
B U T L L E T I I N F O R M A T I U 

Joaquim Castany en el pas clau del flanqueig al 
Cavall Bernat de Montserrat Joan Masaguer 



Crónica d'escalada 
CAVALL BERNAT 

(Via Boix-Costa-Balaguer) 
Dissabte, 4 de mar? de 1984. Avui era el dia escollit per nosaltres per a 

dur a terme l'ascensió a l'agulla símbol de Montserrat, a la roca més 
representativa de rescatada Montserratina, aquella roca que trobem 
estampada, esculpida o bé retratada a gairebé tots els records que 
s'adquireixen al visitar Montserrat; també cal dir que si bé ara és 
considerada com un mite, abans de ser escalada per primera vegada a l'any 
1935, ja formava part de contes a la vora del foc i de certs místeris. Tot 
aixó forma part del passat d'aquest gran monólit. 

Avui en dia no es pot parlar de la história de l'escalada a Catalunya 
sense citar el Cavall Bernat i els que hi varen pujar per primera vegada, els 
mateixos que donaren el seu nom a la via per on descendiren i que al llarg 
d'aquests 49 anys, ha estat l'itinerari suposem més repetit per tots els qui 
se senten vinculats d'alguna manera a l'esport de l'escalada a Catalunya; 
per aixó nosaltres ens várem veure motivats peí fet de qué a la nostra 
població no hi havia ningú que ho hagués intentat mai, i calia fer-ho com 
a membres d'una entitat que es prea de dedicar se al bonic esport de la 
muntanya. 

Feia almenys deu minuts que no em movía d'aquella petita presa en la 
que tenia repenjat tot el pes del meu eos; de sobte, em dono compte de 
qué calía enfocar aquell flanqueig des d'un altra perspectiva. 

Després de parlar amb en Joan, que feia estona que m'assegurava, 
decideixo tornar enrera, a la primera reunió; acostumat a resoldre els 
problemes sobre la marxa, no me'n vaig adonar que alió que hi havia allí 
era el CAVALL BERNAT i la seva idiosincrasia, i calia estudiar bé les 
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seves formes. Vaig baixar uns quants metres per sota el meu company i tot 
seguit remuntant el flanqueig de nou, sabia que aquesta vegada anava bé, 
perqué les preses més lógiques estaven completament esmolades peí pas 
deis innumerables escaladora que s'hi havien anat agafant al llarg del 
temps. Amb molta finor, vaig recorrer aquells metres; la visió era molt 
tétrica, ja que és el tram més difícil de tota la via. Poc després en Joan es 
va reunir amb mi a la segona reunió, just a l'entrada del díedre, que es 
veia quelcom fácil. Comenpo a pujar, aquesta vegada recte cap amunt, 
resseguint tot el díedre completament relaxat i parlant amb en Joan sobre 
la dificultat que anava trobant; veig i comprovo que tot el díedre está ben 
equipat, amb escarpres i ferros variats; d'altra banda és lógic. . . hi puja 
tanta gent, que ja s'hi deixen per a no fer malbé la fissura cada vegada. 

Bé, arribo a la tercera reunió que és al mig del díedre i com que veig 
que és molt estulta i encara em queda corda per estona, la deixo estar i 
tiro amunt. A partir d'aquí, la cosa ja és més magra i em veig obligat a 
afinar-m'hi més; continuo uns metres i de cop i volta, davant meu, apareix 
un roe encastat en mig del díedre, em planta cara descaradament, com 
volent dir: d'aquí no passes, nano. Jo me'l miro i remiro, pensó vorejar-lo 
per Tesquerra, peró de sobte em dono compte de qué aixó és precisament 
el que espera el roe que faci i no vull pas que s'apunti un punt al seu 
favor, peí que sense dir res, em Meneo a ell i Tabraco amb tota Tamplitud 
deis meus bracos; en aquell moment els peus em voleien al buit, buscant 
frenéticament qualsevol cosa per apuntalar-s'hi; després, només faig tracció 
com si volgués arrancar lo del seu lloc; segutdament m'enlairo per sobre 
d'ell, havia vencut. A partir d'aquí la dificultat va minvar i després d'un 
curt "ramonage" sense problemes, arribo a la quarta reunió; al damunt 
mateix de la berruga del Cavall, munto la instal.lació d'asseguranga del 
meu company i el crido. 

Una estona després, apareix el cap del Joan per la sortida del díedre; ja 
som de nou junts, ara només ens cal grimpar uns metres i ja som dalt. 

Era un dia fantástic, i aquella tarda allá dalt, era de somni.Quan el cel 
ja havia adoptat aquells colors carácterístics de la posta, nosaltres dos 
trepitjávem el cim, el qual, regit per la imatge altiva de la Moreneta, 
semblava més superb. En aquella tarda era fácil notar la forpa de totes les 
coses que t'envolten i que et penetren, fent-he sentir més bé en tu mateix. 

Joaquim Castany 



EXCURSIÓ AL BALANDRAU 
El temps que fa durant el viatge del matí, quan som de Vic cap amunt, no 

sembla pas presagiar res de bo: un cel que dirfem de plom té per a nosaltres tot 
el sígnificat d'una excursió fallida. Peró seguim el viatge, qué carat, veiam que 
será! 

La sort ens acompanya i a mesura que ens enfílem per la carretera que mena 
de Ribes de Freser a Pardines, que fins ara era tan boirós, s'aclareix forqa i ens 
fa concebre esperances, esperances que més tard serán realitat. 

A Pardines tenim ocasió de veure, i amb una certa sorpresa, un fet que aquí 
a casa nostra és perdut fa ja molts anys. No és altre que la matanca del porc al 
mig del carrer, tal com nosaltres havíem vist en la nostra infáncia. En aquells 
moments t'acabaven de trossejar i la taula oferia a la vista, encara calentes, totes 
les variades parts que aquesta bestiola ofereix al paladar deis humans. Per a 
nosaltres, tot un espectacle, va ja! 

Informats per aquella gent prou amable del poblé, retrocedim un xic per la 
carretera i arribats en pocs moments al trencall de Ribes Altes, Tagafem, i ja 
per pista de térra, després d'una bona estona de seguir-la, s'acabá sobtadament 
en mig d'un prat sec d'incltnació bastant acusada, que calculem está a uns 3 o 
400 metres de desnivell del cim del Cerverís. 

Abans d'emprendre la pujada, esmorzem, i com que som ais primera dies de 
l'any, —pie hivern, per tant— procuren» equipar-nos un xic, per si més amunt 
trobem neu. I aviat en trobem, sí, peró poca i en bones condicions, cosa que fa 
que en curta estona arribem al cim, un cim que si bé és de poca aleada —2.202 
mis.— és un mirador ben escaient. Tot i que fa bo, amb estones inclús de bon 
sol, la temperatura allí és freda de debó i un vente: que talla fa que no sápigues 
on amagar-te. Al darrera nostre, segons Torientació de pujada, hi tenim el Taga, 
amb el seu cim cent i escaig de metres més baix que nosaltres, ens ofereix la 
seva vessant nord plena de neu. Al davant i en primer terme, entre d'altres, el 
Balandrán, ens convida a fer-li una visita. Qué, nois, oi que fa molt fred per 
restar gaire estona més aquí aturats? Ja hi podem anar, dones! 

La decisió no ha costat de prendre, la qüestió és de bellugar-se i el camí no 
ofereix el mínim de dubtes i veiem que les condicions del terreny són ben 
favorables. Hi ha neu, peró és de bon petjar, a la part plañera de la carena i la 
pujada final que mena al cim, gairebé n'és neta. Decidits, davallem del pie de 
Cerverís per Tescás pendent que s'uneix a la Serra o Serrat de la Canya, que els 
cinc que anem de colla, recorrem amb placidesa, car, hem deixat el fred 
mdestós del Cerverís, gaudint ara d'una temperatura d'alló més bona. I que 
n'hi estem de bé en aquells racons del nostre Pirineu! Ens hem apropat, quasi 
sense donar-nos-en compte, al peu del pujador que ens menará al cim i, ara, 
amb pas més lent, anem guanyant desnivell. Amb la respirado un xic més 
decelerada, finalment arribem al carener o avant-cim i d'allí, en pocs minuts 
més, remuntem el con final. Ja som al Balandrau, a 2.579 metres. Hem 
aconseguit alió que cobejávem. Som al cim, qué més vol un excursionista? 



Els escrits que fem els excursionistes quan descrivim Tarribada a un cim, 
quasi sempre expliquem el paisatge, almenys per Tarticulista, tan bonic que 
Ten vol ta; ¡'amplitud del seu Horitzó, el goig per la victoria aconseguida sobre 
aquell pie; el companyonisme; la meravella de les carenes i cims nevats que 
s'albiren, les comparances -iróniques? — amb la térra baixa, etc, etc. Totes 
aqüestes vivéncies i d'altres, allí les sentírem i visquérem a pleret, a cor.que 
vols. 

Ara, aquí, quan ja fa uns dies que has viscut una jornada d'aquestes sembla, 
almenys al qui subscriu, una certa profanació voler expressar, amb les paraules 
d'una prosa barroera, tot aquel! cúmul de sensacions tan engrescadores. Era tan 
bonic i tan pur tot alió! Si intentem descriure-ho, com que no ho acoseguirem, 
Tencís se'ns trancará ais dits com una figureta de porcellana i el resultat, per ai 
lector, será ben fútil. Deixem-nos, dones, de descripcions. Si ho féiem, ben 
segur que us defraudaríem. Us diem, dones, per acabar: si podeu, aneu-hi, al 
Pirineu; s'ha de veure i viure'l. Val la pena. O així ens ho sembla. 

JOSEP 

E l c amina r de l a S .E .A .C . 
Activitats del mes de mar? 

Dia 3 
EXCURSIO AL PUIG DE LA CREU: 

Castellar, Puig de la Creu, Font del Gurri, 
Can Padró i Castellar, per Anna M. Pallejá i 
Josep M.a Torras. 

Dia 4 
ESCALADA AL CAVALL BERNAT de 

Montserrat, per la vía Boix-Costa-Balaguer, 
per Joaquim Castany i Joan Masaguer, els 
quals, després d'en Josep M. Torras, són els 
primers membres de la SEAC en acón-
seguir-ho. 

SORTIDA AL SANTUARI DE LA MA
RE DE DÉU DE L'AGUDA, prop del 
poblé de Tora de Riubregós, per Jaume 
Torrens, Josep Sors, Joan M. Lloret i 
Jaume Pineda. 

ASCENSIÓ A LA CASTELLASSA, per 
la via Matalonga i descens per la via X, a 
cárrec de Josep M. Torras, en solitari. 

EXCURSIÓ A L'ERMITA DE SANT 
JAUME DE VALLVERT: Sant Lloren?, la 
Busqueta, ermita de Sant Jaume, Font de 
la Mina, Cadafalch i Castellar, per Jaume 
Ferrer, Ramón i Jordi Subiranas i Joan 
Muntada. 

ESCALADA A LA PARET DE SANT 
JERONI, de Montserrat, per la via Casas-
Chani, per Joaquim Castany, Joan Masaguer 
i un company de Sabadell. Ells dos, a part 
d'en Josep M. Torras, també són els pri
mers de l'entitat en aconseguir-ho. 

PROJECCIÓ: "EL CAMI DE SAN
TIAGO". Una molt documentada sessió de 
diapositives, a cárrec d'Esteve Tarregó i 
Artur Sansó, del CET. 

Dia 11 
TRAVESSADA A LA SERRA DE L'O-

BAC: Pont de la Riba, Pou de Glap, Castell 
Sapera, Coll de Tres Creus, Font de la Pola, 
Coma d'en Vila, La Mata, Coll d'Eres, Font 
del Llor i Pont de la Roca, per Enric 
Zorrilla, Joan I i Joan II Altarriba, Joa
quim, Ouim i Montserrat Casajoana, Alina 
Antonell, Tina Martínez, Ferran Jordá, 
Francesc Carbonés i Vicen? Portell. 

CURS D'ESQUÍ D'ALTA MUNTANYA. 
Travessada Ransol-EI Serrat, passant peí pie 
de Serrera (2.914 m.J, d'Andorra, a cárrec 
de Josep Llinares i Jordi Clapers. 

EXCURSIÓ PER SANT LLORENQ: Coll 
d'Estenalles, Canal del Sec, capel leta i turó 



deis Cortins, roques de la Coca, turó del 
Montcau i retorn al coll, per Josep M. 
Torras. 

EXCURSIÓ INFANTIL A LA FONT DE 
CAN RIERA (grup petits): Molí d'en Bus
quéis, Torrent del Castell, Font de Can 
Riera, els Pinetons i Castellar. Foren 37, 
amb 8 persones grans. 

EXCURSIÓ INFANTIL ALS CORTINS 
(grup grans), pujant peí coll d'Estenalles i 
tornant per Roques de la Coca, Coll d'Eres 
i Coll d'Estenalles. Foren 20, amb 7 perso
nes grans. 

PROJECCIÓ "PICOS DE EUROPA" (As-
túries), per Josep Camp del CEO Una visió 
fotográfica de tipus turístic. 

Dia 17 
EXCURSIÓ AL MATAGALLS (Mont

seny): Coll Formic, Creu de Matagalls i 
descens amb esquís, per Josep M. Torras. 

Dia 18 
EXCURSIÓ PER SANT LLORENQ: Co

llet deis País, Canal de la Guineu, Coll 
d'Eres, Canal del Llor i Font del Llor, per 
Joan Muntada, Jordi Altimira, Ramón Subi
ranas, Joan M. Lloret, Lluís Busquets, Mero 
Perera i T. M. Datsira. 

EXCURSIÓ AL MATAGALLS: Coll For
mic, Creu del Matagalls i descens amb 
esquís peí Torrent de Rentadors, pía de la 
Barraca i Sant Andreu de la Castanya, per 
Josep M. Torras. 

Dia 19 
EXCURSIÓ A LA MOLA, per Jaume 

Sors, Alina Antonell i Joaquim Castany. 

EXCURSIÓ A LA SERRA DE L'OBAC: 
Alzina del Salari i Turó de Coll Prunera, 
per la carena N.O., a cárrec de J. M. 
Torras. 

Dia 24 
ASCENSIÓ A LA CASTELLASSA, per 

la via Matalonga i descens per la via X, a 
cárrec de J . M. Torras i Joan Nubiola. 

EXCURSIÓ D'ESQUÍ AL MATAGALLS 
(Montseny), per Josep Llinares i Jordi 
Clapers. 

EXCURSIÓ NOCTURNA AL TURÓ DE 
COLL PRUNERA, des de l'Alzina del 
Salari, per Josep M. Torras i amics. 

Dia 25 
VISITA A SANT JOAN DE BOSSOLS i 

ascensió al PUIG ESCALERÓ (1.177 m.) i 
PUIG BASSEGODA (1.376 m.J, ambdós 
cims nevats. El desplapament fou el dia 
anterior, amb pernoctació a St. Lloren? de 
la Muga. Jaume Torrens, Joan M. Lloret i 
Jaume Pineda. 

EXCURSIÓ A SANT SADURNÍ DE GA-
LLIFA: Gallifa, Canal de Sant Sadurní, 
Collet i Sant Sadurní de Gallifa, per Enric 
Zorrilla, Quim Casajoana, Núria García, 
Nuria López i Tina Martínez. 

ASCENSIÓ A LA CASTELLASSA, via 
normal, per J . M. Torras i amics. 

Dia 31 
EXCURSIÓ AL PUIG DE LA CREU: 

Castellar, Canyelles, Revolt Gran, Avene del 
Sot Gran (descens), coll Roig, Puig de la 
Creu i Castellar, per Anna M. Pal leja i 
J osep M. Torras. 

ACTIVITATS 
GRUP INFANTIL 

Dia 6 - Grup de 7 a 10 anys: E X C U R S I Ó A LA COVA SIMANYA. Sortida del 
local social a les 8'30 del matí. Retorn a les 2 de la tarda. Desplapament en 
cotxes particulars. Vocals: Pere Simón i Francesc Deu. 
NOTA: Penseu a portar piles per a poder entrar a les coves. 
Grup 11 a 14 anys: TRAVESSADA SANT LLORENQ-CASTELLAR. Itinera
ri: Sant Lloreng, La Busqueta, Mas Cadafalch, Canyelles i Castellar. Sortida a les 
7'30 del matí, de l'estació de gasolina. Retorn a les 2 de la tarda. Pressupost 75 
pessetes. Vocals: Josep Sors i Joan Montserrat. 



Dia 27 - Sortida conjunta deis dos grups, per a fer ( 'EXCURSIÓ AL MATA-
GALLS. Desplapament en autocar fins a Coll Formic. Sortida a les 7 del matí, 
de la S.E.A.C. (Es prega puntualitat). Arribada: De 6 a 7 de la tarda. Inscrip-
cions: Fins el dia 22, en el nostre local, els dimarts i divendres, a les 10 de la 
nit. Pressupost: 400 ptes. 
Vocals: Lluís Busquets, Baldomer Parera i Montserrat Sors. 
NOTA: Cal portar esmorzar, diñar i berenar. 

ALTRES ACTIVITATS 
Dia 6 - E X C U R S I Ó AL C O G U L L Ó D'ESTEL.LA (1847 m.) i al PI DE LES 

TRES BRANQUES. Itinerari: Berga, Espinalbet, Santuari de Corbera, Coll de 
Tagast, ft»ca d'Huró (1989 m.}, Coll d'Estel.la (1847 m.J, Pía deCampllong, 
Pi de les Tres Branques i Espinalbet. 
El Cogulló d'Estel.la, un gran mirador de Catalunya, separa les Valls del 
Cardoner i del Llobregat, s'enlaira del bressol de Campllong i ret homematge a 
les despulles del mític Pi de les Tres Branques. 
Desplapament en cotxes particulars. Places limitades. Sortida a les 5 del matí. 
Vocal: Baldomer Parera. 

Dies 19 i 20 - CAMPAMENT DEL V A L L É S a la Serra de Collserota, organitzat 
peí CM. Sant Cugat. 

Dia 20 - Assisténcia al IV APLEC DE CASTELLAR VELL , conjuntament amb 
les altres Entitats locáis, i com ja és tradicional, comptará amb variades actua-
cions, jocs i concursos. (Més detalls en programes a part). 

Dia 27 - Assisténcia a la 48 MARXA EXCURSIONISTA DE REGULARITAT 
DE CATALUNYA, que tindrá efecte pels boscs de Poblet, a cura de la 
S.E.C.F. Reddis, de Reus. 
Els qui vulguin participar-hi, poden posar se d'acord amb el Vocal-Delegat, 
Joan Muntada. 
APLEC DE SARDANES A LA MOLA, a cárrec de la Unió Excursionista de 
Sabadell. 

Dia 3 de Juny - E X C U R S I Ó A LA MOLA, per a celebrar-hi tots plegats els 30 
anys de la S.E.A.C. Es tracta de passar un dia junts tots els socis de la S.E.A.C. i 
simpatitzants dalt de la muntanya de Sant Llorenp, el nostre símbol. La pujada 
es pot fer per diferents camins i mentre estiguem dalt a l'hora de diñar, cadascú 
pot agafar la ruta i el pasquevulgui. Anims i a veure si som una bona colla! 

CICLE DE SORTIDES PELS SANTUARIS D'UTILITAT EXCURSIONISTA 
DE CATALUNYA 

Dia 13 - (XIV) i (XV) - SANT MAGÍ DE BRUFAGANYA (Conca de Barberá) i 
MARE DE DÉU DE SENTFORES (Anoia). Visita al Santuari de Santa Maria de 
Bell-lloc, románic, (Santa Coloma de Qjeralt) i a laTossa de Montbui. 

Dies 26 i 27 - (XVI -SANT JOAN DE L'ERM (nou). Visita a les ruñes de Sant 
Joan de l'Erm Vell i ascensió al Tossal de I Orri (2.440 metres). 
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