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A I R E S D E MAR 

La pujada des de Llanca l'hem trobada forra costeruda, influíts probablement per la xafogor. 
Ara acabem d'arríbar a dalt el turó i ens topem amb el primer contrast del dia: Sota els nostres 
peus, perfectament dissimulat, hi ha un gran búnquer que ens parla de mort i d'odis. En canvi, 
davant nostre, apareix de sobte la Costra Brava, vorejant la mar Mediterránia, magníf ¡c panorama 
fet bellesa i calma. El joc que han seguit al llarg deis temps la costa i el mar {ara avances tu, ara 
avango jo) i que ha configurat la munió de cales i caps, junt amb la varietat del relleu de la térra 
(platja i turonets rocosos), fa que el lloc sigui realment digne d'admirar. En aquest moment el blau 
del mar, de tonalitats diferents segons la profunditat, es complementa admirablement amb el gris 
amarronat de la pedra, el verd intens de la pineda i la blancor de les cases. Semblaría tot plegat una 
fotografía gegant si no fos que una barqueta es mou allá al fons, que hi ha qui practica Tesqui 
aquátic, dibuixantrotllanesd'escuma sobre el mar, i que vora el poblé circulen cotxes. 

Malgrat que aquí s'está molt bé, un cop acabat d'esmorzar seguim endavant, carenejant la serra 
d'Estela. El paisatge és árid i desolat. Cap arbre: només garrics, esbarzers i bardisses vesteixen els 
arrodonits turons que s'estenen térra endins. De tant en tant, unes grans mates de ginesta amb el 
groe viu de primera florida. Aquest és el nou contrast: La duresa del camí, per les continúes 
esgarrinxades a les carnes (el camí ha estat guanyat per lavegetació), i lesginesteres escampant olor 
al seu entorn. 

El vent, d'una frescor i intensitat al punt just que nosaltres necessitem, bufaconstantmenta la 
nostra dreta, com empenyent-nos afectuosament cap a la mar. 

Les coses que veiem i les que anem comentant, ens traslladen sovint de! temps de Tantigor al 
present i a Tínrevés. Per exemple; hem llegitqueel monestir de Sant Pere de Rodes s'havia edificat 
sobre les ruines d'un temple paga dedicat a Venus. De fet és fácil imaginar com a l'arribar a la Costa 
Brava els homes de les grans cultures que ens vingueren per mar, no devien dubtar gens ni mica 
en establir-s'hi, captiva» per la seva bellesa i peí bon clima que s'hi respira Per altra banda estem 
passant ara per una gran quantitat de feixes que escalonen la muntanya, fet que demostra que si 
bé actualment és tota en estat salvatge, en anys recula» Thome havia arranjat pam a pam aquest 
terreny per a cultivarlo (sembla ser que les vinyes hi produíen bon vi). 

Després de visitar detingudament el que fou monestir de Sant Pere de Rodes, un deis més 
impressionan» del románic catalá, i de parlar una estona amb el seu guarda (un veterá i conegut 
excursionista que a estones fa interessants treballs en fusta), baixem de dret cap a Port de la 
Selva, ja que és molt tard. Torrats peí sol com estem, només desitgem arribar al mar per a 
refrescar-nos. 

Un cop a baix, intentem córrer cap a I'aigua, peró no podem: Les clofolles punxants de no sé 
quins fruits, i les pedrés, ens fan anar-hi de puntetes i ben a poca poc. Dins I'aigua continua el 
turment: Roes grossos mal posa» i relliscosos de molsa, et fan entrebancar i caure a cada 
moment. Finalment ens hi tirem, nedem, i llavors sí que assaborim la frescor d'aquesta aigua 
transparent i el relaxament que ens proporcionen les suaus ones. És un bany deliciós que fa 
oblidar la calor, les esgarrinxades i el cansament. L'hora quieta de la migdiada (són tes 4), fa 
que no tinguis cap ganes de deixar la mar, sinó més aviat de deixar-te portar únicament peí 
seu bressoleig. 

Es tard, peró, a molts els corre ta gana i, per tant, cal anar a diñar. Ho fem tots al voltant 
d'una gran taula i de nombroses begudes que fem desaparéixer rápidament tan bon punt les 
van portan! S'está bé i en bona companyia, fet que contribueix a qué s'allargui plácídament 
la sobretaula. 

Abans de marxar, anem per última vegada a la platja. Les ones, anant i venintdels nostres 
peus, ens donen el seu bes de comiat, sota la mirada, rera nostre, de la serra de Rodes, 
última estribació pirinenca. T e r e s a M a r j a 



VACANCES 
De nou estem a les envistes d'aquests dies desitjats i esperats al llarg de tot 

l'any. Nosaltres, els muntanyencs. ja fa dies que ens mirem planells i els ulls ens 
espurnegen preparan! el campament, les possibles ascensions i el nou coneixement 
d'unes terres i de la gent que les habiten, carregades d'história i d'art, i tornarem 
joiosos i plens de records que anirem saborejant tot el llarg de l'any. Són les 
vitamines o la compensació de tot un any de treballar. 

Pero, per a saborejar-les tota la resta de l'any, cal una cosa molt important: 
PRUDENCIA. No ens cansarem de repetir aquesta paraula. Cal tornar, i aixó és 
l'important. Allá on ens trobem, fem servir el seny i disfrutem de la muntanya, del 
mar, de la ciutat de la natura . . . A tots, dones, BONES VACANCES! . 

E L QUÉ ENS POT PRODUIR E L SOL D'ESTIU 

Ja han arribat les vacances . . . visca! Ben segur que la majoria les disfrutarem 
gaudint del sol , peró pensem que aquest sol que tanta il.lusió ens fa prendre, si 
no prenem les precaucions adients, ens pot ocasionar greus trastorns com són 
l'ofialmia i la insolació. Us en fem una descripció breu de cada una d'elles, per tal 
de qué si per pega en fóssiu victimes, en reconeguéssiu d'antuvi els símptomes, 
així com la manera d'aplicar —abans de portar Tafectat al metge- els primers 
auxilis: 

Oftalmía — L'oftalmia lumínica és produida per la reverberado solar sobre la neu, 
actuant sobre la conjuntiva ocular (més o menys). Es caracteritza peí dolor agut 
en les parpelles closes, horror a ta llum. Obliga a teñir els ulls tancats i ocasiona 
ceguesa temporal. 

El tractament és fer un embenat que preservi tota lluminositat, vent, etc. 
Analgésic (Cibalgina cada tres hores), sedants, si hi ha agitació nerviosa. 

A les marxes per les glaceres cal protegir sempre els ulls amb ulleres que tinguin 
forpa absorció de lluminositat, s'anomenen ulleres de glacera. 

Insolació.— Quan es camina o s'escala amb un sol molt fort, és necessari 
protegir-se el cap i clateli, ja que si no, es pot produir el temut col.lapse per 
insolació, que es detecta peí fet de tornar-se la cara vermetla, es para de suar i la 
pell es torna seca i cálenla, el pols és fort i rápid, es té molt maldecap i pot 
haver-hi, inclús, pérdua del coneixement. 

E l tractament és ajeure a Tafectat a Tombra i de cara enlaire i afluixar-li la roba. 
Si el térra és molt calent, procurar, dins el possible, afilar al pacient del contacte 
directe. Se l'ha de refrescar amb aire, o sigui, ventar-lo i si hi ha manera, mullar-li 
la roba. 

Tot l'explicat fins aquí no vol dir que si una persona passa per un trángol 
d'aquests i reacciona bé, ja está tot resolt La visita al metge, i quan abans millor. 
és sempre útil i necessária. Fem esport i excursions, sí peró procurem evitar rises 
innecessaris que ens poden tirar unes vacances per térra de la manera més 
imprevista. 



L E S ROQUES D E L MASMUT 

J o no havia sentit a parlar mai d'aquestes roques. Va ser a través d'un article 
publicat a la revista E X T R E M , a primera d'any, on apareixien uns croquis i una 
fotografía d'aquest "baratge. que em va picar la curiositat de conéixer-les. 
Dentrada, el seu nom era ja una incógnita: una aglutinació de "mas del Mut"? ; 
una deformació del mot "mamut"? . . . Vés-ho a saber! 

D'altra banda, m'agradá el nom del poblé més proper a les roques: Pena-roja de 
Tastavins. Quin nom més poetic i evocador! , encara que l'hagin castellanitzat bo i 
engaltant-li "Peñarroya" . . . Us aclariré que es troba a la comarca del Matarranya, 
estratégicament situat al faldar d'un tossalet, dominant una plana de conreu que 
fa goig de mirar. Té uns 700 habitants i és a 745 metres d'altitud. Si bé 
administrativament pertany a Terol, la gent encara pensa iparlaencatalá-catalá. Es 
un de tants pobles de l'anomenada Franja de Ponent, arrabassat a Catalunya fa 
una pila d'anys per "real dec re to " . . . Si a tots aquests al.licients hi afegiu les 
lloances que en feien els de l'article esmentat. estareu d'acord amb mi que no em 
restava cap més remei que anar-hi a treure el ñas. 

Aprofitant les festes de Setmana Santa d'enguany, amb el meu habitual 
company de cordada Joan Nubiola (la cordada centenária) i el bon amic Benjamí 
Vaqué —excel.lent escalador prioratí— vam arribar-nos amb un cop (ésundir) de 
cotxe fins al pintoresc poblé de Pena-roja. Quan vam preguntar per la pista que 
mena a les roques del Masmut ens la indicaren de seguida, en perfecte catalá, bo i 
afegint-hi la pregunta: Vostés van a escalar, oi? Aixó ens demostrava que la gent 
no era aliena a ('interés que s'havia desvetllat envera les "seves" penyes. 

La pista arrenca d'un deis primera carrera laterals del poblé, a má esquerra, i en 
cosa d'uns tres quilómetres ens deixá en un ampli coll, un xic per damunt deis 900 
metres d'altitud. J a hi havia un parell de cotxes més, matrícula de Barcelona, cosa 
que volia dir que no érem els primera grimpaires del dia. Feia un sol espléndid i 
Taire, a Tombra, era fresquet; aixó convidava a fer exercici. Tot va ser saltar del 
vehicle i quedar-nos bocabadats: prácticament ais nostres nassos es dregava una 
munió d'esperons rocallosos, orientats a migdia, emergits d'una llarga cinglera 
vertical - a voltes desplomada- d'una altura que ratlla. poc mes o menys. els 200 
metres! Una vegada refets de la primera ímpressió, vam poder recrear-nos, a més, 
contemplant les muntanyes de Tentorn, curulles de roques, parets i agulles, enmig 
d'una exhuberant vegetado - e n sa major part pins i alzines-, dominades pels 
cims culminants de la zona: el tossal d'Encanader (1.396 mi i la Pena-roja (1.203 
m). Un veritable paradís, gairebé verge, per ais escaladora! 

Després efe fer una queixalada i un bon traguet de vi prioratí, vam equipar-nos 
rápidament i vam tirar bosc avall per l'altre cantó del coll. Vorejant la base deis 
alterosos penya-segats, férem cap a Tinici de la via "Casquets", la mésallunyada del 
lloc on teníem el cotxe. Va ser feta per primera vegada el 10 de desembre de 
1983, per Joan M. Horrillo, Albert Gómez i Remi Brescó. És fácil de detectar, car 
el seu recorregut pot classificar-se de elássie: en tot moment s'enfila peí lloc més 
evident i lógic d'aquell tram de paret. Cal aclarir que es tracta de roca 



conglomerada, similar a la de les roques d'en Benet (Horta de Sant Joan) o a les 
deis Mallos de Riglos (Osea). Les parts de color grisenc són d'una solidesa a tota 
prova, peró a les vermelloses cal prendre precaucions. 

Comencem l'escalada fent una tirada en lliure d'uns 40 metres, amb alguns 
passos on s'ha de posar atenció, assegurats amb algunes savines i un pitó. Seguim 
per una xemeneia que sobrepassa els 45 metres, d'estil elássie, segura. Continuem 
per un tram d'uns 30 metres, un xic antipátic, puix hi creixen herbotes i presenta 
trossos gairebé terrosos, molt insegurs. Més endavant, assegurats en una gran 
savina, ens cal sortir cap a Tesquerra, en lleugera diagonal, a fi de remuntar, 
després, uns metres diffeils que ens permeten sortir al fil de Tesperó, on ens 
tornem a reunir (el comenpament i Tacabament d'aquest flanqueig, molt aeri, són 
delicats). D'aquí fins al cim, vam desviar-nos involuntáriament de la via que 
seguíem i ens calgué superar els darrers trams de la veína via "Picotasso", oberta el 
13 d'octubre de 1983 per Remi Brescó i Josep Solé; de fet, va ser la primera que 
es va obrir en aquest massís. Aquesta marrada ens obliga a fer un parell de passos 
molt difícils (hi ha una flor de pitons com a asseguranqa) que no havíem previst. 
peró que Tamic Benjamí ens va resoldre amb la seva habitual lleugeresa i 
naturalitat. 

Eren gairebé les 4 de la tarda quan tréiem el ñas al capdamunt de l'esperó. 
Estretes de mans, crits de victória (i de deseans. . . ) , uns traguets de ratafia 
especial de Távia, uns glopets d'aigua que s'agraeixen, etc., i emprenem tot seguit 
la pujada —curta peró costeruda— fins al cim del Masmut (1.058 m). En real i tat, 
es tracta d'una mena de mola, molt clivellada per Terosió, que bussa fortament 
cap a llevant. Les canals s'han aprofundit tant que han original aquests superbs 
esperons, retalláis a la muralla per un escultor pacientíssim! Des del cim només 
ens cal baixar sense dificultáis per un fort pendent i, en pocs minuts, ens trobem 
al costat del cotxe. Alguns vilatans s'han desplagat fins aquí per tal de 
contemplar les acroba tiques evolucions de tres cordades que encara es troben 
enganxades a la paret segurament obrint-hi noves vies. No deixa de ser una novetat, 
i Tespectacle, a més a més, els surt francament baratet. . . Aviat tornem a ser al 
poblé de Pena-roja, on despatxem un vermut amb un reguitzell de tapes, i en passar 
per Horta de Sant Joan, ens parem a fer un cafetó. Llástima queentremig no hi 
hagi hagut un bon diñar! 

Estem convenguts que aquest, relativament, nou descobriment esdevindrá un 
lloc freqüentat pels nostres escaladora, car la majestuositat del seu emplaqament i 
la bellesa deis itineraris —oberts i per obrir- pal.liará el desavantatge d'haver-se 
d'empassar 500 km, entre añada i retorn . . . 

J .M. T O R R A S i HOMET 
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EXCURSIÓ A L PUIGSACALM 

El diumenge, dia 6 de juny, anárem d'excursió amb els vocals Baldomer Parera i 
Lluís Busquets, al Puigsacaim (Garrotxa). 

Vam haver de llevar-nos d'hora, ja que a les 6 del matí ens havíem de trobar al 
local de la S E A C . Allá ens esperava un autocar que, de mica en mica, s'anava 
omplint. 

A mig trajéete vam parar al riu Ter per estirar les carnes i tots hi tirávem pedrés. 
Al cap d'una estona arribárem al Coll de Bracons, on ens deixá l'autocar per a 
pujar dalt el Puigsacaim. Peí camí, de pujada, tothom comengava a teñir gana i ens 
parárem a la font Tornedissa, d'aigua molt fresca i camps verds al voltant, on 
esmorzárem. 

Anárem caminant i de tard en tard parávem a esperar els últims. I per fi, 
arribárem a dalt el Puigsacaim, on ens vam fer unes fotos i descansárem. Després 
anárem cap a Termita de Santa Magdalena, on ens quedárem a diñar. L'ermita está 
en males condicions. abandonada. A! cap d'una hora i mitja, emprenguérem de 
nou la marxa i vam anar cap el Santuari de les Olletes, una bonica cova amb una 
imatge de la Mare de Déu amb unes olletes al voltant. Descansárem i vam tornar a 
baixar, per un camí amb forga pedrés, peró molt diverttt. Més tard arribárem al 
poblé de Sant Privat de Bas.on després de berenar, agafárem l'autocar. A l'arribar a 
Castellar vam cantar la cangó que havíem aprés després de diñar, i cap a casa falta 

9 e n t Mónica Minguell 
11 anys 

GRUP DE J O V E N T 

Dies 13 i 14 de juliol - ASCENSIÓ A L CIM D E L P E D R A F O R C A per la Canal 
de Verdet. Sortida a les 4 de la tarda del dissabte, del nostre local 
social per a pernoctar en el Refugi Estasen. Desplagament en cotxes 
particulars. Places limitades. 
Vocals: Enric Zorrilla i Joaquim Castany. 

A L T R E S A C T I V I T A T S 
Dia 7 - EXCURSIÓ A L CAP DE C R E U S - Itinerari: En cotxe, de Roses a 

Cadaqués, per la pista de la costa; a Cadaqués, excursió, a peu, a 
Termita de Sant Sebastiá del Puig Peni i retorn a Cadaqués; continuar 
després, a peu, cap a Port Lligat. Ribes Altes i Far del Cap de Creus i 
fer el retorn peí mateix lloc. 
Excursió interessant per a conéixer els caps, les puntes, les cales y els 
esculls que el nostre Mediterrá ha anat formant en la famosa Costa 
Brava. Com és natural, hi haurá remullada general a la bassa de Cal 
Mediterrá. 
Vocal: Baldomer Parera. 



E l caminar de la S .E .A .C 
ACTIVITATS D E L MES DE MAIG 

Excursions infantils 
Dia 12 - Els petits varen fer una excursió da 
tot al dia a la Mola, des de Coll de Grúa. I els 
Grans, una matinal a la Serra deis Empnus El 
Marquet, camí deis País, cova deis Embosca». 
Queixal Corcat, canal i font del Llor i el 
Marque! Tant en Tuna com en l'altra, foren 
una dotzena. acompanyats per varias persones 
grans. 

Excursions váries 
Dia 1 Matinal a Sant Sadurní de Gallifa: 
Gallifa, canal de Sant Sadurní. ermita de Sant 
Sadurní, Sobregrau i font de les Maioles, per 
Emili, Núria i Jordi Altimira, Rosa Salvado, 
Joan i Marina Muntada i Marina Blanca'lort. 
Dia 1 - Excursió per l'AIt Penedés: Vila-
franca. les Cabanyes, Bellver, Vilobí del 
Penedés, Guardiola de Font-rubí i retorn a 
Vllafranca, per Josep M. Torras i amics. Dia 
25 - Excursió a la Mola, per Josep Sors i 
Maria Olivé. Dia 25 - Excursió a la Punta Alta 
da Coma les Bienes, de 3.014 m. L'ascensió 
partí de la presa de Cavallers. fent nit al refugi 
Ventosa i Calvell i l'endemá continuaren pels 
Estanys de Culieto. Josep Pons. Sebastiá Soley 
(en el seu primer 3.000) i Baldomer Parera. 

Altres activitats 
Dia 12 - Caminada Popular de Sagas, amb la 
participado de Tequip format per Víctor Valls 
i Euláhfl Sagrera Dia 12 - X Travessada del 
Montseny. organitzada per TAgrupado Cátala 
na Pica d'Esta»: El Figueró, Tagamanent, pía 
de la Calma, coll Formic, creu de Matagalls, 
sant Margal, els Castelleu, les Agudes. turó de 
l'Home, Santa Fe i Gualba de Dal! De 56 
equips inserí» (per parelles) van classificar-
se'n 44. Els dos equips de la SEAC van quedai 
ais llocs 21 í 22, en un temps total d' 11 hores 
37 minu». Van ser forma» per Jordi Altimira, 
Sebastiá Soley, William Aytward i Josep M. 
Torras. Cal destacar que es tractaven de 
l'equip més jove (30 anys) i del més veterá 
(107 anys). Dia 19 - Assisténcia a l'Aplec de 
Castellar Vell. Hi hagué qui hi va anar a 
acampar, uns hi anaren a peu, altres en cotxe, 
uns s'hi estaren tot el dia, altres una estona, 
peró la majoria deis socis de la SEAC van fer 
cap a l'Aplec del nostre poblé. Dia 19 — IV 
Marxa de Veterans de Catalunya, organitzada. 

enguany, per la UEC: La Pobla de Lillet, 
castell de la Vila, xalet i mirador del roe de la 
Lluna, santuari de Falgars i retorn a La Pobla. 
Fora de programa es va pujar al roe de la Mo 
reneta (1.612 m.) per l'aresta NE. En acabar.es 
va servir un bon diñar en el bosc del pare mu
nicipal. H¡ participaren 103 paredes. Per la 
SEAC hi prengueren part Anna M. Pallejá i 
Josep M. Torras. Dies 25 i 26 - Travessada 
Rocabruna-Mare de Déu del Mont - Dia 25: 
Rocabruna, Poma negra. Pie de Sant Mare. 
Sant Aniol d'Aigua, Coll Roig i Can Principi 
(pernoctació). Dia 26: Cim de Bassegoda, po
blé de Bassegoda, Llorona, Coll de Juncanat i 
Mare de Déu del Mont, per Francesc Deu i 
Pere Simón. 

III Cicle de Santuaris d'Utilitat Excursionista 
Dies 25, 26 i 27 — Es visita el santuari de Mare 
de Déu del Fau, Sant Joan de Carfconils i 
Termita da Sant Jordi, de la serra del mateix 
nom. La pernoctació fou a Sant Lloren? de la 
Muga. Jaume Torrens, Joan M. Lloret i Jaume 
Pineda. 

Escaladas 
Dia 4 - Escalada ais Plecs del L i tes (Sent 
Lloren?), per Jaume Sors i amics. Düe 18 -
Escalada a La Castellana de can Tonas, via 
normal, per Josep M. Torras i amics. Dia 25 -
Escalada al Cavall Bernat de Montserrat P» 
ceiebrar-hi que enguany s'acompleix el cm 
quantenari de la primera ascensió (27 octubre 
1935). a cárrec de Joan Nubtola i Josep M. 
Torras, la "Cordada Centenária" (114 anys). 
Escalada al Cavall Bernat de Sant Lloren? (el 
"Burret"), en solitari, per Josep M. Torras, a fi 
d'arrodonir aquest esdevenimen! Cal recordar 
que els dos "cavalls" es contemplen mutua 
ment. . . Dia 25 - Escalada al Pie del Martell. 
per la via "Cathedral Circus". (Castelldefels). 
per Joaquim Castany i Joan Masagué. 

Esquí 
Día 12 — Excursió amb esquís ais Tres Colls 
de Núria (Coll i Pie de Finestrelles, Coll d'Eina 
i Coll Bernat), per Josep Llinares i amics. Dia 
19 — Excursió amb esquís al Puigmal, per 
Miquel Estapé. 

http://acabar.es


Televisió 
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basar sede XXI 
els ofereix gran assortit 
d'objectes de regal: 
Rellotges, 
Joguines Electróniques, etc., 
com també aparells de 
música i venda 
d'electrodoméstics al detall. 
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