i 
fets dictats pel bandol guanyador 
després, porten tristesa i 

renúncia. Algun excursionista és 
perseguit per haver escrit en 
catala en el llibre de registre del 
pedró d'un cim. De les 236 
entitats excursionistes existents a 
Catalunya el 1936, només se'n 
refan 20,. el 1940. En la imposició 
d'un canvi de nom hi ha tot un 
símbol:-al 1940, la Federació 
d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya s'ha de dir Delegación 
Regional de la Federación 
Española de Montañismo en 
Cataluña. A la postguerra 
preocupa, a l'autoritat, que am� 

l'excursionisme torni aquell 
esperit renaixent. Es veu bé, 
pero, que l'excursionisme es 
lligui amb la pietat, i apareix una 
manifestació espiritualista que 
pot entronitzar i coronar imatges i 
restaurar ermites. Hi ha tensions 
puntuals, aixó sí, a les entitats 
classiques: l'any 1948, el local de 
la Unió Excursionista de 
Catalunya, de Gracia, encara és 
víctima d'una agressió, 
relacionada amb unes banderes 
catalanes que han aparegut a 
Montserrat. 

La represa de l'excursionisme 
es va fer a poc a poc, amb 
consciencia d'una esperada 

transició. Així, les comarques 
gironines s'omplen d'entitats, 
amb tot el seny i amb tata la 
discreció: Bescanó, 1940. Ripoll, 
1946. Montclar, de Sant Feliu de 
Guíxols, 1949. Als anys 
seixanta: Figueres, Llagostera, 
Ribes de Freser, Besalú, Amer i 
Sarria de Ter. Deis setanta cap 
aquí són Olot, la Jonquera, la 
Bisbal, Cassa de la Selva, 
Mavanet de la Selva, Sant Hilari 
i Tossa. Les entitats gironines 
entronquen perfectament amb 
els principis originals de 
l'excursionisme. Per exemple, 
quan un grup d'excursionistes 
locals són cridats el 1952 per 
l'Ajuntament de Banyoles a fi de 
crear una entitat excursionista, 
ben aviat s'inicien accions com 
promoure la reconstrucció de 
l'església de Porqueres, la 

CENTRE EXCURSIONISTA 

OLOT 

col·locació d'una campana al 
santuari de Rocacorba, 
concursos fotografíes, institució 
de l'aplec de Sant Aniol d'Aguja i 
la restauració de la font de Sant 
Nicolau. Tot un ventall de 
diversitat, un gloriós patrimoni 
de l'excursionisme. 
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E 
I nostre país és 
muntanyós. Una 
benedicció per als 

excursionistes. Tates les 
comarques gironines 
posseeixen muntanyes, altes o 
baixes, difícils o facils. Si a 
Catalunya hi ha un deu per cent 
de territori muntanyós, les 
comarques gironines no es 
queden pas enrera. Pero aquest 
accident geografic tan estimat 
que és la muntanya no és al 
davant mateix de casa. Cal fer 
un desplagament per a poder 
iniciar la pujada. Els mitjans de 
transport són, inevitablement, un 
element primordial de 
l'excursionisme. Condicionen 
necessitats i servituds del 
desplagament. Els mitjans de 
transport han contribu'it al 
desenvolupament de la 

psicología col-lectiva de 
l'excursionisme, i el progrés 
técnic d'aquest segle XX ha 
aportat uns trets diferenciadors. 
Curiosament, hi ha tites 
comunes a la historia deis 
mitjans de transport i de 
l'excursionisme. Una d'aquestes 
coincidéncies és la inauguració 
del ferrocarril de la línia a Ripoll i 
a St. Joan de les Abadesses, 
que tingué lloc quan s'iniciava, 
també, l'excursionisme. 

Organitzar una excursió, en els 
temps de la migradesa de 
transports, és tot un repte. 
Carreteres i trens no són pas 
cap model de bon servei. 
Envestir els Pirineus és resoldre 
una combinació complicada 
d'horaris, autobusos regulars i 
trens, encara escassos. 

La inoblidable tercera del 

carrilet deis excursionistes. 

L'anomenat pirineisme es 
retarda per les dificultats de 
comunicació. Es pot parlar de 
vertaders expedicionaris. Pero la 
mateixa penúria d'arribar a tates 
les muntanyes fa desenvolupar 
una altra activitat: !'acampada. Si 
és difícil assolir el peu de la 
muntanya, una vegada s'hi 
arriba cal relaxar-se, allargar 
l'estada, preparar l'excursió per 
aprofitar-la totalment. 1 com que 
les combinacions de trens i 
autobusos són tan 
estrambotiques no permeten, 
sovint, tornar el mateix dia. Així 
és com creix !'acampada. 
Descobertes les seves 
satisfaccions i els seus encants, 
continua l'excursionisme plantant 



les seves tendes, cada dia més 
perfeccionades i agradables. 

Hi ha una epoca daurada, 
socialment parlant, amb les 
organitzacions de transport 
col·lectiu. Un autocar ple 
d'excursionistes, compartint 
objectius, cants, camins, 
esmorzars i dinars, és la millar 
imatge grafica de l'amistat. Resol, 
també, la possible falta de 
coneixements o d'informació 
d'itineraris, dreceres i dificultats. 
L'excursió col·lectiva a les 
muntanyes i el viatge d'un autocar 
per aquelles carreteres del dimoni 
són un inesborrable record de 
l'epoca -per entendre'ns- anterior 
al sis-cents utilitari. 

Pero el gran recordat pels 
excursionistes és el tren d'Olot. 
El 1893, el director de la seva 
construcció, Cels Gomis i 

El TREN D'OLOT ES MOHT 

Mestres, no es podia pas pensar 
que aquella línia de paisatge 
amable, continu, sedant i 
excitant alhora, esdevindria una 
insubstitu'i'ble col·laboradora i 
fidel servidora de 
l'excursionisme gironí. Diverses 
generacions, amb la línia del 
tren Girona-Olot, descobreixen 
incomptables camins com qui 
diu a peu d'estació: la Salut de 
St. Feliu de Pallerols, el Far, 
Puigsacalm, Cabrera, el Coll, 
Santa Barbara, Santa Brígida, i 
els incomptables paratges i 
fonts. El fum i el carbonet entren 
als vagons de fusta tronada i 
s'hi barregen amb les motxilles 
deis excursionistes apilonats. 

El tranquil recorregut veu una 
certa modernització, pero és 
insuficient, i el tren d'Olot 
desapareix l'any 1969. 
Semblants records entranyables 
porta el tren cremallera de Núria, 
que des del 1931 envesteix les 
anfractuositats de Ribes de 
Freser a Núria, per Queralbs. 
Pero el tren cremallera sí que 
rep una injecció forta de 
modernitat i continua el viatge 
amb renovada energía, al servei 
d'un excursionisme que sempre 
li ha fet confianga. 

Hi ha un fet evident que altera la 
¡:>sicología de l'excursionisme. 
És la irrupció del vehicle familiar 

Portada del setma11ari Presencia.

Dibuix de Jordi So/e,; 1969. 

Els excursionistes 
retenen imatges del dwrer viatge 

de/ tren d'Olot. A11y 1969. 

en la nostra societat, i més tard 
la de l'anomenat tot terreny. 
Amb ells, les muntanyes són 
més a prop. Tot anira canviant. 1 

en qüestió de distancies encara 
hi ha un altre element a tenir en 
compte: la televisió, que ens 
acostuma a fer-nos coneixer 
més món i ens acosta les 
muntanyes al menjador de casa. 
Pot ser, també, una crida de les 
muntanyes. La distancia, la real, 
sí que existeix, i els 
excursionistes ho saben prou 
bé. Per aixo fa temps que -passi 
el que passi- ells no paren de 
caminar. 
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L
' accés a les muntanyes és

part de l'essencia de
l'excursionisme, tant com 

aquell instant definitiu d'assolir un 
cim. Camins i coronaments són 
dos temps d'una mateixa 
voluntat. Pujar una muntanya té 
un aspecte d'esfon;: físic i un altre 
d'informació, per no perdre's. Els 
veterans guien els novells, pero 
sempre hi ha una primera 
vegada. Abans d'emprendre una 
sortida, !'excursionista es fa 
sovint un mapa mental, fa córrer 
la imaginació i ja s'hi traba. Pero, 
és ciar, continua essent 
inevitable comptar amb algun 
element que dibuixi !'exactitud i, 
si és possible, amb algun text 
explicatiu. 

L'excursionisme disposa 
sortosament de mapes des deis 

primers anys. El 1923 apareix al 
butlletí del C.E.C. un mapa del 
Cadí, escala 1 :50.000, per bé 
que no és elaborat per a fer 
excursionisme sinó prestat 
generosament per una empresa 
hidroeléctrica. El primer mapa 
propiament per a excursionistes 
és el del Montseny. L'elaboració 
del mapa de fonts estatals es 
demora, els excursionistes 
tenen pressa i l'encomanen a un 
enginyer topograf. 

Els mapes de l'excursionisme 
tenen la virtut de girar el 
concepte que se'n dóna sovint a 
les aules d'ensenyament. Un 
mapa era un trist magatzem de 
ratlles i noms. Per a 
!'excursionista és el lloc que ell 
petja i conquereix, amb noms 
que apren tot caminant. El mapa 

La colla es topa amb la presa 
de Susqueda i la situa al mapa. 

l'ajuda a una mena de 
possessió de la terra, i aquell 
paper imprés confirma, 
realment, !'existencia deis 
indrets. El bon excursionista 
s'estima els mapes com un 
excel·lent treball de síntesi de la 
terra que, així coneguda, fa 
apreciar més la geografia com a 
ciencia d'aquella mateixa terra. 

Les guies escrites són la ma 
dreta deis mapes. O, potser, el 
cor. L'excursionisme catala es 
pot enorgullir d'obres 
autenticament pioneres. L'any 
1880 Artur Osona publica 
Excursió a la muntanya de 
Montseny per un propietari de la 



vi/a de Breda. Per fer-la més 
notable, l'obra surt amb 
traduccions castellana i 
francesa. Arriba després l'obra 
fonamental de César August 
Torras, autor d'una serie de 
guies, amb una profunda 
voluntat de donar coherencia a 
la relació home-muntanya a 
Catalunya. C.A. Torras publica el 
1902 les guies parcials sobre els 
Pirineus, objecte de nombroses 
reedicions i d'elogis unanimes; 
segueixen les seves guies de 
Camprodon, valls de Fluvia, del 
Freser, Garrotxa, Ripollés, 
Cerdanya. Torras fa escola, i el 
seu primer col·laborador di recte, 
Eduard Vidal, escriu itineraris 
del xalet-refugi d'UII de Ter i la 
Renclusa. 
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1htvessia Ulldeter-Núria, 
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croquis al butlletí del C.E.Besa/ú. 

La Font tornadissa 

"Tot i que ens agradi buscar 
sempre nous itineraris, a la llarga 
no podem evitar que acabem 
decantant la nostra preferencia 
per unes zones determinades. Un 
bocí de Catalunya que conté els 
elements que fan agradable una 
excursió és el Puigsacalm i els 
paratges que l'envolten. 
A nosaltres ens sedueix molt 
particularment la font Tornadissa. 
No és una deu exuberant, peró la 
veiem com la font de camí 
perfecta i de raig continu i 
abundós, frescal i acollidora, a 
recer del vent i just al peu de la 
pitrada que ens ha de dur al cim. 

A Girona, als anys vint, Joan 
Masó i Valentí escriu uns articles 
que es podrien dir molt bé "Guia 
de les nostres muntanyes", i els 
publica al butlletí del G.E.i.E.G. 
Miquel Santaló descriu el 
_Gironés i Banyoles, amb rutes 
excursionistes. 

A partir de la postguerra, les 
guies de muntanya reben 
l'impuls de nous autors: El 
Montseny, d'Estivill; les 
Guilleries, de Castells; els 
Pirineus, de Josep Guilera; la 
Cerdanya, de Jolis i Simó; i 
l'obra de Ramon Vinyeta, 
dedicada a molts massissos i 
subcomarques, que ell mateix 
descriu, retrata i dibuixa. Ja en 
plena democracia s'incrementa 

No és la melangia el que ens fa 
enyorar aquests indrets, sinó el 
convenciment que només 
esfon;:ant-nos a copsar-ne tota la 
bellesa que ens proporcionen 
aconseguirem arrelar-nos-hi i 
estimar-los més i més. I com s'hi 
va? No té perdua. Amb el cor 
obert, el pit inflat i la motxilla 
plena d'il·lusió, en qualsevol 
revolt deis camins que solquen 
aquest nostre ciar país hi trobarem 
una font Tornadissa. Només és 
qüestió de saber-la-hi veure." 

MIR, Jordi 
lndrets de Catahmya 
Llibre de motxilla, 1978. 

el fons editorial dedicat a 
l'excursionisme i el seu entorn 
cultural. 

Una editorial d'Olot empren el 
1993 la tasca d'actualitzar el 
concepte de guíes 
d'excursionisme. De la col·lecció 
han sortit ja els itineraris deis 
volcans de la Garrotxa, 
excursions matinals des d'Olot i 
des de Sta. Pau, les valls de 
Bas, Riudaura, Bianya, a carrec 
de qualificats excursionistes 
com Goni;:al Portabella, Joaquim 
Agustí, Jordi Pijiula, Josep 
Agustí i Josep Muria, amb un 
disseny acurat de Magda 
Pujolas i Maria Perelló, i 
fotografies excepcionals de 
Josep M. Melció. 
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S 
empre pot haver-hi aquell 
excursionista o aquella 
colla que, sense mapa i 

sense guia, es posen a caminar 
sense informació, indispensable 
per a no fer marrada. A vegades 
és un desconeixement 
d'aquelles ajudes sobre paper, 
pero també pot haver-hi un punt 
de desig d'aventura més inédita, 
o almenys de prova més
personal.

Els responsables de 
l'excursionisme es fan carrec 
aviat de la necessitat d'un nou 
servei que, prescindint del paper 
impres, pot arribar puntualment 
al moment just d'una cruflla de 
camins perdedors, quan es 
necessita per a tirar endavant 
l'excursió. Aquest servei és 
l'assenyalament deis camins. 

El Centre Excursionista de 
Catalunya exposa a la 
Mancomunitat la conveniencia 
d'establir algun sistema d'evitar 
la confusió a les cru"illes. Es fa 
un assaig, al Pirineu gironí, 
assenyalant el camí de 
Setcases a Portella de Mantet, 
amb una certa pretensió 
internacional perqué aquella 
ruta comunica el Ripolles amb el 
Conflent. La Mancomunitat de 
Catalunya aprova, l'any 1919, la 
senyalització deis camins de 
muntanya i es comencen a 
instal·lar indicadors. La primera 
acció és una serie de 23 pals de 
ferro cilíndric de 2,70 metres 
d'altura i plaques metal·liques i 
sagetes afermats sólidament en 
formigó. Algunes d'aquestes 
senyalitzacions perduren fins a 
setanta anys després de la seva 

Indicador del S. G.R. 
núm. 11, a Albanya. 

col·locació, i la seva lectura 
constitueix un agra"iment pel 
servei i un homenatge a aquells 
fundadors de l'excursionisme i a 
la voluntat política que el va 
saber fomentar. 

El 1935 ja s'utilitza la pintura 
vermella per a la indicació de 
camins, practica queja no es 
deixa i es va complementant 
amb altres tecniques i materials. 
La senyalització dóna 
personalitat a les entitats 
excursionistes que en tenen 
cura i contribueix a facilitar molts 
primers passos en 
excursionisme. Algunes entitats 



tenen a la seva junta una 
vocalia de camins, amb tasca 
continua. És el cas del C.E. de 
Besalú, que no baixa cap any 
d'unes setanta col·locacions de 
rétols adients, que sovint 
necessiten reposició. 

Modernament els camins de la 
muntanya han prés més volada. 
Hi ha connexió amb una gran 
xarxa degudament senyalada a 
tot el continent europeu: els 
Senders de Gran Recorregut, 
S.G.R. Són camins que 
transcorren per indrets amb 
paisatge muntanyós important i 
que uneixen punts molt 
distanciats per a ser utilitzats 
parcialment. Els S.G.R. salen 

coincidir amb camins existents, 
classics a cada regió, pero a 
vegades tan també noves 
indicacions en els tragats. La 
senyalització deis S.G.R. obeeix 
a unes normes internacionals i 
la xarxa es completa amb 
l'edició deis corresponents 
llibrets que amplíen les 
informacions. Europa, com si 
ressuscités l'esperit de les grans 
rutes medievals, queda unida 
per un conjunt de sis grans 
senders que la travessen: de 
Flensburg a Génova; de Niga a 
Oostende; de Rouen a 
Marktredwitz; de Venecia a 
Constanza; de Copenhaguen a 
Rijeka, i de Rust a Puigcerda. A 
Catalunya tenim S.G.R. des de 

la década deis setanta. Un d'ells 
és el de Puigcerda a Montserrat, 
que continua cap a la comarca 
de l'Anoia i al País Valencia, fins 
arribar a Gibraltar. 
El sender anomenat GR-11 
uneix la Vall d'Aran arhb el Cap 
de Creus, amb uns quatre
cents quilometres que podrien 
fer-hi invertir uns vint-i-cinc dies 
de ruta. A Catalunya tenim 
2.000 km de S.G.R., la xarxa 
més completa de tot l'Estat 
espanyol. 

Els entranyables indicadors, 
la gran companyia 
de /'excursionista. 
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P 
au Vila és considerat el 
pare de la ciencia 
geografica catalana. 

Convengut propagandista que la 
geografia s'ha de fer caminant, 
vol reformar l'escola per tal que 
no imposi dogmatismes rígids, i 
veu en l'excursionisme un 
excel·lent mitja per educar els 
nois i noies, perqué puguin 
copsar l'ambient i la realitat de la 
terra fent-hi l'aprenentatge de la 
seva persona en creixement. La 
natura pot fer que el 
desplegament educatiu sigui 
harm6nic. 

Potser no és del tot exacte dir 
que aquest programa educatiu ha 
estat assimilat per la societat, 
pero sí és cert que la proposta de 
Pau Vila té una vigent aplicació 
en aquest aspecte. A co16nies, 

casals, excursions i campaments, 
són ja moltes les generacions 
que hi han trobat una realització 
personal i humanística. Sortir, fer 
excursionisme, endinsar-se a les 
muntanyes, és un deis grans 
recursos pedag6gics, i deis més 
utilitzats. L'any 1927 Josep M. 
Batista i Roca publica un Manual 
d'excursionisme que obre nous 
horitzons. Una rapida mirada al 
seu contingut engresca per les 
indicacions practiques sobre 
itineraris, guíes, orientació i 
distancies, senyals Morse i de 
fum, alimentació a muntanya, 
motxilla indispensable, higiene, 
cures, tendes i meteorología. El 
manual resulta imprescindible en 
aquelles incipients entitats 
excursionistes, que agraeixen 
l'obra del pedagog Batista i 
Roca. 

La muntanya és un estil que integra 
e/s nois i noies a /'entom. 

Moviments i organitzacions 
comencen a comptar amb la forga 
educativa de l'escenari natural per 
excel·léncia. Hist6ricament hi ha 
la presencia, en primer pla, de 
l'escoltisme, moviment fundat per 
l'anglés Baden Powell el 1907, i 
propagat a tot el món. 
L'escoltisme arriba a Catalunya el 
1912 de la ma de Batista i Roca i 
mossén Antoni Batlle. A les 
comarques gironines, Narcís 
Masó i Valentí amplia !'estructura 
iniciada per Eduard Rosquelles 
amb els Minyons de Muntanya. El 
moviment escolta pren nom de 
l'anglés scout, explorador, i 
fomenta l'opció per la natura com 
a reserva de vida, escala de 
caracter i estil d'acceptació del 
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risc i del joc de viure. Pujar als 
cims és una crida constant a 
l'observació, i l'adolescent que 
desperta tot just al món hi traba la 
capacitat i l'oportunitat d'integrar
se per ell mateix a l'entorn. 
L'excursionisme és l'espai obert 
en un temps de dialeg intens deis 
nois i noies amb el relleu de la 
terra i les dificultats deis dies i les 
nits. No és endebades que 
l'escoltisme es faci present a cent 
dues nacions, amb dotze milions 
de "scouts" (nois) i vuit milions de 
"guíes" (noies). 

L'escoltisme gironí ha passat per 
époques marcades per 
circumstancies culturals i 
polítiques diverses. A la 
postguerra no es pot esperar res 
més que la seva prohibició: 
l'opció natura, que porta al país, 
també pot comportar que sota 
unes ru'i'nes romaniques 

perdudes a les muntanyes s'hi 
pugui descobrir una pregona 
historia nacional. Ja en 
democracia l'escoltisme es pot 
refer, pero les exigencies 
d'actualització deis objectius 
educatius menen a un debat i 
autocrítica que els agrupaments 
escoltes han de fer evolucionar 
cap a un futur més ben definit. 

Neixen, a més, noves 
experiencies amb 
l'excursionisme com a rerafons. 
És el cas, per exemple, de 
Projeete Groe, iniciativa de la 
comunitat parroquial de St. 
Josep, de Girona. És un grup 
distingit amb el Premi Jaume 
Ciurana 1990. Projeete Groe és 
un itinerari educatiu de quatre 
anys per a jovent que busca 
creixement personal mitjan9ant el 

protagonisme, la responsabilitat i 
el servei; l'excursionisme hi és 
molt present ajudant a descobrir 
el lloc on vivim, la problematica 
de la gent que es traba fent camí. 
La natura és el marc d'uns valors 
desitjats, com austeritat, 
humilitat, generositat i treball. 
L'Esperit ja no és un estrany 
perqué ha plantat la seva tenda 
entre les deis nois i noies. Entre 
els projectes realitzats ja pel grup 
hi ha la restauració de !'ermita de 
N. Sra. de Sacot, a Llongarriu;
serveis d'obres de paleteria a St.
Miquel d'Avellanacorba; camp de
treball a Sta. M. de Calders, i
reparació de la palanca
d'Ortmoier, a l'Alta Garrotxa.

La tenda, provisional ifragil, 
ensenya a 110 insta/·/ar-se a 

cap comodita/. 
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E 
ntre !'excursionista que fa 
el camí tot sol i l'entitat 
que aplega un bon nombre 

de socis i els ofereix 
l'organització d'una sortida hi ha 
un ampli terme mitja, sota el 
nom i la no oficialitat de la colla. 

Anar sol per la muntanya pot 
tenir uns perills, especialment en 
excursions de certa dificultat. No 
hi ha conversa i no hi ha 
companyia ni auxili, en cas de 
necessitat. Es diu que 
!'excursionista solitari pateix més 
fatiga en no poder-la compartir o 
comparar. L'únic avantatge que 
té !'excursionista que va sol és 
que pot adequar-s'ho tot i 
administrar-se el temps a la 
seva manera. Realitza l'excursió 
en un estil que té més trets 
d'entossudit individualisme que 

de res més. 
Des deis inicis de l'afecció a 
l'excursionisme la colla és el 
nucli essencial on es realitza la 
trabada, amb assumpció de 
comuns desitjos i aspiracions. 
La colla és la superació d'aquell 
solitari excursionista, entre 
coratjós i temerari. 
No es pot entrar a determinar el 
nombre ideal d'excursionistes 
que han d'integrar una colla. 
Aquest és un tema molt lliure. 
Varia per moltes circumstancies, 
entre l'afinitat deis components i 
la pluralitat enriquidora; les 
edats, l'ambit de les excursions, 
els graus de dificultat, horaris i 
calendaris, tot pot ser 

Al Puigmal, 2.913 metres, 
hi ressona bé la paremia colla. 

determinant en la constitució 
d'una colla excursionista. El 
manual de Batista i Roca 
recomanava que el nombre ideal 
d'integrants d'una colla fos de 
cinc o sis companys; i tot venia 
pel fet que, en cas de fer nit a 
muntanya, el tipus de tenda 
existent aleshores (1927), una 
transportable "touring club de 
France", admetia aquest nombre 
maxim de persones. La tenda 
esdevenia així una mena de 
mesurador de la colla o almenys 
un condicionant. En els nostres 



dies podria ser -segons aquell 
criteri d'encabiment- el nombre 
de cotxes disponibles per arribar 
al peu de les muntanyes. Pero, 
de fet, una colla no ha d'estar 
subjecta a cap esclavatge 
numeric. 
La constitució d'aquest nucli que 
és la colla ve a ser tot un fet 
sociologic. Una afinitat de 
gustos relliga el principal, 
estimar la muntanya, i la 
voluntat de sortir. A partir d'aquí 
tot és possible. No hi fa res que 
entre els de la colla hi hagi, 
inicialment, una diferencia 
d'entrenament. Tothom 
s'adaptara. L'esforg progressiu i 
sense espectacularitat amotlla el 
taranna, mentre les elementals 
ajudes recorren una gamma de 
naturalitat, des de compartir 
entrepans o taula, cantimplora o 
parró, fins a alleugerir pesos o 
carregar-se motxilles alienes, si 
arriba el moment. La colla té un 
codi de cavallerositat per 
damunt d'estatuts inexistents. 

No hi ha res escrit sobre la 
necessitat d'un cap de colla. A 
vegades surt un espontani que 
pot portar un xic el 
comandament, ja sigui per la 
seva veteranía o pel seu 
coneixement de les muntanyes. 
És la persona que en el cas deis 

La contemplació, des 
del Puigsacalm, s 'assaboreix 

mil/oren colla. 

centres o entitats excursionistes 
s'anomena vocal d'aquella 
sortida. S'agraeix sempre la 
presencia d'un que es 
converteix en guia. 

A l'excursionisme sona molt 
entranyablement la paraula 
colla. Es ben curiós que la 
paraula té en el diccionari 
quaranta-set sinonims, alguns 
ben cantelluts, com escamot, 
quadrilla, catervola o bandada. 
L'excursionisme es pot felicitar 
que la llengua catalana li hagi 
regalat la colla, amb tot el 
matís d'amabilitat de la 
familiar paraula. La Gran

Enciclopedia Catalana diu que 
l'essencial d'una colla és que 
els seus membres tinguin en 

comú una subcultura que els 
diferenci"i; admes.aixó -tan 
enciclopedicament ben dit- una 
colla evoluciona cap a constituir 
un sistema cultural majar. 
Justament aquest és el cas deis 
excursionistes de Cassa de la 
Selva, que varen fundar la Colla 
Excursionista Cassanenca, el 
1970, i ha esdevingut un 
autentic focus d'organització 
amb activitats tan arrelades com 
la Travessada de les Gavarres, 
la Marxa de Primavera, l'aplec 
d'Esclet, el butlletí Drecera o la 
Festa literaria de la Colla. Hi ha 
feina per a tothom, pero també 
s'ha de dir que són sis-cents 
cinquanta socis. Per aixó, ben 
mirat, no es pot fixar mai el 
nombre de membres d'una colla. 

' - • 1 
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E 
n sortir d'excursió cal mirar 
bé el cel per intentar veure 
que ens pot donar de bon 

temps i endevinar-hi les 
sorpreses. La previsió és la 
capsa magica de la qual, des de 
temps molt remots, hom ha 
desitjat trabar el desllorigador. 
La saviesa popular ha anat 
bastint un tresor de refranys 
referits a la meteorología, valids, 
generalment, en un localisme 
redu"i"t. Pere Ribot es refereix al 
que ell anomena el doll de 
!'aforística del Montseny: Fa 
com el Montseny: com més 
flanqueja, més bogeja. La neu, 
pe/ gener, s'hi assenta com un 
cavaller. La neu, pe/ febrer, fuig 
com un ca 1/ebrer, en serien uns 
exemples. Vénen després els 
experts del moment precís, que 
prediuen el temps immediat. 

Són els pagesos segurs del seu 
cel que encerten el temps 
sempre que no els apartem del 
seu paisatge. Tothom hi dóna 
noms a la seva manera: a la 
Selva, als núvols de la pluja 
se'ls diu la processó de Tossa; 
en canvi, a Viladrau són la 
processó d'Arbúcies. Els 
pronostics, fet i fet, es basen en 
l'observació atenta i personal i 
en un contacte constant amb la 
natura. El pages, tot aixo ho té 
bé. 1 finalment hi ha la moderna 
ciencia de la meteorología, amb 
maneig de dades universals i 
fiables que ens envíen els 
satel·lits des de la seva mirada 
de privilegi. 

El respecte i la temenc;:a sempre 
ha envoltat els fenómens 
atmosferics. És un tema que 

Quan Sta. Magdalena amena,:r1 
cal aprendre el 1/enguatge 

deis núvols. 

antigament anava lligat al mite, i 
que tenia un punt de feréstec. El 
Gorg Negre, a Gualba, alimenta 
la creenc;:a que és habitat per 
bruixes, perqué quan la riera 
treu fumera anuncia pedregada; 
és, senzillament, que els núvols 
de la prepedregada xuclen 
l'aigua deis gorgs. Amb mites o 
sense, el mal temps a muntanya 
és terrible per a !'excursionista. 
"Hi ha una mena de vent, el torb 
-escriu F. Méndez, en el butlletí
del G.E.i.E.G.- que flagel·la les
crestes emportant-se la neu
glac;:ada i llenc;:ant-la sobre els
incauts que tenen la humorada
de suportar-ha; hi ha moments
que és impossible resistir dret la
seva violencia."
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Abans d'acabar el segle XIX, 

Cels Gomis, enginyer de camins 
i excursionista, publica Lo 1/amp i 
els temporals ( 1884) i 
Meteorología popular (1888). 
L'Associació Catalanista 
d'Excursions Científiques fa al 
1881 una esplanació al Turó de 
l'Home, al Montseny, per a 
construir-hi un observatori 
meteorologic; l'objectiu és assolit 
l'any 1932. Aquell mateix any, el 
butlletí del G.E.i.E.G. obre una 
secció meteorologica a carrec de 
Joan Masó i Joan Camps. 

El Dr. Eduard Fontseré, 
meteoroleg i excursionista, té el 
1920 una felig iniciativa que el 
C.E.C. assumeix. Fontseré crea
unes targetes postals per a 
excursionistes que vulguin 
comunicar observacions de 

boires, neus, tempestes 
i altres fenomens vistos 
en les excursions. El 
C.E.C. diposita les
targetes en caixes
metal·liques als cims de
les muntanyes amb les
instruccions de
complimentació.
Fontseré és autor de
180 obres i articles de
meteorologia, que
apareixen sovint en els
butlletins de les entitats.

D'aquesla manera, 
participada i solidaria, 
l'aportació de 
l'excursionisme a la 
ciencia catalana resulta 
exemplar. Seria difícil 
marcar el límit on 
comenga un futur 
científic i on acaba un 
excursionista anonim. 

El vent de tramuntana 

Si no has oH encar la tramuntana 
com t'omple el pit de veus i et fa el cap clar 
i com et fa brunzir, ni una campana, 
i com eixampla el ce! de l'Emporda, 
germa, no et pots dir encara catala. 

Pren el bordó i, en sant pelegrinatge, 
canta per si et sentís algun romeu: 
Oferiu els cabells al sant oratge 
que enforteix l'espe1it i fa el cos lleu: 
el vent de tramuntana és vent de Déu. 

Per aquella crinera sobrehumana 
es despe1tin les cendres deis més braus 
i els que han sentit un cop la tramuntana, 
no sapiguen mai més sentir-se esclaus. 

GASSOL, Ventura 
De Les tombes jla111eja11ts 

Twja d'ohservacions 
meteorologiques. Any 1920. 
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L 
a rodalia té una funció 
primordial en 
l'excursionisme. Aquest 

territori tan proper a casa 
nostra, l'entorn immediat que fa 
de mal delimitar, sabem bé que 
comenva a qualsevol 
cantonada del nostre poble o 
ciutat i eixampla il·lusions en 
comenyar el paisatge no urba. 
Dir rodalia és comen9ar a 
parlar d'aire lliure. Se surt i 
ningú no parla de quina altura 
cal pujar, ni de dreceres i 
etapes. A les rodalies de 
cadascú hem aprés a caminar 
fora muralles de tot ordre. Hi 
hem acumulat records 
d'infantesa i de joventut que 
se'ns fan inesborrables, de 
quan els qui feien el camí al 
costat nostre ens ensenyaven 
a conéixer els arbres i a 

estimar la natura, molt abans 
deis moderns manifestos 
ecologistes. 

Les rodalies són una vertadera 
iniciació a l'excursionisme. El 
passeig i la sortida, en la seva 
versió més discreta, són 
l'entrant d'una afecció que porta 
a la descoberta d'un desig 
d'anar més lluny. Seguint 
aquest procés d'aprenentatge 
gradual les entitats 
excursionistes porten les noves 
generacions a aquest primer 
contacte basic amb la natura, a 
una presentació d'elements. Els 
rius, les fonts, els miradors, la 
frondositat, les clarors, tenen un 
especial poder d'afectuositat. 

Recuperar una.fon/ 
és una bona festa. 

Font del Tótil. 
R ipoll, 1996. 

Vénen a ser les estacions de 
parada natural. La terra és 
pródiga en la seva oferta. 

Els escriptors s'engresquen, a 
les rodalies. Botet i Sisó registra 
setanta fonts d'aigües minerals 
a les rodalies enclotades de 
Ribes de Freser. Maria Manent 
s'arriba passejant a Sant 
Francesc, la muntanya d'Olot, i 
com que ha nevat un xic diu 
que la ciutat sembla nórdica. Es 
trepitja la flonjor freda, i flota 



una !lenca de boira tenue i 
blava. Lluís Medir, a les seves 
rodalies de Palafrugell, compta 
vint-i-vuit fonts entre les que 
ragen i les que no ragen, pero 
que varen rajar un dia, quan els 
avis hi venien a menjar anissos 
per a beure més de gust. Miquel 
Santaló surt a St. Daniel i 
descriu el paisatge bell i variat, 
feréstec i suau, ubérrim i auster, 
com una correlació de forces 
als fonaments de la comarca del 
Gironés. Salvador Ginesta es 
passeja per Santa Coloma de 
Farners i s'arriba a l'indret 
abellidor de Sant Salvador, a 
free de la riera, amb fonts, 
ombra i oreig. Sebastia Bartrina 
fa les rodalies de Ribes de 

Una rodalia recuperada: 
el para/ge de Sant Miquel, 
a Girona. 

Tornar a casa 

"Ve un moment que aquest viatge apassionant arriba a la seva fi: 
comprenem que el nostre afany té un Iímit, que hi havia una 
equívoca llum il·lusória al capdavall de la nostra recerca, que 
l'horitzó sempre és horitzó. Llavors volem tornar a casa. Com 
Ulisses o el fi.11 pródig. Cansats i penedits, ens adonem que no hi 
havia res més a la nostra vida que aquell paisatge de rodalies que 
varem veure per primera vegada quan érem infants. Hi ha melan!?íia 
en els vells camins, en el perfil de Santa Magdalena, a la Vall d'en 
Bas, o a la Vall de Bianya. Alla ens espera inexorablement el nostre 
paisatge." 

.Toan Teixidor 

Freser: es fixa en els quatre 
rius, Freser, Rigard, Segadell i 
Núria, i escodrinya de passada 
les fonts que es traben, deis 
Pastors, la Llobatera, la deis 
Capellans, la del Faig, del 
Sofre, del Duc, plenes de 
records i llegendes com aquella 

que diu: "la font del Comte raja 
gota a gota, apar una 
encantada que sanglota". 

Mm:ra de La Salle, 1982. 
Fon/ del Ferro, 

mda/ies de Girona. 
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"Per a un forastet; l'ermita de Sant Sebastia 
podra ser com un lloc bonic, o curiós, o esplendid. 
Per a nosaltres, d'aquest país, Sant Sebastia és 
alguna cosa més que tot aixo: Sant Scbastia és 
una for\'.a sentimental, una imatge que potiem, 
tant si en som lluny com si hi som a prop, gravada 
en la imaginació del cor. Sant Sebastia, més potscr 
que la vila mateixa, és l'aglutinant dels 
innombrables palafrugellencs escampats pel món, 
i que potser no tornaran mai més. 

Sant Sebastia és molt bonic quan hi ha gcnt. 
Quan no hi ha ningú, encara ho és més. És 
preciós. 

M'agradava de pujar-hi anys enrera, a mitja 
tarda, els dies de primavera. La primavera a 
Palafrugell sol ser curta, pero cada any tenim 
quinze dies primaverals en que el paisatge deis 
voltants de la vila arriba al seu punt més alt i 
més graciós de finor. 

"L 'inici de la 
declinació de la 
tarda posava un 
color de me! sobre 
els blancs de 
Llafranc i de 
Cale/la." 

Quan, més eolia del pont d'en Casaca, 
arribava a l'ombra deis arbres, trobava la 
frescor deliciosa. Es vcia tot el pla de 
PalafrugeH a contrallum, dios de !'aire daurat. 
De vegadcs un home llaurava a primer terme 
una terra roja. Després, la carretera 
travessava el bosc de pins, que feien una olor 
cxquisida. El vent pcrdut passava entre el 
brancatge, i el pensamcnt quedava flotant en la 
remor alta i greu. A les Pastcres, l'inici de la 
declinació de la tarda posava un color de mel 
sobre els blancs de Llafranc i de Calclla. Les 
pinedes s'enfosquien. El mar, en calma, 
semblava un miran adormit en la Hum que 
finia. 

Entrava a l'església de l'ermita. Sobre la pedra 
de l'altar hi havia dos rams de roses de Sant 
Pon�, roges, mustiues. Dos ciris encesos que 
s'acabaven. De vcgades el ble feia una rcvifalla 
i la cera crepitava nerviosament, com si es 



cremés el gras d'unes costelles. En el silenci de 
la petita església, tocada per la llum irreal, 
solitaria, del crepuscle, es feia una iHuminació 
sobtada que tocava les polsoses motllures 
daurades de !'altar, els quadres foscos, els 
exvots penjats a les parets, les carnes de guix i 
la costella de balena al capdavall de la capella. 
La casaca de vellut vermell del diminut sant 
Sebastia apareixia, un moment, en relleu. 
Després tot s'enfosquia. Divagava per !'ermita. 
Sortia al terrat a veure l'immens panorama de 
mar solitari i trist, passejava pel pati, pels 
menjadors de volta, per les habitacions del 
primer pis. Totes les portes eren obertes, pero 
no es trobava ningú enlloc. El vent somicava a 
les arestes de les pedres. 

Sortia a veure el ponent. Assegut a !'escala, 
encenia un cigarret. Flotant sobre el dors 
blavís de la Gavarra hi havia un vast 
espectacle lumínic. Sospesa sobre el perfil 

endolcit de la muntanya hi havia una 
resplendor de crema daurada, i després, sobre 
el cel d'un verd fred i vitri, es tornava de color 
de carmí. Tot semblava estremir-se i donar una 
nota aguda, llarga, tremula. Sobre la 
transfiguració de la llum, navegaven uns 
nuvolets tendres i ingravids que travessaven el 
cel incendiat i s'esfilagarsaven en el rosat de 
camisa femenina. 

Temps de fumar el cigarret i la tarda queia en 
les ombres grises de la nit. Emprenia el retoro. 
A la carretera hi havia un silenci patetic, sota 
!'alta remor dels pins. Es veia l'escampadissa 
de llums de Palafrugell, rutilants si l'aire era 
de tramontana, groes si feia vent de garbí. Les 
estrelles parpellejaven. Els rossinyols, en zel, 
cantaven, a les bardisses, freneticament." 

Josep Pla 
El meup(lÍS 
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I francés Daguerre patenta 
l'invent de lq daguerrotipia 
l'any 1839. Es la 

conservació química de les 
imatges, el principi de la 
fotografia. Aquell mateix any, el 
catala Ramon Alabern, 
col·laborador de Daguerre, rep 
un singular encarrec de 
!'Academia de Belles Arts de 
Barcelona: realitzar la primera 
fotografía feta a la Península 
ibérica. Alabern retrata la fac;:ana 
de la Llotja, a la ciutat comtal. 
Un fet historie que obre una 
cultura de la imatge. 

L'excursionisme catala 
s'engresca amb el nou 
procediment que tant de paper 
ha de tenir en els incomptables 
moments de recordar un 
paisatge incitant, conquerit a 

vegades amb dificultat. La 
fotografia progressa aquí 
rapidament gracies a les 
inquietuds deis excursionistes 
que del novell art en fan afecció, 
passió i goig, en un auténtic 
bricolatge que va des de la 
construcció deis aparells fins al 
revelat de les fotografíes. 

Amb el segle XX arriba la postal, 
una forma de comunicació 
senzilla i elemental. La fotografía 
a la postal és durant molts anys 
el testimoni més directe d'un lloc 
geografic. 1 l'excursionisme sap 
recollir bé el costum: l'any 1908 
el Centre Excursionista de 
Catalunya mostra a Barcelona 
una exposició de mil cinc-centes 
fotos de castells, masies, torres i 
altres construccions que els 
excursionistes fotografs troben 

El goig de retratar 
perprimera vegada 

des del Canigó. Any 1910. 

en els seus camins. Pero fins a 
l'any 1920 no es veu la 
presencia de persones en els 
paisatges; és aleshores quan 
comencen a aparéixer en els 
clixés d'un fotograf i 
excursionista estranger, Adolf 
Zerkowitz. En una serie de 
postals del Montseny fa sortir a 
la foto els seus companys, amb 
aquella inefable manca de 
naturalitat de qui es veu obligat 
a mirar el fotograf. 

El primer inventari fotografic del 
C.E.C. de Barcelona registra
més de deu mil negatius i tretze
mil positius de tema
excursionista. La nova activitat



és general a tates les entitats. 
La imaginació corre a recuperar 
el temps perdut. La creació 
artística i l'organització d'actes 
al voltant de les imatges ja no 
deixen de ser presents als 
programes propis deis centres. 
Les exposicions de fotografíes, 
de temes generals o de 
muntanya, indistintament, 
mostren obres d'art que cal 
salvar, temes naturalistes, 
orgues i trones d'esglésies de 
pobles, fotos aéries de 
muntanya; arriben després els 
concursos de fotografía, aquell 
temps heroic del blanc i negre. 
Més tard ve la popularització de 
la diapositiva en color, i els 
cursets d'ensenyament de 
fotografia. 1 entra el cinema 
amateur, amb noms gloriosos 
com el del gironí Antoni Varés, 

El revelat de les fotos 

"Gairebé tot es fa a la vetlla, en 
plegar de treballar. Les mans 
feinejadores de la muller han tret 
j a tots els trastos de la taula i hi 
han estes el Iinoleum, hi han posat 
el fanal, les cubetes, les 
palanganes amb aigua i el diposit 
de zenc. Quan la llum vermella 
dóna només que una mica de 
resplendor un parell de pams 
enlla, la cambra em recorda les 
barraques fosques que feiem de 
criatures al soterrani. 
Jo no sé per que, pero he de dir 
que treure les plaques dels xassís i 
posar-les al revelador em dóna la 
sensació d'una estrena i que les 
agafo com si les amanyagués. 
Aquests vidres blancs i 
gelatinosos han recollit les meves 

que l'any 1950 ja filma una 
excursió als Angels, de set 
minuts, i el 1951 una excursió a 
St. Miquel de Calera i Malinas, i 
molts aplecs anuals celebrats a 
les nostres muntanyes. 
Finalment entra el vídeo per la 
porta gran de les il·lusions del 
record fixat, fins al punt que 
gracies a l'excursionisme s'inicia 
un certamen estatal de vídeo no 
professional. 

loan Masó i Valentí 
és pioner doble, de 
/'excursionisme 
i de lafotograjia. 

impressions davant d'un paisatge 
formós o la majestat d'un 
monument i jo els he encomanat 
la seva guarda, i ara ve el moment 
de provar llur fidelitat. El revelat 
és lent i les plaques encara són 
blanques. Els blancs comencen 
també a desvetllar-se i ensenyen 
llur tresor. Talment semblen 
poncelles que es vagin 
esbadellant. Quan les flors són 
ben esmorte'ides passen al fixador 
i ací fruiten i maduren en pocs 
minuts. Cada placa és un formós 
penjoll de ra'irn que donara un bon 
glop de vi. En altres dies els 
parents i alguns bons amics seran 
convidats a provar-lo." 

Joan Masó i Valenti 

El G.E.i.E.G. celebra el 1994 els 
setanta-cinc anys de la seva 
fundació i fa una sensacional 
exposició de fotografies amb el 
mérit d'haver reunit un material 
dispers. Davant d'una 
realització com aquella cal 
preguntar-se si en aquest país 
tractem prou bé un patrimoni 
cultural, documental i artístic 
incalculable, que deu romandre 
a tots els centres. Hi ha a la 
vista un Llibre blanc del 
patrimoni fotografic a 
Catalunya; haura de comptar 
amb l'aportació de 
l'excursionisme com a pega 
indiscutible. 
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L
a literatura troba una 
constant font d'inspiració a 
la muntanya. És un fet que 

ve de molt lluny. A l'antiguitat, la 
mitología busca els cims per a 
situar-hi els éssers superiors, 
inaccessibles com les 
muntanyes. Pero, de fet, fins al 
segle XVIII !'home no sent 
plenament la curiositat de pujar 
a les inhospites altures. És ben 
curiós que l'afecció al mar -és a 
dir, quan se li perdé la por- dati 
també d'aquell mateix segle 
XVIII. 

Anteriorment a l'excursionisme, 
la descripció de paisatge ja es 
feia molt present en forma de 
relats de viatges. Un alemany de 
vint-i-cinc anys, Diego Cuelbis, 
escriu el 1599 el Thesoro 
Choreográfico de las Españas; 

per bé que no és propiament un 
excursionista, el jove passa per 
les muntanyes i explica que es 
troba en perill de saltejadors en 
passar per terres gironines. 

Amb el segle XIX la literatura ja 
s'enfila als cims. El francés 
Alfred Tonnellé roman tres 
mesos del 1858 al Pirineu gironí 
i escriu la crónica del que hi veu. 
El moviment de la Renaixeni;;a 
catalana té pregones 
referencies a les nostres 
muntanyes en la memorable 
Oda a la Patria ( 1833) de 
Bonaventura Caries Aribau. Li fa 
costat Joaquim Riubó i Ors amb 
Lo gaiter del Llobregat (1839). 
Ubach i Vinyeta publica les 

Ramon Vinyeta, 
al cor de la mu11/a11ya 

del seu lreba/1. 

seves impressions d'una 
excursió a la muntanya de la 
Mare de Déu del Mont, al 
Certamen de la Asociación 
Literaria del 1878. 

La fantasía puja i baixa de les 
muntanyes, i en tenim una 
aportació a la literatura universal 
amb Canigó, de Jacint 
Verdaguer (1886), poema 
inspirat a la muntanya del Mont. 
Amb Verdaguer excursionista, 
les lletres catalanes assoleixen 
cims de qualitat. Els generes 
literaris es van desvetllant. Pau 



Piferrer publica a la Revista de 
Gerona ( 1888) el seu con te El 
castillo de Monsoliu. 

El segle XX s'obre amb 
magnífiques obres. El 1908 surt 
La muntanya d'ametistes, de 
Jaume Bofill i Mates, que relliga 
el pseudonim de Guerau de 
Liost a la més refinada historia 
literaria del Montseny. És 
impossible deixar constancia en 
els límits d'un capítol del tresor 
bibliografic de l'excursionisme. 
Quedi, com a resum, la dada 
que, en esclatar la Guerra Civil 
del 36, la biblioteca del Centre 
Excursionista de Catalunya, a 
Barcelona, tenia dotze mil 
volums. 

Després del 39 han de passar 
encara deu anys perqué els 
homes que escriuen 
excursionisme literari i literatura 
excursionista puguin reprendre 
el camí. És el 1949 quan surt 
Bellmunt, de Ramon Vinyeta, 
que per la circumstancia política 
s'edita a l'empar de l'Església, i 
per aquesta raó porta el tí pie 
nihil obstat episcopal. 

A les biblioteques del país la 
presencia de les muntanyes és 
persistent. El paisatge incitant, 
recorregut o imaginat, obté el 
protagonisme deis millors 
autors. Neixen el llibre-imatge i 
un tipus d'obra amb visió global, 
literaria, excursionista, 
antropológica. Són referéncies 
de primer ordre: Caminant per 
/'Alta Garrotxa, de Ramon Sala, 
Narcís Puigdevall i Josep M. 
Melció; El Montseny, de Pere 
Ribot; El Pirineu, d'Estanislau 
Torres, i El Ter, de Camps i 
Arboix. 

Excursió i literatura han inspirat 
una eina d'ensenyament que 
marca época: uns professors 
d'institut amb Lloren� Soldevila 
al cap mostren l'obra de Josep 
Pla relacionada amb les 
comarques gironines, i ho fan 
amb una ruta que ressegueix els 
!loes narrats, preparen els plats i

Estela a la Fageda 
d'enJorda. 
Poema de J. Maraga/1. 

Mo11tseny interactiu, 
1 'hora de la modernitat. 

platillos empordanesos citats per 
l'escriptor, llegeixen els textos 
lligats al seu origen local, i 
porten els alumnes a una 
comprensió total de l'obra 
literaria, arrelada i viva. La ruta 
de Josep Pla estimula els seus 
autors a fer el mateix tractament 
amb les obres de Jacint 
Verdaguer i J. V. Foix. 

Les lletres de muntanya tenen 
una especial implantació en les 
esteles que donen solemnitat a 
alguns paisatges. Una estela 
representativa és a la fageda 
d'en Jorda, amb els versos de 
Joan Maragall. N'hi ha d'altres a 
diversos indrets del Montseny. 

El clam multidisciplinari de la 
muntanya actualitza també les 
noves formes de comunicació. 
D'ara mateix tenim El Montseny 
ínteractíu, presentat en CD Rom 
en versions catalana, castellana 
i anglesa, i que conté 700 
fotografíes i 2.000 connexions. 
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I paper escrit que genera 
l'excursionisme és extens i 
divers. Més enlla deis 

llibres hi ha !'existencia de tanta 
lletra impresa i de tant de 
testimoni grafic important que 
han fet del seu gruix una part 
indestriable de la mateixa 
crónica. Aixo sí, són fulls que 
neixen amb una total senzillesa, 
pero porten a dintre seu el to 
popular que els fa estimables. 

Els goigs són aquests fulls que 
els excursionistes porten 
sovint d'una ermita. El full deis 
goigs es converteix, així , en 
testimoni directe de l'excursió 
i, en molts casos, en pega de 
col·leccionisme. A Catalunya els 
goigs tenen el seu origen en el 
segle XIV amb /a Ballada deis 
goigs de Nostra Dona en vulgar 

ff1r..- fflTRE EXCURSIONISTA 
,, 

BESALÚ 

cata/a a ba/1 rodó, del Llibre 
Vermell de Montserrat. Alguna 
cosa semblant ja existía a la 
literatura llatina medieval. Són 
lloances a la Mare de Déu que 
més tard s'amplien a tots els 
sants. Un full de goigs conté 
diverses estrofes per a ser 
cantadas; unes descriuen 
l'origen de la devoció, o la vida 
del sant o santa, i d'altres 
demanen protecció per a casos 
concrets, com pestes, 
tempestes i calamitats de tot 
ordre. Els goigs són anonims, 
sovint, pero molts deis nostres 
primers poetes i músics han 
honorat el fans existent amb 
creacions il·lusionades, 
sotmeses als motiles de la 
tradició. Jacint Verdaguer, 
Maragall, Pere Ribot, Camil 
Geis, Osvald Cardona, Lluís M. 
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Millet, Josep Viader, Rafel 
Tapiola i molts altres són autors 
de peces irrepetibles. Molts 
excursionistes s'han convertit en 
col·leccionistes de goigs. Hi ha 
qui posseeix molts milers 
d'exemplars diferents. Aixo ha 
propiciat la creació de l'entitat 
catalana Amics deis Goigs. Un 
indicador de l'estima pels goigs 
que professen les entitats 
excursionistes és el fet que a la 
marxa popular "Caminagats" 
(Olot, 1994) s'obsequia els 
participants amb una col·lecció 
de fulls de goigs de la serra de 
Batet, a la ruta. 

Un altre full ple de senzillesa és 
l'auca. Té el precedent historie 
en una serie de figures 
pintades en forma de joc 
d'atzar, entre elles una oca, que 
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és d'on li ve el nom. L'auca 
salia tenir 48 vinyetes, en 
distribució de vuit columnes per 
sis files. Modernament !'auca 
és una eina de publicitat, 
d'ensenyament i de guia 
explicativa. En aquest sentit, 
els excursionistes de 
comen9ament de segle 
s'estimen molt !'auca de 
Montserrat, creada pel gran 
dibuixant Joan Junceda: "Aquí, 
lector estimat, veuras l'excursió 
rodana que feren a Montserrat 
uns senyors de Barcelona". 

Les entitats excursionistes varen 
entendre aviat la conveniencia i 
la necessitat de deixar la crónica 
de les seves vides en !letra 
impresa. El 1878 va sortir el 
primer número de 
L'excursionista, butlletí de 

l'Associació Catalanista 
d'Excursions Científiques; una 
altra entitat, l'Associació 
d'Excursions catalana, inicia 
aquell mateix any el seu butlletí. 
Tres anys més tard, en haver-se 
fusionat ambdues entitats en el 
Centre Excursionista de 
Catalunya, també s'unifiquen els 
seus butlletins en un de sol, que 
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passa a dir-se Butlletí del e.E. C. 
A Girona, el 1920 apareix el 
butlletí del Grup, que aquest era 
el primitiu nom del G.E.i.E.G. 

El 1928 hi ha a Barcelona un 
intent de diari d'informació 
excursionista. Hi col·laboren 
Ventura i Gassol, Caries Pi i 
Sunyer, Nicolau d'Olwer, Ferran 

Soldevila, pero aquell diari, 
Excursionisme, té una curta 
durada. 

En els butlletins de les entitats 
queda testimoniada la crónica 
calida de les activitats i projectes 
en un to de familiaritat. S'hi 
llegeix el batee popular, 
!'anécdota directa i el sentiment 
més pregon de la gent que hi 
participa. Tenim a les 
comarques moltes publicacions 
d'aquest tipus que surten -
cadascú sap amb quins 
esfor9os- del cor de 
l'excursionisme. Formen un 
vertader patrimoni, materia 
excel·lent perqué algun estudiós 
de la nostra historia consideri el 
tema com a tesi d'estudi del 
teixit associatiu. 
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L 
a practica de 
l'excursionisme porta un 
aire nou a molts ambits. En 

els seus orígens, les aportacions 
deis excursionistes a la imatge 
general de la societat són 
probablement més remarcables, 
per la mateixa novetat. Pero per 
bé que l'excursionisme compta 
amb més de cent anys 
d'existencia, gracies a ell els 
ninotaires continuen trobant 
encara el terreny prou adobat 
per a fer-hi créixer la inspiració. 

L'objectiu humorístic és molt 
divers. Les muntanyes assolides 
i visitades i els seus accessos, 
els paisatges ins61its que 
permeten la caricatura, el 
bucolisme massa idealitzat i 
sempre fragil, les indumentaries 
deis excursionistes, la seva 

mesurada gastronomía a dalt 
deis pies, les facultats físiques i 
morals de la gent, les 
contrarietats atmosferiques, són 
uns quants rajos de !'abundosa 
font del bon humor que brolla de 
l'excursionisme. Caldria també 
afegir-hi uns altres toes, com 
serien el de la muntanya nevada 
amb tota una pista llarga de 
situacions cómiques originades 
per les dificultats de lliscar-hi 
degudament o de mantenir-s'hi 
dempeus -per bé que sigui 
mínimament- amb la dignitat 
d'un petit heroi; i vénen després 
les peripecies- sortosament 
voluntaries- deis escaladors, 
caminant amb les mans tant 
com amb els peus. 

A finals del segle XIX fa 
impacte la complexa 

indumentaria propia deis 
excursionistes. Un home 
representatiu marca epoca: 
Artur Osona i Formentí, !'autor 
ja citat de la primera guia del 
Montseny. Artur Osona és un 
propietari de finques de Breda, i 
des del poble inicia sovint les 
seves sortides cap al massís; 
diuen les cróniques que el 
nostre excursionista porta un 
case de suro amb doble visera i 
un vel de gasa al darrera, 
sabates ferrades, gec de vellut i 
pantalons amb bandes. Com és 
previsible, l'home engendra una 
alegre curiositat en la secular 
placidesa de Breda, amb una 
expectació plena de somriures 
justificats. 
Apareixen els barrets femenins, 
lleugers i practics, per a cobrir 
les possibles i temibles 



«Un acampador•, dibuix d'Evans 

assolellades que es podran 
rebre a les excursions. És un 
temps en que el bronzejat de la 
pell encara no ha entrat en els 
esquemes de la moda social. 

Els ninotaires observen i 
dibuixen a gust. Un tal senyor 
Bertran, sense més senyals 
d'identitat i fins i tot un punt 
llegendari, puja al Puigmal, per 
Núria, amb levita i barret de 
copa; era a finals del XIX, i 
quan els humoristes recullen la 
diem-ne gesta diuen si pel mig 
hi havia una especie de 
juguesca, que mai no s'ha 
pogut confirmar. 
Semblen pintors!, exclama 

sovint la gent, en veure sortir 
els excursionistes. És una 
comparació molt adient, en el . 
context de l'época, ates que els 
artistes d'aquells anys es posen 
diverses extravagancies a sobre 
per a conquerir la personalitat i 
protagonisme desitjats. 

L'excursionisme ha avangat, ha 
assolit cims impensables de 
vertadera penetració social, pero 
!'impacte d'imatge continua viu 
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«Escaladors•, dibuix de Jtmceda 

en el costumari de la seva 
practica, amb noves tendencies 
de vestir-se habits canviants, 
utillatge perfeccionat i els 
complements -per que no
consumistes que es van fent 
imprescindibles. 
Pero mentre hi hagi un 
excursionista que camini amb 
una motxilla més grossa que ell, 
mentre hi hagi una colla que 
equivoca el camí per manca de 
traga en l'orientació basica, hi 
haura un humorista que ho 
espia tot per magnificar l'acudit i 
donar-li una interpretació 
plastica personal i jocosa. Un 
bon excursionista sempre es pot 
emmirallar, a la seva propia 
situació, ara carregada de bon 
humor. 
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A
l'antiguitat l'home atorga 
sovint caracter sagrat a les 
realitats naturals. El Senat 

de Roma, segons explica Tacit, 
prohibeix unes obres que havien 
d'alterar el curs del riu Tíber 
perqué no es pot contradir alió 
que és natural, que és gairebé 
una divinitat. 

Per bé que amb el pas del 
temps va canviant !'actitud de la 
societat envers la natura, fins a 
!'extrema utilització irracional, 
sempre hi ha hagut alguna -a 
vegades ben petita- consciencia 
de respecte. Es una veu que 
pot semblar d'un il·lús, com 
l'históric missatge de l'indi 
Seattle, cap de la tribu 
Dwamish, adregat l'any 1855 al 
president deis Estats Units 
Franklin Pierce. 

El 1906 surt la paraula ecología, 
per primera vegada, a una obra 
de l'alemany Ernst Haeckel. 
Explica que és la ciencia de les 
relacions vitals entre tots els 
éssers de la creació. Després la 
ciencia es perfecciona, es 
defineix i s'inicia aviat 
l'ecologisme, un moviment 
social que s'estintola en els 
principis i esquemes d'aquella 
ciencia. 

La moderna degradació de la 
natura genera molts col·lectius 
que tenen com a objectiu 
!'actitud de salvament 

Restaurar la 
natura coincideix 
amb re/robar la 
historia. Via 
Romana de 
Capsacosta. 

permanent, d'emergéncia 
constant. Al darrera de la 
paraula salvem, la societat s'ha 
acostumat a veure-hi noms de 
muntanyes, rius, platges i altres 
indrets amenagats. Per 
exemple, una entitat ecologista 
publica Els drets del riu: tinc dret 
a viure de forma saludable, tinc 
dret a satisfer els assedegats, 
tinc dret a morir dignament i 
alliberar el meu llast més 
exquisit per a poder perpetuar 
les platges batudes pel mar. 

L'excursionisme és sensible al 
clam de respectar la natura. A 



cada motxilla hi va un desig de 
compartir amb tates les especies 
vives les realitats naturals com 
un bé de tot el món que no pot 
ser destruü. L'excursionista és el 
conservador nat d'aquest món 
de paisatges naturals, incitants, 
teixit de camins sempre 
trencadissos. Si no els dóna 
respecte, conservació i 
restauració, si cal, no podría 
tornar-hi. 

Ecologia és conflicte, en el món 
contemporani. Tenim a 
l'Emporda un espai natural que 
és destacat exemple d'un 
historie combat de molts anys: 
els Aiguamolls. Malta gent, 
comenc;;ant per moltes 
institucions amb poder, no 
entenien pas el significat 
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d'aquella reivindicació de 
primera hora. El temps i la 
tenacitat d'uns quants 
convenc;;uts, joves abanderats, 
biolegs i activistes, han donat 
una espléndida realitat, avui 
model en el seu genere. 

L'excursionisme no descansa en 
la seva col·laboració activa per 
aturar la destrucció de la natura. 
Sovint, les entitats 
excursionistes coincideixen o 
s'agermanen amb les 
naturalistes propiament dites. En 
tot cas, els objectius són afins. 
Així, l'Agrupació Naturalista de 
la Garrotxa (ANEGX) s'ocupa de 
vetllar el camí d'Oix a Hortmoier. 
Una altra entitat pren ampla 
volada: la Coordinadora de 
Defensa de l'Alta Garrotxa 
(CEDAG), la qual integra trenta 
entitats de la Garrotxa, Ripollés, 
Alt Emparda i Catalunya Nord. 

Cal posar esperanc;;a en les 
noves generacions, queja no 
hauran d'iniciar el combat 
ideologic del respecte de la 
natura. Les bases ja hi són, aquí 
mateix. Per exemple, entre 
d'altres escales d'ecologia o de 
natura, funcionen la Torre 
Ferrana, de Sobrestany; 
Bellcaire d'Emporda; Mas 
Pagés, de Vilademuls; can 
Masseguer, de St. Feliu de 
Buixalleu; Mas Batllori, de 
Camella de Terri; Mas Colltort, 
de St. Feliu de Pallarais; Aula de 
la Natura de !'Escala; Can 
Mundet, de Llagostera. 

Missatge de l'indi 
Seattle 

"Cada tros d'aquesta terra és 
sagrada per al meu poble. Cada 
agulla de pi escampant la seva 
lltun, cada gra de so1Ta a les 
platges, cada gota de rosada a 
les fosques boscúries, i fins i tot 
el brunzit de cada insecte, és 
sagrat a la memoria i al passat 
del meu poble. 
No existeix un indret tranquil a 
les ciutats de ! 'home blanc, ni 
un lloc on sentir coro esclaten 
les fulles dels arbres a la 
primavera o el vol deis insectes. 
Pero potser aixó és a causa que 
jo sigui un salvatge que no 
compren res." 

SEATTLE 

Cap de tribu Dwamish 
any 1855 

Tates, des de la branca de la· 
pedagogía fins a l'abrandament 
d'accions més decidides, són 
aportacions que connecten amb 
un esperit universal que 
desvetlla consciencies arreu. 
N'és una mostra la creació del 
grup internacional Mountain 
Wilderness, l'any 1987, que 
reuneix voluntats i esforc;;os 
d'alpinistes de tot el món en 
defensa de la muntanya, per a 
retornar-li la seva puresa 
original. El 1989 es constitueix 
Mountain Wilderness de 
Catalunya. 
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"La forta embranzida ecologista deis últims anys 
podria fer pensar que la tímida actitud 
conservacionista i respectuosa que sembla 
haver-se desvetllat fa poc envers la natura és 
cosa recen t. I no és així. A finals del segle X IX i 
principis del XX ens trobem ja -i ho veurem en 
el cas de la Garrotxa- amb un fenomen 
semblant. L'actitud era la mateixa; el que 
variava eren les causes, els motius que 
empenyeren aquells escriptors i excursionistes a 
manifestar-se públicament en contra de 
qualsevol agressió del paisatge. 

D'entrada és obvi que la propia concepció del 
paisatge, sagrat, espectacular, paradisíac, havia 
de portar a un rebuig immediat de qualsevol 
agressió que l'home li produ[s. Pero no és només 
aixo. Al darrera hi ha una actitud de rebuig al 
nou paisatge industrial-urba queja s'estava 
contigurant aleshores i una actitud de resistencia 
davant la mateixa noció de progrés. És una 
actitud típica de pintors de l'cpoca, com 
Constable, influenciats pel romanticisme de 
Goethe i de Wordsworth. Constable, el fundador 
del naturalisme a Anglaterra i !'inspirador deis 
pintors de Barbizon i deis impressionistes, 
ignora de ple els exits de la Revolució Industrial. 
El seu món era el de la fusta, el del vent, el de 
l'aigua, no el dels trens ni el de les maquines que 
transformaven el paisatge tradicional. 

Com Constable, cls escriptors i pintors de la 
comarca semblen també girar-se d'esquenes al 
progrés i a la industrialització, als quals acusen 
de "corrupció" de la "puresa" del paisatge. Hi 
ha una clara consciencia de !'impacte ambiental 
que representa la industrialització que esta 
vivint la comarca: 

"Xemeneies com fantasmes a l'horitzó, Uani;ant 
bocades de fum als espais, fressa eixordadora de 
la maquinaria, remor de les cascades, centenars 
d'obrers de totes les edats que transiten, bruses i 

Eren aiguamoixos i mulleres, 
prats vo/tats 

per roures i salzes. 

barretines, carros i tartanes plenes de burgesos, 
enginyers i maquinistes, aL�o posa el cap com un 
timbal." (Berga i Boix, any 1917). 

Certament es tracta d'una aferrissada defensa 
del paisatge. En alguns casos, pero, hi ha 
quelcom més que aixo: el que s'esta fent, en el 
fons, és defensar uns valors -a voltes de 
privilegis- de caire tradicionalista. 

Hi ha una altra qüestió a tenir en compte en 
aquest complex tema. Eugenio Turri, el 1979, 
constata, com nosaltres, l'existencia d'una forta 
consciencia ecologica entre les classes cultes 
italianes de finals del XIX. Si bé és cert que en el 
fons el que inspira aquesta actitud és un rebuig a 
la perdua de les peculiaritats locals, també és 
cert que, sobre el paper i en última instancia, els 
pobres i ignorants camperols són considcrats els 
únics culpables d'aquesta degradació. S'ataquen 
els carboners que arrasen alzinars o els 
llenyataires que devasten rouredes, pero poques 



vegades hom envesteix directament contra els 
qui han manat aquest arrasament. Poques 
vegades hom qüestiona !'estructura de la 
propietat o la possessió dels mitjans de 
producció. 

Sigui com sigui, el fet és per si mateix prou 
interessant i reflecteix una faceta més de la 
relació experimental de poetes, novel·listes i 
pintors amb el paisatge. Vegem-ne alguns 
exemples: l'any 1916, durant el regnat d' Alfons 
XIII, s'aprova la Llei de Pares Nacionals. Nou 
mesos més tard, el dia 11 de setembre de 1917, 
el científic olotí mossen Gelabert demana la 
declaració de Pare Nacional per a la zona 
volcanica d'Olot i planteja per primera vegada 
la necessitat de conservar no un indret, sinó tota 
la comarca. Tanmateix, eren els hoscos, més que 
cap altre element del paisatge, els que eren 
objecte d'una intensíssima explotació, que 
acabava en la majoria deis casos en degradació 
total. El bosc era una molt important font de 
recursos naturals. Aquest ús intensiu -i a voltes 
abusiu- aixecava les protestes d'escriptors i 
excursionistes. El paisatge-espectacle estava en 
perill, i les centenaries boscúries es veien 
amenafades. 

En el volum que fa referencia a Camprodon, 
Cesar August Torras lamenta profundament 
(1923) la tallada de les rouredes de Bolos, a 
Beget. Dos anys abaos, l'Eliseu, marxant 
llenyataire de Castellfollit, comprava per 
encarrec de Maderas Coll Viader S.A. aquestes 
rouredes i les convertia en travesses de tren. Vet 
aquí dues concepcions de la natura ben 
contrastades. 

La comarca d'Olot conté una de les zones 
volcaniques més extraordinaries de tota la 
Península Iberica. Molt abans que el tema de la 
seva degradació prengués volada i que el 
Congrés de Cultura Catalana endegués la 

campanya per a la seva salvaguarda, alguns 
olotins s'havien ja preocupat. Entre ells 
sobressurten mossen Josep Gelabert i el científic 
Estanislau Vayreda. 

La premsa local es fa resso de la necessitat de 
conservar els volcaos olotins com a relíquies per 
a la ciencia. Din L'Olotí, el 1893: 

"Antigament, les muntanyes d'Olot, Garrinada, 
Montsacopa i Montolivet, cobertes d'alzines que 
hi creixien ufanoses amb poca terra vegetal, 
devien presentar un cop de vista admirable. A 
Franfa serien indemnitzades i es conservarien 
com a relíquies per a servir a la ciencia. 
Espanya permet que la ma de !'home les 
destrueixi. ¿De que serveix lo cos de topografs 
que per ara tant cobra del pressupost de la 
nació, sense donar-nos mapes, ni vistes, ni fer
nos coneixer lo que tenim a casa?" 

Els tan lloats paratges de la Font Moixina foren 
motiu de polemica a les acaballes del segle XIX. 
Com es veo a les pintores de Joaquim Vayreda, 
els paratges tenien una fesomia del tot diferent 
a la d'avui: eren aiguamoixos i mulleres, prats 
xops coberts de lliris i voltats per roures, 
pollancres i salzes. S'iniciaren obres de 
drenatge i aplanament. El propietari i 
promotor Manuel Jolis i Masdeu va assecar el 
terreny, canalitzar els rccs i recollir-los en un 
sol, el Rec de Ravell. Altres especies, taules i 
seients de pedra, i l'aixecament d'un hostal, 
transformaren totalment el paisatge. Contra 
aquesta actuació, portada a terme entre 1890 i 
1894, s'aixecaren els germans Joaquim i Maria 
Vayreda i !'Enrie Gahvey." 

Joan Nogué i Font 
extractat de: Una lectura geografica-lm111a11ista 
del paisatge de la Garrotxa. 
Tesi doctoral de geografia. 10 d'octubre de 
1984. CoHegi Universitari de Girona. 
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E 
I voluntari, la persona que 
s'ofereix lliurement a fer 
una cosa a la qual no és 

obligat, deu haver existit 
sempre, per bé que ara els 
mitjans de comunicació el 
difonen. L'excursionisme, des 
deis seus inicis, ha estat arreu 
bona llavor de voluntaris. A les 
entitats excursionistes, com a 
totes les entitats, la gent 
s'ofereix amb generositat. Pero 
molt més enlla de l'ambit 
estrictament associatiu -diem
ne sota sostre- hi ha la 
immensitat d'una natura que 
exigeix cura abans de sortir a 
fruir-la. Així neixen, per 
exemple, els milers de 
voluntaris forestals que, 
enquadrats o no en entitats, 
corren amb tota la torga i tot el 
despreniment a ajudar, a 

vegades heroicament, en 
accions d'extinció del foc. 
Durant moltes generacions, els 
petits camins, tan sota mínims, 
de les nostres muntanyes es 
conserven per obra d'un 
voluntariat, sovint anonim, que 
hi esmeri;:a treball dur i 
constant. Voluntaris són els qui 
arrangen un camí erosionat i 
que veiem millorat la setmana 
vinent quan tornem a fer 
l'excursió. Un voluntari amb 
dots d'escultor aprofita un tronc 
revell de xiprer al santuari deis 
Angels i el converteix en 
valuosa copia de la marededéu 
de !'altar. Setcases s'honora 
rebent la donació d'una talla de 
Crist en majestat, feta per uns 
excursionistes generosos i 
trai;:uts. Uns altres voluntaris 
d'agrupaments escoltes es 

"Art i Treba/1" del C.E. Empordanes 
en acció a Baussitges (Espol/a) 

posen a netejar a fons l'ermita 
de Santa Barbara, a Angles. 

Els camins s'oblidarien, sense el 
treball voluntari. A la decada deis 
seixanta aquesta hauria estat la 
sort de la pujada a la Salut de 
Sant Feliu de Pallerols; passar-hi 
era més aventura que res, i el 
camí ja era anomenat el tub. Els 
voluntaris s'hi posen 
discretament, sense deixar-hi 
signatura. És historia sense fi 
l'inventari de les accions. 1 els 
altres excursionistes, els que ho 
troben fet, admiren i agraeixen 
aquest treball deis qui han 
preparat camins i espais. Aquesta 
és, entre d'altres sorpreses 
agradables, la que hom 
experimenta al Castell de Sant 



Miquel, a la capvalera del riu 
Galligans, de Girona: uns ve'ins 
de Sant Daniel, el barri proper, 
realitzen un treball tossut i fort 
que embelleix l'entorn i converteix 
el paratge d'ermot secular en 
espai apte per a un aplec de 
molts centenars de persones. 

Els voluntaris esdevenen també 
auténtics despertaferros d'una 
col·laboració complexa per 
aconseguir certes recuperacions 
difícils. Aquest és el cas de 
l'entitat Amics de l'Alta Garrotxa. 
És una acció d'horitzons molt 
amplis, practicament 
inabastables en una generació, 
ates que un miler d'anys 
d'abandó ha produ'it les logiques 
desferres en els monuments que 
ara es desitja restaurar o aturar
ne la degradació. El romanic de 
l'Alta Garrotxa és un feix de 

Activitats d
"' 

Amics 

de I' Alta Garrotxa" 

1972.- Miquel Oliva i Prat i 
Ramon Sala i eanadell, 
amb un grup d'amics, 
comencen treballs de 
neteja a Santa Bárbara de 
Pruneres. 

1976.- Es constitueix l'entitat 
Amics de l'Alta Garrotxa. 
eampaments de treball a 
Santa Maria d'Escales. Hi 
col·laboren: Grup d'Art i 
Treball de 1 'Alt Empordá, 
G.E.i.E.G., U.E.e, e.E. 
d'Olot, e.E. de Banyoles, 
de Besalú, Amics de Santa 
Pau, del Vescomtat d'en 
Bas i de Vall de Bianya. 

1977.- Santa Barbara de Pruneres. 
Es consolida la galilea. 
Manifest pro creació del 
Pare Natural Alta 
Garrotxa. 

1978.- Treball a Sant Feliu de 
Riu. Participació de 
l'entitat al V eongrés 
Internacional Icomos, a 

gairebé un centenar de 
monuments que explica amatent 
!'historiador Narcís Puigdevall, 
des del de Sant Aniol d'Aguja 
(any 872) fins a Santa 
Magdalena del Coll (1362). Al 
darrera de cada acció, a cada 

Ami es del 'Alta Garrotxa 

treballant a St. Feliu de Riu. 

Moscou. Hi és projectada 
una pel-lícula sobre Sant 
Feliu de Riu. 

1979.- Es reía l'espadanya de 
Santa Barbara de Pruneres, 
ende1rncada per un llamp. 
Palanca d'Hortmoier. 
Teulada de Sant Grau 
d 'Entreperes. 

1980.- eol·locació i benedicció de 
la campana Assumpta a St. 
Feliu de Riu; en són 
padrins Joan Vergés i M. 
Assumpta Bru. S 'inicia la 
recuperació del santuari de 
les Agulles. 

1981. - eontinuació de Sant Feliu 
de Riu. 

1982.- eoberta i far;:ana de ponent 
de Sant Andreu de 
Bestracá. 

1983 .- Treball a Sant Eudald de 
Jou. 

Posteriorment, la Generalitat de Catalunya 
assumeix propi>sits i treballs iniciats per 
Amics de !'Alta Garrotxa. 

monument, calen arquitectes, 
maquinaries -fins i tot una 
presencia puntual deis bombers 
d'Olot- molts bragas, tot relligat 
pel sentiment d'un patrimoni que 
cal salvar. Tot fa pensar en el 
que deia Costa i Llobera davant 
una bellesa natural: "per un 
batee de l'ansia amb qué ton cor 
sospira, daríem les centúries de 
calma que tenim." 
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E 
nvoltats d'una certa altura, 
els santuaris confirmen el 
gust religiós, universal, 

pels turons elevats, com un 
camí de la transcendencia. A tot 
el món existeixen construccions 
semblants, pero en els pa"isos 
mediterranis adquireixen un to 
d'obertura i familiaritat que els 
concedeix un carisma amable, 
de convivencia. Molts santuaris 
de les muntanyes gironines són 
dedicats a la Mare de Déu. Són 
com una localització del text 
evangelic de Lluc, quan Maria, 
per anar a visitar la seva casina, 
marxa de pressa cap a les 
muntanyes. Miquel Melendres 
en fa una glossa: diu que Maria 
porta una carrega abundant de 
símbols, que li plauen les altures 
i l'afeixuga el pla, i que és 
alpinista deis cims de l'esperit. 

La devoció mariana gironina 
basteix amb molts segles i 
esforr;:os els santuaris referits en 
el llibre de Lluís G. Constans, 
des de la magnificencia del 
Collell i el Vilar, fins a la humilitat 
de Vilademany, a Aiguaviva, el 
rocam esquerp de Finestres, les 
siluetes familiars de Rocacorba i 
els Angels, construccions 
valentes unes, discretes i 
amagades unes altres; també, 
sovint, condemnades a l'oblit i a 
l'enrunament. El registre 
assoleix la xifra respectable de 
67 santuaris gironins. 

Els excursionistes col-laboren 
construint camins d'accés als 

Restauració de la imatge 
al santuari del Mont, 

any 1941. 

santuaris. Perqué se'ls estimen. 
L'acolliment deis santuaris és un 
servei reconegut arreu. Al seu 
redós és facil apreciar-hi un punt 
de trobades generacionals: els 
més tradicionals hi tenen les 
practiques més ancestrals; els 
més joves es topen amb uns 
ritmes i unes senzilleses que ells 
no escollirien, pero que no els 
fan cap mal; els més 
excursionistes es prenen la 
pujada al santuari com a 
objectiu periodic o competitiu; 
els petits es creixen buscant 



Santuari del Mont. 
Dibuix de Ramon Arabia, 1882. 
Publicat a l'Anuari de /'Associació 
d'Excursions Catalanes. 

unes illes Medes o un Canigó, a 
la llunyania. En canvi, a 
l'escriptor Josep Pla, gran 
coneixedor deis nostres 
santuaris, contemplar una 
panoramica li produeix una 
buidor d'estómac. S'hi gira 
d'esquena i ho compensa 
entaulant-se bé. 
El santuari acull una convivencia 
auténticament plural, feta de 
tradició, historia, excursionisme, 
folklore i llegendes de 
marededéus trobades 
casualment per un bou o un 
pastor espaordit. Els santuaris 
tenen una anima amagada en 
un considerable volum d'exvots, 
avui no gaire ensenyats. Un 
exvot és un objecte-ofrena en 
record d'un benefici rebut. Molts 
santuaris tenien parets senceres 

Monografies de santuaris 

El Certamen Literari de la Immaculada, de les Congregacions Marianes 
de Girona (1943-1949), premiava les millors monografies sobre historia 
d'un santuari gironí. Varen ser aquestes: 

Santuari 
Els Ángels (Girones) 
Les Salines (Alt Emparda) 
El Roure (Alt Emparda) 
El Mont (Garrotxa) 
Mogrony (Ripolles) 
Els Ares (Garrotxa) 
El Collell (Pla de l 'Estany) 

d'exvots penjats. Eren exponent 
de la fe de moltes generacions, 
entre manifestació na'if i 
concepte de miracle, que és 
molt ampli i molt personal. 

Joan Prat i Carós envia el tema 
deis santuaris al Congrés de 
Cultura Catalana del 1981, 
després de visitar-ne un 
centenar a la Catalunya Vella, 
entre els quals hi 
ha els gironins. És 
un recorregut per la 
problematica actual 
deis santuaris, amb 
aspectes histories, 
ecologics, 
d'a'fllament, 
excursionisme, 
obres d'art que 
conserven, i 
d'altres. 

Exvot a Scmt Nards. 
SegleX!X 

Autor 
Jaume Marques i Casanovas 
Josep Roca i Soler 
Joan Puig 
Josep Danés i Llongarriu 
Caries de Bolós i Vayreda 
Miquel Juanola i Benet 
Vicen9 Vila i Tibau 

Més enlla de qualsevol 
motivació religiosa, que es pot 
no compartir, els excursionistes 
compten amb els santuaris: són 
una realitat que ens ve de lluny. 
Són espléndides talaies que 
ensenyen muntanya 
generalment mitjana, com unes 
didactiques beceroles 
d'excursionisme més costa 
amunt, que vindra un altre dia. 

. . . ....,..,, ' 
.1 
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"A negra nit el santuari dorm, colgat en el 
misteri de la muntanya, sota de tantes estrelles 
vives que no n'hi cabria ni una més. En canvi, 
matí i tarda, allo que hauria de ser recolliment 
ermita és alterat per la presencia d'estiuejants 
d'uns quants dies que intenten fer previsió de 
vagancia. Les sofertes tauJes del porxo que 
mira la vall, gastades per tants milers d'apats 
de ciri de prometen¡;a, aguanten colzes de 
marits que se'n tornen el dilluns a contracor, 
labors de paciencia d'esposes de l'aguait de qui 
arriba, sospirs de dues esvaides germanes que 
proveo l'harmonium de la capella, motxilles 
d'excursionistes de ratafia i senyera, el gaiato 
del solter empedrei't que coneix les dreceres i 
que s'enfada amb els qui el segueixen si 
s'adonen que els fa fer marrada. 

Passejada matinera i a mitja tarda cap als alts, 
entre els bedolls, cap als hoscos de faigs a 
entrcveurc el Pedraforca a contrallum; 
admirar la proa del Far i Cabrera arran de 
carena, encesa de posta. La boira envacix la 
vall, esbon-a els camins, aí'lla el santuari: 
pressentiment de soledat fins que es dissipa el 
éel i desplega la fantasmagoria nocturna per 
acompanyar el concert de la muntanya. 

Sois que, en aquest món, ni entre els mansuets 
aticionats a la vida contemplativa la unanimitat 
no dura. La submissió a les aptituds de 
comandament del solter empedre'it, que coneix 
totes les dreceres i actua de guia de novicis, 
experimenta una minva, deguda a l'influx d'un 
nou hoste que els arriba sol. L'antagonisme 
comen¡;a al menjador, perque el destí ha volgut 
que els dos concos es trobin entaulats cara a 
cara. L'hoste novell, home de bona jeia, que 
menja i beu de gust i de tot, sembla atemorit per 
la glacial superioritat amb que l'altre l'observa 
des de !'altura deis seus magnes plats de 
fantasies vegetarianes. Quan !'idealista, tot 
assaborint l'honesta infusió de polio), s'adona de 
la tassassa de maligne cafe doble que paladeja el 
golafre, no pot reprimir la disconformitat. En la 
flonja dispersió del llevant de taula, mentre 
!'idealista consulta el barometre, l'adversari 
convida a fumar uns quants alla al porxo. De 
seguida el fum de la cordialitat i els glops de 
conyac inciten a la conversa. 

La tarda convida a anar-se'n, blava i 
transparent. Surten els grups d'intrepids, camí 
del Far i de Rupit. Quatre mares seuen a la 
galeria amb els cabdells i els ganxets. Les 



Els santuaris de 
la Salut i el Fw: 

Aiguaforls de 
Joa11 Barbara, 

del /libre El 

Collsacabra, de 
Joa,1 Triadú. 

germanes pal•lides se'n van a la capella a fer 
gemegar l'harmonium. L'idealista practic 
orienta la colla cap a l'estany, a esperar els 
altres addictes que encara mandregen. De pas 
veuen l'hoste nou recalcat a la barana de la 
miranda, amb un parell d'entusiastes del 
muntanyisme. Amb un ganivet als dits els fa 
una demostració de desbast d'una branca 
extreta d'un fcix d'alla a la vora. L'idealista els 
dedica una mirada compassiva i passa. 

Els cims flamegen. El pla de bedolls imita un 
paisatge de Courbet. Els núvols s'aflotonen a 
la posta, a preparar l'apoteosi. Segueix la 
sabuda conjunció d'encisos de cap al tard: el 
past.or amb paraigua, les esquelles distants, el 
grill que s'anticipa, el sentiment de recarn;a. 
L'idealista i la colla tornen de l'estany. Venint 
pel camí de dalt ja veuen la teulada del 
santuari, arrapat al cingle. I de sobte, la 
inqualificable escena. El mirador és ocupat no 
sois pel primari hoste d'estómac de brau, ans 
és totalment envai't per vuit, per deu 
energúmens que gairebé fan nosa, tots eUs amb 
una vara de freixe i ganivet, esbrostant, polint, 
amb avidesa de qui espera guanyar-se un bastó 
i, sobretot, de qui es rescabala de l'excés 

d'hores inactives. Entremig de tots hi ha el/, 

l'esca del pecat, dirigint, rectificant, exhibint 
l'obra mestra creada per les seves mans de 
menestral perque vol, el bastó nou de trinca, 
Ueuger i efica� de segur. 

L'idealista en derrota desvia l'esguard, 
avergonyit de l'espectacle. Llastima de 
garrotada a les costelles de l'heretge! Com és 
possible tant de zel en la modestia i tanta 
estretor d'aspiracions? Avui, després de rosari, 
demanara al rector de l'ermita que el canvii de 
taula; no podria resistir el vei'natge del 
corruptor, vingut en mala hora. La bona 
voluntat té límits. 
Sort que, abans de gaire, quan comenci el dialeg 
de l'aire i el hose, totes aquelles bones persones, 
rccoUides a la capella, oblidaran un moment -
que ja és molt- rancúnies i antagonismes en 
desentonar, amb humilitat de cor: 

Estrella que lo món guia, 
seos la qual era perdut, 
guardeu-nos, Verge Maria, 
de la Font de la Salut." 

MIQUELLLOR 
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A
lgú ha dit que, quan es 
camina, les noves terres 
tan lloc a les idees. Una 

bonica manera d'expressar que 
el caminant fa un creixement en 
humanisme. 1 a vegades hi ha 
un valor afegit a l'acció física de 
caminar, més enlla del goig de 
fer un determinat camí. És el 
cas del pelegrinatge: 
emprendre excursió a un lloc 
per acomplir-hi algun acte 
d'espiritualitat, com 
interiorització o prometern;:a 
d'un vot. De l'antiguitat queden 
tres llocs classics de 
pelegrinatge cristia: Terra 
Santa, Roma i Santiago de 
Compostel.la. A partir del segle 
XII s'afegeix Montserrat, amb 
una evident concurrencia que 
queda historiada al Llibre

verme// de l'any 1396. 

Les rutes excursionistes poden 
adquirir aquel! valor afegit quan 
l'espiritualitat confereix un 
caracter nou al fet d'anar a 
peu. És el to d'una 
intencionalitat a la qual es 
comprometen els convern;:uts 
que es forma part -amb tota la 
carrega simbólica que es 
vulgui- d'un poble que camina, 
que s'agermana, que passa per 
camins difícils, pero amb 
solidaritat . A la ruta, així 
provocada, es parla, es canta, 
es prega, i es fa silenci, a ritme 
de camí variat i itinerari 
d'agermanament que es va 
afermant. Així va néixer, per 
exemple, Pax Christi, el 1945, 
associació internacional amb el 
proposit de difondre l'esperit de 
pau amb les seves rutes. El 
1976 Pax Christi va realitzar la 

L 'any 1960, el 
Pelegrí de Tossa 
i 146 
acompanyants 
varen trepitjar 

Marxa de la Llibertat per 
comarques de Catalunya. 

Els camins de muntanya i els de 
l'espiritualitat poden tenir unes 
coincidencies puntuals, 
discretes i desconegudes sovint. 
Cadascú se sap on comeni;:a o 
acaba el goig de l'excursionisme 
estricte per a deixar lloc a una 
experiencia més vivencia!, que 
es pot trobar a qualsevol 
moment de la ruta. Les nostres 
muntanyes són el marc 
d'incomptables passes amb 
sentit pregon, amb caracter 
principal de romiatge o bé quan 
l'excursió incorpora algun 
aspecte sociocultural tirant a 
festa popular. Un dia es realitza 
Girona-Lourdes en disset dies, 
al vell estil medieval, passant pel 
Tura d'Olot, Núria al Pirineu, 



Font Romeu, Meritxell a 
Andorra, la Verge de les Neus, 
els Encantats, Bossost i 
Lourdes. Un altre dia acapara 
l'atenció un romiatge de tres mil 
persones als Angels amb edició 
d'uns goigs expressament 
creats per aquell dia de 1946, 
pero l'ocasió s'ho val: l'aplec a 
Cogolls, del G.E.i.E.G., aquell 
any va estar a punt de convertir
se en tragedia pel 
descarrilament del tren d'Olot, 
que va caure al Ter; no hi va 
�aver tragedia i el romiatge als 
Angels va expressar !'alegria de 
tothom. 

El servei d'orientació vocacional 
de Girona confia en 
l'enriquiment d'una ruta i 
n'organitza una pel Pirineu, amb 
joves que, a través del 
coneixement de la terra deis 
homes, reflexionen la resposta 
personal a una crida d'alt 
compromís. 

Un deis exemples més 
corprenedors és el Pelegrí de

Anar a peu 

Una manera de viatjar és anar a 
peu i amb una motxilla a 
l'esquena. Forma lenta, reposada, 
per bé que sembla el contrari. 
Ningú no s'escapa, ningú esta 
apressat per l 'horari. La ruta 
uneix, aproxima. Quan diverses 
persones es posen a caminar amb 
un pes a l 'esquerra cap a un lloc 
comú i van parlant o cantant, en 
arribar al lloc es troben unides. 
Per que? Hi ha tota una pedagogia 
de la ruta. Es pot parlar de 
l' alliberament per la ruta. Les 
Rutes de la Pau es realitzen dintre 
aquest esperit. Viatjar és caminar 
cap al que es troba distant. Anar a 
peu és una ocasió de fratemitat. 
L'home del poble que veu venir el 
caminant amb el seu pes -i així el 
veu marxar- sent compassió i 
apreci per ]'home. No resta temps 
per a les coses trivials. Arribes 

Tossa o el vot del poble. En un 
temps molt reculat (potser 1707) 

el poble s'afecta de 
pesta i promet el 
compromís perpetu 
de visitar cada any 
en pelegrinatge el 
santuari de Sant 

Hi ha la pedagogía 
de l'alliberament 
de la ruta. 

cansat i l'home del poble t'obre 
les portes. Si no, dormiries sota 
les estrelles. Vius la vida de cada 
dia, la dels homes de cada dia. És 
una realitat per la qua! convé 
passar a poc a poc. 
Aquests llocs, aquestes p�rsones, 
no apareixen als mapes. Es una 
realitat viva, impossible de 
fotografiar: has d'anar a trobar-la 
pausadament alla on creix i on 
viu. Anar a peu té quelcom de 
símbol de l'anar per la vida. A 
cada pas deixes coses per a 
aconseguir el que tens al davant. 
Es presenten cruYlles. S 'ha 
d'escollir. Com a la vida. 
L' elecció es fa i el misteri juga el 
seu paper. Ningú no sap que 
hauria passat d'haver-ne escollit 
un altre." 

Alfons Caries Comín 

Sebastia, a Sta. Coloma de 
Farners. El nomenat pelegrí 
compleix cada 20 de gener el 
vot, acompanyat de molles 
persones amb sentit de sacrifici, 
molt respectable. El camí va per 
Terra Negra, can Noguera, Sta. 
Seculina, can Gotarra, crurna de 
Sils, Riudarenes. Són 40 km en 
devot silenci i pregaria. 
L'endema és el retorn, amb la 
corresponent duresa. Pero 
arribant a Tossa el síndic pot 
exclamar una frase alliberadora: 
"S'ha complert el Vot!". 
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I concepte de festa va 
canviant amb el pas del 
temps. Si una celebració és 

capac;: de resistir els anys té el 
privilegi d'esdevenir tradició i 
passa a formar part del patrimoni 
cultural d'un poble. En aquest 
sentit l'excursionisme té un paper 
molt destacat en una de les 
manifestacions festives més 
peculiars: l'aplec. És la gran 
trobada, en to distes i periódic, a 
!'aire lliure, amb gran poder de 
convocatoria. L'aplec és, per 
excel·léncia, la festa deis 
excursionistes de diverses 
condicions, edats, procedéncies i 
aptituds per a caminar. Alguns 
aplecs tenen !'origen al voltant 
d'una devoció determinada, 
sovint secular, d'un temps en qué 
el poble, davant una litúrgia 
oficial que potser no entén gaire, 

crea espontaniament unes 
referéncies més a l'abast, unes 
posades en comú més 
casolanes, unes festes i símbols 
més directes i entenedors. 
L'entramat social adquireix 
consistencia i arriba als nostres 
dies. 

Ben aviat les entitats 
excursionistes prenen 
consciencia del sentit de festa 
major que suposa un aplec, com 
a aglutinant de les il·lusions i 
desitjos de trobada de la gent 
excursionista. Ja el 1904 Maria 
Vayreda deixa a La punyalada 
una calida narració de l'aplec 
deis francesos a Sant Aniol 
d'Aguja. 

Primer aplec del 
G.E.i.E.G., /'any 
1930, amh 1.684 
excursionistes. 

El 1930 el G.E.i.E.G. celebra el 
primer aplec de l'entitat al 
santuari de Rocacorba i la 
resposta és espléndida, amb 
1.864 excursionistes. Tot un bon 
comenc;:ament per a fer arrelar 
aplecs arreu que, en els darrers 
anys, poden registrar 
assisténcies d'unes deu mil 
persones, com el de Sant Mer, a 
Vilademuls. La crónica deis 
aplecs és inserida a la mateixa 
historia d'aquesta terra amb fets 
significatius, com per exemple les 
dificultats deis excursionistes a 
l'aplec de Sant Aniol d'Aguja, en 
zona fronterera, quan, als anys 
cinquanta, encara era exigit 
l'anomenat salconduit de 
fronteres; els excursionistes 



vinents de l'altra banda deis 
Pirineus -que precisament 
donen nom a l'aplec deis 
francesas- varen haver d'acollir
se a un permís especialíssim de 
les autoritats espanyoles. En 
justa correspondencia, l'autoritat 
francesa va concedir pas als 
excursionistes catalans per 
poder assistir als aplecs de la 
Catalunya Nord. 

Els aplecs que se celebren 
actualment a tates les 
comarques són tan nombrosos 
que no es deixen inventariar 
facilment. Amb gran encert, la 
gironina Maruja Arnau adrei;:a 
una comunicació al Congrés de 
Cultura Catalana de l'any 1981 
suggerint un treball 
d'investigació per a confeccionar 
un inventari complet deis aplecs 
gironins, que hauria de 
comprendre dos grans grups: 
els que tenen encara celebració 
actual i els que han 
desaparegut. El treball, que es 
preveu extens, pero 
valuosíssim, s'hauria de 
completar amb el fons grafic 
corresponent i constituiría una 
obra solida de reconeixement de 
la cultura popular. 

Els aplecs tenen, per principal 
identitat, unes característiques 
comunes, dintre d'una abséncia 
de complicació. Hom pot 
descobrir a la gran trabada de 
l'aplec uns elements gairebé 
imprescindibles; heu-ne aquí 
alguns: la boira del temps o 
l'enigma deis orígens de molts 

El Mont, un santuari 
popular 

"A la Biblioteca de Catalunya 
trobem els goigs més antics de la 
Mare de Déu del Mont. Es 
remunten al segle XV. Els goigs 
van lligats a les processons. La 
més antiga que tenim 
documentada, l'any 1514, és la 
del poble de Crespia. El P. 
Camós, l'any 1657, cita setze 
pobles que pugen al Mont a fer el 
seu "Vot de Vila". Alsius (1879) 
en cita una vintena. Actualment 
conserven la tradició els pobles de 
Cistella, Crespia, Lladó, Maia, 
Dosquers i Navata. Quin fou el 
seu origen? Tot i que no en tenim 
cap prova documental, hem de 
relacionar-les amb els terribles 
estralls causats al país per la pesta 
negra que entre els anys 1500 i 
1507 deixa Catalunya redu"ida a 
316.000 habitants. 
En aquest context crític, propici a 
tota mena de practiques 

heterodoxes relacionades amb la 
bruixeria i l' espiritisme, 
l'Església potencia les visites 
col·lectives als santuaris, amb 
caracter impetratori, i les estimula 
a través de les indulgencies 
episcopals i pontificies. Gracies a 
un inventari de l'any 1700 
efectuat a la sagristia del Mont, 
ens resta constancia d'una gran 
vitalitat devocional, confirmada 
per la nota del visitador que 
mana: "adobar la paret del 
campanar y fer que estiga tancat 
per a que no pugan en dies de 
concurs enquietar tocant les 
campanas." Les processons sónja 
tan populars i nodrides que es fa 
dificil controlar el públic, i evitar 
la gatzara més o menys innocent." 

CARRERES i PÉRA, Joan 
El Mont, ahir un 111011esti1; av11i un sant11ari 

Col·lecció Sant Feliu 

aplecs; la fidelitat al calendari de 
la seva celebració; uns actes 
comunitaris que són intocables; la 
música, en forma de sardanes, 
polifonía o partitura religiosa; la 
participació auténticament 
popular que pot comeni;:ar en els 
preparatius previs a l'aplec; la 
colla, el programa, el póster, els 
concursos de rams silvestres, 
jocs de cucanya i habilitat, i 
alguna nota comercial, lleugera, 
de parades de records, que 
donen a l'aplec l'aire d'una petita 
fira. 1 finalment, el tret més 

espectacular, fotogénic, radiant, 
l'apat principal, la xefla, de família 
eixamplada, amb taula parada 
mirant al cel, segons el clima, o a 
l'ombra acollidora d'un bon til·ler 
o d'una excel·lent catalpa. Tot és
a punt per a la costellada de l'any.
El paisatge pot ser molt bonic,
pero -aterrant un xic més- flora i
fauna es posen comunitariament
a la graella d'un caliu que esdevé
tot un símbol inesborrable.
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Q 
uan !'excursionista ha 
caminat té molta gana. Al 
voltant d'una font o d'una 

taula es viu un deis moments més 
reconfortants de la muntanya: 
l'apat. Els científics diuen que un 
excursionista de 70 kg amb una 
motxilla de 1 O kg que puja a una 
alc;:ada de 2.000 metres necessita 
ingerir 470 grams de glucosa. Per 
bé que sense tanta precisió, els 
excursionistes tenen cura en el 
menjar i beure i en la seva 
distribució. Abans de sortir, te, 
cacau i fruita seca, i en plena 
marxa, formatge i pernil. Calories 
necessaries i gustos personals 
van junts a la motxilla amb el 
bagatge intransferible d'anar 
muntanya amunt. 

Hi ha una mena de ritual 
gastronomic que marxa junt 

amb l'excursionisme. Els 
menjars i el calendari van 
teixint una llarga tradició. A 
l'aplec de l'ermita de la Mare de 
Déu de Serrallonga (Brunyola) 
es menja la gallina. Al de Sant 
Pau de la Calc;:ada (Gabanes) 
s'esmorza de flaones. A 
Pedralta (St. Feliu de Guíxols) 
s'hi celebra un concurs d'allioli. 
A Sant Mer (Vilademuls) és típic 
el torró de mel i avellana. La 
festa deis pastors, a Terralta 
(Ribes de Freser) reparteix el 
pa deis pastors. Les arrossades 
són comunitaries i donen 
cohesió a incomptables 
trobades, com la festa de 
l'arbre a Sant Pere de Rodes. A 
Núria, un aplec rep el nom 
d'una especialitat, de les 
farinetes, una sopa de pastor 
que es reparteix als assistents. 

La preparació d'una 
arrossada és una tasca 

comunitaria. 

Pero de tots els productes de la 
muntanya n'hi ha un que té una 
especial predilecció i ell sol 
genera moltes sortides al bosc: 
és el bolet. Som precisament un 
poble que se l'estima amb una 
intensitat capdavantera a 
Europa. Molts deis paTsos veTns 
ni tan sois li concedeixen noms 
particulars. A Catalunya, en 
canvi, en tenim descrites 1.400 
especies. Molt remotament 
comenc;:a ja la deria deis bolets. 
Hi aporta un vessant científic -
vertaderament pioner- el Dr. 
Codina i Vinyes, metge de la 
Cellera, als anys vint, seguint 
estudis iniciats al segle XIII pels 
catalans A. de Vilanova i Ramon 



Llull. Divulgació general, 
manuals, catalogació i avisos 
d'especies metzinoses, tot 
s'inicia en el seu temps, quan el 
poble excursionista es llenc;;a a 
la muntanya i descobreix en el 
bolet un plat excel·lent i ensems 
una font d'economia. Avui 
l'afecció micologica és objecte, 
fins i tot, de l'antropologia 
cultural, que explica que les 
regions que senten repugnancia 
envers els bolets mantenen un 
tabú, originat per les especies 
metzinoses; els catalans, en 
canvi, ens movem dintre la 
naturalitat. Els boletaires i els 
excursionistes -dos col·lectius 
que poden coincidir o no- saben 
prou bé, i aquí sí que hi ha 
coincidencia plena, que uns 
rovellons amb botifarra a la 
graella o a la llosa són una 
magnética raó per a fer oblidar 
aquells 470 grams de glucosa 
recomanats pels dietistes, i per 
desdir-se, per avui, de pujar més 
muntanyes. 

Més enlla de la gastronomía, 
l'excursionisme s'interessa pels 
pobladors nómades d'aquests 
paisatges, visitats a cada 
sortida. Bosch de la Trinxeria 
busca apassionadament un ou 
d'aliga imperial als cingles de 
Sant Aniol d'Aguja, acompanyat 
del naturalista angles Mr. Hunt. 
Jacint Verdaguer identifica els 
cants deis ocells i els atribueix 
una lletra significativa: el cant de 
la guatlla diu, a la primavera, 
"blat florit, blat florit". Pau Badia, 

en una excursió al Pirineu, 
descobreix l'edelweiss, la flor de 
neu, i el Dr. Pius Font i Quer, 
director de l'lnstitut Botanic, 
dirigeix una herborització a la 
Molina i confirma !'existencia de 
la mítica flor, Leontopodium 
afpinum, goig de botanics i 
d'excursionistes d'alta muntanya. 
Els qui enfilen muntanyes més 
baixes traben una ornamentació 
menys luxosa, més casolana. 
Aquí rau el secret de saber 
apreciar les innombrables 
sembres de la natura, entre la 
salvatgeria deis boscos i els 

marges familiars. Avui és una 
vidalba o una ridorta en flor, dema 
un olorós romaní o una senzilla 
farigola. 1 quan el calendari 
estigui a punt, !'excursionista del 
gener sap on pot trabar un ram 
exquisit de mimosa, i coneix els 
camins de les ginesteres del juny, 
que regalen a la tornada a casa 
els testimonis puntuals de la 
vitalitat de les muntanyes. El base 
no deixa tornar mai amb els 
estómacs buits, i tampoc no es 
baixa mai de muntanya amb les 
mans sense res ni amb els 
esperits tancats. 

La tardor a muntanya 

Ara és temps de tardor, que die al temps: -reposa, 
que jo, també, reposaré; 
ara que és acabada cada cosa 
i ]'home, finalment, la troba bé-. 
Les fulles cobren seny i fesomia: 
no s'infatuen, ni exageren dols. 
Mig cauen i mig volen. Llur docta melangia 
s'acomiada, a torterols. 

Sota el borró de l'aclarit fullatge 
de les branques s'afina l'entrellat. 
La primavera fou miratge; 
la tardor, veritat. 

Muntanya, ets plena de llavors colgades, 
partícules del teu flam, 
aguila d'ales desplegades 
amb una creu al mig del teu escut d'aram. 

GUERAU DE LIOST 
La /ardor a 1111111/anya 

Edit. Empúries. Barcelona, 1984. 
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La noticia que el pare natural Guilleries
Collsacalbra sera una autentica realitat d'aquí 
a poc temps és exceHent. Sera compres entre 
els cingles de Cabrera i Aiats, la plana de Vic, 
la vessant superior del Montseny i la vall 
d'Hostoles. Aquest pare ve a afegir-se, dones, 
als de Sant Maurici-Aigüestortes, Sant Lloren� 
de Munt, Montseny i Montalegre. Es vol 
protegir no tan sois la fauna i la flora, sinó 
també els usos i costums, els aspectes 
urbanístics deis municipis afectats i, a més a 
més, establir que no sera possible la 
construcció de noves edificacions fora de les 
que cada municipi aprovi. Hi haura uns 
paratges de reserva integral que podrien ser a 
Sant Pere de Casserres, als cingles de Tavertet 
i als esmentats de Cabrera i Aiats. 

És natural que en el moment de pensar a fer 
reserves i de mantenir uns estrictes equilibris 
ecologics s' hagi escollit les Guilleries i el 
Collsacabra. Jo l'he conegut en altre temps 
quan amb en Josep Pla havíem anat a la finca 
de la Fontana i a l'altra propera gran casa, 
Corriol, invitats per Rafel Puget, fil} d'aquell 
Rafel Puget de qui en Pla va fer el seu llibre Un
senyor de Barce/011a, que ve a ser com un llarg 
monoleg que ocupa tota una epoca de 
Catalunya. En altres ocasions vaig estar a les 

La silueta del Far 

A l'altra pagina, 
/ 'excursionista 

Nestor Lujá11 
vist per 

Jaume Bat/le, 
al diari Avui. 

I a la dreta, 
L 'Agu/lo/a de Rupit, 

111011u111e11ta/ jita. 

és la d'un vaixell-insígnia 
del Col/sacabra. 

Guilleries en breus excursions simplement pcr 
veure els ocells, ja que els hoscos, singularment 
els de Collsacabra, a més d'una botanica 
fascinant, tenen una variada fauna 
ornitologica. Jo sempre he estat afeccionat a 
l'ornitologia i puc dir que la regió és, en ocells 
de hose i fins i tot de mitja muntanya, molt 
rica. 

El record de les meves visites tardorenques a 
aquesta regió és sempre tocat d'aquesta 
especie de melangia que produeix a un catala 
de la costa la pluja lenta, suau, persistent, 
silenciosa, sense cap tempesta. Recordo 
sobretot !'esplendor senyorívol deis hoscos a la 
tardor, amb la carícia gairebé sensual, de la 
pluja. Tot el paisatge és ple d'arbres nobles: el 
faig, el roure, el castanyer, l'alzina, l'om, el 
bedoll, al costat de les coníferes com ara el pi o 
l'avet. A la tardor, tot aquest hose pren una 
fastuositat única. Puc dir que només al 
Perigord negre, en els mesos tardorencs, he 
vist un luxe botanic de colors més 
impressionants, sota la pluja que envernissava 
les fullcs dels arbres des del groe ences i 
tremoladís a l'or veIJ, des deis coures més 
humits i amb més febrosos reflexos a la 
magnificencia dels colors de foc, després 
avinats i finalment extenuats i moradencs. 



A la primavera, quasi entrant a l'estiu, les 
boscúries esdevenen el paradís deis ocells. 
S'han trobat molts ocells de presa, fins i tot 
l'esparver d'espatlles negres. Hi ha també tota 
la fauna deis ocells de hose i de bardissa; els 
picots, les entremaliades mallerengues, els 
diminuts raspinells, el gaig cridaner, les 
pastorelles elegants i alegres, les tallaretes de 
cant discret i melodic, els pinsans cantaires, el 
rossinyol, els ocells de rapinya nocturna, de vol 
silenciós, com la miloca i el gamarús, que 
llen�a el seu crit sinistre. Pero també s'hi 
troben els ocells de conreu i de plana que 
alternen amb el bosc, com ara el pardal de la 
bardissa, els colits, les grives, els reietons i tota 
mena de vols de pardals. 1 finalment és lloc 
tradicional de pas de la migratoria becada, un 
dels grans punts d'estada d'aquest ocell que, 
per a molts, és la millor menja de tota la cuina 
cinegetica. La becada -la gentil dama del hose 
deis crepuscles, que així l'anomenen els seus 
apassionats- ha estat tan perseguida que avui 
ben poques se'n troben. 

M'he aturat en aquests dos aspectes del que 
pot ser el futur pare natural Guilleries
Collsacabra, perque són, potser, els dos rnés 
coneguts per mi. Perque són una prova de 

l'enorrne riquesa d'aquest món que fins ara ha 
estat, dintre de les naturals depredacions de 
l'home, bastant respectat, quasi intacte en 
molts aspectes. Entre nosaltres ignorem tantes 
coses de la natura que ens envolta que aquests 
llocs poden ser no tan sois per gandir-ne a les 
excursions sinó també per a l'estudi deis 
arbres, deis conreus, deis ocells, deis mamífers, 
de tot un món. D'una Catalunya antiga que és 
aquesta i que presenta un extraordinari intercs 
geologk. Una configuració de terra noble, una 
botanica exquisida i una zoología que cal 
conservar. En aquelles Guilledes, 
veritablement selva a l'epoca deis grans 
bandolers deis segles XVI i XVII, des de Roca 
Guinarda a Joan de Serrallonga, i també en les 
guerres carlines, els hoscos eren veritables 
amagatalls de l'home. Els hoscos hospitalaris, 
enormes, amics i a la vegada hostils, són avui 
un món per estrenar a la primavera, fastuós i 
fatigat a la tardor, al cor de la Catalunya més 
genuina que ens permetra, si resta intacta, 
acostar-nos al passat autentic del nostre país. 

Nestor Luján 
Temps que passa, ge11t que queda 
Ed. La Campana . Barcelona, 1989. 
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L 
'espai obert que regala la 
muntanya, ampla i silent, 
convida .a cantar. Pere Ribot, 

des del seu Montseny profund, 
terra peanya de l'excursionisme 
més historie, analitza l'arrencada 
de la cangó i diu que tot el massís 
de camins inédits i de cos 
contemplatiu és un cant que no 
para. És l'aire del cant una 
exhalació necessaria per a qui 
camina. 

En els primers temps de 
l'excursionisme catala la cangó 
que més ressona per les 
muntanyes és el tipus tradicional 
autócton, com un vehicle de 
comunicació generacional. Un 
rossinyol que se'n va a Franga 
pels Pirineus o unes populars 
muntanyes del Canigó situen 
!'excursionista que canta a la vara 

de la realitat que contempla. 
També sanen bé -pel que tenen 
de coneixenga de la terra, és ciar
un Emparda, de Morera i 
Maragall, o una Marinada, de 
Pérez Moya, entre d'altres. No 
era pas, aquell repertori, la cangó 
de muntanya; encara no. La 
muntanya feia, només, de 
tornaveu del desfogament 
musical deis excursionistes. 

Neix, més tard, la cangó de 
muntanya, amb uns trets 
especials: simplicitat, cordialitat, 
entre poética i descriptiva, cangó 
de bon aprendre i amb constants 
referéncies i experiéncies de 
muntanya, com les dificultats del 
camí, la nit i els crepuscles, la 
flora i la fauna, les amistats i els 
encentres, i els adéus. La cangó 
de muntanya es difon oralment i 

La tonada escocesa deis adéus

inc/ou el propósil 
de trabar-se de nou. 

té un lloc i una hora molt adients 
per a aquesta difusió en el foc de 
camp, al final del dia caminat. Així 
es forma un fans de cangons que 
esdevé de gruix important. El 
1949 Josep Punsola i Elisard 
Sala presenten el seu llibre 
Canr;ons de muntanya i de camí, 
que inicia una recerca 
especialitzada. S'apleguen 
cangons d'Apel·les Mestres, 
Toldra, Pérez Moya, Artur 
Martorell, mossén Batlle, al costat 
de peces més classiques com 
aquell Cant de joía, de la Novena 
Simfonia de Beethoven, amb 
lletra de Joan Maragall, música 
destinada un altre dia a esdevenir 
Himne d'Europa. 



La cangó de muntanya troba en 
Elisard Sala el seu propagador 
més efica9. A partir de 1953 es 
prodiga en conferencies i cursets 
sobre el tema. Un deis cursets té 
una cloenda memorable amb 
l'actuació del tenor inoblidable 
Emili Vendrell. L'any 1954 Elisard 
Sala crea a Barcelona el grup 
Cantaires de la Unió 
Excursionista de Catalunya, 
excel·lent llavor d'altres corals 
nascudes del mateix 
excursionisme. Una fita notable 
va ser, el 1956, !'entrada de la 
cangó de motxilla al Palau de la 
Música Catalana, amb recitals 
d'Angels Riera, Emili Vendrell i la 
coral Núria. Elisard Sala, 
incansable en el seu proposit, és 
autor d'unes quatre-centes 
cangons de muntanya, a més 

En caure la tarda sana, 
tranqui!.lament, 
una especial ca119ó. 

Himne a la natura 

Som de la natura amics, 
I 'alba ens ha menat als pies. 
No volem veure esquim;ats 
de les pastures el verd, 
ni els jardins de les ciutats, 
ni aquell ocell que es perd. 

Veniu a copsar tant com podem 
l 'aire que respirem,
pinedes que ens fan d'ombrel·la,
platges d'estendard blau,
muntanyes com un palau,
aigua gemada als rius,
i a dalt deis cims, amb fons i nius,
la pompa de l'avet.

L'harmonia ens és vital, 
cantarero amb to ben alt. 
Són riquesa del país 
terra, camins i arbrat 
tant nascut com comeat. 
L'equilibri és trencadís. 

d'obres més complexes, com 
l'oratori Cantem la muntanya 
(1958) i una Missa deis 
excursionistes (1966). 

Neixen diverses corals i grups 
formats per cantaires de les 
propies entitats excursionistes. El 
1964 es fa realitat un inici de 
trobada d'aquestes corals que, 
sota el nom de Festa de la cangó 
de muntanya, se celebra cada 
any en localitats diverses. 
Hostalric, Sta. Coloma de Farners 
i Caldes de Malavella són 
algunes d'aquestes. Centenars 

Les nostres vides só11 senzilles, 
són brot, són doll i espill 
d'un món teixit de peri!!. 
Protegim nostre entorn, 
anem a posar-hi el cor 
que la natura es mor: 
la vetllarem, que ara i aquí, 
la vida hem de fruir. 

La pau verda ens dóna vida 
i així ens agermanem. 
No te'n vagis, esquirol, 
beu l 'aigua del rierol. 
Farem tasca exquisida 
si les mans estrenyem. 
Plarn;:ons plantem, treball sense fi, 
per un dema d'amors, 
tot contemplant brillants colors 
a !'are de Sant Martí. 

Música: Ray Conniff 
Lletra: Jordi Dalmau 

de cangons omplen les motxilles. 
Els nostres autors caminen 
plegats amb peces importades 
d'arreu, populars canadenques, 
tiroleses, su'isses, hawaianes, 
presidides per la universal 
escocesa que inicia el final de les 
excursions, quan és !'hora deis 
adéus i ens hem de dir adéu-siau. 
Amb el cant, els excursionistes 
viuen també que el món és petit 
com un mocador de butxaca. O 
immens, com el vulguem. Ho diu 
una de les cangons: des deis 
cims, com més petits ens fem, 
molt més gran veiem el món. 
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L 
'excursionisme és activitat 
placida, distesa, per anar-la 
desenvolupant en un cert 

estat de platxeria. El temps 
invertit en una excursió no és 
mai una marca esportiva, 
nerviosa i cronometrada. Els 
excursionistes massa esclaus 
de mesurar el temps haurien 
equivocat el camí. Aixó no treu, 
pero, que cadascú tingui 
coneixement de les seves 
possibilitats i de la propia 
resistencia física en pujar 
muntanyes. 
Tot i que els cims no veuen 
arribar, tradicionalment, 
excursionistes amb la fal·lera 
d'escurvar el temps del camí, a 
vegades és bo trencar el fil, 
donar un ritme diferent a les 
coses i fer una petita 
entremaliadura. Arriba aleshores 

l'hora de competir, de lligar bé el 
binomi distancia i temps aplicat 
a l'excursionisme. Fins i tot 
arriba a demostrar-se així que 
l'excursionisme no esta renyit 
amb cap tipus d'esport. 
Joan Collell té el record de la 
pujada a la muntanya deis 
Angels, des de Girona: 34 
minuts i 26 segons. El tauler 
d'anuncis del santuari deis 
Angels proclama les noticies de 
la pujada, que té lloc cada any 
des del 1964. Poden sorprendre 
diverses coses, com els 34 
minuts, la nombrosa 
participació, o la mateixa 
perseveranva de més de trenta 
anys en l'ascensió o pujada, que 

Sortida de la Pujada 
a peu als Ángels. 

no és excursió própiament dita. 
És ben curiós l'inici, el 1964, de 
la primera "ascensió controlada 
al santuari deis Angels", per dir
ho amb el nom oficial de quan 
va sortir publicada. És 
significativa i suggeridora la 
crónica: uns nedadors i atletes 
del G.E.i.E.G. senten dir que 
els excursionistes de la mateixa 
entitat inverteixen un 
determinat temps -no marca
per anar als Angels. Entre els 



primers hi ha Felip Sanchez 
Babot, Pere Petit, Jordi Araus, 
Víctor Olives i Miquel Pardo; 

GE •I EG amb els excursionistes hi ha 
Joaquim Ferrer, Joan Perich, 
Ramon Marqués; s'estableix 
entre ells l'estímul sa de la 
prova, la qual és realitzada per 
divuit "grupistes" de diverses 
edats. Guanya Víctor Olives, un 
deis nedadors -no 
excursionista, dones- amb un 
temps de 51 '40" i 4/10. 
Excursionistes veterans, 
nedadors i atletes tenen així 
l'honor conjunt d'haver fundat 

DIUMENGE 6 D' ABRIL DE 1997 

XXXIV �UJADA A �w Al �ANWA�I om ANGm 

una prova que avui ja és 
classica del G.E.i.E.G.; heus 
aquí un excel·lent símbol de 
l'entitat que acull afeccions i 
activitats dintre la més absoluta 
varietat. El cronometre, més 
aviat desconegut pels 
excursionistes, entra en un 
capítol nou, per bé que es 
tracta d'una incursió no gens 
típica. Aquella primera 
controlada als Angels no 
registra cap participació 
femenina. 
El factor temps s'introdueix a les 
marxes populars, quan aquesta 
modalitat arriba a les nostres 
entitats excursionistes i es fa 
present en els atape'its 
calendaris anuals. No és pas 
própiament un temps de 

XXXIII Pujada a peu al 
Santuari deis Angels 

Diumenge 24 de man, de J 996 

Participants: 180 
P1imers classificats: 
Jordi Fernández 
Xavier Sánchez 
Esteve Canal 
P1imeres classificades: 

34'52" 
36'36" 
36'48" 

Consol Casanovas 46'19" 
Ca1me Llerena 53'01" 
Manola Alcantara 54 '57" 
El record de la pujada és de 
Joan Collell, fet l'any 1982 amb 
un temps de 34'26". 
A la participació femenina 
destaca Joaquima Casas, 
guanyadora tretze. vegades de la 
pujada, dotze d'elles en anys 
consecutius. Joaquima Casas té 
el récord femeni 42'18", 
aconseguit l'any 1985. 

competició en el sentit estricte el 
que assenyala cada marxa 
popular; només és un límit 
d'arribada, per necessitats 
d'organització, enmig del 
moviment de masses molt 
nombrases de marxaires que a 
vegades necessiten ser 
estimulats per posar un xic més 
d'alegria en el pas. En tot cas, el 
límit horari que és exigit o fixat 
sol ser assolible sobradament 
per a la gran majoria de 
participants en aquest ti pus de 
marxa. 
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E 
I temps aconseguit, que 
pot proclamar un 
cronometre, no és pas 

objectiu primordial de 
l'excursionisme. Pero hi ha una 
altra mira que és l'al<;ada de les 
muntanyes, una dada que 
determina els plans d'una 
excursió, la mesura de les seves 
possibles dificultats i el grau de 
preparació personal que 
requereix. 

Les entitats excursionistes tenen 
cura de la tasca de divulgació 
de les diverses circumstancies, 
perills i exigéncies que pot 
arribar a comportar la muntanya, 
dintre d'una extensa gamma de 
possibilitats. La preparació i els 
coneixements són totalment 
necessaris per a tothom que es 
posa a caminar cap a una certa 

algada. En aquest sentit són 
indispensables cursets, 
trobades, practiques i adquisició 
d'experiéncia, des de la més 
elemental iniciació a la 
muntanya fins a la posada en 
comú deis trues de la gent més 
experimentada. Tata preparació 
és poca, i hi són cridats 
educadors físics, metges, 
socorristes, dietistes i veterans 
coneixedors de l'excursionisme. 

Difereix molt una sortida a 
muntanya baixa o mitjana en la 
qual té cabuda tant la gran 
caminada com la familiar 
costellada -o les dues coses 
combinades- de l'excursió a 
l'alta muntanya, on no es pot 
permetre cap fragilitat de 
preparació, ni personal ni de 
grup. Amb el desig de no deixar 

Excw:vionistes d'Ademar 
al 1brreneules, 2.711 111. 

res a la improvisació, les entitats 
aconsellen, per exemple, que 
per a una ascensió als Pirineus 
ja s'ha d'haver passat per un 
curset d'iniciació a !'escalada; no 
per convertir-se en escalador, 
sinó per a sortir bé d'un hipotétic 
mal pas. 

Els grans excursionistes 
coneixen prou bé les algades de 
les muntanyes i se les estimen 
en tot el que valen i 
representen. Per aixo fou motiu 
de goig que l'lnstitut Geografic i 
Cadastral publiqués una precisió 
sobre les muntanyes del Pirineu 
gironí: el Puig Pedrós, a 
Meranges, era l'algada maxima 
de les comarques gironines, 



Medal/es commemoratives 
d'haverfet un 3.000 metres. 

amb els seus 2.911 metres, i el 
Puigmal només en tenia 2.909. 
Pero l'esmentat lnstitut li 
rectifica l'al<;:ada, que passa a 
ser de 2.913 metres sobre el 
nivel! del mar. Els 
excursionistes, per celebrar-ha, 
organitzen una pujada hivernal 
al flamant 2.913 del Puigmal, 
mentre deixen testimoni de 
!'alegria compartida, escrita en 
el butlletí: "el primer ministre és 
coronat rei gironí de serres i 
terres. Ha mort el rei! Visea el 
rei!" 

L'alta muntanya té una tita en 
els 3.000 metres d'algada. 

Gradació de la muntanya 

Paisatge Vegetació Comunicacions Preparació 
excursionista 

Baixa Formes suaus Base variat, Carreteres i Mínima 
Fins a· Rius tranquils meditenani eamins de 
1.000 m tot ordre 

Mitjana Desnivells Gran hose de Pistes forestals Elemental. 
De 1.000 a notables. qualitat 
2.000111 Aigües braves 

Alta. Agrest. Prats i 
Més de Naixement de líquens 
2.000 rius. Llacs. 

Aconseguir-la és per a 
!'excursionista una íntima dada 
de satisfacció, i algunes entitats 
tenen el bon gust de 
commemorar-la amb la 
concessió de la medalla deis 
3.000, previa ressenya o 
testimoniatge de la via i 
circumstancies de l'ascensió. 

Queda, més enlla deis tres mil, 
. tot un repte, universal i 

fascinant, sense 
fronteres ni 
administratives ni de 
riscos, que fa posar la 
mirada de la nostra 

Excursionistes 
del C.E. Banyoles 
al Noucreus, 2.861 m. 

i dreeeres Alguna 
dificulta! 

Pocs camins i Maxima. 
sense fressar Riscos: neu, 

boira, tempesta. 

gent més excursionista cap als 
cims més mítics del món, on 
tantes vegades es clava -o 
s'intenta clavar- la banderola de 
l'exit. Tot un univers de 
possibilitats i reptes s'implica · 
sota el nom d'alpinisme. Sanen 
noms geografics absolutament 
diferents deis nostres, a milers 
de quilometres lluny d'aquí. 
Atrauen magicament la millor 
gent militant de les nostres 
entitats, que han passat per una 
autentica ascética de preparació 
per a disposar-se a atacar una 
muntanya que és més que alta, 
que pot estar situada al mateix 
sostre del món. Pero l'alpinisme, 
portat, practicat i gairebé 
professat a aquelles al<;:ades 
llegendaries, resta molt més 
enlla deis proposits abastables 
de l'excursionisme fixats en 
aquest quadern. 
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1 

L
a tenda de campanya no és 
pas invent deis 
excursionistes, sinó deis 

pobles nómades, de fa molts 
segles. Quan l'excursionisme 
comen9a a fer acampada arriba 
a !'experiencia directa de la nit, 
tota una essencia de la natura. 
L'any 1928 es planta a la Mora, 
al Montseny, el primer 
campament general de 
Catalunya, amb una cinquantena 
d'acampadors, que amb els anys 
es converteixen en milers. 
L'acampada arrela bé i 
s'expandeix arreu de les 
comarques en un afany de 
plantar tendes en indrets difícils i 
alts. La nit -vivencia, aventura, 
repte- és a l'abast. Ja no cal 
recórrer a les planes de la 
literatura romantica per a copsar 
la veritat que ofereix la nit. 

Tanmateix, els escriptors avesats 
deixen meravelloses escenes 
amb la fosca per protagonista. El 
pósit deis segles els ajuda i en 
resulten narracions de bruixes 
amb denominació d'origen, com 
les del Mallol, la d'Amer, el bruixot 
de les Encies, i l'endemoniat 
d'Oix. Són fruits d'un a'illament 
geografic que desapareix quan 
arriben a la muntanya 
l'enllumenat electric i la carretera. 

A més de la primera experiencia 
sobre la nit n'hi ha una de 
programada dintre els plans de 
la didactica de l'excursionisme. 
És, per exemple, el raid nocturn, 
molt emprat en l'escoltisme, que 
intenta superar la solitud, una 
sensació que no tothom estima. 
Quan els nois i noies -rangers i 
guies- arriben a una certa 

Dormir com un sac. 
I a din/re 1111 sac. 

El sol despertara. 

maduresa dintre del moviment 
escolta, es fa un raid que 
consisteix a afrontar en solitari la 
nit total, en indrets assenyalats, 
propers al campament d'estiu de 
les unitats. L'experiencia és 
personal, de moltes hores, i 
recull un feix de vivencies que 
poden anar des de !'entusiasme 
fins a la por. Uns, estirats al prat, 
tenen la impressió d'una ruta 
cap a l'infinit; d'altres confessen 
que es queden drets tot 
escoltant el cruixir de les 
branques amb el vent, i 
rebutgen i estranyen la solitud; 
altres exterioritzen la seva 
alegria, respiren millor i canten; 
hi ha qui només pensa en els 



seus familiars, com un refugi 
entre la sorpresa i la basarda; 
algú, més sublimat, desitja 
abrac;:ar tota la terra. 

Un altre tipus d'experiencia que 
es realitza a la nit és de caire 
excursionista-científic. És 
l'observació del firmament. El 
Centre Excursionista de Besalú 
organitza una pujada al santuari 
del Mont amb l'objectiu de 
passar la nit al cim de la 
muntanya, que fa d'observatori 
acollidor. Els participants 
instal·len tendes i aparells i es 
disposen a aprendre a 
familiaritzar-se amb les estrelles. 
Amb prismatics, telescopis o a 
ull nu, a les vuit del vespre d'un 
dia de maig, observen la Via 
Lactia, Orió, Taurus i 
Andromeda. A les quatre de la 
matinada, canvi d'escenografia: 
Géminis, Pegasus, Hércules. 
Quan !'alba és a punt, surt el sol 
per la Mediterrania. Al novembre, 
el mateix centre besalunenc fa 
una altra nit d'astronomia, al 
Comanegra, a contemplar els 
estels que regala el cel de tardor, 
i a escoltar les explicadons 
basiques qwe donen els 
companys més avanc;:ats en 
l'afecció pel firmament. 

La nit és una mina de riquesa, 
tant pel vent estrany que 
amplifica els sorolls majestuosos 
del bosc com per l'a'illament més 
absolut -que sembla fictici- quan 
la natura es petrifica en 
l'hivernacle d'un toe de queda. 

Sobre el silenci 

El silenci massa gran fa certa por, 
afirma el Missatger amb les 
paraules de Sófocles que ens han 
arribat a través de Caries Riba. Ha 
estat escrit moltes vegades: el 
silenci pot ser més punyent que les 
paraules. La veu de 1 'Absolut no 
ens arriba. Estem incomunicats. 
Els codis del silenci són gairebé 
infinits. Avui, el desig de callar 
troba dificultats per ser expressat. 
Potser perque el silenci ens 
adverteix de !'espera i moltes 
vegades no sabem ben bé que 
esperem. Cal tot un aprenentatge 
per a saber callar, i els occidentals, 
coixos de percepcions i maldestres 
en les sensacions, s'han apuntat a 
tot de tecniques orientals per a 
recuperar alió que ja els nostres 

romantics havien expressat tan bé. 
Potser avui el silenci ens fa pensar 
que hem fracassat. Potser vivirn 
aterrits tot pensant que les paraules 
se les emporta el vent, i que hem 
de maldar perque quedin fixades en 
un disc, una cinta magnetofónica. I, 
ara, un ordinador que ens parla, 
que ens consola, que ens escolta. 
Pero res no podra substituir el 
silenci, a menys que nosaltres ho 
tomem a imaginar. I, aleshores, la 
imaginació, solitaria i altiva, ens 
retoma aquest record itpprecís, 
desfigurat, reinventat. Es quan el 
silenci es venja de la saturació i ens 
diu que, encara, no ens han 
espatllat del tot. 

Montserrat Roig, 1991 

Elfoc de camp il·lwnina 
la magia de la nit. 
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Un dia, més febrós i més entenebrat que mai, 
va atrapar-me la fosca al bell cim del puig del 
Bassegoda, fins que el rellent de la nit va 
desensopir-me, i comencí a baixar per la part 
de tramuntana a la claror d'una mitja Huna 
malaltissa que amb prou feines me deixava 
entreveure on posava els peus, enfontsant-me 
en la pineda que davalla frns al Camp deis 
Emigrants. 

Aquesta era, en bona part, incendiada de frese, 
presentant-se negra i fumada com boca 
d'infern; les robustes canooades se destacaven 
sobre la debil celístia esmotxades per damunt 
del forcat com columnes d'una catedral gotica 
quals naus haguessin sigut esfondrades per la 
violencia del foc. Moltes jeien per terra mig 
carbooitzades o havien quedat estontolades 
sobre Uurs veines, i algunes rosegades per la 
base s'havien tombat sobre les roques formant 
balan�a i apuntant al cel, com colossals peces 
d'artilleria. El sol de terra estava atapei:t de 
cendra fosca i de munts de carbonija que 
cruixia a sota els peus o s'envescava per les 
carnes, efecte de la rei:na plorada per les soques 

El Bassegoda nevat. 
A /'esquerra, Sta. Barbara 
de Pruneres. 

que, en alguns punts, fins havia format 
regalims i tolls de fang llepissós com posterma. 
En cert iodret on la cinglera s'acanalava 
formant com una xemeneia, la for�a del 
corrent havia arribat a l'incendi en termes que 
el bosc quedava allí ras, com si hagués passat 
un bufarut, i les roques calisses de les altures 
havien quedat cuites, engrunant-se en codols 
que blanquejaven escampats per sobre la tofa 
negra de la llisera com despulles d'un ossari 
profanat. 

És indescriptible l'aspecte infernal d'aquell 
espectacle. Tot era fose, negre i paorós. En 
alguns punts encara s'hi sentía l'escalfor i s'hi 
veia espurnejar el caliu entre pilots de brossa 
carbonitzada. L'atmosfera era irrespirable per 
la fortor de la rei'na barrejada amb nassades 
de carn socarrimada, i el vent treia sons 
tetricament metal·lics deis pocs branquillons 
que restaven de les soques despulJades. Tot era 
mort: la terra, les soques, el cel blanquinós i 
fred sobre el que aquestes es retallaven i fins la 
IJuna esmortei"da, qua] claror quedava 
anuHada en reflectir-se sobre aquelles negrors 



de sutge. Jo també em contemplava mort, 
vagant sois en esperit per aquells llocs de 
desolació, deis quals, presa de la basarda deis 
cementiris, volia fugir-ne sense trobar mai la 
sortida. 

Per fi, comen,;ant a trepitjar verd, vaig córrer 
encara més, deixant enrera la taca negrosa fins 
que, ja Uuny, vaig caure esdernegat sobre la 
molsa al peu d'un corriol, adormint-me més de 
fatiga que de por. 

Pero amb la quietud del cos va comen,;ar la 
seva feina el cervell, dibuixant, sobre aquell 
fons d'infern del qual estava obsessionat, 
escenes diaboliques de dimonis tips de carn i 
dones prodigues d'elles mateixes. Els dimonis 
eren l'Ibo i els seus, que reien ensopits, com 
sibarites en plena digestió, i entre les dones hi 
havia ella, la cap de trons, alta, garbosa, pero 
xuclada i caricaturesca. De les belleses 
pagesívoles d'altre temps ne conservava sois el 
gest provocatiu i encara transformat, com 
interpretat per la imaginació d'un crapulós. 

Placa amb text de La

Punyalada, al cim del 
Bassegoda. 

Jo també ho era, un dimoni, pero un pobre 
dimoni maciHent. I la Coralí comen,;a a mirar
me amb aquell aire de befa i compassió que 
algun dia li havia conegut, i es disposa a donar
me, com a un pobre pidolaire, les llepies 
d'aquelles carícies de que els altres ja n'eren 
farts. Acosta sacara a la meva, i sentia l'ale 
libidinós de la seva boca; sos llavis freds i 
humits com un cuc de fangada se posaren 
sobre els meus, produint-me una sensació tan 
ingrata que em desperta. 
En aquell moment una silueta negrosa i llarga 
brincava pel meu davant, anant a fondre's 
entre les tenebres del bosc, quedant sois 
visibles dos punts lluminosos i bellugadissos 
com dues cuques de Hum. Allo no era pas 
somni, era pura realitat. Un lloparras, creient
me mort de cos com ho era d'anima, havia 
vingut a donar-me sa besada, I'oscul del 
fosser." 

Maria Va y reda 
La p1myalada 
any 1904 
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L 
a idea d'aixoplugar-se és 
inseparable de 
l'excursionisme. Malament si 

no es fa una previsió de la 
possibilitat d'haver-se de 
resguardar. La nit mateixa o les 
sobtades variacions del clima ja 
són moti u de desitjar fer una 
parada sota coberta. Comptar 
amb un xic de sostre, per precari 
que pugui ser, facilita, a més, 
assolir uns cims més allunyats de 
les poblacions convencionals. Els 
antics carboners i els pastors han 
deixat a les muntanyes 
testimonis muts de la seva lluita 
quotidiana contra les 
incleméncies en la construcció de 
les seves própies cabanes, com 
monuments a la senzillesa de la 
seva vida. 
Semblantment, els excursionistes 
estimen, construeixen i 

conserven les cabanes situades 
estratégicament a les rutes de 
llarga durada. Els butlletins de les 
entitats publiquen sovint notícies 
d'accions a favor de les cabanes. 
Un exemple: la cabana de 
Tirapits, sota el coll del mateix 
nom, que pot ser un bon aixopluc 
en la travessa Ulldeter-Núria. El 
Centre Excursionista de Besalú 
en fa la neteja de deixalles i hi 
deixa brúixola, mapa, farmaciola, 
espelmes, encenedors i blocs de 
notes, a més d'arranjar-ne el 
teulat. La cabana de Tirapits fa 
metre i mig d'algada per cinc de 
diametre. 

L'any 1909 registra un fet 
singularment historie: s'inaugura el 
xalet-refugi d'Ulldeter, a una 
algada de 2.360 metres. Erigit pel 
Centre Excursionista de 

Refi1gi d 'Ulldele1; inaugural 
el 1959 i recordalori de 

[ 'historie xalet-refi1gi 
d'Ulldete1: 

Catalunya, essent-ne president 
César AugustTorras, la 
construcció del refugi supera tota 
la fragilitat de les cabanes, amb 
una ambició notable. El seu 
arquitecte és Jeroni Martorell, que 
li dóna una silueta atrevida i amb 
personalitat auténticament 
carismatica. Una subscripció entre 
excursionistes recull 48.178 
pessetes de comengament de 
segle XX. El xalet-refugi 
s'inaugura el 25 de juliol del 1909 
amb un centenar d'assistents i una 
aviada de coloms, costum molt 
propi d'aquell mil nou-cents. Les 
ferotges intemperies pirinenques i 
els atacs deis anys minen la 
resistencia de la construcció 



d'Ulldeter. Quan els 
excursionistas, en un foc de 
camp, es posen a cantar 
una popular su'fssa que 
parla d'un vell xalet que la 
neu i el rocam units van 
enderrocar es poden referir 
perfectament a la gloriosa 
edificació d'Ulldeter, avui 
esborrada del mapa. 

Aquell xalet-refugi d'Ulldeter 
va ser el primer de tot 
l'Estat espanyol. Només el 
precedeix el de Cortalets (1899), 
al Canigó, a la comarca del 
Conflent, en territori francés. Pero 
l'esperit de la primera construcció 
catalana es faja inoblidable i 
esdevé llavor de projectes nous. El 
1911 l'enginyer Juli Soler presenta 
una comunicació al Primer 
Congrés Excursionista Catala, per 
a marcar unes etapas en la 
planificació d'una xarxa 
d'aixoplucs i refugis: utilització de 
caves naturals, aprofitament de 
balmes tancant-les amb portes, 
construcció de cabanes amb paret 
seca i, finalment, la més costosa, 
la construcció de xalets-refugi 
d'obra o prefabricats, segons 
experiéncies observades als Alps. 

Fins al comen�ament de la guerra 
del 1936 l'excursionisme catala 
compta ja amb els refugis de la 
Renclusa, a la Maladeta, 1916; la 
Molina, 1925; el "César August 
Torras", al Cadí, 1927; Vallferrera, 
1935; les iniciativas sobre refugis 
se sumen en un Comité Catala de 
Refugis que, mancomunadament, 

Cabana de pastors 
al Pla d'Anyel/a, 

la Molina. 

empren una vertadera xarxa de 
construccions. Pero la guerra 
imposa un punt i a part. 

Représ l'excursionisme als anys 
40 torna també la voluntat 
constructora de refugis i es van 
inaugurant el "Lluís Estasen", al 
Pedraforca, 1949; el "Joaquim 
Folch", als Engorgs, 1953; el de 
Costabona, 1958; el nou 
d'Ulldeter, en una cota més 
baixa que el seu antecessor, 
1959; el refugi de Núria, 1965; el 
de Comanegra, 1966; les 
Salines i la Freixadella, el 1967; 
Sant Miquel de Falgars, 1972. 
Per bé que alguns d'ells són 
victimes de les dificultats 
operativas o de les inclemencias 
del clima, és un volum 
d'edificacions que honora 
magníficament les entitats 
excursionistes i tata la gent que 
hi treballa. 

lnauguració 
de la Freixadella 

Volguts amics de totes les 
contrades: 
La festa d'avui és gran i 
memorable. Els homes del Gmp 
han fet tot el possible perque no 
siguem sols. La bellesa, la pau i 
tranquil.litat que ens envolta és 
un tresor per a tots, i hem desitjat 
poder-ne fer present a tothom. 
La Freixadella és el refugi de 
muntanya del Gmp. I en dir 
refugi no sois volem dir lloc per 
aixoplugar-se en mal temps i 
quan la nit tomba en colgar-se 
el sol per ponent. La paraula 
refugi vol dir també 
alliberament, aixó és, trencar les 
cadenes de la diaria rntina i 
donar al nostre esperit i també 
al cos la llibertat. Essent la 
llibetiat i l'amor la cosa més 
grata i humana, que més volem? 
A la muntanya vivim, les hores 
són nostres. L'alegria deis altres 
i la nostra és una germanor. En 
l'eixam de la ciutat la 
despersonalització ens envolta i 
caiem en el número i la massa. 
Que per molts anys puguem 
tornar a aquest refugi a disfiutar 
sempre d'unes hores curulles de 
bons records i vime amb plaer 
les satisfaccions de la natura 
que ens envolta. 

Joaquim Casal 
G.E.i.E.G. 
21 de maig de 1967 
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A
mb el naixement de la 
paraula alpinisme -queja 
és al diccionari Fabra del 

1932- arriba també una notícia 
de !'alta muntanya que és un 
advertiment molt seriós. Una 
gelera pirinenca, el 1916, es 
cobra les primeres víctimes quan 
Josep Sayó, guia, i Adolf Bass, 
excursionista alemany, !roben la 
mort pels llamps d'una tempesta. 

Circumstancies diverses han 
anat allargant des d'aleshores el 
registre de les desgracies. Una 
meteorología adversa, un pas 
impossible, una escalada d'alta 
dificultat, pero també les 
ingénues imprevisions i les 
manques de preparació física o 
psíquica, són causes 
déterminants de les 
lamentacions posteriors. 

L'accident és una certa 
concepció de la fatalitat 
traslladada a molta altura. El 
paisatge incitant, desitjat, potser 
per hostil, presenta l'atractiu 
afegit d'una aventura personal 
que pot resultar irrepetible. 
L'excursionista no és capac;; de 
sostreure's a la sensació de 
perill. Pero encarant-se amb 
l'hostilitat del paisatge, alguns hi 
cauen. 

Amb la finalitat de sortir a 
auxiliar excursionistes 
accidentats es constitueix el 
1947 la Germandat 
muntanyenca de Sant Bernat, 
que aplega elements i suports 

Acció de salvament 
d'un excursionista, 

realitzada pels bombers. 

de les entitats. Més tard neix el 
Grup de salvament de 
muntanya, que depén de la 
Federació de Muntanya. Són 
temps difícils, sense 
professionals especialistes en 
emergéncies ni mitjans técnics 
en el cos de bombers. És una 
acció enterament i heroicament 
voluntaria. Uns quants 
excursionistes gironins estan en 
situació de disponibilitat 
permanent, posant al voluntariat 
cotxe, estris propis i fins i tot el 



menjar, que a vegades cal fer 
durar dos o tres dies amb les 
corresponents nits d'incertesa; 
duen, per preparació, un curs de 
socorrisme i, sobretot, un cor 
molt gran. Aquests voluntaris 
són el gran honor de 
l'excursionisme gironí, amb 
accions anonimes sempre, a les 
muntanyes de Núria, al torrent 
de Sant Aniol, al Costabona i 
arreu de Catalunya, si són 
sol·licitats. Salvador Boix, un 
deis capdavanters del servei, 
parla d'aquells anys ja histories: 
"era una disponibilitat que 
semblava acabar-se, fins que 
els bombers de la Generalitat 
continuaven sol.licitant la nostra 
acció, perque als anys de la 
transició política els bombers 
encara no tenien cap esquiador. 
Era el cas, per exemple, d'anar a 

Xi/agrafia d'Antoni Ge/abert 
en record deis excursionistes 
morts a la 111u11ta11ya. 

Recordatoris 

El destí de la mort no és la mort: 
sento el foc de les vostres entranyes; 

Es desfüllen les cares 
vid.res enlla dels colls; 

sou carn i sou aigua d'aquestes muntanyes 
d 'aquest país nostre, tan feble i tan fort. 

a les ce!· les alades 
han ven<;:ut els herois. 
S'ajoquen les campanes: 
hissem negrors als cims! 
Serem codols i boira, 

I tot és misteri i diría un món rar 
més enlla de la vida i pregon com la mar. 
Presents entre tots, que la cendra no allunya, 
la gleva es fa amable i més dol9 el raYm. 
Corona de Déu, sou primers en el cim 

l' esglai deis pelegrins. 
Al cel cremen les xifres: 

de la veu que manté Catalunya. 

Pere Ribot 

1967 

fer el salvament d'un treballador 
de televisió al santuari de la 
Mare de Déu del Mont." 

Les entitats excursionistes 
treballen constantment per 
prevenir els accidents de 
muntanya. Els indispensables 
cursets repeteixen la necessitat 
de coneixer el risc, el terreny, la 
climatología i la prudencia. L'alta 
muntanya no és per fer por, es 
repeteix, pero sí que infon 
respecte. Cal mesurar 
possibilitats personals i de grup, 
de tot ordre, abans d'afrontar el 
domini d'una altura o el goig 
d'un paisatge que, per una forga 
misteriosa, pot mostrar una cara 
ben aspra. 

Nou Creus, Nou Dards, 
Nou Fonts. 
Obriu camins de feltre 
a qui s'esbal9a en Vós! 

J. V. Foix 

1973 

Des del 1957 el Foment 
Excursionista de Barcelona 
celebra una missa en memoria 
deis excursionistes morts a les 
muntanyes. Primerament se 
celebra a Sant Margal, 
Montseny, i més tard es fa 
itinerant. Els recordatoris escrits 
cada any formen una antología. 
Solen portar poesies d'autors 
com Pere Ribot, Tomas Garcés, 
Camil Geis, Clementina Arderiu, 
Pere Quart, Foix, Espriu, Brossa, 
Oiga Xirinacs, Martí i Poi, i 
d'altres. En el seu recorregut la 
celebració s'ha fet a diversos 
llocs gironins com Sta. Caterina 
a Torroella de Montgrí, ermita de 
St. Antoni, a St. Joan de les 
Abadesses, i als santuaris de 
Montgrony, el Mont i el Coll. 

73 



74 

L
a més absoluta hostilitat que 
pot mostrar un paisatge és 
en temps de guerra. Les 

muntanyes es converteixen en 
posicions estratégiques al servei 
de la maquina bél-lica, i els 
caminants són enemics, a cada 
bandol. Un trencament així de 
cruel, en el marc de la bellesa 
natural, esdevé tema 
-desgraciadament etern- de planes
escrites que ja són incomptables.

Hi ha la literatura deis 
observadors de la guerra, en certa 
manera allunyats deis fronts. Uns 
autors hi prenen partit, més enlla 
de !'estricta crónica. Hi ha després 
la puntual novel·la amb fans 
bél·lic, a vegades com una 
aportació al pacifisme, i d'altres 
com un auténtic document, 
imparcial, a l'estil de reportatge de 

la cruesa. 
Quan s'esmenta la bibliografia 
sobre la guerra cal comptar amb 
el material de les impressions 
personals, calides, directíssimes, 
deis excursionistes de cor sencer 
que viuen la guerra i les seves 
conseqüéncies, i tot seguit, patint
ho, ho deixen escrit. És un 
material sovint ignorat, nascut 
deis sentiments més íntims de 
!'excursionista, que fa la narració 
del cruent dia a dia. 

Les muntanyes gironines són 
testimoni excepcional de la 
Guerra Civil 1936-1939. El Pirineu 
té condició de frontera que, en 
temps de guerra, té una 
reHevancia molt especial. Pero és 
una frontera aspra, si hom pensa 
utilitzar-la per a fugir de la guerra, 
i només és franquejable si es va 

Milícies pirine11ques 
d'Estat Cata/a. A11y 1936. 

acompanyat d'un bon guia. El 
guia ha de ser excel·lent 
coneixedor del terreny, sempre 
difícil, i el fugitiu sovint no és 
expert en alta muntanya. És 
missió del guia organitzar-ho tot 
meticulosament: ruta, horaris, 
alimentació, descansos i 
emergéncies. Tot és a vida o mort, 
perqué la guerra també és a les 
muntanyes. El guia és un 
excursionista mercenari. L'estricta 
disciplina que imposa al seu client

és explicada per l'escriptor 
empordanés Manuel Brunet, amb 
detalls corprenedors: el seu guia 
és una maquina de caminar, 
sever i eixut de paraules, que no 
tolera que es parli en veu alta, per 
primera prudencia. No permet 
beure ni una gota d'aigua, i en 



trobar un torrent només deixa 
refrescar-se les mans, i si les hi 
ensenyen esteses aleshores es 
poden mullar front i llavis. Brunet 
passa a Franga, on fa estada. Al 
cap d'uns mesos sap que el seu 
guia ha estat sorprés passant 
més gent, i afusellat. 

L'excursionista Joan Masó i 
Valentí puja a Núria el 1937, i el 
santuari tancat per la guerra li 
desvetlla un íntim enyorament 
que escriu a les seves memóries 
d'un excursionisme espiritualista, 
antológic. 

Els fets quotidians de la guerra 
també són reflectits per un altre 
excursionista que s'hi troba 
immers i en fa el seu dietari. És el 
cas de Pere Tarrés i Claret, metge 
als fronts de muntanya, a la 
Guerra Civil. El Dr. Tarrés deixa a 
la literatura catalana el seu Diari 
de guerra, 1938-1939, escrit amb 
el cor entre el lirisme i la historia, 
amarats d'estimació per la 

Antic húnquer del 1944, 
a Col/ de Bany11/s, avui reji1gi 
del CE. Empordanes. 

Diari de guerra 

31 de maig de 1938. Els 
comandants de sanitat ens han <lit 
on havíem d'anar a passar. 
Comern;a la nostra ascensió cap 
als llocs de socors, a peu, 
carregats amb els nostres 
equipatges. Sempre m'havia fet 
il·lusió coneixer i viure la vida 
d'aquestes muntanyes. Em rabejo 
en la contemplació de tantes 
afraus i avetoses i salts d'aigua. 
Tot és bell! No puc seguir el pas 
deis companys. Ara frueixo del 
goig bellíssim que em 
proporciona la natura. 
1 de juny de 1938. Esmorzem i 
prosseguim la ruta. Muntanya 
amunt, les congestes blanques són 
gairebé a tocar. Que sublim, la 
natura als cims pirinencs. Pero de 
tant en tant es deixa sentir el 
retruny llunya dels canons. Els 
homes fan la guerra! L'augusta 
solitud de les muntanyes i de les 
valls, torbada per la sinistra remor 

humanitat. El llibre és substancia 
directa i descarnada. 
Curiosament, el mateix títol ha 
aparegut el 1994 en llibres del 
mateix genere: Diari de guerra, de 
Zletko Dizdarevic, periodista de 
l'Os/obodenje, de Sarajevo; i 
Diario de guerra, de Luisa 
Fernanda Garrido, espanyola 
!licenciada en llengua i literatura
per la universitat de Zagreb.
Durant els anys 1944 al 47 el
govern d'Espanya va construir la

de les maquines de guerra. Quina 
dissort! Un avió creua rapid el cel 
sere. 
2 de juny de 1938. Sanitat té uns 
quants malalts. La majoria són 
malalts de paludisme, contret en 
el front. Fan llastima: ullerosos, 
pal-lids, ajac;ats, plens de polls, 
omplint-ho tot amb la fetor de la 
suada. 
3 de juny de 1938. Avui el cel 
sere s'ha omplert de bromes i ha 
plogut. Els prats han adquirit un 
to més verd i més pur, i els hoscos 
d'avets han exhalat un deliciós 
perfum. Ha sottit el sol. Un doble 
are de Sant Maití ha omplert la 
vall. Era signe de pau. Al darrera 
de la coma vema retrunyen el 
canó, el mo1ter i la metralladora. 

TARRÉS, Pcrc 
Diari de guerra 
Public. Abadía Montserrat 
Barcelona, 1979 

Unía Pirineu, de defensa contra 
un possible invasor. Dotze mil 
homes edificaren secretament 
cinc mil búnquers al llarg de la 
frontera pirinenca. Sense cap 
utilitat. Mig segle després s'ha 
conegut la voluminosa 
construcció. Curiosament, un 
d'aquells búnquers, al coll de 
Banyuls, és utilitzat com a refugi 
del Centre Excursionista 
Empordanés. Per sort, ha tingut 
un destí ben diferent al previst. 
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L 
'any 1965 s'inicia la marxa 
anomenada "Els quaranta 
quilometres de Banyoles". 

Prenen la sortida unes poques 
persones de totes les edats, pero 
la iniciativa és destinada a sentar 
una tradició, i la seva popularitat 
creix fins a assolir nou mil 
marxaires, l'any 1980. S'obre una 
época d'organització de marxes 
arreu de les terres gironines. Amb 
els anys, la gent caminadora 
s'apunta a totes les possibles, 
pero el calendari es va saturant 
amb coincidéncies. Els Quaranta 
de Banyoles minven després en 
participació, pero els és 
reconegut el gran mérit de ser 
marxa capdavantera que ha 
desvetllat l'excursionisme massiu. 

A la década deis noranta les 
marxes populars han arribat al 

centenar, amb una riquesa de 
modalitats i rutes que avala la 
forga imaginativa deis 
organitzadors -grups diversos- en 
la preparació de marxes 
autoctones. Hi ha marxes de 
respectables distancies, com la 
de Banyoles, o la deis vint-i-cinc 
de Torroella de Montgrí. La 
mitjana aritmética esta entre els 
quinze o vint quilometres. 
Algunes porten noms 
gastronomics, com si fos per a 
desvetllar la gana del caminant: 
marxa de l'arrossada, a Castelló 
d'Empúries; la de la garoina, a 
Palafrugell; de l'escarlet, a 
Vidreres. D'altres marxes, en la 
denominació, fan menció de les 
identitats: la deis nostres boscos 
és a Torciera; la del Centre 
d'Andalusia, a Salt. El sector de 
l'ensenyament contribueix a la 

la Ruta de les I O ermites, 

del CE. Famers, arriba 
a St. Miquel de Cladells. 

institució de les marxes: des del 
1983, el col·legi La Salle, de 
Girona, organitza la marxa de les 
fonts de Girona; són 
recorregudes una dotzena de 
fonts, a les rodalies, per a donar 
sentit -diu la proclama de la 
marxa- a tot allo que ens fa viure, 
i l'aigua n'és una preuada realitat. 

Solen abundar els noms 
característics, fins i tot poétics: 
marxa al vent, a Medinya; la de 
les platges i la de les ermites, de 
la Penya Xino-xano, de Lloret de 
Mar; l'Embardissada surt d'Olot; 
la del ginebró és la d'Hostalric; la 
Lletisonada, a Sant Esteve d'en 
Bas; la de Roses es díu Anar-hi 



anant; la de Sant Feliu de Guíxols 
és la Ruta de l'aigua; el barri de 
Sant Miquel d'Olot fa la 
Caminagats. Altres marxes tenen 
el nom del lloc, com la de 
Vilamalla. La de l'Estartit es diu 
llles Medes; la de Palamós és 
Mar i muntanya. Hi ha pobles 
generosos en rutes, com Beuda, 
on, amb abundancia de camins i 
indrets, es fa la ruta deis molins, 
la deis castells i la de la feixina. 
La de Llagostera fa deu 
quilometres i és tradició del dia de 
St. Esteve. Tenen menció 
especial les marxes de durada 
superior al dia. La de la Mala 
Petja, del Centre Excursionista de 
Besalú, dura tres dies i recorre 
!'Alta Garrotxa amb alguns 
ingredients d'aventura. La de les 
deu ermites és una realització del 
C.E. Sta. Coloma de Farners, i
reuneix cada any un centenar
d'excursionistes. Visita en tres
dies les ermites d'Argimon, St.
Pere Cercada, St. lscle, Sta.
Victoria de Sauleda, St. Miquel de
Cladells, Sta. Margarida de

Vallors, el Padró, Sta. Creu 
d'Horta, Sta. Barbara i St. Andreu 
de Castanyet. La ruta de les deu 
ermites té, a més, un caire 
d'aportació patrimonial
excursionista: per apaivagar la 
set deis participants préviament 
s'han recuperat quinze fonts 
naturals amb l'ajuda de l'entitat 
Amics d'Argimon. Una altra 
modalitat és la del C.E. d'Olot, 
amb les Vint-i-quatre hores a 
muntanya per Riudaura, 
Vallfogona, Vidra i Joanetes. 

Els vuit quilometres de la Via 
Romana de Capsacosta, entre St. 
Pau de Seguries i St. Salvador de 
Bianya, han suggerit, a partir del 
1994, la Caminada popular Via 
Romana, amb el divertiment afegit 
de participar-hi amb vestits 
romans i de fer una breu parada a 
mig camí amb escenificació d'una 
obra teatral. El C.E. Farners fa la 
ruta d'en Serrallonga, que va per 
Sta. Coloma, Osor, Sau, Viladrau, 
tot de llocs relacionats amb el 
famós bandoler. 

L 'Emhardissada, 

al camí deis 

Castel/ets. 

Manifest de la XI 

Lletissonada 

"Quinze anys d'anar buscant 
itineraris. Quinze anys de 
pregtmtar als antics estadants 
com ho feien per anar d'aquí a 
alla, i quin era el millor camí. 
Retrobar aquells camins fets 
amb la lógica deis anys i amb la 
saviesa de la gent gran. Alguns 
han hagut de ser refets, ja que 
els anys i la boscúria els havien 
fet perdre la seva tra9a original. 
Altres vegades hem hagut de 
buscar noves vies; segur que no 
han estat tan assenyades com 
les originals. 
L'edició d'enguany passara 
també per vells camins, abans 
trepitjats per carboners, 
llenyataires i maquis, i més 
actualment per ca<,;adors, 
boletaires i excursionistes. Els 
primers acudiren a aquesta zona 
per qüestions vitals; els altres hi 
anem per raons d'oci, esport o 
esba1jo. És una terra de racons 
farcits d'história popular. 
Histories difícils de veure 
esclites. Enguany en tenim, 
d'aquestes histories. Pregunteu
les, busqueu-les. Histories de 
rabassaires, d'amagats de la 
guerra, i de maquis de la 
postguerra, de comtes i de 
remences. Gaudiu-ne i gaudiu 
de La Lletissonada". 

A Sant Esteve d'en Bas 
1 de maig de 1994 
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E 
I curiós aplega 
innombrables 
coneixements, fent camí. 

És un enriquiment que la terra li 
lliura, com un agra'iment de la 
visita. La primera curiositat és a 
l'arrel deis noms de lloc: 
Quermanc;:ó, la Quera, Dosquers, 
porten un constant prefix quer 
que significa -en celtic- roca; 
sallent és un saltant, i 
!'excursionista descobreix que 
Salt de Sallent passa per una 
repetició; el component fretvol dir 
trencat, molt escaient a 
Castellfollit, que ve de Castelfret. 
La imaginació infon nom als 
pobles: Setcases ve d'un pare 
amb set fills pastors que es varen 
quedar a habitar set barraques. 
Quan !'excursionista va a 
Bellmunt, per Vidra, traba el coll 
de "hi era de massa" i li expliquen 

que aquí va morir un senyor 
feudal molt dolent a mans deis 
vasalls. La defensa d'aquests era 
que, senzillament, el senyor hi 
era de massa. 
La natura ofereix fascinació al 
caminant. Un excursionista no 
parla d'arbres, així en general, 
sinó de roures, alzines i 
castanyers, i agraeix a Guerau de 
Liost aquella savia apreciaéió: el 
faig és gotic com l'avet. 
Caminant s'agafa set, i és 
aleshores quan es compren millar 
la canc;:ó de l'aigua de la font cap 
al rec i al molí amagat, record de 
la primera industrialització del 
país. S'alegra, !'excursionista, 
quan a Garriguella es veu el lent 
despertar de !'Albera amb un 
centre reproductor de tortugues, 
el primer en el seu genere. Un 
altre dia, ran del camí, hom 

Concurs 111u11dia/ de xiu/et 
amb cargo/ina. Ap/ec de Sta. 
Brígida, Ame,: 

descobreix com es fa la paret 
seca, pedra sense cap més 
material, i el paretsecaire explica 
que cada pedra fa el seu jac;:, per 
descansar bé, i que en un jornal 
només es col·loquen uns tres 
metres cúbics de pedra. 
Castells, ru'ines, vestigis, masies, 
són pagines obertes, amarades 
d'historia i !legenda, que després 
de l'excursió fan buscar 
avidament els escrits que els 
donen profunditat. Una ru·ina 
oblidada pot ocultar un pou de 
glac;: on es conservava la neu, 
traginada amb sarrions, i a l'estiu 
era venuda per a refrescar els 
aliments. "No badis i vés per 
feina", recomana el rellotge de sol 
del Sobira, a la Selva, i 
!'excursionista se'I creu i s'afanya 
a llegir el llibre de Miquel Gil 
dedicat als rellotges de sol. La 



El toe de 
curivsitat 
és la 
primera 
flor de les 
1111111t1111yes. 

masia s'obre amb nous 
coneixements amb els volums de 
Camps i Arboix, Ramon Ripoll, M. 
Aureli Vila, i d'altres. 
L'excursionisme mena a la 
descoberta contínua. Un dia és 
l'art romanic, a les muntanyes 
més incomunicades, un altre dia 
una Majestat trobada a Pujals 
deis Pagesos, i s'aprén que una 
Majestat és un Crist romanic 
amb túnica, no en actitud sofrent 
sinó triomfant. O bé l'excursió 
passa per Vallfogona del 
Ripollés i la gent descobreix un 
comunidor -parent deis de 
Porqueres o d'Estanyol- que era 
el lloc des d'on es comunien les 
tempestes amb un ritus tot 
singular. 
Els excursionistes poden entrar a 
una casa de Ciuret, anant a Pla 
Traver-Puigsacalm, i meravellar
se de la destil·lació que saben fer 
de la flor de saüc, un elixir que 
ho cura tot. Són els secrets 

En Joan de Falgars 

"Vam decidir anar a passar el dia 
a Falgars, a sobre Hostalets d'en 
Bas, on es gaudeix d'una pau, 
d'una claror especial, d'un 
paisatge sense comparació 
possible, d'ermites en la llunyania 
i amb un contrallum d'una bellesa 
colpidora. 
Radio Olot: quan sentim refilar el 
canari ja sabem que escoltarem en 
Joan de Falgars. Sentir-lo per la 
radio és una cosa, pero conversar 
amb ell un parell d'hores n'és una 
altra. En Joan de Falgars és d'una 
gran profunditat humana, obert, 
afable. Et deixa assadollat de 
coneixements nous. És un pou de 
saviesa sota la capa del seu 
aspecte de persona rural. En un 
moment va di.r-me: acabo de 
veure les cabres que es barallaven 
d'una manera rara, aixo vol dir 

guardats en els plecs de la terra, 
com els vells oficis de muntanya, 
esquerps, valents i oblidats. Són 
les escletxes per on es pot iniciar 
la gran historia del país. 1 
l'excursionisme gironí té una 
íntima alegria quan sap que Joan 
Nogué i Font, geograf de la UdG, 
té la tesi doctoral sobre l'Alta 
Garrotxa, tan estimada per qui la 
camina. 
Hi ha un goig en sentir el batee 
del país. L'excursionista vol 
tornar-hi sempre per ampliar la 
percepció d'aquella reserva de 
qualitat, tan trencadissa. 

que hi haura canvi de temps, fara 
més fred. T'explica com fa una 
cesaría a una vaca per treure-li el 
vedell, si el patt es presenta 
problematic. Parla de la qualitat 
de la carn i de les enganyifes que 
hi ha. De la manera que fa un 
aiguardent amb aranyons i 
marialluYsa, una beguda que 
ressuscita un mott. De la lluita 
quotidiana amb el bestiar. Tot, 
amb una alegria de viure i una 
senzillesa corprenedores. Fou una 
experiencia gratificant i, per un 
moment, vaig pensar que si 
tinguéssim la sort de comptar amb 
molts Joans de Falgars el món 
seria un autentic paradís terrenal". 

ZAFONT, Joan 
Butlletí C.E. Besalú 
mar9 1993 

Ramon Ripo/1, a Les masies 
de les comarques gironines, 

afavoreix la curiositat 
per /esfi11estres. 
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T
raspassades les anecdotes 
del camí, l'excursionisme 
també fa el cim de la 

categoria intel·lectual. D'entrada, 
porta el sentiment del paisatge a 
la literatura nacional. Després, 
molta gent excursionista arriba, 
decididament, a l'ambit encara 
recios de la ciencia catalana. És 
difícil marcar la ratlla: que va ser 
primer, en cada cas, 
!'excursionista o el científic? La 
realitat és que l'aiguabarreig de 
l'afecció a la terra amb la passió 
professional produeix obres 
memorables per a Catalunya. 

En el llunya 1876 la pionera 
Associació Catalanista 
d'Excursions Científiques escriu a 
l'article primer deis estatuts que el 
seu fi és investigar "tot quant 
meresca la preferent atenció sota 

els conceptes científic, literari i 
artístic en nostra benvolguda 
terra". Els associats surten, 
exploren, dibuixen i estudien 
monuments i curiositats. 
L'excursionisme desvetlla 
voluntats de grans empreses de 
restauració deis monestirs de 
Ripoll, Sant Pere de Rodes, Sant 
Cugat, Pedralbes i molts més. El 
1878 apareix el primer Atbum 
Pintoresc Monumental de 
Catalunya, dirigit per Antoni 
Massó. 

Comen<;:a el segle XX i 
l'excursionisme col·loca uns 
homes clau a les catedres deis 
estudis universitaris de 
Catalunya: Francesc Carreras i 
Candi ocupa la primera d'Historia 
de Catalunya (1903); Antoni 
R'ubió i Lluch va a la primera de 

Joan 
Coromines 
contempla 
! 'Alta Garrotxa
des d'El
Bolace/1.
L'acompanyen
MaxCa/meri
Joa11 Sala.

Literatura Catalana ( 1904); Josep 
Puig i Cadafalch inaugura la 
d'Historia de !'Arquitectura 
Catalana; Font i Sagué i F. 
Novelles obren la catedra de 
Geología de Catalunya (1905). 
Tots ells s'han realitzat en la 
practica de l'excursionisme actiu i 
en la gestió de les seves entitats. 

Diversos camps científics reben 
l'influx de la gent excursionista 
que ha recorregut el país tocant i 
experimentant realitats. La 
botanica té Estanislau Vayreda; la 
geologia, Artur Bofill; la literatura 
popular, Gaieta Vidal; 
!'arquitectura autóctona, 
Domenech i Montaner. 
Mentrestant, Valentí Almirall, el 
polític del ressorgiment catala, 
projecta contínues i noves 
excursions. 



El 1907 es realitza una missió 
arqueológico-jurídica -aquesta 
era la denominació que va donar
li l'lnstitut d'Estudis Catalans- al 
cor del Pirineu. Es pren 
consciencia deis monuments 
existents a la Vall de Boí. Els 
excursionistes posen, realment, 
les bases del renaixement de l'art 
romanic nacional. A cada plana 
d'aquell quadern de camp hi 
tenim cognoms famosos, amb 
aportacions inédites. Per 
exemple, Ventura Gassol treballa 
el cam;:oner popular, que arriba a 
instituir una entitat propia el 1925. 
Recorre els racons deis nostres 
pobles de muntanya amb un 
fonógraf, per a més exactitud en 
la transcripció. El botanic Pius 
Font i Quer dirigeix el 1934 una 
excursió geobotanica 
internacional al Pirineu gironí, 
amb cinquanta participants 
estrangers. Joaquim Vilarrubia 
aconsegueix una col·lecció de 
40.000 papallones i divulga la 
seva especialitat amb uns 
aforismes que es fan populars: "la 
fatxa d'un papelló muda amb 
cada regió", i "en tots els insectes 
notes dues banyes i sis potes". 
L'excursionista Joan Amades fa 
l'esforc;; gegantí d'un inventari de 
la llengua rural, llegendes, 
costumari, rondalles i creences, 
en una ruta del 1920 al 1931, un 
escorcoll al més inaccessible de 
Catalunya. Centenars d'articles i 
llibres d'Amades són fonament de 
la cultura popular que després 
s'estudia sistematicament. En el 
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El 1923 Miquel Santaló 
publica El Girones, 
primern monograjia 
amb crileris renovats. 

camp de la ciencia geografica les 
comarques gironines tenen un 
home emblematic: Miquel Santaló 
i Parvorell, fill de Vilaür (Alt 
Emparda), pedagog, geógraf i 
polític, professor de l'Escola 
Normal i de la Universitat 
Autónoma de Barcelona, 
vicepresident del G.E.i.E.G. L'any 
1923 Santaló escriu una 
monografia sobre el Gironés, 
inspiradora de la nova geografia 
catalana. És una gran invitació a 
observar la realitat més propera. 
L'obra és qualificada de modélica 
per Pau Vila, indiscutible autoritat 
en el genere i gran excursionista. 
Fou president del Centre 

Excursionista de Catalunya el 
1931, i als seus noranta-cinc 
anys d'edat encara va pujar a peu 
les Agudes, al Montseny. Aquest 
home, Pau Vila, no podía menys 
que admirar l'obra de Santaló 
perqué ell mateix converteix el 
caminar en l'eina basica per 
aprendre. 

Amb la mateixa déria de fer camí, 
de recórrer el país per copsar-ne 
la realitat, arriba el treball científic 
sobre la llengua. En aquest camp 
es troben noms il·lustres com els 
de Pompeu Fabra i Joan 
Coromines, entre molts altres. 
Fabra, l'enginyer ordenador de la 
llengua catalana, fa un veritable 
pelegrinatge a la recerca del mot 
en perill d'extinció a qualsevol 
indret de les muntanyes i ruralies 
catalanes. El seu diccionari del 
1932 es gesta en la diversitat de 
camins que el mestre recorre en 
contínua excursió. Un any abans, 
un altre il·lustre, Joan Coromines, 
es doctora a Madrid amb un treball 
fet a partir de l'excursionisme, el 
"vocabulari aranés", felic;; 
comenc;;ament de l'obra ingent que 
Coromines porta endavant amb 
les constants d'onomastica i 
lexicografia que culminen en el 
recull de noms de terres 
catalanes. L'obra, iniciada el 1931, 
s'acaba seixanta anys després i 
registra uns quatre-cents mil 
noms. El seu títol, Onomasticon
Cataloniae, ascendeix per dret 
propi a la constel·lació de les 
obres més excepcionals 
realitzades a Catalunya. 
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H 
i ha una branca de la 
ciencia molt !ligada a la 
mateixa terra que recorre 

!'excursionista. L'arqueologia 
intueix !'existencia de restes, 
d'arrels de la historia. Arqueolegs i 
excursionistes es posen sovint a 
excavar conjuntament. Si caminar 
es fa amb els peus, l'arqueologia 
es fa amb les mans. La 
col·laboració, dones, s'imposa, i té 
una primera pedra solemne: 
l'Associació Catalana 
d'Excursions, fundada el 1878, es 
propasa reconstruir una ru'ina 
total, el monestir de Ripoll. La 
restauració és del 1886. 

A principis del segle XX ja és a flor 
de pell la sensibilitat de 
l'excursionisme envers les pedres 
velles. Jeroni Martorell promou, 
des del C.E.C., un inventari grafic 

deis monuments que es veuen a 
les excursions. El 1915 s'obre un 
Servei de Catalogació. 

Les comarques gironines són 
prodigues en figures notables de 
l'arqueologia practicada des de 
l'excursionisme. A final del XIX, un 
fill il·lustre de Banyoles, Pere 
Alsius, aporta la seva memoria 
sobre la cova de Serinya, amb 
restes del paleolític superior. Els 
jaciments de Reclau Viver, cova 
deis Encantats, Arbreda, i d'altres, 
són noms que salten als millors 
cercles científics del país. Alsius 
estudia la mandíbula de 
Banyoles, pega clau trabada a 
Mata. També des de Banyoles, 
Josep M. Corominas continua i 
aprofundeix els estudis deis 
jaciments prehistorics locals i 
comarcals, rics i suggeridors. 

Membres de l'Associació 
Arqueológica de Girona 

treba/len al Puig d 'en Roca, 
Girones 1984. 

Lluís Pericot s'especialitza en el 
paleolític superior. Deixeble de 
Bosch i Gimpera, és reconegut 
cap de l'Escola d'Arqueologia de 
la Universitat de Barcelona. 
Dirigeix incomptables 
excavacions a terres gironines. A 
la del poblat iberic de Castel! (Baix 
Emparda) hi participa ja un jove 
afeccionat de l'arqueologia, 
Miquel Oliva i Prat, destinat a tenir 
un brillant lloc a l'especialització. 
Pericot i Oliva són la referencia 
inevitable, durant molts anys, de 
la seriositat i del servei a la ciencia 
elaborada des de Girona. 
El mestratge deis esmentats i 



molts més, i la intu"i"ció del que 
resta per descobrir, obren una 
época de vitalitat i d'afecció a la 
recerca de les tites més mudes. El 
carisma de Miquel Oliva té una 
influencia decisiva en la creació i 
actuació de l'Associació 
Arqueológica de Girona. S'hi 

L 'arqueó/eg Miquel Oliva, 
en ple treba/1. 

Una necrópolis, 
una corona 

"El meu primer encontre amb 
Miquel Oliva va ser el 1940, a la 
vora del Museu. L'amic Francesc 
Riuró l'orientava i va creure en la 
vocació deljove Oliva. Aquest 
a1Tibava, quan el vaig coneixer, 
d'una excursió al poblat iberic de 
St. Julia de Ramis. Aquell rapid 
encontre em va bastar per a 
convencer-me que Riuró havia 
encertat despertant aquella 
vocació. Des d'aquell moment els 
meus contactes amb ell varen anar 
creixent i, s01tosament, es varen 
concretar en treballs d'excavació. 
Quan va arribar el moment 
d'Ullastret, Miquel Oliva ja es 
pogué posar al front de la 
direcció. Jornades preciases, 
troballes sensacionals, una fita en 
investigació. Pero faltava 
quelcom important: que Miguel 
Oliva entrés a l'escalafó deis 
científics. No era facil, perque el 
nostre amic creía, amb raó, que el 

apleguen personalitats diverses 
que, ajuntant la ciencia 
arqueológica i la practica de 
l'excursionisme, esdevenen 
experts de gran valua. lgualment, 
els Amics de l'Alta Garrotxa, ja 
citats, són testimonis que les 
pedres i les restes mantenen una 
estreta relació amb 
l'excursionisme, feli9 i profitosa 
coincidencia d'espectaculars 
resultats. 

seu treball per si sol l 'havia de 
p01tar al mestratge i no pas els 
títols. Insistim. Als pocs anys és 
llicenciat en Historia, per bé que 
hagués d'acabar la can-era a 
Saragossa davant la terca postura 
d'un catedra.tic exigent. Lamento 
parlar així, pero era la realitat. 
Després, el doctorat i la docencia. 
Tots els arqueólegs hispans 
reconeixen Ullastret com a obra 
de Miquel Oliva. Hi va dedicar 
més de vint-i-cinc anys de la seva 
vida. Ara sera el moment de 
recollir els fruits. Algun dia 
apareixera la necrópolis que ell no 
va trobar i ens proporcionara 
noves muntanyes de cera.mica. 
Del treball deis joves ha de sortir 
la corona immarcescible per a 
Miquel Oliva i Prat". 

Dr. Lluís Perico! i García 

Catedriltic d'História 

Univcrsitat de Barcelona 

Quan es parla d'uns futurs pares 
arqueológics al monestir de Sant 
Pere de Rodes, Ciutadella de 
Roses, Coves de Serinya i a 
d'altres punts, hom pot pensar 
que l'esfor9 de tanta gent -realitzat 
de debo amb els peus i amb les 
mans -fa pensar en un horitzó 
excepcional. És el moment 
d'agrair, com deia Josep Pla, els 
minúsculs Pericots i els petits 
Olives que posse'im. 
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L
'afecció a les coves ens 
arriba de Franya. Edouard 
Auguste Martel, científic, ve a 

Catalunya el 1896, i impulsa 
l'exploració de coves al massís 
de Montserrat, Sant Miquel del 
Fai i les Coves del Drac, a 
Mallorca, on és el primer que 
creua el llac interior, que porta el 
seu nom. Martel esperona els 
afeccionats i un any després ja és 
acompanyat per Norbert Font i 
Sagué, sacerdot, geóleg i 
escriptor, considerat !'introductor 
de l'espeleologia a Catalunya. 
Junts, descobreixen coves al 
Garraf, Priorat i Cerdanya. 
Rondalles.i llegendes van omplint 
de contingut un altre paisatge 
fascinant. 

Norbert Font estableix un Cataleg 
espeleológic de Catalunya amb la 

col·laboració del C.E.C., viatja 
molt, visita i popularitza les 
meravelles geológiques de la 
Ciudad Encantada de Conca, i 
obté la catedra de geologia deis 
Estudis Universitaris Catalans el 
1904. Incansable en l'exploració, 
Norbert Font arriba a la serra de 
Mogrony, al Ripollés, i entra al 
Forat de Sant Ou, un avene de 74 
metres de profunditat, que guarda 
llegendes del comte Arnau i una 
maléfica forc;a -es diu- de 
dimonis. L'exploració reuneix tres
cents curiosos al seu exterior, 
esperant noticies durant set 
hores. Norbert Font en surt molt 
felic;, amb dades geológiques 
absolutament lliures de maleficis. 

Descens al Pou 

de la Ca/ella, Estartit. 

L'espeleologia va creixent en els 
ambits excursionistes, i el 1909 
ja es publica la primera revista 
dedicada al tema: Sota terra. El 
desig de penetrar a una cova 
coincideix amb el gust per alió 
desconegut o, almenys, per alió 
gens freqüentat. Passió per la 
ciencia i experiencia 
d'excursionisme menen a les 
coves, tot fent aventura, 
topografia, geología, orientació, 
immersió i, també, una previsió 
de supervivencia. Des deis seus 
inicis l'espeleologia ha anat 
evolucionant en técnica fins 
assolir un bon grau de seguretat. 



Sense perdre l'ingredient del 
misteri deis camins, hom ha anat 
incorporant mitjans per evitar les 
temeritats inicials. L'arnés, el 
davallador, l'ascendidor, la 
técnica eruga, els mosquetons, 
són els estris inseparables de 
l'espeleoleg actual, que obté una 
excel·lent sistematització deis 
seus descobriments. 
eatalunya, iniciadora de 
l'espeleologia a l'Estat espanyol, 
compta actualment amb uns 
1.300 federats. S'imparteixen 
cursets de preparació. Es nota un 
ascens notable en la participació 
femenina. A les comarques 
gironines hi ha una seixantena de 
federats distribu"its entre el Grup 
d'lnvestigació Subterrania de 
Girona, Grup d'Aventures 
Subterranies de Bescanó, Grup 
d'Espeleologia del e.E. d'Olot, 

Proposta de mesura en 
espeleologia 

"Si abrir una nova via o ruta en 
una paret o muntanya és 
comparable a fer una primera 
espeleológica, baixar a un avene 
de -1.000 metres ja explorat ha de 
ser tan important coro pujar una 
muntanya de 8.000 metres per 
una via trac;ada. Comparativament 
no hi ha, ni de bon tras, la 
mateixa proporció d'espeleólegs 
amb un mil que d'alpinistes amb 
un vuit mil, i no es pretén mesw-ar 
l'esfon; per a cada gesta. 
S 'intentara determinar les 
condicions perque un espeleóleg 
que faci un descens a un mil 
pugui considerar-ha com a 
activitat acomplerta: 
J. Entre la boca d'entrada i la cota
assolida haura d'haver fet més de
1.000 metres de desnivell.

Grup d'Espeleologia del e.E. de 
Figueres, i el Servei 
d'Espeleologia Taga del C.E. de 
Ripoll. 

Si les muntanyes gironines són 
riques en camins de muntanya a 
plena llum, no es pot pas dir el 
mateix quant a camins sempre 
foscos per a practicar-hi 
l'espeleologia. Tenim la 

La Cova del Bisbe, 
a/s eng01jats 
de /'Alta Garrotxa. 

2. S'haura d'especificar el
desnivell realment efectuat,
distingint-lo perfectament del
desnivell total de la cavitat.
3. Seria bo explicar les condicions
reals en que s'ha efectuat el
descens: cavitat instal·lada, traros
d'exploració, hivemal, immersió.
La proposta pot ser el
comenc;ament d'un nou vessant,
competitiu. Cal preveure que les
activitats es poden estendre: s'han
de preservar les coves i
minimitzar !'impacte que la
nostra activitat, per si mateixa,
ocasiona".

G. QUERA, Jordi 
Olor de carbw; la passió per / 'e.,pe/eologia 
Ed. Publicacions Abadía de Montscn·at 
Barcelona, 1993 

Musquera, a Beuda; la Vora 
Tuna, a Llora; Rec ses Gralles, a 
Begur; les Encantades, a 
Queralbs; les caves de Sant 
Martí de Llémena, el Pou de la 
ealella, a Estartit, i unes poques 
més. Els espeleolegs de terres 
gironines es desplacen sovint a 
zones més afavorides. eoneixen 
bé l'Aranyonera, a la Vall 
d'Ordesa, amb uns trenta 
quilometres subterranis, i les 
caves de la Catalunya Nord, amb 
incomptables avenes i 
quilometres de foscor i silenci 
mil·lenaris. 
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L 
'esquí ens ve del fred 
nordic. Els museus 
d'Estocolm i Oslo mostren 

uns fragments de fusta per 
caminar sobre la neu, datats de 
les darreries del Neolític, uns 
vint-i-cinc segles a. d. C. La 
paraula esquí procedeix del 
noruec ski, que significa fusta 
tallada. Fent lliscar rapidament 
la crónica fins a finals del segle 
XIX, destaca un naturalista i 
excursionista noruec, Fridtjof 
Nansen, que amb uns 
companys travessen 
Groenlandia amb esquís, durant 
quaranta dies, a temperatures 
de 50 graus sota zero. La 
practica de !'esquí avarn;:a 
decididament cap al sud quan 
Payot l'introdueix a Chamoix, i al 
cap d'un any, el 1898, un agent 
de viatges anglés, Henry S. 

Lunn, hi trasllada el primer grup 
d'esquiadors. 

Just al comern;:ament del segle 
XX s'obren a les muntanyes 
gironines les possibilitats de 
!'esquí, quan Juli Soler i Santaló 
organitza les primeres sortides a 
la neu pirinenca. El 1908 
s'organitzen a Rib�s de Freser i 
Rasos de Paguera unes· 
trobades anomenades Sports 
d'hivern. És la primera iniciació 
a !'esquí. Els valents esquiadors, 
sense técnica ni aprenentatge, 
s'han d'esperar encara dos anys 
que l'anglés Vivían Caulfield 
publiqui un desitjat manual 
d'esquí basic. 

Les pistes d'esquí del santuari 
de Núria tenen inauguració 
oficial el 1916, gracies a la 

La revista del Club Esquí 
Girona informa de les 
activitats deis seus 1.200 socis. 

iniciativa de dos estrangers, 
Meneeric i Herzog, que saben 
motivar l'hivern de molts 
afeccionats. Són temps de 
somnis i d'engrescaments: hi ha 
qui esta convern;:ut que !'esquí 
és capac;: de comunicar millor 
pobles i comarques; i amb el 
desig de demostrar-ho, tres 
esquiadors, Estasen, Soler i 
Badia, realitzen la travessa amb 
esquís Cerdanya -Vall d'Aran. El 
gest és bonic, pero l'isolament 
de les terres altes i blanques 
continua, quan els esquiadors ja 
han passat. En resta, aix6 sí, 
una gesta que els deixa bon 
regust. 

Mentrestant, les notícies 
internacionals sobre !'esquí van 
interessant els nostres 
esquiadors, que veuen anunciar, 



el 1922, una primera prova 
d'eslalom, als Alps, i el 1930 un 
primer campionat del món 
d'esquí del Centre Excursionista 
de Catalunya. 

Amb la Guerra Civil del 1936 les 
nostres muntanyes blanques 
inicien un període d'atur forgós 
quant al lleure i l'esport de 
!'esquí. Primer, pels mateixos 
fets bel·lics, i després per les 
dificultats i tristeses própies de 
tota postguerra, entre les quals 
compta l'entrebanc del tramit del 
salconduit de fronteres, 
necessari per acostar-se als 
Pirineus, dificultat que també 
afecta els possibles esquiadors 
estrangers, sotmesos a rigorós 
control. Cap als anys cinquanta, 

entitats i esquiadors es van 
refent i emprenen a poc a poc el 
camí de la neu enyorada. 

Les entitats excursionistes obren 
seccions d'esquí i en neixen, 
també, d'especialitzades 
únicament en esquí. Les pistes 
de neu -entre elles les gironines 
históriques, com Núria i la Molina
es veuen concorregudes tota la 
temporada d'hivern i representen 
una autentica primera pedra per a 
tota la nació i per a tot l'Estat. A 
mesura que el nivel! de vida creix, 
augmenta l'afecció i també 
!'oferta de material adequat, cada 
vegada més tecnic. Es produeix 
la favorable conseqüencia que 
les comunicacions d'accés a les 
estacions es veuen obligades al 

-No comprendo cómo pueden CIOl"III de aqul. 
l•Colltor'••l 

millorament. El sector hoteler 
respon a la demanda de la nova 
clientela. Les comarques amb 
neu ja pensen basar el seu futur 
en la promoció del nou atractiu. 
Les inversions empresarials 
arriben a la neu i -quan és 
escassa o de mala qualitat- fins i 
tot es posen a fabricar-la 
artificialment. 

Amb l'augment d'esquiadors, 
cada vegada més ben equipats i 
entrenats, arriba la diversificació 
de la practica, segons propósits, 
aptituds i possibilitats. Hi ha qui 
s'arriba a la neu disposat a fer 
una excursió-reunió social, 
sense cap més afany que fer 
quatre passes pel medi. D'altres 
busquen a la muntanya blanca 
la practica d'un esport gens facil. 
Uns es dediquen a l'esquí de 
passeig, el randonée pyrénéen 
deis francesos, sense cap 
proposit de competició; d'altres 
es comprometen en les 
modalitats més dures, alpina i 
nórdica, en les proves 
classiques competitives, amb 
totes les seves exigencies. 
Superant els límits més o menys 
acotats a les pistes, ve !'esquí 
de muntanya, que pot engrescar 
a fer el cim del Puigmal, des de 
Núria, o pujar a Vallter 2000 per 
la Portella de Mantet i el Clot de 
les Xemeneies, o emprendre el 
cim del Taga, a 2.035 metres 
d'algada, passant per !'ermita de 
Santa Magdalena. La diversitat 
esta ben servida, en safata 
blanca. 
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L 
'excursionista es guanya el 
seu paisatge fascinant amb 
els peus. L'escalador hi 

posa, per a guanyar-se el seu, 
unes dificultats afegides, i 
aleshores li cal un equilibri de 
forces físiques i psíquiques. 
S'ha dit que tothom que practica 
l'excursionisme, el classic, a 
partir de muntanya mitjana, 
hauria de conéixer una certa 
practica d'escalada, convenient 
en circumstancies de camí 
difícil. Pero la realitat és que 
molts excursionistes 
desconeixen totalment les 
técniques de pujar una 
muntanya o pie mitjarn;:ant l'ús 
de mans i peus, cordes i estris, 
per a agafar-se a unes preses i 
progressar repenjant-se, si cal. 

Els inicis de !'escalada són del 

1895, quan A.F. Mummery puja 
pies per vies difícils ajudant-se 
de mans i peus. És la dita 
escalada acrobatica, sense 
estris. El 1911 arriba a 
Catalunya aquell estil 
d'escalada amb un fet 
memorable: mossén Jaume 
Oliveres, de la Garriga, membre 
del Centre Excursionista de 
Catalunya, escala en solitari el 
cim nord deis Encantats, al 
Pirineu. Pocs anys després es 
comencen a utilitzar les cordes 
de canem i els estris artificials, 
ferralla destinada a una evolució 
que anira marcant époques en 
el perfeccionament de !'escalada 
i en l'obtenció de nous resultats. 
És precisament l'afany de noves 
victories sobre els pies el que 
mou la necessitat d'establir una 
gradació de dificultats i perills: 

/ 
/ 

Escalada a Rae Furiós, 
Puigneulós, Ali Empordá. 

l'alemany Willo Welzenbach 
crea una escala de sis graus, 
des del pie facil de pujar 
agafant-se amb les mans, fins al 
sisé, extremament difícil, que 
requereix gran preparació i 
depurada experiencia. Pero 
l'escala de Welzenbach queda 
superada pels aveni;:os técnics, i 
els graus de dificultat s'alteren a 
mesura que pitons, mosquetons 
i altres ginys es van millorant. La 
dificultat de la Vía Estasen, al 
Pedraforca, és de cinqué grau, 
l'any 1954, pero vint anys 
després ja és només del tercer. 

El 1980 s'inclou un VII grau a 
l'escala universal, 
l'excepcionalment difícil, per a 



escaladors fora de serie i amb 
equips sofisticats. 

A la crónica de !'escalada 
catalana hi ha dues fites 
importants. El 1929 Lluís Estasen 
escala amb corda de canem la 
paret nord del Pedraforca, via 
que adquireix el seu nom. 1 el 
1935 es realitza !'escalada al 
Cavan Bernat, de Montserrat. 

Des que es comenc;:a a emprar 
la corda hi ha una interpretació 
simbólica: la corda és el cordó 
umbilical que Higa !'escalador a 
la seguretat, a la base ferma de 
la muntanya. Pero la corda, amb 
el pas del temps, experimenta 
un avene;: considerable quan la 
de canem és substitu'ida per la 
de niló, més resistent i elastica, 

qualitat aquesta que fa 
d'amortidor d'un possible cop 
sec en cas d'accident. El canem 
resisteix una ruptura equivalent 
a la caiguda d'una persona de 
70 quilos des de 20 metres, 
mentre que la de niló resisteix 
2.175 quilos. 

L'escalador coneix el risc de 
l'accident. El té present. Per aixo 
la concentració mental és tensa, 
cercant l'equilibri entre el físic i 
el psíquic -és a dir, el nucli de la 
filosofía de !'escalada- que es 
troba, justament, a la cordada 
amb els companys, en un acte 
salid d'atenció, seny, fiabilitat, 
audacia i compenetració. 1 tot 
aixo, que fet i fet és l'esperit, 
ascendeix per damunt de tota 
possible sofisticació del 
duralumini, acer inoxidable, 
dobles cordes i pols de magnesi 
per augmentar !'adherencia deis 
dits a la roca. 

L'escalada a comarques 
gironines té una gran 
embranzida i presenta fets ben 
notables. L'Agullola de Rupit és 
objecte d'escalades podríem dir
ne oficials, d'entitat, per part 
deis escaladors del G.E.i.E.G. El 
1954 hi deixen un banderí; l'any 
següent, l'ensenya de l'entitat; i 
el 1965 hi claven una creu de 
fusta que, en deteriorar-se, és 

Escalan/ Castel/ 
s 'füpasa, a Sademes, 
Alta Garrolxa. 

De Raimon Escolano, 
a Cavall Fort.

substitüida per una altra 
metal·lica. L'escalador Josep 
Cristofol fa l'any 1960 una 
escalada en solitari a les Agulles 
de Santa Magdalena, al massís 
del Puigsacalm, on deixa el !libre 
registre per a nous escaladors. 
Els butlletins de les entitats són 
plens de croniques detallades 
d'escalades practicades pels 
seus associats, que configuren 
una auténtica historia de les 
roques més esquerpes que 
tenim al país. Pero també es pot 
llegir que hi ha una nova onada 
de joves escaladors que vol 
tornar als orígens, al temps en 
que !'escalada rebia el 
significatiu nom d'acrobatica, 
sense útils, estris ni 
sofisticacions, tornant a 
mesurar, dones, la persona total, 
i només la persona. 
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E 
I segle XX ha contemplat un 
tomb en la consideració de 
l'activitat femenina i en la 

presencia i participació de la dona 
en la societat. En l'excursionisme 
s'aprecia una de les 
manifestacions més evidents 
d'aquest fenomen. A l'antiguitat 
s'observa una marginació clara 
de la dona que, en els segles 
vinents, sembla ja un tema 
intocable. Hi ha una referencia 
histórica ben notable, en els Jocs 
Olímpics fundacionals, on ni 
s'esmenta la participació 
femenina. Més que un oblit, és un 
impossible. 
Quan arriben, tímidament, les 
conquestes deis drets polítics de 
la dona s'inicia també la seva 
participació social i cultural. 
L'esport, en general, i 
l'excursionisme, en particular, en 

són algunes manifestacions. La 
vertadera integració, pero, troba 
les dificultats própies d'una 
evolució de tanta novetat. Fins i 
tot compta amb les 
incomprensions de la ciencia 
medica, que en una pretesa 
defensa de la funció de la 
maternitat addueix uns perjudicis 
que recaurien en la dona, i 
consegüentment, en la societat. 
Quan, l'any 1808, Maria Paradís 
es converteix en la primera dona 
que puja el cim del Mont Blanc, 
als Alps, d'una algada de 4.807 
metres, el fet provoca una reacció 
entre l'admiració més fervent i la 
basarda de la temeritat, en un 
ambient social que té per 
intocables els trets femenins de 
fragilitat corporal, passivitat i 
sobretot submissió. 
Hi ha reticencies que encara 

Les primeres excursionistes 
del 1900 es traben al Costa bona. 

sobten. El mateix promotor de 
l'Olimpisme modern, Pierre 
Coubertin, fa limitar la participació 
de les dones en l'esport a un 
resultat només estetic i de corona 
elogiosa del lideratge masculL 
Catalunya, una vegada més, és 
capdavantera en la promoció. El 
1902 Montserrat Mestre de 
Baladia és la primera dona que 
puja a l'Aneto, als Pirineus. El 
1911 es presenta una 
comunicació femenina al primer 
Congrés Excursionista Catala 
celebrat a Lleida, amb el titol 
L'excursionisme i la dona; n'és 
autora Frederica Gómez, i és en 
certa manera la demostració 
d'una entrada oficial, que fa molt 
seva la Mancomunitat de 



Catalunya (1914-1925) amb una 
atenció especial a tot el món 
femení, com es palesa en 
formació professional, noves 
professions, cultura i lleure. 
L'excursionisme és una de les 
activitats més engrescadores de 
la nova dona moderna i té la virtut 
de fer un gir conceptual: ara 
s'inculca que pot millorar la salut 
de la dona de cara a la preparació 
física per la seva maternitat. 
Amb els nous aires ve una 
excel·lent participació femenina 
en les diverses facetes de 
l'excursionisme. L'any 1916, a 
Ribes de Freser, Eva llling ja és 
campiona de curses d'esquí, 
seguida en anys immediats per 
Conxa Gallardo i Teresa 
Bartomeu. 
Una nova etapa histórica és la 

Els matxos 
ajuden a pujar el 

Tirapits, al 
Pirineu. Any 

1929. 

renovació pedagógica catalana 
duta a terme per la Segona 
República (1931-1936) amb 
evident impuls de l'educació física 
a l'escola. A les entitats 
excursionistes hi van arribant 
noies i dones amb il·lusions 
estrenades que queden ben 
fixades a les fotografíes de 
!'época. Podríem dir -en termes 
d'avui- que l'excursionisme 
millora la imatge. Els esports de 
neu, per exemple, exigeixen una 
indumentaria més adient; és 
aleshores quan arriben els 
pantalons de golf a 
l'excursionisme, els mitjons de 
llana, els jerseis blancs i els 
casquets de colors atraients. La 
contemplació d'una foto 
d'excursió femenina és tot un 
símbol d'una promoció guanyada 
pam a pam. 

La 11eu de Ribes de Frese,; 
el 1913, un bon reclam 
pera la dona excw:,·ionista. 

Després de la Guerra Civil, la 
participació femenina es reprén, a 
l'excursionisme, ara amb noves 
fites, com per exemple !'escalada. 
Maria Antonia Simó és la 
precursora, als anys quaranta, 
d'unes quantes generacions 
d'escaladores que en les sempre 
difícils cordades deixen ben alt 
l'esperit de l'excursionisme. Els 
anys cinquanta i seixanta 
coneixen ja la plenitud de la 
integració. Socies del G.E.i.E.G. 
com M. Isabel Casal, escalen la 
Carbasseta de St. Roe, a la vall 
del Llémena; Pilar Xargay i Carme 
Benavent, coronen l'Agullona de 
Rupit per a col·locar-hi la primera 
creu; i Eularia Suarez, Anna Keller 
i moltes més deixen a la paret de 
Santa Brígida, a Amer, a les 
roques de l'Alta Garrotxa, a 
Rocafesa i a molts indrets els 
testimonis d'una nova época. 
L'excursionisme marca, com 
sempre ha fet, un camí a l'esperit 
cultural, lúdic i de realització 
personal per a tothom. 
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L 
'espectacular escenografia 
de la muntanya és el marc 
d'una activitat que pot 

superar el concepte tradicional 
d'excursionisme. Tot, 
absolutament tot, és possible a 
la muntanya. Des de sempre 
l'insolit s'hi ha donat cita. 
L'exércit d'Aníbal, amb 37 
elefants que passen les 
muntanyes gironines camí de 
Roma, és un exemple classic i 
inusual. Un cas. Pero per ben 
diversos motius, travessar 
muntanyes forma part del mateix 
teixit social. El camí és un nexe 
de motivacions. El mostrari és 
interminable. El 1792 un grup de 
científics puja a la muntanya del 
Mont amb la missió de fer-ne 
centre d'operació entre 
Barcelona i Dunkerque per a 
establir la mesura del metre, 

base del Sistema Métric 
Decimal; una placa a davant del 
Santuari recorda els noms de 
Delambre i Méchain. Una altra 
excursió, obligada: Caries Bosch 
de la Trinxeria, el 1875, va de la 
Jonquera a Mieres per anar a 
pagar impostos als carlins, en 
una excursió de tres dies. L'any 
1902, els Jocs Florals es fan al 
Canigó, acollits pel bisbe Juli de 
Carselade, perqué l'autoritat 
militar els ha suspés a 
Barcelona. 

És insolit també que el 1970 
pugin cinc excursionistes amb 
bicicleta al Roe de Frausa 
(1 .450 metres d'algada), quan 

Excursionistes de !'ONCE, a la/0111 
del tio Pere, prip1era pujada 

a peu als Ange/s, 1996. 

no es coneix encara la bici de 
muntanya. Les entitats 
excursionistes s'afanyen a oferir 
novetats i sorprenen amb 
creacions imaginatives: com 
organitzar un curs d'orientació a 
les fosques o fer radiofonies 
deis sorolls del bosc. La cultura 
popular un dia pot dur d'excursió 
els gegants de Girona al 
santuari deis Angels, perqué la 
gegantessa mare es diu Angels. 

La muntanya, ensems, és 
temptació d'aventura. El risc es 



fa creatiu. 1 a partir d'aquí, com 
una fugida endavant, neix la 
recerca de !'aventura, més o 
menys sota el nom de l'esport. 
La diversitat mateixa de !'oferta 
ja és tot un repte, al gust del 
més exigent, des deis descens 
en bot per rius rapids, baixar 
barrancs, fins a volar amb ginys 
diversos o fer submarinisme en 
llacs gelats, assolint una vintena 
de disciplines tan dispars com 
arriscades, una mena de fira 
atraient. Segons alguns 
sociólegs, aixó és signe de 
temps de crisi, que necessita 
revulsius sonats. Possiblement 
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Dues visions 

de !'aventura 

"En els daners anys, l'aparició 
deis esports d'aventura ha 
originat una greu alteració en 
paratges i ecosistemes que fins 
ara no estaven degradats. 
L'escalada en indrets d'alt valor 
paisatgístic, o bé realitzada en 
epoques de cria deis rapinyaires, 
comporta greus repercussions, 
així com la contaminació per 
magnesi en vies d'escalada molt 
utilitzades. Certs practicants de 
l'espeleologia estan convertint les 
coves en pous de deixalles. 
Carbur i piles contaminaran les 
aigües subtenanies. El 
batTanquisme té efectes molt 
negatius. Els engorjats deis 1ius i 
torrents eren verges; l'afany de 
descobrir malmet la vegetació i 
elimina els últims reductes, vitals. 
Els centres excursionistes, si 
volen seguir l'esperit que els va 
fer néixer, han de lluitar per evitar 
que les muntanyes es converteixin 
en un gran pare d'atraccions". 

Joan Pontack 
Butllctí C.E. Besalú 

!'aventura tan desenvolupada no 
tingui de comú amb 
l'excursionisme res més que 
l'escenari, la muntanya, la gran 

El barranquisme ratlla 
sovinl els límits de /'aventura. 
Gorgues del Llech, Canigó. 

"Aventura és somni, transgredir 
la realitat. Per que !'aventura 
torna a florir en una societat 
d'exercits aturats? Algú en diu 
evasió; jo en <liria recarregar 
bateries, injecció ideal. Vaig 
contemplar com uns xerpes veien 
volar per primera vegada les ales 
de pendent a l'Himalaia. Allí vaig 
coneixer un petit xerpa anomenat 
Nima: els ulls li dibuixaven dues 
ales d'ocell quan veia guiar les 
ales de pendent. Nima va 
exclamar que faria el que fos per 
aprendre a volar perque així no 
s'hauria de reencarnar en un 
ocell. De nit, al turó ventat del 
meu cap s'hi van comen�ar a 
encendre els estels. Les··aventures
dels escriptors passen per la 
creació literaria. Recordava 
només els ulls reals d'un Nima 
encesos d'il·lusió, dient-me que 
j a no s 'hauria de reencarnar en un 
ocell per volar. La il·lusió se 
m'enduia." 

Josep Francisco Delgado 
Prerni Nacional de Literatura juvenil 

bambalina, generosa i 
acollidora. Si les 
contemporanies aventures, 
impensables fa poc temps, són 
una desviació o bé inici d'una 
nova era, caldra esbrinar-ho en 
un debat obert en el taranna 
reflexiu de les entitats 
excursionistes. 
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Procedencia 
de les fotografies 
i il•lustracions 

Són de Jordi Dalmau les 
fotografíes de les pagines 13, 
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28,31,56, 58,59, 60, 61,62, 
64, 70, 78; de Josep M. Melció 
les de les pagines 9, 11, 15, 27, 
37,44,68,69, 71,85;deJosep 
Noguer les de les pagines 10, 
12, 42, 53, 65, 77; de Ramon 
Vinyeta les de les pagines 8 i 36 
i de Xavier Pijaume les de les 
pagines 89 i 93. És de Caries 
Plana la de la pagina 88; de 
Lluís Casademont la de la 
pagina 26;_d'Enric Mirambell la 
de la pagina 84; de Ricard 
Muñoz la de la pagina 30; de 
Josep Danés la de la pagina 76; 
de Joan Masó la de la pagina 
91. Procedeixen de diversos
arxius les següents fotografíes:
les de les pagines 16, 54 i 63
són de l'arxiu del G.E. i E.G. Les
de les pagines 47 i 80 són deis
Amics de l'Alta Garrotxa. Les de
les pagines 46 i 75 són del
Centre Excursionista
Empordanes. La de la pagina 48
és de l'arxiu del santuari del
Mont. La de la pagina 83 és de
Revista de Girona. La de la
pagina 82 és de l'arxiu de
l'Associació Arqueológica de
Girona. La de la pagina 31 és de 
l'arxiu del col·legi La Salle. La 
fotografía de la pagina 33 és de
l'arxiu Joan Turon i Algans. La
de la pagina 92 és de l'arxiu
O.N.C.E., de Girona. La de la

pagina 52 és de l'arxiu del 
Pelegrí de Tossa. Són de 
Minyons Escoltes i Guies Sant 
Jordi de Catalunya les 
fotografíes de les pagines 66 i 
67. La fotografía de la pagina 72
és de l'arxiu deis Bombers de la
Generalitat. La de la pagina 49
és reproducció d'una obra del
Museu d'Art, de Girona. La
fotografía de la pagina 35 és de
l'arxiu familiar Aragó-Huerta.
Les fotografíes de les pagines
34, 7 4 i 90 són reprodu"fdes del
llibre "Catalunya. lmatges d'un
temps".

! 
1 ', 1

Quaderns de la 

Revista de Girona 

és una publicació de 
periodicitat bimestral 
dedicada exclusivament 
a temes de les 
comarques gironines. 
S'estructura en dues 
series, que es 
distingeixen pel color de 
la portada i per les 
planes interiors: Guies, 
en vermell, i 
Monografies locals, 
en verd. La primera 
és dedicada al 
tractament de qüestions 
d'abast general relatives 
a la historia, l'economia, 
la cultura i les 
tradicions. La segona 
vol anar oferint una 
panoramica sobre el 
passat i el present de 
les ciutats i deis pobles 
gironins, amb especial 
atenció a l'epoca 
contemporania. 
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Monografies locals Guies 

Títols publicats Títols publicats 

Cornella de Terri Crespia Els jueus a les terres El pessebrisme 

per Jaume Porte/la per J. Busquets gironines per J. Dalmau i Corominas 

La Processó de Verges Lloret de Mar per Ramon Alberch La ceramica 
per Jordi Roca per Joan Domenech i Narcís Jordi Aragó per Andreu Bover 
Anglés Banyoles Rutes d'art sacre La farga 
per Pau Lanao per J. Grabuleda i J. Tarrús (1 939-1985) per Jordi Mascare/la 
Sant Feliu de Guíxols Puigcerda per Josep Maria Marques 

Castells vius 
per Angel Jiménez per Sebastiá Bossom Les havaneres, per C. Vinyoles, M. Torns i P. 
U agostera Begur el cant d'un mar Lanao 
per Dolors Grau per L/uís Costa per Xavier Febrés 

La pesca 
Castelló d'Empúries Viladrau Els estanys eixuts per J. Sala i J. Domenech 
Per Miquel Planas per M. Feliu, l. López, X. per Josep Matas 

La ramaderia 
Tossa López i L/. Pagespetit El món del suro per P. M. Parés i T. Vi/aró 
per Jaume L/eonart i Maria Camós per S. Hernández 

Els protestants Pi/arMundet perM. Duran El Ter 
Palamós Camprodon per J. Boadas, J. M. 

per Josep Clara 

per Rosa Maria Medir per Sílvia Planas Oliveras i X. Sunyer La tramuntana 

i Caries Sapena J. M. Oacosta, X. Febrés
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Mac,anet de la Selva Trens i carrilets 
El Montseny 

per Joan López 
per El Taller d'História per Josep Clara 

J. M. Rueda i J. Tura
Les Planes d'Hostoles 

Sant Jordi Desvalls Canvistes i banquers 
per S. Planas i N. Puigdeva/1 L'electricitat 

per J. Campista/, J. Canal i per Narcís Gaste/Is 
per M. Pous i J. Callo/ 

M. Soler Ribes de Freser Magiques, pors i 
Agullana Per Mique/ Sitjar supersticions 

El periodisme 

per Enrie Tubert Salt per Carme Vinyo/es per Lluís Costa

Olot per X. Alberch i J. Burch 
Els volcans 

Els glacials 

per Jordi Canal i More// Sant Joan de les per Josep M. Mallarach Per Jordi Fernández 

Llegendes i misteris de Abadesses 
Els indians 

L'excursionisme 
Girona per J. Albareda i J. Ferrer 

pe Rosa Maria Gil Per Jordi Oalmau 
per Caries Vivó La Vall de Bianya 
Palafrugell per J. Murlá Giralt Els Pirineus, del Propers títols 
per Xavier Febrés Capmany 

Puigpedrós al Puigneulós 
La Girona dolc,a 

La Jonquera per A. Egea i M. Roig 
per Josep Clara per J. V Gay i N. Puigdeva/1 

per Albert Compte 
Guaita 

Cristians de Girona 
La Cellera de Ter per Ramon Alberch per Josep M. Marques 
per D. Pujo/ i LI. Llagostera 

Platja d'Aro L'estany de Banyoles 
Cassa de la Selva per M. Coma i J. Gratacós
per E. Bagué, O. Gutiérrez i per Pere Barreda 

J. Carreras La Vajol Els rellotges de sol 

Hostalric Albert Juana/a perM. Gil

per M. Duran, J. Juanhuix i Vilobí d'Onyar Els maquis 

R. Reyero per Dora Santamaria perJ. Clara 

Figueres Vilafant Els monuments megalítics 
per A. Romero i J. Ruiz per J. M. Bernils per J. Tarrús i Júlia Chinchilla 
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