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Raid des
Merveilles,
esquiar prop de mar
A tocar dels gegants del Caucas: la travessa d’Svanetia | Salt al passat
Associació Muntanya Viva

Eric Herbolzheimer, Albert Bofill, Tomás Cano, Àngel Joaniquet (fill i pare) al nou trampolí de La Molina

Salt al passat
Text i fotografies de Carles Udina i Cobo
Explicar alguns dels fets més destacables que s’han amagat durant molts anys sobre la
història de l’esquí és la voluntat d’aquest i altres articles que properament aniré desgranant
a la revista Excursionisme. La idea d’aquest article sorgeix després de veure el programa de
televisió “Informe Robinson: Salto al pasado” que es va emetre fa just un any i que encara
avui es pot trobar a Youtube.

C

omenço pel que van ser uns anys
extraordinaris de l’esquí a Catalunya i a tot l’Estat, estretament
vinculats a la Unió Excursionista de Catalunya. Sense la UEC segurament ni tan
sols hi hauria una història i encara menys
els “magnífics” protagonistes que en van
formar-ne part.
Parlo dels Àngel Joaniquet, el pare (†) i
el seu fill, en Fèlix Rodríguez, l’Eric Herbolzheimer, en Tomàs Aymat, el Tomàs
Cano, tots ells campions de Catalunya en
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diversos anys. I el millor saltador català i
de l’Estat, Bernat Solà.
És encomiable que un pare vulgui transmetre les seves aficions a un fill. No és
infreqüent casos de campions que són
fills de campions, però tampoc és el més
habitual. Els problemes comencen quan
un pare ho fa forçant explícita o implícitament al fill per la seva òbvia superioritat
paternal. Recordo bé aquells anys en què
per la guerra o la postguerra, molts pares
projectaven la seva frustració de no haver

pogut esquiar o competir, forçant els seus
fills a fer-ho. I el drama apareix quan la
competició acaba restringida a sagues familiars, i encara pitjor, als responsables
de les institucions esportives. A això se
li diu sectarisme. És dramàtic per a una
Federació esportiva el fet que un Campió
d’Espanya ho pugui ser només perquè era
l’únic participant.
Per tot plegat, no deixa de ser significatiu
que el millor saltador català, i també de
l’Estat, en Bernat Solà, no fos un d’aquests
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“fills” programats. I fos, a més, membre d’un club, la UEC, que
mai va estar obsessionat per la competició, sinó que per una
pràctica més aviat social i popular, característica d’admirar
d’aquest club. Empatitzo amb ell potser perquè jo tampoc tenia
pares esquiadors però vaig ser el referent dels 70’ en l’esquí fons.
Tampoc tenia pares esquiadors el que també ha estat el fondista
més guardonat de tots els temps, en Josep Giró, a qui vaig aconseguir posar-li els esquís als peus l’any 1972 amb notable reticència dels seus pares.
A la UEC, amb el seu xalet a La Molina, els salts eren una pràctica habitual. Un entorn fèrtil i obert on un dia va poder arrelar en
Bernat. Havia nascut el 1965 a Mataró (Maresme), i amb 8 anyets
la seva mare Teresa el va animar a saltar. I ho va fer competint al
llarg de 19 anys amb un palmarès envejable. És rècord absolut a
l’estat espanyol amb 141 m a la pista de vol de Kulm Mittendorf
(1986); va participar als JJOO de Sarajevo 1984 i Calgary 1988,
diversos anys al torneig dels “4 trampolins”, proves de la Copa
del món, un triomf a la “Copa del Rey” de la Molina dins la Copa
d’Europa (1984) essent desè de la general, Campió d’Espanya
(1980 i 1981), etc.
Però el més important van ser els quatre anys següents. I doncs?
Perquè veient el declivi i la falta de continuïtat per la dinàmica
federativa en Bernat va fer el que s’hauria d’haver fet d’inici. Recorrent pacientment els col·legis de la Cerdanya, tal com s’havia
fet a l’Alt Urgell anys abans amb el fons, va començar a entusiasmar els joves, i en pocs anys alguns ja eren veritables promeses
amb una tècnica envejable, fins que absurdament la FEE (llavors
RFEDI) va suprimir l’activitat dels salts per suposats motius econòmics, tot i que representava la xocolata del lloro del pressupost

En Bernat Solà als Campionats del món de vol del 1985
a Planica (Eslovenia)

federatiu. Ni tan sols el President Segismundo Fraile, va tenir la
decència de comunicar-ho, i li van fer fer al nou responsable de
luges, Agustín Bou!
No m’estenc perquè no pretenc fer d’historiador que simplement
compila escrits d’altres, o que fins i tot investiga en arxius. Hi ha
el llibre “En un salto” de l’Àngel Joaniquet (fill); avui es poden
trobar molts articles a Internet. Com explico, ja que encara soc
a temps, el que em mou és poder escriure sobre el que no es coneix, i què a més vaig viure en primera persona.

En Bernat Solà en la pista de Planica-Maribor el 1986,
Tourne dels tres països (Villach, Àustria; Tarvisio, Italia;
Maribor Eslovenia)
En Bernat “volant” a Oberstdorf el desembre de 1987, primera
prova dels “4 trampolins”

23

Salt al passat
La història desconeguda, i
trista, dels salts d’esquí
És prou conegut allò de conèixer la història per no repetir els errors. La història no
interessa per la successió de fets i dates,
fotografies curioses i classificacions, és a
dir, la seva perspectiva cronològica, sinó
que per les raons socials i individuals dels
líders/ protagonistes que van propiciar els
fets.
Dos fets luctuosos m’ajuden i propicien,
en part, la meva argumentació. La recent
mort de Blanca Fernández Ochoa i la de
Josep Giró, que em resulta molt més pròxima i ha passat desapercebuda. El 10 de
gener passat es va suïcidar a Andorra, país
en el qual no deixava de ser un immigrant
per molt petit i proper que sigui a Catalunya. Un fet incomprensible, llevat que es
coneguin les pèrfides circumstàncies del
seu entorn que, suposadament, tant l’admirava.
En Jordi Figueras i Anmella era un dels
històrics de La Molina, com tota la seva
família. Era arquitecte (Nau Ivanow, a
la Sagrera; etc.), pel que va promoure un
projecte de pista de salts de 60 metres per
poder substituir l’històric de fusta on va
saltar el Sigmund Ruud l’any 1934. Recordo la maqueta que es va fer, orgullosament
guardada en una vitrina de vidre del CEC,
que moltes vegades vaig poder admirar.
Arran de l’entusiasme que van generar els
històrics Campionats d’Espanya de fons
del 1971, durant la tardor del mateix any

L’estructura de la rampa d’acceleració del vell trampolí de La Molina els anys 60’. Fotògraf desconegut. Cortesia de Bernat SOLÀ. Al fons, l’Observatori

vaig aconseguir recursos de l’Ajuntament
de Montferrer-Castellbò per fer la pista de
salts de 25 metres de Sant Joan de l’Erm.
Tot just la vàrem acabar l’11 d’octubre, i
dues setmanes més tard la neu va començar a cobrir-la. Nosaltres saltàvem quan
podien perquè amb la promoció escolar
del passeig i del fons no donàvem a l’abast.
Només ja ben fosc i abans de sopar, dis-

posàvem d’una estona per trepitjar-lo i
saltar. Era una sensació que no oblidaré
mai, perquè posàvem un fanal de butà al
trampolí (ara se li ha de dir “taula”) i un
altra al final de la pista per a frenar abans
d’impactar amb l’arbre que es pot veure al
final: allò era absolutament increïble... I a
més, per manca de temps, jo sovint saltava! amb els esquís de fons! Tot al contrari, en Josep, el responsable dels salts de la
Federació Catalana d’Esquí (FCE) mai va
fer acte de presència a Sant Joan, ni es va
interessar per promocionar els salts entre
els escolars, tal com s’estava fent amb èxit
amb el passeig i el fons.
L’interès d’en Josep, que comerciava amb
ferros, era construir una rampa metàl·lica,
inadequada i lletja que no permetia salts
més llargs que els d’una simple cunya.
Mentre en aquell hivern 1971/ 72 ja se
saltava a Sant Joan, sobre La Molina trobo
un informe que deia:
“El Comitè de salts [de la FCE] programa
diverses activitats en la rampa d’acceleració esmentada, produint-se diversos
accidents per no estar construïdes les
altres parts de la pista de salts i per tant
es queia en un lloc massa pla.”

Els treballadors celebrant la conclusió de la pista de salts de Sant Joan de l’Erm, l’11
d’octubre del 1971

24

En Josep tampoc era gaire expert en la
modalitat, imposant una tècnica que com
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Composició de les
fotos que he trobat,
del nyap que vaig
haver de fer la
tardor del 1972

explicava anys després l’Àngel Joaniquet
(fill) al seu llibre En un salto:
“...nos enseñó a saltar con porte militar,
... totalmente anti-aerodinámico, muy
a su estilo y esto era lo que por ende
los jueces españoles puntuavan”. “Y en
trampolines más grandes que el nuestro,
nuestra forma de saltar, tan española, nos
acarreó más de un disgusto, y sobre todo
!alguna buena torta!”.
Per això, l’octubre de 1972, en Joaquim
(Quim) Bofill, President de la Federació

Catalana d’Esquí (FCE), preocupat pel desorbitat cost de més de 600.000 pessetes
que portava gastades en Josep i per la vergonya de l’esmentat contrast amb la pista
de Sant Joan, em va demanar “ajut” per
esmenar-li el problema de La Molina. Vaig
accedir a contracor només per la meva
amistat amb ell. Amb en Manuel Unzeta
vàrem haver de començar fent uns plànols
per intentar formalitzar una pista de salts
de 35 metres adaptada a la rampa, doncs
mai s’havia fet cap projecte. Fou com començar la casa per la teulada. I a la tardor
del 1972, amb un constructor d’Alp vaig

Antoni Torcal, com no, captant un salt dels Campionats de Catalunya de combinada nòrdica
a Sant Joan de l’Erm, el febrer de 1977

començar a fer-li excavar tot el que la roca
ens va permetre sense utilitzar dinamita,
perquè tampoc hi havia permís per fer res!
En només tres dies de treballs i un cost
menyspreable es va poder completar una
pista on saltar uns quants metres, no caure de cul i poder frenar en una pronunciada i, inevitablement, lletja contrapendent,
com es veu a la foto. També s’advertia que
calia endarrerir 5 metres la sortida/ taula
i prolongar 3 metres la rampa, el que no
es va fer fins que posteriorment també ho
va ratificar el 1976 Lado Gorisek. Més endavant, a primers dels 80’s, es va posar el
recobriment per utilitzar-la sense neu. Se
li diu el “Trampolí d’en Serra”; la historia
s’acostuma a escriure segons convé. Però
potser millor que no se’m relacioni, perquè sempre m’he penedit d’haver participat en aquell nyap.
Tot i el menyspreu de la FCE, el 1977 varem voler organitzar uns Campionats de
Catalunya de Combinada nòrdica a Sant
Joan perquè no ens recordàvem d’alguna
altre combinada seriosa anterior. A l’haver de preparar la pista de salts, la pista de
fons i la organització, ni se’m podia acudir
participar-hi, però qui ho va fer va ser un
vailet, en Bernat Solà de la UEC, guanyant
el títol d’infantils, el primer de la seva carrera. El Campionat absolut va ser pel Lluís
Torcal. De res va servir l’esforç, tots van
ser “saltos del pasado”, degut a les enveges i la inhibició federativa, a diferència
de l’espectacular desenvolupament de les
modalitats turística de passeig i competitiva del fons que va propiciar Sant Joan de
l’Erm a tota Catalunya.
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Salt al passat
Animats per la combinada, l’estiu del
1977, amb el Feliu Funollet i altres voluntaris havíem començat una canalització
d’aigua per a innivar artificialment la
pista, però el CEC no es va poder fer càrrec del canó-compressor perquè ja havia
assumit 800.000 pessetes per construir
una eruga que vaig dissenyar pel manteniment de les pistes d’esquí. Encara deuen
ser les canonades a manera d’arqueologia
esportiva. El somni del Josep Maria Guilera d’implantar la neu artificial encara
va haver d’esperar uns anys fins incorporar-la al projecte que se’m va encarregar
de modernització de Núria.
En contrast amb lo anterior, la Federación Española de Esquí (FEE) també es
va desentendre cínicament de qualsevol
subvenció:
“...por no haverse construido el perfil
del mencionado trampolín según plano
que confeccionó el tècnico yugoslavo
Dr. Ing. Lado Gorisek, cuando estuvo
en España...”. (Memoria de la Asamblea
nacional. Madrid julio 1978)
Cínicament perquè el que no es diu és que
el Gorisek no havia vingut fins al 1976, i
a demanda del Quim, però la construcció
de la pista, com s’ha vist, s’havia fet 5 anys
abans! també la subvenció s’havia demanat molt anteriorment.
També vaig poder fer aportacions a nivell
competitiu, conquerint els Campionats de
Catalunya de combinada nòrdica de Súper Molina el 1979, quan ja m’havia anat
desvinculant de l’esquí i disposava de més
temps.
L’anècdota va ser que en aquella temporada la FEE havia decretat l’obligació de
pertànyer a un club federat per poder
competir. Jo sempre ho havia fet pel CEC,
però al considerar que era un atemptat a
la lliure pràctica de l’esport, aquell any
em vaig treure la llicència de corredor a
la FCE expressament com a independent.
Quan les classificacions van arribar a la
FEE, aquesta va decretar la meva desqualificació com a Campió de Catalunya.
Però la Copa, que era força gran, no me
la van poder treure. Molts anys després,
vaig voler celebrar els 25 anys del meu primer títol de Campió de Catalunya de fons
del 1968, participant de nou en els 15 km
absoluts que es van fer a Tuixent, i encara
vaig quedar el desè! però també vaig ser
esborrat a l’arribar la classificació a la FEE
perquè seguia vigent la censura.
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Una altra foto de l’Antoni Torcal, que em va fer saltant a la Combinada nòrdica dels
Campionats de Catalunya de La Molina, el 1979

Amb la meva intervenció el 1972 a la pista de salts de la Molina, vaig pensar que
60 metres per a una nova pista de salts ja
era poc, perquè els anys 70’s les mides ja
s’havien anat als 70 i 90 metres. Vaig veure que desplaçant el projecte inicial d’en
Jordi Figueras cap a ponent, al peu i al vell
mig de la Muntanya Sagrada, el seu pendent s’ajustava exactament al que requeria una pista de salts, el que evitava fer les
costoses torres per a les “rampes” d’acceleració. Així podien fer-se integradament
un ventall de pistes convergents de 50, de
70 i de 90 metres sense gairebé cost. Una
progressió adequada a la de 35, i sobretot
gens perillosa. La recepció era tan llarga
com calgués, en el Pla Agre, a tocar d’on
avui hi ha una de les basses d’aigua per a
la neu artificial, i encara millor, totalment
protegides del vent i a la zona obaga. Una
escola i un estadi de salts, immillorable.

En Bernat Solà als Campionats del món de
salts del 1985 a Seefeld (Àustria)
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Una mica acollonit per la meva joventut, li
vaig proposar al Jordi el canvi. La seva reacció va ser modèlica donant-me tot el seu
suport. Així, en Jordi i jo ho vàrem proposar formalment a la FCE el maig del 1976
perquè, recollint la torxa del projecte pendent del CEC, la FCE promogués el nou
emplaçament i la seva econòmica construcció, amb els sobrats recursos de la
FEE. S’adjuntava un pressupost que havia
gestionat amb un dels contractistes amb
que havia fet l’Aeroport de la Seu d’Urgell
(Enric Vidal), de 4.000.000 pessetes pels
de 50 i 70 metres. Va ser aprovat en Junta i
ratificat pel seu President Quim Bofill.
Però amb l’escàndol del nyap de la pista
de 35 metres, el 1976 van aparèixer nous
aires al Comitè de salts de la Federació. En
Jordi no havia tingut una infància gens fàcil a nivell afectiu i a més amb una salut
delicada, però d’adult els diners sortosament no li faltaven. En el seu cas, va ser
ell mateix qui va voler ser el protagonista,
no saltant perquè ja no tenia l’edat, sinó
promovent desinteressadament els salts,
però malauradament d’una manera personalista i excloïdora, alhora que també
intentant arrossegar els seus fills.
En Jordi era amic de l’Ignacio, un arquitecte fill d’una altra família coneguda de
la Molina, amb casa a coll Siser. Ell també volia el seu protagonisme en els salts,
liderant la construcció de la nova pista, i
a part també, de voler fer saltar als seus
fills. Però conjuntament amb el gerent de
Nueva Molina, Rosell, tenien altres intencions i era situar la pista al costat del
telecadira amb l’absurda justificació què
“la gente vería los saltos i se animaría a
saltar”, com si els adults fossin a qui se’l
ha de promoure. Com sempre, els motius
eren immobiliaris, la pista havia de ser
reclam pels immobles que es construïssin
més a baix.
L’estiu del 1976 es va fer una trobada a La
Molina amb el Vicepresident de la FEE
Josep Bofill, l’expert Lado Gorisek, i l’arquitecte d’Alp, Bonet, però sense convocar-me a mi ni a en Jordi Figueras, perquè
els ja esmentats Jordi, Ignacio i el Rosell
els van portar, no a l’emplaçament acordat
de la Muntanya Sagrada, sinó al lloc per
ells proposat del telecadira. Com el lloc
era del tot inadequat, el primer pressupost ja va ser de 12.000.000 pessetes i per
una sola pista de 60 metres. Ignoro quan
va costar finalment al fer-se de 70 metres.
Va ser inaugurat el 1979.
Però el pitjor, era la seva menor protecció

Emplaçament de les pistes de 50, 70 i 90 metres al peu de la Muntanya sagrada. La base
topogràfica, una de les primeres restitucions de fotos aèries que es van fer, me la va facilitar
en J. M. Puchades del Servei cartogràfic de la Diputació de Barcelona. C. Udina Maig 1976

del torb. Així, un saltador, l’Albert, precisament fill del esmentat Vicepresident de
la FEE, el 18 de gener del 1981 va saltar,
i entre la seva inexperiència per passar
d’una pista de 35 metres a una altra del
doble, més l’aire del torb, en caure malament es va quedar-se paraplègic. Un altra,
Rogelio, també es va trencar el fèmur que
li va reconstruir l’estimat Josep Maria
“Pitu” Figueras, germà del Jordi arquitecte. Tot allò va suposar l’inici de l’agonia
de la costosa pista, que es va morir absurdament a primers del 1996. Es deixa al
lector reflexionar sobre quins van ser els
responsables de tants accidents com de la
posterior mort de la pista.
Recordo molt bé, que parlant del de Sant
Joan, tot i que finalment s’havia aconseguit ressuscitar la combinada nòrdica
amb els Campionats de Catalunya de 1977
ja esmentats, en Jordi de la Federació em
va dir taxativament “oblidat de cap ajuda federativa a Sant Joan fins que jo hagi
pogut fer el ‘meu’ trampolí a la Molina”.

S’entén doncs la denegació de l’Assemblea
de la FEE del juliol del 1978.
El Jordi no va poder gaudir gaire del seu
trampolí perquè malauradament va morir
el 1981. A La Molina hi ha una inscripció
que diu “El temps passa, però la llavor resta”. Malauradament, les llavors, per a que
germinin, necessiten terra fèrtil, no ho
poden fer en un desert. En molts números
anteriors d’aquesta revista he parlat insistentment de la planificació territorial,
el lector entendrà amb tot això que no és
una simple dèria meva sinó quelcom bàsic
pel desenvolupament social i polític, però
malauradament ignorat. Com també està
igualment ignorada la planificació esportiva, de la que caldria seguir aprofundint
per entendre el precari estat de l’esquí
de competició actual. És una incoherència pensar en uns JJOO d’hivern sense
començar per endreçar i replantejar els
nostres esports d’hivern i les seves institucions. Per què no ens inspirem i repetim
l’estratègia dels JJOO de Barcelona 92?
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ARTICLES DE LES REVISTES "MUNTANYA" I "EXCURSIONISME"
A part dels articles sobre el territori que ja figuren a la pestanya "Planificació territorial" de la
Web https://www.sistemaconceptual.org/planificacio-territorial/, meus i/o d'altres experts que
s'esmenten, s'adjunta aquí una relació dels que he anat publicant a revistes com "Muntanya" o
"Excursionisme", des de fa 50 anys, amb l'enllaç d'accés i un breu resum per a saber els que
puguin ser d'interès del lector.
"La Neu al Pirineu. Sant Joan de l'Erm i l'esquí nòrdic"
"Programa de curses. Hivern 69-70". Club d'Esquí de Catalunya del CEC. 1969 novembre
Resum dels estudis d'innivació i dades recopilades. Presentació de l'estació d'esquí nòrdic de
Sant Joan de l'Erm.
https://www.cat21.cat/ProgramadeCurses69-70.pdf

"Els campionats d'Espanya d'esquí nòrdic a Sant Joan de l'Erm"
"Muntanya" 654 1971 abril
Informe de l'esdeveniment.
https://www.cat21.cat/Muntanya654Abril1971.pdf

"Un altra concepte d'estació d'esquí"
"Muntanya" 658 1971 desembre
Proposta d'un nou model d'estacions d'esquí, en la modalitat tradicional-original de l'esquí
nòrdic, el que va donar pas a les estacions existents actualment.
http://www.cat21.cat/Muntanya658Desembre1971.pdf

"Sant Joan de l'Erm en el Centenari del Centre Excursionista de Catalunya: set anys de
perspectiva"
"Muntanya" 679 1975 juny, 18 pàgines 384 a 401
Historia de l'inici (1968-04-16) i dels primers anys de l'estació d'esquí nòrdic de Sant Joan de
l'Erm i el ressorgiment de l'esquí nòrdic. Amb una "Editorial" molt crua, motivada per les
accions de desprestigi del CEC que van induir responsables franquistes de la comarca amb la
col·laboració d'altres institucions.
https://www.cat21.cat/Muntanya679Juny1975.pdf

"Informe sobre les possibilitats climatològiques i infraestructurals de la Cerdanya com
escenari d'uns JJOO d'hivern"
"Muntanya" 694 1977 desembre
Proposta d'uns JJOO per l'any 1978, que l'any 1976 va permetre a J. A. SAMARANCH accedir a
la Vice-Presidència del COI. Proposta que, per estructurar els JJOO d'estiu de 1992 anys més
tard, s'anomenaria "Model Barcelona", aplicat igualment als JJOO de London 2012.
https://www.cat21.cat/Muntanya694Desembre1977JJOO.pdf

El ferrocarril de la Vall Fosca i de Boí
Proposta d'un ferrocarril de muntanya des de la Poble de Segur al Pont de Suert, prolongació de
la xarxa de ferrocarrils existents (i pel mateix connectable al previsible futur AVE) que
recorreria la Vall Fosca, el Parc nacional d'Aigües Tortes i la Vall de Boí, així com més de 60
pobles pirinencs per a evitar la seva desertització. Faria accessibles els nombrosos recursos
naturals, turístics, de muntanya i esquí, evitant les especulacions urbanístiques (com la de la
d'Espui, etc.).
"El ferrocarril de la Vall Fosca i de Boí, 1 Preservació de l’alta muntanya amb la
planificació territorial i infraestructures"
"Muntanya" 851 2004 febrer
Concepte de Planificació territorial. Visió general del trajecte. Vall Fosca fins l'Estany Gento.
https://www.cat21.cat/Muntanya851FFCCVallFosca.pdf

"El ferrocarril de la Vall Fosca i de Boí, 2 Preservació de l'alta muntanya amb
planificació i infraestructures públiques"
"Muntanya" 852 2004 abril
Llessui. Super Espot. Filia i Rus (Vall Fosca)
https://www.cat21.cat/Muntanya852FFCCVallFosca.pdf

"El ferrocarril de la Vall Fosca i de Boí, 3 Un rosari de recursos turístics ignorats o
mal entesos a la vall de Boí"
"Muntanya" 853 2004 juny
Boí-Taüll-Resort. Moró. Pessó. Parc nacional d'Aigües Tortes
https://www.cat21.cat/Muntanya853FFCCVallFosca.pdf

"El ferrocarril de la Vall Fosca i de Boí (i 4)"
"Muntanya" 854 2004 agost
Relacions i impactes del ferrocarril. Complement de la "Cornisa èuskara".
https://www.cat21.cat/Muntanya854FFCCVallFosca8MB.pdf (Mitjana resolució)
https://www.cat21.cat/Muntanya854FFCCVallFosca16MB.pdf (Alta resolució)
"Cabrera, una alternativa al túnel de Bracons"
"Muntanya" 852 2004 abril
Proposta sota Cabrera i el riu Brugent, alternativa a la del Túnel de Bracons entre Girona i Vic,
que evitava els nombrosos problemes plantejats, era més econòmica i també evitava el costos
("Peatge a l'ombra") i impactant desdoblament de l'Eix transversal de carretera.
https://www.cat21.cat/Muntanya852Bracons.pdf

Veure també "La "Y" basca versus la "O" catalana":
https://www.cat21.cat/Y-Basca.pdf

"30 anys de la modernització de Núria i de l’esquí alpí català"
"Excursionisme" 369 2012 juliol agost
El projecte de modernització de Núria i recuperació del Cremallera, els anys 1980/ 81.
https://www.cat21.cat/Excursionisme369Nuria.pdf

Veure també l'origen real de la "Deixa de l'avi Florenci (PUJOL)", confessada el juliol del 2014,
que en aquell moment de l'article (2012) encara no era creïble d'explicar: "La planificació de
les nostres muntanyes" ("Excursionisme" 403 2018 març abril)
https://www.cat21.cat/Excursionisme403PlanificacioNuriaBoi7MB.pdf

"La innivació a Catalunya i els seus efectes a les glaceres"
"Excursionisme" 370 2012 setembre octubre
Únics estudis d'innivació fets als Pirineus des de mitjans dels 60', recopilant dades
sistemàtiques des dels 50'. Em van permetre introduir la neu artificial a Catalunya (Núria i la
Molina) i indirectament a la resta de l'Estat i Andorra. Avui permeten constatar els efectes del
canvi climàtic en la innivació i preveure la fi de les glaceres als Pirineus abans de la meitat del
segle XIX.
https://www.cat21.cat/Excursionisme370Innivacio.pdf

"La ruta dels 7 masos"
"Excursionisme" 382 2014 setembre octubre
Ruta per a córrer (1 hora) o caminar (dues a tres hores) pel Bages, als entorns d'Artés, amb
molt bones perspectives sobre Montserrat, Montcau, Pirineus, ...
https://www.cat21.cat/Excursionisme382Artes7Masos.pdf

Un camí reiteradament històric (neolític, ..., medieval, ..., Guerra civil)
Un camí històric a la Vall de Castellbó i Sant Joan de l'Erm de reiterada importància des del
neolític fins a la Guerra civil.
"El camí preromà de l’Alt Urgell al Pallars, per Sant Joan de l’Erm"
"Excursionisme" 372 2013 gener febrer
Descoberta de l'origen pre-romà d'un històric camí a la Vall de Castellbò (abandonat des del
1950, que tallant pins vaig recuperar des de l'any 2000) i la seva relació amb l'estació
d'esquí nòrdic de Sant Joan de l'Erm. Durant segles va ser de trànsit habitual entre l'Alt
Urgell i el Pallars sobirà i l'Aràn.
https://www.cat21.cat/Excursionisme372StJoanErmCamiPreRoma2MB.pdf (Mitjana resolució)
https://www.cat21.cat/Excursionisme372StJoanErmCamiPreRoma15MB.pdf (Alta resolució)

"Com trobar un poble preromà amagat a la vall de Castellbò (I)"
"Excursionisme" 379 2014 març abril
En la prolongació del camí pre-romà anterior, descoberta de dos pobles abandonats des de
l'any 1350. Importants testimonis recollits sobre la vida a la vall els darrers 1000 anys, fins
la construcció l'any 1950 de les carreteres actuals i l'adveniment dels primers tractors.
Importància pel Catarisme.
https://www.cat21.cat/Excursionisme379CastellboPobles6MB.pdf (Mitjana resolució)
https://www.cat21.cat/Excursionisme379CastellboPobles24MB.pdf (Alta resolució)
"Com trobar un poble preromà amagat a la vall de Castellbò (II)"
"Excursionisme" 380 2014 maig juny
Origen estrictament neolític (Edat de pedra) del camí pre-romà anterior i d'altres camins de
la Vall de Castellbò. La gestió forestal i els incendis a la Vall.
https://www.cat21.cat/Excursionisme380CastellboNeolitic5MB.pdf (Mitjana resolució)
https://www.cat21.cat/Excursionisme380CastellboNeolitic27MB.pdf (Alta resolució)
"Un camí, del neolític i l'edat mitjana, fins a la guerra civil"
"Excursionisme" 401 2017 novembre desembre
El camí inicialment pre-romá va donar pas a descobrir també la seva importància medieval,
càtara, neolítica i finalment !durant la Guerra civil!, amb testimonis tan inesperats com
entranyables, dos dels quals van morir setmanes després sense arribar a veure'l publicat
(Quim BOFILL i Jordi REYNÉS). 80 anys després, la gent de la vall comença a perdre la por
de parlar...
https://www.cat21.cat/Excursionisme401StJoanErmHospitalMilitar4MB.pdf (Mitjana resolució)
https://www.cat21.cat/Excursionisme401StJoanErmHospitalMilitar14MB.pdf (Alta resolució)
"Un camí, del neolític i l’edat mitjana, fins a la guerra civil (2a part)"
"Excursionisme" 402 2018 gener febrer
Segona part de l'anterior sobre l'Hospital militar de campanya de l'Exèrcit de la Generalitat
Republicana. Implicació en l'estació d'esquí alpí de Llessui. Primers estudis sobre l'actual
estació d'esquí alpí de "Port Ainé". Anècdotes.
https://www.cat21.cat/Excursionisme402StJoanErmGCivilLlesuiPortAine4MB.pdf (Mitjana resolució)
https://www.cat21.cat/Excursionisme402StJoanErmGCivilLlesuiPortAine23MB.pdf (Alta resolució)
"La planificació de les nostres muntanyes"
"Excursionisme" 403 2018 març abril
Concepte de Planificació territorial. Errors en Núria i Boí-Taüll-Resort.
https://www.cat21.cat/Excursionisme403PlanificacioNuriaBoi7MB.pdf

També s'explica l'origen real de la "Deixa de l'avi Florenci (PUJOL)", confessada el juliol del
2014 per l'ex-President, un comportament que encara no era creïble d'explicar en aquell
moment de l'article precedent sobre Núria ("Excursionisme" número 369, 2012 juliol agost):
https://www.cat21.cat/Excursionisme369Nuria.pdf

"Un més que necessari camí de ronda a l’illa d’Eivissa"
"Excursionisme" 405 2018 juliol agost
https://www.cat21.cat/Excursionisme405Eivissa.pdf

Editorial: "I tanquem la revista amb les nostres habituals seccions i una visita a Ses Illes de la mà d’en
Carles Udina. Sí, deixem de moment els pirineus més blancs a un costat per, aquesta vegada, recuperar el
camí de ronda d’Eivissa. Es tracta d’una proposta d’antropologia i sociologia excursionista per a una illa
que tenim més aviat associada a activitats més festives. Com sempre, en Carles Udina ens dona els
antecedents històrics i polítics que han convertit Eivissa en l’illa que coneixem avui en dia i proposa,
tornar al passat per recuperar l’harmonia entre natura i persones."
Planificar el territori no és un "invent" recent ni exclusiu de l'alta muntanya. Eivissa és el
resultat d'una estricta planificació territorial el segle XVIII, inspirada en la Il·lustració francesa.
Un necessari camí de ronda a l'illa s'emmarcaria en aquelles actuacions.

"Els problemes no resolts de l'esquí a Catalunya"
"Excursionisme" 406 2018 setembre octubre
https://www.cat21.cat/Excursionisme406ColldePal.pdf

Editorial: "... reflexionar amb en Carles Udina sobre la planificació territorial de les nostres pistes
d’esquí. Per què a Catalunya són com són? per què hi ha neu a les valls i alguns vessants són pelats? Tot
plegat ho trobareu respost en un suculent article que en Carles Udina ens ofereix en aquest número de
tardor."
El projecte del coll de Pal per a unir de forma natural la Molina i la Masella, frustrat pels
interessos econòmics d'un túnel.
"Jocs olímpics d'hivern a Catalunya?"
"Excursionisme" 407 2018 novembre desembre
https://www.cat21.cat/Excursionisme407JocsOlimpics.pdf

Reflexions dels frustrats, fins avui, JJOO d'hivern per individualisme y manca de planificació.
Criteris pel futur. Els estudis d'Impacte global. Evolució de la cartografia. Terminologia.
"Un més que necessari camí de ronda a l’illa d’Eivissa (2)"
"Excursionisme" 409 2019 mars abril
https://www.cat21.cat/Excursionisme409Eivissa.pdf

Editorial: "Nous camins com el camí de ronda per l'illa d'Eivisa que ens proposa en Carles Udina i Cobo.
Una proposta per dotar l'illa d'un recurs turístic sostenible i respectuós amb el medi ambient que, per
l'autor, contribuiria a preservar els valors naturals de l'illa, a reconduir els excessos turístics i
immobiliaris i a posar en valor el paisatge excepcional de la més gran de les illes Pitiüses." Segona i
darrera part del camí de ronda a tot el llevant de l'illa, incomprensiblement no completat només
per una tanca d'un privat i un tram de 400 metres de bardisses, a part de la manca
d'arranjament i senyalització global.
"Els camins dels rius de la conca del Llobregat"
"Excursionisme" 410 2019 maig juny
https://www.cat21.cat/Excursionisme410Llobregat.pdf

Treballs realitzats el 2015 i 2016 per encàrrec de la Diputació de Barcelona, per a dotar els rius
Llobregat, Cardener i Anoia de camins per poder transitar per les seves ribes i que ajudin a
recuperar-los de la seva degradació actual, integrant-los de nou en les poblacions que
recorren. El 26 de juliol del 2016 van ser presentats per la Diputació de Barcelona i la
Generalitat als mitjans de comunicació com "Vies blaves", amb una dotació inicial de 25 milions
d'€uros per una primera fase de 286 km.
"Noves infraestructures fluvials pels camins de riu de la conca del Llobregat"
"Excursionisme" 411 2019 juliol agost
https://www.cat21.cat/Excursionisme411ConcaLlobregat.pdf

Editorial: "També tenim un nou article d’investigació d’en Carles Udina i Cobo, un planificador territorial
-i un arqueòleg podríem dir per com grata el territori- per poder explicar els encerts i errors de
l’articulació del nostre urbanisme de país. N’Udina trepitja Catalunya de fa anys i es coneix igualment bé
els racons de casa nostra damunt del plànol. En aquesta ocasió seguim fixant-nos en els nostres rius, en
concret ens aturem a estudiar la conca del riu Llobregat. L’autor presenta una proposta d’intervenció que
contribuiria a la dignificació dels tradicionals camins per pujar a peu a Montserrat."
L'històric pas del Cairat recuperat pel tradicional anar a peu a Montserrat, així com el ferrocarril
de Castellbell a Monistrol i l'històric pont, dins els treballs realitzats el 2015 i 2016 per encàrrec
de la Diputació de Barcelona. Re-enginyeria d'infraestructures fluvials.
"Els meandres (del Cardener) a Cardona"
"Excursionisme" 412 2019 setembre octubre
https://www.cat21.cat/Excursionisme412MeandresCardona.pdf

Meandres? Sí, i !son cinc!, especialment el de Malagarriga, una joia gairebé verge. Tenim la
idea dels meandres en zones pantanoses i planes, però ho son igualment els que l'erosió ha
modelat capritxosament entre serrats, que des dels punts més alts dels mateixos ens permeten
unes panoràmiques més que privilegiades. Anàlisi dels errors de planificació territorial a
Cardona.

"Salt al passat"
"Excursionisme" 415; 2020 mars abril
https://www.cat21.cat/Excursionisme415Salts.pdf

Explicar alguns dels fets més destacables que s’han amagat durant molts anys sobre la història
de l’esquí és la voluntat d’aquest i altres articles que properament aniré desgranant a la revista
Excursionisme. La idea d’aquest article sorgeix després de veure el programa de televisió
“Informe Robinson: Salto al pasado” que es va emetre fa just un any i que encara avui es pot
trobar a Youtube.
"Llums i ombres de la història de la Molina i l’esquí"
"Excursionisme" 419; 2020 novembre desembre
https://www.cat21.cat/Excursionisme419GUILERA.pdf

Historia de les tan habituals enveges a qualsevol persona que destaca per les seves
aportacions, en aquest cas En Josep Maria GUILERA, impulsor de la Molina, la primera estació
d'esquí alpí a l'Estat (el 1943), que va portar a la popularització d'aquesta modalitat i la
regressió de l'esquí nòrdic fins el seu ressorgiment un quart de segle més tard (1968), amb
similars reaccions destructives.
"El naixement de l’Escola Catalana de l’Esport"
"Excursionisme" 426; 2022 gener febrer
https://www.cat21.cat/Excursionisme426ECE.pdf

Historia dels inicis d’una innovadora escola que, als tradicionals aspectes tècnics específics de
cada esport, va integrar els aspectes pedagògics, mèdics i mediambientals, però que fou
truncada pel cop del 23-F (1981), i que al poder-se restaurar anys més tard, 1994, ho va fer
sense molts d’aquests innovadors aspectes.
"Jordi Bonet i Armengol, l’amor a la terra que va trepitjar"
"Excursionisme" 430; 2022 setembre octubre
https://www.cat21.cat/Excursionisme430JordiBONET.pdf

Homenatge pòstum a un referent de la cultura,l’arquitectura i l’excursionisme de Catalunya.

