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VACANCES 
Ja som a l'esiiu. Ja som a aquesta época de l'any que tañí s'espera duran el 

llarg hivern. com a punt de uencament de la vida diária. del nostre ritme 
normal que en algún momen pot caure en la rutina. 

I probabiement dedicarem tots o part d'aquests dies a fruir més ámpiiament 
de la natura. Potser fent excursions des de casa nostra o des d'un altre poblé. 
Potser instai.lant-nos més a prop d'ella, fent estada a un camping. O oui sap, si 
havent carretejat la tenda a /esquena, l'anirem a muntar allá on hi regna el 
silenci. perauts entre prats. cims o boscs. 

Qué ens ptaurá més enguany? La placidesa i frescor d'un riu pirinenc? 
L'assolir un cim llunyá que durant la resta de l'any no hi he possibilitats de 
fer? Conéixer les contrades planes, on l'horitzó es perd enllá? O recórrer la 
nostra Costa Brava, els seus penya-segats, les seves cales, els seus boscs de color 
verd briliant? O bó, aprofitant les hores més ('esquivóles, anirem fent sonides 
a la nostra Mola, seguint la gran quantitat de camins i c e n o s que té? 

Alió més important será l'esplaiar-se. prendre contacte amb la natura, conéi
xer nous indrets o aprofundi' els ja coneguts, i si sortim en companyia, serán 
importants.també les hores de convivéncia amb els que formem el grup. 

Una cosa que será bo de no ob/dar: Conéixer la gent d'allá on anem; com 
són, quins costums teñen, una mica de la seva história, etc. Aixó fará que sigui 
més ric el nostre pas per aquelies contrades. tant pels seus habitants com per a 
nosaltres. 

Si bé per a molts en aquests dies hi entra d'una manera o altra /aventura, no 
deixem per aixó la prudéncia a racó, car, depón molt d'ella que poguem tornar 
bé i amb un bon record. 

I que el nostre comportament arreu sigui sempre com cal. Ens ho devem a 
nosaltres mateixos, ,a la nostra entitat i a la nostra térra. 

Aviat dones, gaudirem de les esperades vacances. Que les sapiguem viure bé i 
plenament, i que després, durant l'any. poguem anar-nos explicant els seus mil i 
un detalls i anécdotes. 

Bones vacances a tots! 
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VACANCES MEMORABLES 
E n el MU dia, l'amic Pepet Coll em va demanar que preparé* "Quatre ratlles" peí Butlletí 

núm. 200 de la S .E .A .C . Emperb. diferents tactors. entre ells la seva llargária, varen privar de 
publicar-ho en aquella data. 

I avui, situats enfront de les Immlnents vacances, m ancom uñada me nt hem cregut oportú 
que sortís a la llum, precisament per a intentar evitar, que fets com els que procuraré 
descriure. es puguin tornar a produlr, o sí més no, interpretanMo com un toe d'alerta per a 
aquells excursionistes, novells o experimentáis, que quan es disposen a afrontar Calta 
muntanya. creuen saber-ho tot. 

Permeteu-me, en l'hora d'iniciar aquesta narració. retre un Mntit homenatge ais companys 
que ens han deixat. Particularment, valoro molt Cabséncia del company Joan Riera, amb el 
aue precisament endegarem els preparatius del butlletí núm. 100 i tota aquesta —tnstament 
llarga- colla d'amics. que en el descórrer del temps, ens han donat el darrer adéu. 

I de qué podría parlar jo avui? Sincerament, cree que quan hqm vol intentar comunicar-se 
amb una altra persona, ha d'aportar quelcom que pugui esdevenir profitós per a qui escolta, 
0 en aquest cas, llegeix. 

I vet ací que se m'ha acudit, ipcidint amb la linia que ja he apuntat, de fer una petita 
descripció de tipus autobiográfic, d'uns fets ja un xic llunyans en el temps, que en un 
principi varen ésser consideráis per a nosaltres, els seus protagonlstes, com a "secrets de 
sumarl", pero que els anys han fet descloure lentament i deis que alguns elements que es 
mouen per la Secció ja en teñen referéncies concretes. Vull referlr-me, evidentment, a les 
Vacances del 1965 a la Valí d'Estós (Pirineu Central}. 

Caldrá comentar, com a primera anotació, que personalment vaig iniciar la practica activa 
de Texcursionisme a fináis del 1963. L'any següent, a mig juliol i fent aprenantatge d'En 
Ramón Serra. marxem cap a la Valí d'Ordesa, conjuntament amb En Jordi Batet. No cal dir 
que varem disfrutar molt i que petjaríem per primera vegada la cota 3.000 en. el Monte 
Perdido i el Taillon. Aquest primer contacte éxitos amb Taita muntanya "seria", va motivar
nos per a plantejar, l'any 1965, una nova sortida. 

En fi, arriba el dia. Segona quinzena de juliol del 1965. E l nostre calgat són uns xiruques i 
dins de la motxilla, junt amb un Important bagatge d'il.lusió, arrosseguem uns 20-25 
quilogramo Al migdia agafem a Sabadell un tren de la mal prou ponderada i gloriosa 
" R E N F E " , que ens detxa a Barbastro, a les 10 del vespre. No várem poder sopar pas i 
tinguórem, fins i tot, feina per a trobar una fonda per a dormir. L'endemá, a primera hora, 
prenem seient en un cotxe de línla, que pausadament. remunta la Valí de l'Essera i rau a 
Benasque al migdia. Comprem pa tou per a complementar les nostres extsténcies de queviures 
1 dlnem per agafar torces per a la pujada. 

Aquesta vegada, per diferents motius, no tindríem al nostre costat cap element "consa
gra!" de la S .E .A .C . i ens ho haun'em de ventilar tot sois. Malgrat tot. triárem la regió de la 
Valí d'Estós, degut a Timportant nombre de cims de "tres mil" que hi han; ens preparárem 
físicament molt bé i dissenyem un pía d'acció que contempla que en uns 8 o 10 dies havíem 
de pujar a 10 o 12 cims de Ttsmentada val!. Ni el Jordi ni jo arribem ais 19 anys, peró 
d'empenta i afició en sobra, ben a Tinrevés a l'experiéncia, en qué ens movem a nivetls 
propers a zero. 

A primera hora de la tarda deixem enrera el Puente de Cubere, ascendint en direcció a 
Estós. No fa gaire bon temps I cal utilitzar els impermeables per aguantar una intermitent 
pluja. A mitja tarda veiem la impossibilitat d'arribar fins el Refugi, ja que el pes de les 
motxilles ens escurqa molt el ritme de marxa. Ens quedem, dones, en una borda de pastors, 
torga reduida, a on passárem la nit, en qué per cert. va ploure. 

E l dia següent no es presenta pas amb milloria de temps. No obstant. carreguem motxilles 
i soguim itinerari vers a la Cabafta de Turmo. Allá preguntem al destacament de la Guirdia 
Civil que hi resideix, peí cami que mena a la Cabafta Nueva, punt válid per a nosaltres. per a 
fer algunes ascensions des d'aquesta base, abans d'anar valí endins. o sigui, cap el Refugi. A 
la tarda ens instal.laríem a la bastant confortable i amplia cabana, de la que disposaríem en 
exclusiva. 



L'endemá, ja amb les motxilles preparades per anar amunt, tampoc les condlcions atmosfé-
riques són favorables I comencem a entreveure que el nostre projecte de "matar" cims se'ns 
anava en orris, degut al retard peí mal temps. Cap el migdia, peró, millora una mica i ja ens 
teniu rostos amunt, intentant recuperar les hores perdudes. Petjaríem les Fltes de Perdiguero 
I el Perdlgueret; aquest darrer amb molta boira i fred i per un Itinerari que cree de dif íci l 
repetido, dones várem pujar per allá on Déu ens va donar a entendre, sense corda, ni 
motxil la, ni menjar. En fi, un poema del que no ha d'ésser una sortida d'alta muntanya o un 
preludl del que vindrla a l'endemá. 

De retorn a la Cabana, si bé satisfets per l'esquiflt " éx i t " assolit, sabi'em que els 3000 
encara estaven un xic per damunt i preparárem l'atac al Perdiguero per al dia següent. 

Efectivament. Amb les prlmeres llums I amb un día magnífic, comencem la pujada. De 
bon principl se'ns presenta el primer obstacle. Una marrada en l'itinerari, l'allarga un parell 
d'hores més. Topem al final amb el camí' corréete i guanyem algada cap. el Collado Ubago. 
Cóm sigui que el dia anterior havíem fet l'ascensió sense motxil la ni material, avui també 
hem deixat piolets, grampons i impermeables a la nostra barraca I sois portem la corda de 
cánem dé 40 metres i uns pocs queviures per a fer més rápida i menys carregosa la pujada. 
Abans del coll, flanquegem una gelera un xic Inclinada que es despenja- damunt del L lac de 
Lliterola. Tenim sort i passem relatlvament bé. da cap a les 11 del matí ¡nlciem la monótona 
remuntada per la tartera de grans blocs de pedra que mena a una cresta bastant fina ¡ a 
estones perillosa, que passem encordats I guanyem els últims metres envoltats per una espessa 
boira. Per f i , el Perdiguero, 3.221 metres. Ja era hora. Poc suposávem en aquells ¡nstants que 
a partir de llavors comengarién per a nosaltres les dificultats. Per por a passar una altra 
vegada la cresta o per la tossuderia d'intentar fer un altre cim, es decldeix fer el descens peí 
Portil lón de Oó, des d'on, si teníem temps, faríem el Pie del Porti l lón, de 3.050 metres. 
Sobre el paper tot molt bé. 

Baixem lentament i passada la Punta Oest del Perdiguero, la cresta pren una forta 
inclinació i la davallada l'hem de fer amb moltes precauclons. Ja perduts uns 150 metres de 
desnivell, encara se'ns complica més i topem amb algún pitó o escarpa d'escalada que hi han 
deixat abandonat. Els fem servir per a facilitar,el descens més vertical i ens acostem de mica 
en mica al Porti l lón. Ja molt a prop i velent qtie per a baixar-h¡ se'ns posa francament molt 
d i f íc i l , optem per anar cap a l'esquerra, decantant-nos a una xemenla molt dreta que ens 
deixa al capdamunt d'una petita gelera, amb pronunciada i fonda rimaia a la part superior, 
que podem superar mercés al concurs d'un pont de gel. Peró ací si que no ens veiem en cor 
de tirar endavant. Intentem fer algún grao a la neu gelada amb els talons de les nostres 
xlruques, amb el resultat de qué el Jordi perd l'estabilitat i marxa lliscant I rodolant glacera 
avall. Afortunadament, queda retingut a uns 50 metres de distancia, per les pedrés d'un 
estret relleix, just on finelx la petita gelera, penjada per damunt d^un abisme d'uns 150 a 
200 metres vérticals. E l Jordi es queixa del brag i de la má esquerra, de la que li surt sang. 
Des de dalt intento fer-li arribar, amb una pedra, un mocador. No h¡ ha encert I mocador i 
pedra es perden timba avall. 

Jo encara resto sol a dalt del pont de gel, buscant la solucló per a baixar fins a on tinc el 
company, sense correr igual o pitjor sort. Sois se m'acut flanquejar la gelera per damunt, 
agafat a la cresta de la fimaia, en busca de condicions de neu més favorables. Sois vaig poder 
cobrir uns deu metres d'aquell arriscat itinerari, dones de sobte se'm va trencar el punt de 
recolze I ja em vaig veuTe al mig de la gelera. Mentre baixava avall, em vaig girar de cara, 
contemplan! com l'amic Batet corría desesperadament cap el lloc a on havia d'anar a parar. 
Si per aquelles coses, passava de llarg el relleix de térra i roques, per a mi s'haurla acabat tot, 
dones hauria sortit projectat, caient balx el precipicl. 



Evidentment, no va ser així, sinó que vaig anar a raure damunt d'un gran bloc massís. 
situat al bell mig de la cornisa, amb el que vaig xocar amb tanta vloiéncia. degut a la forta 
veiocital adquirida damunt del gel. que del fort sotrac se'n va ressentir immediatament el meu 
peu dret i al cap de poca estona es comentaría a inflar, dificultant i entorpint decisivament 
la davallada. 

Afortunadament havíem salvat tots dos la pell, peró estávem encara a prop deis tres mil 
metres d'altura i havíem d'anar avall amb urgencia. Seguim el relleix cap a la nostra dreta i 
agafem pedrés punxegudes que ens facin les funcions de piolets i avancem gelera avall. 
buscant els punís menys ínclinats. Tot i així agafem velocitat, perdent els nostres improvisáis 
frens, peró al cap i a la fi, arribem sense novetat a la part baixa de la glacera. Amb tot aixó, 
Testona ha anat passant i el peu comenga a refredar-se i a fer-me mal de debo, el que encara 
fa més lenta la baixada. Adhuc, el company Jordi em porta una estona a coll, per ta: 
d'intentar evitar el que se'ns ve damunt; un bivac per damunt deis 2000 metres. en unes 
condicions precáries. sense aixopluc, ni roba d'abric, ni sac de dormir, ni menjar. 

Ja a les fosques, arribem a un punt a on sentim saltar I'aigua amb molta embranzida. 
Deduím que estem sítuats prop del congost per on un saltant d'aigua es precipita damunt de 
la planúria de Turmo. Davant de ia impossibilitat de continuar endavant, dones no es veu 
absolutament res, decidim parar de caminar i passar la nit. Lliguem la corda per darrera d'un 
arbre i a un cap s'hi encorda el Batot i a l'altre jo. Ens estirem seguint la línia forga 
accentuada de desnivell del terreny. Ens vestim amb tota la indumentaria que tenim a l'abast 
i ens acostem. a fi de donar-nos calor l'un a l'altre i a dormir. Bé, a dormir durant 2 o 3 
horetes, perqué per acabar-la de fer ben rodona, passada la mitja nit comenta a fer acte de 
preséncia en escena, primer- els llamps, després els trons i més tard un aiguat de pronóstic. 
No tenim tampoc els impermeables i com que no ens podem moure, dones no sabem per on 
baixar, aguantem estoicament la pluja que en pocs minuts ens deixa humits de cap a peus. 
Amb tot, peró, la moral no ens deixa ni per un moment i encaixem l'aiguat, els espetecs deis 
llamps i els terratrémols deis trons com uns generáis que perden una batalla. Malgrattot aixó, 
no ha estat pas la pitjor nit que he passat a Taita muntanya, peró puc assegurar que les hores 
en aquells instants i condicions, ens semblaven que tenien més de seixanta minuts. 

Per fi arriben les primeres clarors del nou dia. Encara plou i la feina és meva per a 
comentar a donar les primeres passes. H,' ha molta boira i no podem veure amb precisió a on 
adregar-nos, pero perdem poc a poc atgáda i ja a prop de les nou del matí arribem enfront 
de les portes de la Cabafla de Turmo. Enrera resta Tangoixa, la nostra aventura ja ha acabat. 

Ens reben a les portes de Tedifici varis membres de la Guárdia Civil, que ja estaven al 
corrent de la nostra abséncía de la cabana a on teníem les motxilles i el material. E n veure el 
nostre estat, ens donen menjar i ens deixen dormir unes hores a dins del seu habitacl'e i ells 
mateixos ens van a buscar les motxilles de la Cabafta Nueva i ens les porten, avisant a 
i'ensems, al pastor que fa el viatge d'abastament al Refugi, amb intenció de qué quan fací el 
retorn. ens carregui a dalt de les mules a nosaltres i a les nostres motxilles, via Benasque, a 
an anem a veure el metge. Certament, aqüestes sol.licites atencions mai les hem pogut agrair 
prou a aquelles persones que compilen el seu deure destacades en un racó de món del Pirineu 
d'Osca i que ens varen ajudar d'una manera senzillament formidable. 

El resultat de la nostra "expedició" fou, com ja podeu imaginar, un retorn precipitat a 
casa, uns quants dies amb el brag i la má embolicada peí Jordi i un mes amb el peu embenat. 
per a guarir Tesqui ng per a un servidor. 

Per acabar, diré que amb el company Batet ens várem inventar una espécie de conté xmés 
per explicar ais nostres pares i amics de la Secció. No sé si s'ho van creure del tot, peró 
almenys aquesta experiéncia ens va servir per a reflexionar i rectificar. Nosaltres tinguérem 
sort i poguérem fer-ho, peró i si no hagués estat així? Sovint pensó quan fácil és passar ia 
línia que separa la inexperíéncia de la tragedia. 

Des d'aquell juliol del 1965 fins avui, he tingut la joia de petjar moltes valls i careners, peró 
pensó que si aixó ha estat possible, és mercés a aprendre a ésser humll davant de ta muntanya. 
respectar escrupulosament la seva llei i acatant la seva superioritat. 

Dies enrera, vaig teñir una immensa alegría al topar-me, pels entoms de la Font del L io ' , 
amb Tamic Jordi Batet, amb el que per circumstáncies de la vida, feia anys que no ens 
véiem. La nostra salutació fou molt entusiasta i les nostres ments a ben segur que van recular 
uns anys enrera. Pero ambdós, a les espatlles, continuávem lluint, orgulloses i llampants, unes 
motxilles. 

Jaume Torrents 



E l caminar de la S .E .A .C . 

ACTIVITATS D E L MES DE MAIG 

Dia 7 
MATINAL A LA MOLA, amb l'itinerari: 

Castellar, Coll de Grúa, Casteltasses, Camí 
de la Senyora, Balma de la Pinassa, Santa 
Agnés, Pont de la Roca. Els components: 
Jordi Altimira, Jaume Ferrer, Ramón Subi-
ranas i Joan Muntada. 

Dia 8 
MATINAL INFANTIL A L PUIG DE LA 

C R E U . — Amb una assisténcia de 13 in
fants, més els vocals Josep i Jaume Sors i 
tres acompanyants grans. 

MATINAL A MONTSERRAT. Itinerari: 
Aeri, Camí de la Vinya, Monestir, Pas deis 
Francesos, Sant Jeroni, Pía deis Ocells i 
Monestir. Components: Jaume Torren», 
J . M a Lloret, Joaquim Salvador i B. Parera. 

Dia 15 
MATINAL A LA M O L A . - Itinerari: El 

Dalmau, Font de Neda, Font Soleia, Can 
Pobla, Mal Pas de Can Pobla, Morral del 
Drac, Font de l'Om, La Mola, Font del 
Saüc, Font de Neda, Castellar. Participants: 
Jaume Ferrer, Ramón Subiranas, Jordi Alti
mira i Joan Muntada, que va actuar com a 
vocal. 

MATINAL A LA M O L A . - Itinerari: Cas
tellar, Els Saulons, Coll de Grúa, La Mola, 
Coll d'Eres i el Marquet. Participants: Jau
me Torrents, J , M a Lloret, Joaquim Salva
dor i B. Parera. 

Dies 22-23 
ASCENSIO A L CIM D E L COMAPE-

DROSA (Andorra!. Participants: J . M a Llo
ret, Joaquim Salvador i B. Parera. 

ASCENSIO A L P E D R A F O R C A per la tar
tera, peí company Joaquim Castany. 

MATINAL A L A MOLA.— Itinerari: 
Font del Llor, Coll d'Eres, Montcau, Els 
Cortins, canal de la Guineu, Els Emprius, 
Queixal Corcat, cova deis Emboscats ¡ Font 
del Llor. Components: Ramón Subiranas, 
Jaume Ferrer, Marina I I , i com a vocal, 
Joan Muntada. 

Dia 29 
E X C U R S I O A L CIM D E L P E D R A F O R 

CA.— Es va pujar per la Canal del Verdet i 
es baixa per la tartera. Participants: Tomás 
Mañosa, Joaquim Castany, T .M a Datsira, 
Dolors Ustrell, J .M a Lloret, Joan Muntada, 
Jaume Ferrer, Ramón Subiranas, Jordi Alti
mira, Pere Simón, B. Parera i Joaquim Sal
vador. 

ASS ISTENCIA A L ' A P L E C DE LA MO
L A . Actuaren de vocals: Josep Llinares i 
Albert Antonell. 

E X C U R S I O INFANTIL A L A MINA DE 
C A D A F A L C H . - Amb una assisténcia d'11 
infants i els vocals Antoni Alcaraz i Alfons 
Gisbert. 



ACTIVITATS J U L I O L 

Dies 2 i 3 — El Club Alpí de la Unió Excursionista de Sabadell, celebrará el III RA-
L L Y E D ' A L T A MUNTANYA, en 'a ¿ona de Taüll (Roí) - Pica Cerví. 

Dia 24 - EXCURSIO A L T A G A - L'ascensió es farades de Ribesde Freser Hora 
desortida: 6 del matí. Vocal: Baldomer Parera. Places limitades 

Dia 31 - ASCENSIO A L CIM D E L COMANEGRA (Garrotxa)-Ascensiódesde 
la bonica i pintoresca població de Beget. Vocal: B. Parera. Places limita
des. La població de Beget, de 245 habitants, té un temple declarat Mo-
nument Nacional; és un exemplar románicdelssegles X X I I I , on és vene
rada la Majestat de Beget, románica del segle X I I , d'uns 2 metres 
d'alpada, de (usta policromada, una de les més importants del món. 

A G O S T 

Dies 19. 20 i 21 - ASCENSIO A L A PICA D ' E S T A T S - Amb motiu de recordar 
íes festes d'enguany /insigne poeta Mn. Cinto Verdaguer, intentaren*, 
assolir el cim més alt de Catalunya, que tant va representar per aquell 
nome, i que tant representa també per a nosaltres (tant el cim com el 
poeta). Vocal: B. Parera. Places limitades. 

Propa domestic industrial 
r. a. r. s . a. 

Escola Pía, 61 - 63 
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Instal.lacions i subministres gas propa 
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T A L L E R V I L A C L A R A 
S e r v e i i v e n d a R E N A U L T 
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de tota classe de V E H I C L E S 
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Quan'es va 
de compres, 
cal anar segur i cómode 
4 quan es ven, també-

Talons Garantits 
fins 10.000 Ptes., 
de BANC D E S A B A D E L L 
Prestigi per a qui compra. 
Tranquil,litat per a qui ven. 

Una manera de fer més bones 
les relacions entre els Clients 
i els Comerciants 

BANC DE SABADELL 
¡ els seus Talons Garantits 


