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Quiosc

Guía de escalada en hielo en los
valles de Bielsa

Autor: Iñaki Cabo

Edita: Ayuntamiento de la Villa de Bielsa. Bielsa, 2005 

158 pàgines

Raquetas por el Pirineo Central y
Occidental

Autors: Javier Fernández i Gabriel Dawid

Edita: Desnivel. Madrid, 2006 • 141 pàgines

Ara que som en temporada hivernal, són oportunes aquestes
dues obres que proposen dues maneres ben diferents
d’acostar-se a la neu i al gel. La primera és una completa
guia d’escalada en gel a les valls de Bielsa. Un bon
especialista recull quasi totes les possibilitats de gel a la
zona, sobretot a les boques N i S del túnel, però també a les
properes valls de Barrosa, Liena, Trigonier, Ordizeto,
Chisagüés, Pineta i Sierra Marqués. Són més de 120
itineraris, de dificultats variables i a cops de condicions
esquives. La guia ubica perfectament els diversos sectors

i dóna la ressenya detallada de cada cascada o formació. L’altra obra
és una guia per fer raquetes al Pirineu central i occidental, i per acostar-se des d’una
perspectiva ben diferent a l’hivern pirinenc, en un moment de clara expansió d’aquest
esport d’hivern. Són 25 itineraris, des del pic d’Ori al Perdut -alguns de llargs, per a
excursionistes mitjanament entrenats-, a llocs emblemàtics que sota el mantell hivernal
prenen una nova fesomia. Les descripcions són suficients, encara que sintètiques i un pèl
generals, i van acompanyades de les dades pràctiques necessàries.

La darrera tardor ha portat als quioscos
i llibreries dues noves capçaleres
relacionades amb la muntanya. La
primera és CCaaddíí  PPeeddrraaffoorrccaa, publicació
semestral que vol aplegar el batre i la
vida del Berguedà, Cerdanya i Alt Urgell,
les tres comarques que s’estenen a
redós de la muntanya del Pedraforca i
de la serra del Cadí. La revista es
proposa deixar el testimoni gràfic i
escrit de la gent i de les formes de viure
en aquestes contrades. En el primer
número recull una àmplia i sucosa
entrevista a mossèn Ballarín des de
Gósol i una petita monografia de vells
oficis que s’han perdut o són
testimonials. Amb una redacció
d’articles molt treballada, sembla un
projecte sòlid i solvent. La segona es diu
NNaattuurraa  ii  aavveennttuurraa, i es presenta com
una revista gratuïta de muntanya per
Catalunya i Andorra. En el seu núm. 1
barreja articles d’escalada, vies
ferrades, tècnica, material, descens de
barrancs i, sorprenentment, de 4x4. Té
42 planes i és tota en color. Finalment,
en aquesta temporada d’hivern hem de
consignar el núm. 10 de la revista RRaannddoo
PPyyrréénnééeess, dedicada monogràficament a
les raquetes, un esport d’hivern i de
muntanya cada dia amb més adeptes i
practicants, amb apartats de tècnica,
material i un bon recull de ressenyes
d’arreu del Pirineu.

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 
(nov.-des. 2006)

11..  EEssccaallaaddeess  aall  RRiippoollllèèss.. . Luis Alfonso i Xavier Buxó. Supercrack (ESCALADA)
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44..  AAnnddaannddoo  llaa  vviiddaa.. Pati Blasco. Desnivel (NARRATIVA)
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55..  EEll  PPoorrtt.. Esc. 1:30.000. Piolet (MAPES)

Relació elaborada a partir de les dades facilitades per les llibreries Muntanya de llibres de Vic, i Quera i La Pleta
de Barcelona.

Escalades al Ripollès
Autors: Luis Alfonso i Xavier Buxó

Edita: Edicions Supercrack. 2006 • 250 pàgines

Sadernes
Autor: Jordi Cruz

Edita: Autoedició. Girona, 2006 • 100 pàgines

Coincideixen en el temps l’aparició de dues guies
d’escalada a les comarques gironines de notable
interès. Finalment es publica l’esperada guia
d’escalades de la comarca del Ripollès, que recull
a bastament les possibilitats d’escalada en roca a
la comarca. A banda de l’emblemàtica escola
d’esportiva de Montgrony, de gran fama, s’hi
apleguen també la resta d’escoles i sectors com el
coll de Merolla, Gombrèn, la Pardinella, el clot de
l’Espasa, Corones, vall de Ribes, el Baell, la dent
de Rossell, Coma de Vaca, Ogassa i Ull de Ter. Són

centenars de vies, la majoria esportives, encara que també algunes de clàssiques,
amb les dades necessàries i els equipaments aconsellables, amb l’estil habitual d’aquesta
editorial. I d’una comarca extensa a una petita escola, Sadernes, a l’Alta Garrotxa. Una nova
guia actualitzada i posada al dia per recollir les novetats d’aquesta zona ben viva. En forma
de topo, s’actualitzen  tots els sectors, majoritàriament d’escalada esportiva, i s’hi inclouen
també les vies llargues dels cingles de Gitarriu.
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