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  Novetats editorials
TexT: Joan escalé

Panorámicas  
del Pirineo Aragonés
Autor: Ignacio Ferrando
edita: Ábaco digital. Saragossa, 2009 • 203 pà-
gines

Hi ha llibres fets per a ser contemplats. És el cas 
de l’obra que ens ocupa, una col·lecció de 101 fo-
tografies panoràmiques en el seu sentit més es-
tricte. Les imatges són preses des de punts es-
tratègics que permeten captar amplitud i 
bellesa. Podríem titllar aquest llibre d’obra im-
pressionista perquè és gairebé tan important 
el moment de llum com el mateix objecte. S’hi 
han prioritzat les clarors de les albades i les pos-
tes, que a tots els que ens agrada la muntanya 
sabem que són els més màgics ja que la llum hi 
pren mil matisos de colors. Certament s’han sa-
but captar aquells moments fugissers de cla-
rors sorprenents que ens roben el cor i fan sen-
tir-nos paisatge amb ells. Aquest conjunt de 

Vall de Lord: Port del Comte
Montseny
escala: 1:25.000
edita: Alpina-Geoestel. Granollers, 2010

De l’editorial vallesana Alpina ens arriben du-
es novetats. La primera ens torna a posar a 
l’abast una zona desatesa des de feia anys per 
l’excursionisme: la vall de Lord. Aquest sector 
prepirinenc amaga una part baixa ben singu-
lar, on la roca calcària i els conglomerats do-
nen forma a altiplans molt ben retallats (Lord 
i Busa) i plecs eriçats (Bastets i Llengots), i una 
part alta que es gronxa entre un gegant ocre, 
plomat i pedregós (Port del Comte) i un de verd, 
gespat i arbrat (serra del Verd). Ens cal recór-
rer-los tots si volem conèixer la part més alti-
va del Solsonès.

El Montseny ens marca els batecs de l’Editorial 
Alpina. Fou un dels primers mapes que tragué 
fa més de 50 anys i ara arriba a la 20a edició 
avalada per qui deu conèixer més aquest mas-
sís, en Joan López. Ell és autor de les millors gui-
es de la muntanya d’ametistes; recordareu els 
2 volums del CEC-Editorial Montblanc-Martín 
1989-90 i altres de posteriors. El seu coneixe-
ment del país (resident a Campins), l’ús dels nous 
recursos tècnics GPS (menys habituals el 2002, 
l’edició anterior) i el bon treball de camp (ens 
parlen de 500 hores) faran d’aquesta nova edi-
ció la millor eina per als qui vulguin acostar-se 
per aquells verals sabent que tenen la millor ei-
na entre les seves mans.

fotografies ha aconseguit una bona cacera de 
tons roses, ataronjats, liles, blaus i morats que 
corprenen; moments únics de quietud, silenci i 
exaltació dels colors. Fred a la cara i aplaudi-
ments de la vista. Així com en la realitat les to-
nalitats transitòries entre la nit i el dia són fu-
gisseres, aquí han quedat fixades com en un 
encanteri. Es tracta d’una col·lecció de pòsters 
única en la bibliografia hispana, tot i que hi ha 
desequilibri entre les imatges hivernals i les d’al-
tres estacions. Tot ell molt ben cuidat: paper, for-
mat, maquetació. Llibre espectacular, impres-
cindible per als amants de la muntanya i la 
fotografia. 

Ribera d’ebre  
17 excursions en BTT
Autor: Pep Ulldemolins Marin
edita: Cossetània. Col.  Azimut Comarcal BTT 1. 
Valls, 2010 • 119 pàgines

Noguera. 17 excursions en BTT
Autors: David Sancho Cepero i David Guiu 
Oliver
edita: Cossetània. Col. Azimut Comarcal BTT 2. 
Valls, 2010 • 119 pàgines

S’ha de lloar la labor de Cossetània Edicions, 
amb la seva aportació imparable a l’excursio-
nisme a través de les col·leccions Petjades, Pi-
oners, Baix Empordà, Kroma, Manuals de mun-
tanya, Temps d’Aventura i Azimut; aquesta 
última és la més generosa i supera ja els 110 tí-
tols. L’editorial de Valls amplia ara el seu ventall 
amb l’estrena de dues col·leccions noves, “satèl-
lits” d’Azimut. Es tracta d’Azimut Comarcal “A 
peu” i d’Azimut Comarcal “BTT”.

De moment, aquestes dues primeres guies in-
corporen el color i una maquetació molt acura-
da que les fa ben atractives. Presenten unes in-
troduccions a la comarca concises i enriquidores. 
Ha coincidit que són dues comarques eminent-
ment agrícoles, fet que aportarà paisatges poc 
urbanitzats molt aptes per a la BTT. Disposen 
d’uns mapes esquemàtics que demanen una 
cartografia específica de suport. 

En el primer títol, el de la Noguera, els recorre-
guts no estan organitzats geogràficament, si-
nó per ordre de dificultat. Al final es proposa 
una volta a tota la comarca —la més extensa de 

Catalunya— distribuïda en 4 jornades. Són inte-
ressants i curiosos els advertiments que ens fan 
sobre el trànsit de motos i quads i la presència 
de caçadors. Els perfils que hi trobem són mas-
sa esquemàtics. El segon volum ens permetrà 
conèixer el muntanyam que guarda el pas del 
riu Ebre, eix vertebral de la comarca. Tot són ru-
tes circulars que, al mateix temps que ens faran 
conèixer les serres més altes, ens faran passar 
pels 17 pobles de la comarca.

En ambdós casos ens podrem fer una idea glo-
bal de les comarques atès que els itineraris res-
segueixen el territori d’una manera general. 
Totes dues ens recomanen la primavera o la 
tardor com a temps òptim per a fer els itinera-
ris descrits.

1. els Pirineus de cap a cap. Marta 
Viladot i Daniel Calleja. Cossetània 
(EXCURSIONISME)
2. Val d’Aran. Francisco Román. Desnivel. 
(ESQUÍ DE MUNTANYA)
3. Montseny. Esc. 1:25.000. Alpina-
Geoestel. (MAPES)
4. Raquetes pel Pallars Sobirà. Xavi 
Gros i Luisa Capilla. Desnivel. 
(EXCURSIONISME)
5. Corredores del Pirineo. Carançà, 
Núria, Ulldeter. Pako Sánchez. Desnivel 
(ALPINISME)
6. Muntanyes de Prades. Esc. 1:25.000. 
Piolet. (MAPES)
7. Vall de Lord. Esc. 1:25.000. Alpina-
Geoestel. (MAPES)
8. excursions per la ruta del tren dels 
llacs. Joan Ramon Segura. Pagès Editors. 
(EXCURSIONISME)
9. Mentre hi hagi llum. Edu Sallent. 
Desnivel. (NARRATIVA)
10. escalades al Ripollès. Xavi Buxó i 
Luis Alfonso. Supercrack. (ESCALADA)

eLS LLIBReS MÉS VeNUTS 
(febrer i març de 2010)

Relació elaborada a partir de les dades que han facilitat les 
llibreries Quera i Altaïr de Barcelona, Muntanya de llibres 
de Vic i Volttour de Lleida.
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● Meridiani Montagne
Aquesta revista italiana és una 
rellevant publicació de mun-
tanya, bimestral i de quiosc. 
El núm. 42 (gener 2010) cen-
tra els seus reportatges en 
el Gran Paradiso a l’hivern: 
història del Parc, fauna, 
folklore, alpinisme. Va 
acompanyada d’un bon 
mapa hivernal 1:30.000. 
Destacaríem, entre d’al-
tres, un article sobre les traces dels 
animals sobre la neu. Les entregues d’aques-
ta revista són monogràfics d’un massís o d’un 
parc. Podeu consultar-ne els números endar-
rerits a http//store.edidomus.it/store/.

● el Mundo de los Pirineos 
El núm. 74 (març-abril 2010) ens regala un mo-
nogràfic sobre el Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido: una delícia. Bons articles i 
excel·lents fotos d’aquest Parc —el massís cal-
cari més alt d’Europa— que no deixa mai de 
sorprendre’ns. Potser a alguns ens farà desco-
brir la vall d’Escuaín o ens animarà a dur a ter-
me La Gran Vuelta, un circuit de 7 jornades per 
recórrer el massís.

● desnivel
Destaquem dos reportatges del núm. 284 (fe-
brer 2010) que ens queden prop de casa. Per 
una banda, l’article “Vies blaves” tracta d’es-
calades montserratines de dificultat assequi-
ble reequipades amb parabolts blaus. El nos-
tre compatriota Joan Cerdà n’ha estat 
l’impulsor. Resultat, 9 vies ideals per a inicia-
ció i per a la 3a edat. Quin tremp aquests ve-
terans! D’altra part hi ha el treball “Esquí en el 
Pirineo Oriental”, sota el subtítol desorienta-
dor de “Travesías del sur del sur”. Haureu de 
saber-ne l’autor per a treure’n l’entrellat. Es 
tracta d’unes propostes per gaudir de l’esquí 
de muntanya al Conflent, a la Catalunya del 
Nord.

● grandes esPacios
Com que som en any sant, actualment moltes 
publicacions ens parlen del Camí de Sant Jau-
me. Els números 152 i 153 (febrer i març de 
2010) són monogràfics sobre la temàtica. El 
primer, més generalista, pretén donar-nos les 
claus per a gaudir-ne de valent: equip, albergs, 
calçat, entrenament. El segon se centra en el 
Camí Francès. 120 planes entre tots dos per a 
seduir nous o vells pelegrins. Amb la bona tor-
na d’incloure en cada número la revista-suple-
ment Outdoor, que ja supera la trentena de  
números.

Quiosc

● escalada en Navarra. Carlos Veláz-
quez. Sua.
● Freeride Madrid. Descensos en Gua-
darrama. Enrique Ribas i Luis Pantoja. 
Desnivel.
● el Camino de Santiago en bici. Di-
versos Autors. Sua.
● Llegendes de la muntanya de Mont-
serrat. Oriol Vergés. Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat.
● Carros de Foc. Por las montañas en-
cantadas de Aigüestortes y Sant Mau-
rici. Víctor Luengo. Editorial Milenio.

ALTReS NOVeTATS

A peu per l’Alta Garrotxa
Autor: Nil Jaile i Casademont
edita: Cossetània. Col.  Azimut 110. Valls, 2010 
• 188 pàgines

El moviment escolta que tant ha fet per esten-
dre l’excursionisme a casa nostra ens aporta 
encara un nou fruit dels seus deixebles: aquest 
treball sobre l’Alta Garrotxa premiat en el IX Pre-
mi Vèrtex. De les mans de Nil Jaile amb la col-
laboració del seu germà ens arriba el retrat 
d’aquest retall de Pirineu tan estimat per l’ex-
cursionisme gironí, però encara poc fressat pel 
conjunt dels nostres afeccionats. Hi trobarem 
unes bones introduccions que pouen en l’excur-
sionisme clàssic, aquell que s’interessa pels as-
pectes culturals i naturals i no només pels es-
portius; certament la millor manera de gaudir 
d’una forma global de la muntanya. Ens aporta 
nous itineraris a part de recollir-ne altres de més 
clàssics. La bibliografia sobre l’Alta Garrotxa no 
és fàcil de trobar ja que està exhaurida o molt 
localitzada en les comarques properes. Aquest 
llibre ens ajudarà a acostar-nos-hi de nou o a 
sorprendre positivament els que no coneixen 
aquesta terra. Tota ella plena de contrastos que 
la fan feréstega i alhora bellament esquitxada 
d’ermites romàniques que la humanitzen.

Corredores del Pirineo 
Carançà, Núria, Ulldeter
Autor: Francesc Sánchez i Panadès
edita: Desnivel. Madrid, 2010 • 221 pàgines

A en Francesc Sánchez no sé si li haurem de 
dir Pako Crestas (com li agrada que l’anome-
nin) o Pako Corredors, ja que el seu 10è treball 
bibliogràfic reforça la balança de les seves pu-
blicacions vers aquesta disciplina alpinística. 
Bromes a part, hem de destacar aquesta valu-
osa recopilació de canals de neu al Ripollès i al 
Conflent que podem qualificar d’exhaustiva. 
Llibre molt ben presentat, de mida manejable 
i contingut molt homogeni. Impagable el recull 

de fotografies il·lustradores dels diferents ves-
sants (42) que acullen els 164 corredors des-
crits! Obra decisiva d’aquesta especialitat. 

els Pirineus de cap a cap
Autors: Marta Viladot Santaló (text) i Daniel 
Calleja Cadierno (fotografies)
edita: Cossetània. Col. Kroma. Valls, 2010 • 119 
pàgines

Aquest llibre de gran format fa de bon llegir. 
Està redactat amb sensibilitat i és de lectura 
fàcil, clara i agradable. S’hi descriuen les eta-
pes amb què els autors han fet el GR-11 i inclou 
l’ascens a quatre gegants: pica d’Estats, Ane-
to, Posets i Mont Perdut. L’acompanyament fo-
togràfic té un nivell general molt bo, tot i que 
alguna de les fotos a tota pàgina s’escapa de 
la nitidesa desitjada. Com a novetat, ens ofe-
reix la descripció del GR d’est a oest i ens en 
donen raons ben pràctiques: tindrem el sol 
d’esquenes al matí, no ens cremarà la cara i, si 
hem penjat la bugada del dia anterior a la mot-
xilla, se’ns eixugarà més fàcilment. Cal aclarir 
que no és ben bé una guia per a fer el GR i s’ha 
de complementar amb una cartografia i una 
descripció més minuciosa. Aquesta obra tras-
pua una experiència viscuda i un escampall de 
cultura excursionista a través de l’explicació 
dels topònims i de la història dels llocs per on 
es passa. Llibre recomanat per a tots els piri-
neistes i especialment per a aquells que som-
nien a fer el GR-11. I als qui ja l’hagin fet, segur 
que aquesta lectura els concedirà l’oportuni-
tat de reviure l’esperit de la travessa. 


