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Presentació: 

Viatge(s) d'exploració geogràfica pel(s) Pirineu(s) del segle XXI

Els tres volums en que presento la redacció dels diaris de recerca dels viatges pel

Pirineu han rebut el subtítol d'Annex principal a la tesi doctoral. Això és així perquè

els  viatges,  o  la  seua presentació  literària  i  fotogràfica,  són  la  font  bàsica  del

coneixement  que  defenso  haver-ne  obtingut  fins  al  punt  de  atrevir-me,  com pot

llegir-se  a  la  tesi,  o  al  final  d'aquestos  Viatge(s),  a  proposar  una  ordenació

territorial transformadora i un tant radical per al Pirineu.

En l'índex general dels tres volums d'aquest annex, que precedeix aquestes paraules,

podeu  fer-vos  una  idea  dels  continguts  que  hi  podreu  trobar  i  dels  llocs  que

visitarem plegats. Més enllà de la descripció (o geo-grafia) del Pirineu des del meu

punt  de vista,  hi  he  inclòs  bona part  de la  reflexió  interior  que  porta  a la  tesi

sencera a ser com és. Així, hi ha les reflexions dels primers anys, quan no sabia

molt bé com començar, i algunes dels darrers, quan tenia tantes versions de la tesi

embastades que no sabia com acabar, i també hi ha poemes i il·lustracions. Però

són les  fotografies  (que hi  són pràcticament  totes,  perquè l'ús  de la  diapositiva

química n'ha limitat el  nombre) les que expliquen el  paisatge que he considerat

rellevant. Ja acotarem més endavant en quin sentit i com.

Cal advertir tanmateix que la redacció és feta, en general, en ribagorçà, i no en la

grafia del català estàndard. D'altra banda, com a tota la resta d'annexos, allò que

trobeu en lletra cursiva són textos reflexionats des de la distància temporal, i els

que vegeu en lletra dreta són textos originals.

I dit això, la narració comença en acabar la llicenciatura en Geografia, el 1999,

quan vaig presentar el  següent  projecte  a les  beques doctorals disponibles.  S'hi

evidencia que el punt de vista de la mediança m'era completament desconegut, i que

pretenia fer un estudi de difusió relativament “clàssic”, tot i que la metodologia fos

bàsicament comparativa i no estadística. És destacable que el problema geogràfic

que la tesi planteja en primer lloc és el mateix: la perspectiva transfronterera per a

estudiar el Pirineu com a un sol medi.
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1999

“Difusió d'Estratègies Econòmiques en Zones d'Alta Muntanya: Els Pirineus. 

El  projecte  de  recerca  que  es  presenta  és  un  estudi  sobre  les  condicions  i

característiques dels processos de canvi i adaptació econòmica que s’han produït en

altes valls de muntanya, en ambdós vessants dels Pirineus, durant el segle XX.

L’estudi de la “Difusió  d’estratègies econòmiques en zones  d’alta  muntanya:  Els

Pirineus”  té,  com  a  objectius  principals,  els  següents:  primer,  estudiar  les

particularitats de la difusió comparada en una àrea geogràficament molt homogènia,

però  dividida  en  tres  estats  i  sis  administracions  regionals  diferents.  És  senzill

observar  recurrències  en  les  crisis  que  afecten  els  espais  tradicionalment  aïllats

d’alta  muntanya,  i  també  en  les  estratègies  adaptatives  que  adopten  els  seus

habitants. Segon, comparar els resultats de les estratègies d’origen endògen amb les

d’origen exogen. De totes les mesures que hom ha proposat o realitzat per a evitar la

crisi econòmica, no està clar si les ideades i materialitzades per persones, capitals i

recursos locals són més, o menys, efectives que les nascudes i finançades a l’exterior

del territori.

El resultat de la recerca serà una caracterització del procés de difusió de canvi i crisi,

i  de les  solucions,  així  com la  caracterització  comparativa  dels  actors  implicats,

interns i externs a l’àrea. Amb això, podrem valorar finalment quines han estat les

estratègies més reeixides a llarg terme, on s’han donat i per què; cosa que inclou la

valoració dels programes d’ajuts oficials  de la Unió Europea a zones rurals  i de

muntanya.  El  projecte  és  transcendent  a  efectes  d’ordenació  del  territori,  perquè

permetrà  conèixer  com  milloren  les  condicions  de  vida  de  les  altes  valls  de

muntanya dels Pirineus, amb l’avantatge d’una perspectiva temporal àmplia, i d’un

àmbit territorial prou extens per efectuar comparacions vàlides. Lluny de pretendre

ser una monografia regional sobre la vida als Pirineus, aquesta recerca vol assolir

objectius  concrets,  aplicats,  que  la  puguin  fer  útil  als  habitants  que  interactuen

quotidianament  amb el  territori  estudiat,  així  com als habitants  d’altres zones  de

muntanya d’Europa on es puguin extrapolar les conclusions.

La base de la recerca la constitueixen una sèrie d’estudis sectorials, basats en les

diferents solucions que els habitants de les muntanyes han adoptat per evitar l’èxode,
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encara que sigui de forma no conscient i de vegades, imposada.

1. La ocupació humana en un entorn físic complex.

2.  La  formació  d’una  xarxa  de  comunicacions  pirinenques,  condicionant  del

desenvolupament econòmic.

3. Agricultura: de la subsistència al postproductivisme.

3.1. Ramaderia de llet, d’elevada rendibilitat relativa.

3.2. Ramaderia de carn, extensificació i intensificació en paral·lel.

3.3. Agricultura a Temps Parcial. Neorurals.

4. Indústria.

4.1. Indústries dels recursos naturals. Un difícil equilibri.

4.2. Mineria i hidroelectricitat.

5. Construcció: infraestructures i segones residències.

6. Serveis.

6.1. Captació de recursos públics: ajuts especials de muntanya, subvencions.

6.2. Comerç i comerç transnacional. La fi de les duanes i el contraban.

6.3. Turisme: feina està en l’oci dels altres. Balnearis.  Estacions

d’hivern i d’estiu. Turisme rural. Muntanya i natura.

El  procés  de  realització  de  la  investigació  ha  de  seguir  aproximadament  aquest

esquema. Tot i que la major part dels temes estan interrelacionats i tenen, de fet, la

mateixa motivació, l’aproximació als mateixos ha de ser sectorial, per a no perdre de

vista  la  unitat  que  constitueixen  els  Pirineus;  d’aquesta  forma,  les  diferències  i

similituds  es  revelaran  amb  més  intensitat  que  si  hom  realitzés  un  conjunt  de

monografies locals. En alguns dels temes és important mantenir un punt de vista

temporal ampli; en d’altres, allò fonamental és observar la evolució diferenciada a

un i altre costat de la divisòria administrativa, que es percebrà fins a anys després de

la seva extinció legal.

La recopilació i anàlisi de la dispersa bibliografia sobre cadascun dels temes a tractar

serà completada amb un compendi estadístic, però sobretot amb treball de camp de

tipus qualitatiu, basat en entrevistes amb els agents socioeconòmics locals i visites

als llocs estudiats. La percepció que els habitants tenen sobre les diferents opcions

econòmiques que se’ls han anat plantejant aquest segle pot ser de gran rellevància.

Per a dur a terme la part bibliogràfica i teòrica de la recerca és previst de realitzar
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estades en universitats i centres compromesos amb el tema: Pau, Tolouse, Perpinyà,

Osca i  CSIC de Jaca  als  Pirineus,  Grenoble  per  la  teorització de la  Geografia  i

Sociologia de la Muntanya que s’hi produeix. A més a més, el treball de camp a les

altes valls pirinenques inclourà excursions geogràfiques a peu, per ser el mitjà de

transport que millor permet observar els efectes en el medi físic de les estratègies

que observarem.

Un  cop  completats  tots  els  estudis,  caldrà  comprovar  les  correspondències  i

diferències entre la difusió de la problemàtica, de les solucions, en relació amb el

substrat preexistent, les temporitzacions, o l’èxit de les estratègies.

Finalment,  i  de  forma  comparativa,  caldria  preparar  les  conclusions  sobre  els

objectius i les hipòtesis de la recerca. En realitat, però, el projecte és perfectament

capaç de ser ampliat en el futur, de forma que la línia de recerca, en sí mateixa, no

està  limitada:  d’una  banda,  es  podria  posar  en  estudi  una  zona  més  àmplia  del

Pirineu,  o  incloure  temes  monogràfics  que  haguessin  quedat  poc  aprofundits  en

aquesta tesi. D’altra banda, la metodologia i l’experiència adquirida en els Pirineus

podria perfectament aplicar-se a l’estudi d’altres zones de muntanya d’Europa, o del

món.”

I vaig cavil·lar i escriure, per al meu ús, una llista de

“Punts forts Punts febles

És una investigació molt més geogràfica Que sigui geogràfica o no, potser és lo de

que les començades, per allò de la difusió. menys.

És un tema que em toca molt, personalment.

És una investigació de caràcter globalitzant, Pot  esdevenir  una  simple  monografia

regional, tot sobre una regió. “de calaixos”.

Té ambició, és difícil que s'arribi a quedar Pot arribar a esdevenir interminable.

curta per massa concreta.

Al mateix temps, els estudis de camp És més gran que la majoria de les tesis.

n'evitaran la vaguetat.

És un tema que considero força atractiu, Serà  difícil  finançar-lo  tot  de  cop,  caldrà

des de fora, a l'hora de buscar-li finançament. buscar-se la vida.
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En ser un treball de llarg abast, té possibilitats És possible que me'n cansi abans de tenir 

que difícilment s'esgotin.  res de realment substancial.

Tractar dos països simultàniament afegeix Lo dels dos països dificulta molt la 

possibilitats de finançament, recol·lecció de dades.

pero sobretot li dóna molt suc.

Requereix patejar-se el Pirineu Requereix patejar-se el Pirineu

per les dos vessants i exhaustivament. per les dos vessants i exhaustivament.

”

Caminar pel Pirineu és el que jo volia fer, sobretot, per a fonamentar la recerca en

un treball de camp veritablement fet “des de dins”. La pitjor de les possibilitats era

per a mi acabar realitzant una recerca de gabinet en base a estadística (aquestes,

per fortuna, ja estaven fetes per al Pirineu, però les vaig trobar més endavant).

Mentre es resolien les beques citades, estava gaudint una beca Intercampus al Perú,

i  en aquell  viatge vaig descobrir que l'era de l'exploració geogràfica no estava

tancada. I també, que en conseqüència jo volia ser un geògraf caminant pel món, un

que fes del viatge la seua ensenya metodològica.

Si voleu seguir en la lectura un ordre cronològic, podeu llegir en aquest moment el

volum  5  d'annexos,  titulat  justament  El  Gran  Salto.  Descuberta  de  l'exploració

geogràfica a Perú, Mesoamèrica i Mèxic 1999. i després tornar en aquest punt de

lectura. 

Almenys heu de saber que una beca de doctorat em va ser tanmateix concedida, en

base  al  projecte  que heu llegit,  i  vaig interrompre dràsticament  aquell  viatge  a

Mèxic per començar aquest altre.  Aterrat a Lleida,  estava tant descol·locat com

revelen els següents poemes:
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Lleida

Març de 2000

Recepta pra ser lliure

recepta pra ser lliure:

s’agafe una motxilla

i unes sabates

ti calces es sabates

ti penges la motxilla

i marxes.

avui

(i la hipoteca

i les criatures

i la faena

fan falta quartos

i seguretats

io que sé, home

no protèstigues

la recepta pra canviar el sistema

encara no la sé

però pra ser lliure

marxes

avui

i no mires anradé).
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Març de 2000

Va arribar un dia

va arribar un dia

i vaic haver de saltar

ere l’hora

o no ere l’hora

io no hu sé

pero hera de saltar

rebotar i tornar a saltar

acabar un salto adelante

i fer un salto adelante

el meu cap vol fer una tesi

els meus peus de rodamón

si van quedar a mèxic

així que encara estic igual

io no hu sé

perquè hai saltat amb el cap

i no tinc els peus ací

com voleu que aterríssega

en istes condicions,

carallots?
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9 d'abril de 2000. Plantejaments preliminars

Els Pirineus com a àmbit d’estudi, els considero delimitats per les valls més altes,

per ambdós vessants, caracteritzades per un clima i un ambient d’alta muntanya, i

per unes formes comunes d’habitar-les.

Els recursos que hi ha han estat explotats per l’home des de fa mil·lennis, en una

economia principalment silvopastoral, força autosuficient, que obtenia per intercanvi

(fusta, bestiar, llana) el que el territori no donava. Hi fou fonamental l’aprofitament

comunal dels recursos.

Aquest espai conté valors històrics, culturals, naturals i paisatgístics importants per

al conjunt de les societats espanyola i francesa, on es troba inclòs i dividit.

L’equilibri que mantenia l’home en relació a aquest medi, antropitzat però no del tot,

s’ha  revelat  molt  fràgil  en  el  moment  que  el  mode  de  producció  capitalista  ha

imposat un canvi radical en la relació dels Pirineus amb la terra plana. És a dir, el

Pirineu s’ha trobat cada cop més intensament lligat al domini econòmic de les ciutats

i els centres de poder polític. La situació de colonització econòmica és un procés que

s’ha consolidat al llarg de tot el segle XX: al principi del període, les estructures

socioeconòmiques eren majoritàriament les tradicionals;  a l’any 2000, estudiar la

societat autàrquica i aïllada del segle passat és arqueologia. Noves formes d’explotar

els recursos, nous recursos que es posen en explotació, sovint a càrrec d’ens forans

al  Pirineu.  Les  noves  exigències  que  han  provocat  que  l’economia  tradicional

esdevingués inviable, les alternatives han estat poques i temporals, i els recursos que

queden sota el  control dels habitants de l’Alt  Pirineu,  boscos i altes pastures, no

poden mantenir tanta població com abans.

El degoteig migratori negatiu ha estat un dels trets fonamentals de la història dels

Pirineus al segle XX. L’altre és la colonització cultural i econòmica de la muntanya

des del món urbà.

Des del meu punt de vista, el procés ha estat el següent. En la primera etapa, l’Alt

Pirineu ha estat  buidat  de població i  el  control dels  seus recursos s’ha traslladat

geogràficament  a  l’exterior  de  l’àrea.  La  segona  etapa,  un  cop  les  estructures
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capitalistes s’han apropiat de l’espai, és rendibilitzar-lo, aconseguir que l’espai sigui

consumible i els recursos competitius.

Així, sota aquestes divises, es posen en escac els valors esmentats del territori i el

mode  de  vida  dels  habitants  que  hi  ha  quedat,  que  corren  el  risc  de  quedar-se

completament al marge de les decisions que els afecten.

La hipòtesi d’aquesta investigació, doncs, atenent a tot això, és:

El procés de penetració del capitalisme a l’Alt Pirineu, consolidat durant el segle

XX,  obeeix  sempre  a  unes  exigències  d’adaptació  econòmica  d’origen  exogen,

davant les quals els habitants del territori en estudi estan en desavantatge; així doncs,

qualsevol de les formes concretes de noves relacions i aprofitaments capitalistes que

analitzem  mostrarà  que  territori  i  habitants  en  surten  perjudicats,  o  almenys

relativament poc beneficiats.

Això és el que plantejo a primera vista. El que es tracta de demostrar és que totes les

intervencions i canvis registrats no han estat directament triats des de l’interior del

territori, sinó més aviat el contrari. I que les recurrències més notables dels diferents

processos són 1) els beneficis per als habitants són minsos en comparació als que

obtenen els qui els implanten –¿la raó és que aquestos dominen l’espai políticament i

econòmica?-, i  2),  els nous aprofitaments de recursos són temporals,  i  limitats  –

¿degut  a  que  no  aconsegueixen  l’equilibri  en  aquesta  explotació,  com  feia

l’economia tradicional?–.

Per  demostrar  aquesta  afirmació,  penso  que  serà  necessari  estudiar  a  fons  tres

sectors, fonamentalment, en l’anàlisi dels quals quedarà demostrada, cal suposar, la

hipòtesi de partida:

– canvis en el sector forestal, ramader i agrícola.

– l’explotació hidràulica per a electricitat.

– l’explotació del medi ambient i cultural per al turisme.
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Toulouse

6 de Juny de 2000. Preguntes generals.

A qui  encarreguem  el  tot?  l’ordenació  del  territori,  impostos  i  repartiment  de

recursos, obra pública, en sentit extenso. 

–a l’estat, diuen uns. Pero l’estat hu fa fatal, això é vritat, ordene malament, afavorís

i  especule i estafe,  si corrompís i  si dedique a la compra de vots.  Les empreses

nacionalitzades entren al joc. 

–a la mà invisible del mercat, diuen atres, pero entonces estamos perdidos, perquè el

Pirineu  té  handicaps  de  clima  i  d’accessibilitat...  A menos  que  això  esdevingue

comercialitzable,  i  aleshores  el  mercat  no  pararà  hasta  fer  un Pirineu  massificat

d’urbanitzacions de lujo amb tots els serveis. I els Pirinencs a prestar serveis, potser

disfrassats amb falç i barretina. O disfrassats de western cowboys si això s’ha de

vendre millor. O a fotre el camp. 

–a les comunes. O sigue, al nivell local. Però durant el segle XX han tingut la mania

de vendre-si l’herència per un plat de llentilles. Qui els explique a les comunes què,

si el debat quede en intern? d’on arribe la mínima visió de conjunt?

Si li regalem el Pirineu a Déu, el posarie com ere fa dos-cents anys, pietós i temerós

d’ell, pagès i bucòlic. 

Si el regalem al Diable, en farie un mega-resort, un “las vegas”. 

Què é calitat de vida? Accès fàcil i lliure als servis, llibertat de moviment, treball i

residència; alimentació i vivenda mínims garantits...

Si podrie fer lo sigüent: Si tanque el Pirineu, si neteie, i de moment si prohibís tota

construcció. Fer un punt i apart, una moratòria, lo que hi é, hi é, i lo que no, no. Tot

si declare parc públic, i lo que donen les explotacions en marxa, s’utilitze pra pagar

el sou del resto pra que no lien mogudes més grosses del compte. Per exemple, una

comunitat  pot,  esforçant-se,  construir  un  refugi  o  un  hotel,  però  no  unes  pistes

d’esquí. O sí, pero xiques; no val vindre de fora amb capital i avassallar. Ara bé, qui

hi vulgue viure, se li dóne un tros de terra per desbrossar, casa, que sobren molts
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apartaments, i au.

Pero... qui hu monte? i més... això no va més enllà de la conservació artificial d’un

paisatge que els urbans consideren natural o al menos tradicional i que no voldrien

vere alterat, al mateix temps que en provoquen la transformació...

L’istiu de l’any 2000, mentres m’estava a Toulouse fent recerca bibliogràfica, vai

dedicar alguns dels caps de semana a fer excursions a peu, càmara de fotos i piolet

en mà. La primera va ser un intent a la Pica d’Estats per Soulcem; vai arribar als

orris  de  Soulcem  i  ploieve  sense  parar,  aixit  que  mi  vai  quedar  tancat  a  la

furgoneta, cuinant a dins i tot,  i  vai rellegir més de la mitat de El Señor de los

Anillos.

Foto 001: Llenats del poblet o barri de bordes d’Artiga, prop de Monicou. Juny

de 2000.
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Foto  002:  Detall  de  corralets  a

Artiga. Juny de 2000.

Foto 003: Un orri de Soulcem. Juny de 2000.

El finde següent me’n vai tornar allà però per un atre camí: vai trobar al mapa una

pista al final d’una estació d’esquí que mi deixave bastant alt, al port d’Escòts, i des

d’allà vai caminar hasta la cabana de la Turguilla, refugi simple i suficient. 
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Foto 004: Posta del sol des de la cabana de la Turguilla. Juliol de 2000.

L’endemà vai travessar el port de la Turguilla cap a Romedo i vai baixar hasta el

Pla de Boavi, vai puiar al refu de llauna de Broate, nou i amb llum de plaques, i a

l’atre dia vai puiar el Sotllo, la Pica i el Montcalm, i vai baixar per l’estanyet gelat

hasta el refugi de Pinet. Mi vai arribar a Monicou, a vere la Gite, pero encara mi

quedave  molt  dia;  vai  comprar  pa  i  vai  prendre  un  sender  a  nivell  dels  que

seguissen un canal hidràulic, i vai acabar jaient al refugi guardat de Bassiés. Com

que no era ric i portava brena, vai demanar només truita, i mi van regalar les sopes,

el postre i encara un eau de vie de pera pra animar-mi. L’ondemà vai travessar el

port de Saleish i vai caminar hasta Aulús-les-Bains, i allà vai conseguir fer dit, en

dos o tres cotxes diferents, hasta la meua furgo. 
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Foto 005: La Pica d’Estats (3.173m). Juliol de 2000. Repetició, inexacta i casual,

del clixé que trobaria l'any següent, de Lluís Marià Vidal de 1896 (CEC nº 4.382,

negatiu 1.501 caixa C). La gran fita de pedra ha estat substituïda per la creu de

ferro que recorde molt a l’anagrama d’una caixa d’estalvis catalana.

Un atre fin de semana mi vai arribar a Luchon i vai travessar el Portillón de Benasc

camí de l’Aneto, però no vai passar de la Renclusa, perquè ma cusina hi treballave

aguell istiu. Li portava un “gateau basque de myrtilles” i mos vam passar el rato

txarrant. Tornava en el mateix dia al cotxe, i pel Portillón atra vegada, casi mi mate

un raio. La pressa é dolenta. En fin, mi semblave prou, i això des del començament

de tot del planteament de la tesi sobre els Pirineus, que el treball de camp l’haria de

fer a peu, i que me hi haria de passar una bona cantitat de setmanes, però aguell

istiu vai vere que here de ser a peu del tot, perquè el fet de tindre una furgo amb

recanvis i amb refugi no fa més que emprenyar, si tens un plan de conéixer amb
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calma, de conéixer seguint impulsos, i me’n recordava del viatge per Mèxic i per

Perú i hu veieva claríssim. Sigue la buena onda! Una motxila pot contindre tot lo

que fa falta.

29 de juny de 2000. Modes de vida

Els Pirineus, al segle XIX, tenen un màxim de població i de densitat de població

molt  important.  Pra  viure  tots  alhora  eren  de  fer  moltes  coses.  Agricultura  en

intensitat  creixent;  Ramaderia  limitada  pel  creixement  de  l'anterior  (exceptuant

l'opció de les transhumàncies de llarga distància); Artesania especialitzada (fargues,

tallers, etc.); Artesania personal, la que només depén de l'habilitat personal o d'un

grup petit,  a l'abast de tothom; Colportage (la fabricació per al  mateix la podem

incloure a l'anterior apartat, o bé a l'invers, si hom elabora lo que portarà a vendre a

coll a pr'avall); Altres tipos d'emigracions temporals. 

Tots  entren  en  crisi,  menos  la  ramaderia,  que  està  en  crisi  també  pero  quede

dissimulada,  amb  l'absorció  dels  recursos  que  abandonarà  l'agricultura,  i  amb

l'erosió del capital fix de les explotacions (arrendant, endeutant-se, etc.).

Clarament, molts pobles quedaven a l'hivern poblats només de vells i canalla. Per

això, com avui dia passe en municipis concrets les segones residències, l'estadística

enganyave: realment, hi visqueve menos gent dels que constaven. 

1 de juliol de 2000. El Pirineu vist des de lluny i d'aprop

El Pirineu vist des de lluny é una veritable frontera natural geogràficament parlant.

Mirat en petita escala, el clima atlàntic versus mediterrani, la cultura amb arrel àrab

versus saxona, tot é ben diferent. La densitat general demogràfica al nord é molt més

alta. Vamos, que Àfrica comence als Pirineus, si pot dir clar, mirat de lluny. 

Ara,  oh! quan te hi apropes amb la lupa,  tot plegat s’esvaïs. I lo que trobes són

grandíssimes coincidències, paral·lelismes, etc. Als dos extrems de la cadena això é

brutal, perquè a orient la cultura del sud travesse al nord del Pirineus, i a occident

inversament. Bueno, la línia atlàntic–mediterrani, en tot cas, passe un bon tros per

dalt de tot dels cims, més o menos aon està la frontera administrativa. Entre Anie i
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Puymorens.  Aguet  é  el  tram de  les  comunicacions  tallades  durant  molts  mesos;

encara que a l’escala microlocal, les relacions amb “l’atre costat” són històricament

molt intenses. 

En ixo precís espai, en el que la frontera existís i s’esvaïs, que “antes” eren iguals,

ara com són? què ha passat en un segle de transports moderns i d’estats plenament

extractors? Com han canviat, evolucionat?

Perquè en fin, pra canviar a l’arada de ferro, a la dalla des de la falç, pra expandir les

forges catalanes, pra “nar pr’avall” a vendre artesania o la pròpia força de treball;

pra que si difonguen les trumfes o el panís, només cal un saquet de llavor, un que

explique i un que escolte. 

En canvi,  les estratègies de diversificació econòmica del segle XX han sigut,  en

general, promogudes des dels respectius mons urbans, i han requerit capital –molt– i

la ciutat  mateixa ha absorbit  tota la massa de gent que el  1850 no tiniven terra,

migraven temporalment, feven jornals; ara són a la ciutat. Però el Pirineu, al segle

XX, no ha buscat les alternatives lliurement: é del pal dels romans: venim i fundem;

aprofiteu a adaptar-vos, incultes, feu-vos gal·lo-romans. 

I  no  si  pot  dir  si  al  segle  XXI  no  tornaran  a  decidir  els  pirinencs,  sigue  via

capitalitzar-se i conseguir decidir i promoure, com si la colònia romana arribe a la

categoria de província; i entre tots decidim hasta on llaurem, què conservem, a quin

preu. Podem, com Bernard Kayser, ser optimistes, i pensar que el segle XXI serà el

bo, amb unes relacions camp-ciutat canviades i millors. Pot ser.

En tot cas: no cal patir pels oficis de antaño... Si ningú recorde les tècniques, pero,

què farem... si passe algo gros, o hasta molt gros (recordem els romans: sòl·lides

cuirasses i pesents pílums, llurs!), aviat les carboneres tornarien a cremar ací i allà

pel Pirineu, si é que a Europa queden, posem per cas, deu habitants per quilòmetro

quadrat.

Que això no é ciència? mmh, ah, doneu-me una europa i deu mil anys...

12 de juliol de 2000. Densitat de població.

La densitat, descrita: als extrems de la serralada, tocant al mar, desitats força altes. A
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dins del Pirineu, densitats algo més altes al vessant nord, amb l'excepció explicable

d'Andorra. Surtint del Pirineu cap al Nord, densitats relativament encara més altes,

incrementant-se cap a les ciutats.Surtint del Pirineu cap al Sud, en canvi, densitats

relativament molt més baixes en entrar a la Sierra de Guara o el Montsec. 
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Les Bordes

29 de setembre de 2000. Enfoc microlocal

El meu enfoc podrie ser el micro-local. Pr'això mi vui passear tranquilament. De la

vista puc traure totes les dades qualitatives necessàries pra avaluar lo que tenen de

geogràfic  (paisatgístic)  les  estratègies  econòmiques  que  si  desarrollen.  Si  el

teletraball  triumfe,  això  no  si  verà  fàcilment,  pero  si  verà  en  lo  urbanístic  que

provóquigue. Se supose que com a geógraf é lo que m'interesse.

Per altra part, la comparació semble que podrà ser possible entre el tipo d'estratègies

de  diversificació  econòmica  de  principis  de  segle  XX  (mitjançant  RGPSO,

especialment) amb les actuals. Comparar què? La relació entre oferta de treball i mà

d'obra. En el temps, evolució i difusió. En l'espai, difusió i localització; ambdós,

amb l'efecte de la frontera, que fa possibles o impossibles certes estratègies. En la

magnitud: absoluta, relativa a àrees d'influència o de domini, i temporal.

Potser  si  podrà,  aviat,  presentar  una  tesi  digital  aon  els  mapes  mostren  boles

dimensionals per a cada magnitud interesant, i així veríom vall a vall com apareix i

creix el volum d'ocupats en hidroelectricitat i com desparareixen después. 

23 d'octubre de 2000. Difusió d'estratègies de diversificació econòmica en l'alta

muntanya: els Pirineus. Ixo ere el primer títul.

Pero  el  sentit  va  canviar  en  traure  'diversificació',  perque  'difusió  d'estratègies

econòmiques' é molt més directe. Pero ah, molt més ambigu. Que vol dir? No diu res

del contingut de la tesi. re. 

Tornem.  Diversificació.  Si  considerem  que  hi  ha  una  sèrie  de  situacions

econòmiques que considerarem les habituals o estadísticament 'normals'  per a un

espai  e i  un temps  t,  llavors podríom definir  que certes estratègies econòmiques

(guanyar-se el pa), d'individus i institucions (famílies, empreses, etc.) esdevindran

classificables com a diverses respecte a la norma. Si això é cert, i penso que sí, el

punt de vista de tot el treball ha de canviar. Io l'hai de canviar, vaia. 

Les diversificacions poden esdevindre norma amb el temps, o no. Les normes, quan

queden desfassades per normes més noves, poden esdevenir estratègies diverses per
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a alguns individus o institucions. El fet de conservar una estratègia, quan deixe de

ser norma i tothom canvie, tamé pot suposar diversificació o en tot cas diversitat.

D'acord. Pero el tema dels pioners, en una iniciativa, els punts originadors de difusió

en taca d'oli, aguestos representen en el primer moment una diversificació cap a una

estratègia diferent i no practicada, a un recurs no explotat, etc.

Això mos  recorde  que  é  inútil  insistir  entre  normalitat  i  excepció  (que  la  llei  é

indiscernible del caos), i el temps, que é el factor independent per excel·lència, i que

té valor tan definitori com l'espai en la difusió, que é lo que tractem. 

Per  tant,  semble  una opció  epistemològica  correcta  el  prendre  en  compte  pra la

recerca les iniciatives 

a) que constitueixen diversificació durant un temps determinat i per àmplia difusió

esdevenen norma. La llet pra l'exportació, per exemple.

b) que constituïssen estratègia diversa i no arriben a ser norma mai. Contraban en

temps de guerra, per exemple.

c)  que suposen diversificació per  no es  difonen,  o  ho farien si  prenguéssom un

interval temporal de referència més ampli, cap al XVIII o el XXI. 

(chavicho, lo que plantees é un estudi de difusió puro)

Estratègies de diversificació econòmica. Legals o no, peremptòries o il·limitades,

exclusives  per  diferents  motius,  lliures,  regulades,  permeses,  individuals,

col·lectives, familiars, de grups d'edat; per a no haver de marxar del Pirineu, per a

podre-hi tornar, per a vindre-hi a viure, segons les característiques de la oferta i la

demanda dels  recursos que en cada moment sigue rendible  aprofitar.  Tot  bastant

sensu laxo.

Per  tant,  deixarien  de  ser  tan  importants,  per  exemple,  les  innovacions  que  van

succeïnt-se en la ramaderia, perquè, en molts casos, els canvis haguts no són més

que l'adaptació a la normalitat. 
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24 d'octubre de 2000. Diversificació econòmica és també

Diversificació  econòmica  és  allò  (també)  que  els  autors  i  intel·lectuals  han

considerat al larg del segle XX que calia fer. Tots els llibres estan plens de reflexions

i consideracions sobre el futur de tal o qual. Se'n podria fer una avaluació, d'això

mateix? Una història de les propostes de solució?

Què és el que s'ha dit, com, quan?

Fins on es compleixen les previsions?

Els efectes són els esperats?

Seria aquesta una recerca graciosa pero completament irrellevant?

O bé, comparar com es va percebre el futur econòmic amb com es planteja avui dia,

aportaria  una  visió  comparativa  històrica  de  la  percepció  de  la  diversificació

econòmica...

31 d'octubre de 2000. Economia és guanyar-se el pa

Pra no olbidar. D'entrada, economia és guanyar-se el pa. Escriure la geografia d'un

puesto sense parlar ni una vegada de què, com, i quan si menge, aon si cultive o

compre, no pot ser. 

Concepte:  globalització  del  règim  alimentari.  Ara  mateix  hi  ha  multitud  de

tendències, entre comida sana i comida basura, entre natural i hiperelaborat, entre

local i ultramarí. Entre dietes hipercalòriques i hipocalòriques. Això, pero, é lo que si

supose: de fet, els individus en teoria triem lo que mengem (encara que a molts llocs

només pots triar un menjar o no menjar ) i de fet els països rics nem de frente a la

hiperelaboració. 

I  si  parlem de l'alimentació,  bé podríom parlar  tamé de les drogues,  que no per

il·legals  (algunes!)  són  menos  importants.  Perquè  cap  col·lecció  de  mapes  del

Pirineu de les que s'estan fent parle del consum d'alcohol? Quant per habitant, quant

de cada nivell de graduació, etc. Pues no són importants ni poc les drogues en la
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cultura i en l'economia! I en el nivell de vida? Sí, pero fer-ho per fer-ho, és tonteria.

I l'hàbitat, claro que sí. Com són els habitatges a l'any 2000, al Pirineu? Quants n'hi

ha, com s'utilitzen, com i quant si calenten, i així.

Pero entorn de tot això, allò que io solet puc arribar a demostrar en una tesi, està

prou demostrat. Per fer-ho bé, haria de ser exhaustiu, tots els sectors, a nivell més

local que el municipal, a segle i mig de lapse de recerca, i a tot el Pirineu incloses les

metròpolis que se hi relacionen més estretament. 

Sobretot falta, per a fer-ho, un paradigma convincent; des de quin punt de vista es

pot fer?

Dificilment io solet puc arribar io solet a dades o mapes més complets i interessants

que  els  del  treball  del  GIP  Reclus  (Pirineos.  Presentación  de  una  montaña

fronteriza, 1989).
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Barcelona

11 de gener de 2001. Respecte del mètode

Per fer una recerca científica en geografia necessito un mètode. 

Mètode científic designe el conjunt d'activitats de recerca física i intel·lectual, de

raonaments  i  de conclusions;  objectivables  en  quant  provenen de la  realitat  i  es

confronten amb ella, i en quant els conceptes, procediments i expressió escrita de tot

plegat estan definits i explicitats.

El  problema geogràfic  a  estudiar  és  l'existència  d'un territori  muntanyós  del  sud

d'Europa  que  ha  servit  durant  alguns  segles  de  frontera,  i  que  en  l'actualitat

s'enfronta al  retorn a la condició,  un altra vegada,  de territori  lliure,  no frontera,

havent-se  produït  en  el  transcurs  d'aquest  temps  un canvi  motivat  per  aquesta  i

afectant socialment, cultural, econòmica i paisatgística les diferents valls que toquen

la frontera. El canvi és particular per a cada vall, i original n'és el resultat, pero no

obstant,  a  priori  s'observa  un  model  general  d'evolució  similar  amb  ritmes  i

intensitats temporals diferents.

¿Com aprendre de la realitat quin és el resultat d'aquest procés de canvi que encara

no es pot donar per tancat?

Un mètode cientific concret adaptat al problema en qüestió. Si mètode pot entendre's

com explicitació i definició dels conceptes i de la forma com se'n treu informació,

llavors el mètode no té perquè sortir dels llibres o els paradigmes establerts. Hom

pot  definir  un  mètode  concret,  i  si  està  ben  explicat  i  és  objectivable,  serà

científicament vàlid,  i  probablement se'n podran extraure conclusions de caràcter

general a partir de la resolució de la hipòtesi o qüestió. 

El problema proposa les eines i la utilització de les eines és el mètode. Per captar el

passat i el futur, alhora que per aprendre a captar-lo, les eines que m'aniran bé són: a)

els textos de diversos tipus, sobretot geogràfics, utilitzats per aprendre la situació

dels Pirineus abans del canvi i de l'aparició de la frontera, i el propi procés de canvi

fins a final del segle XX; i b) el viatge prolongat i a peu per tota l'àrea en estudi, eina

utilitzada per aprendre la configuració física, humana i paisatgística (que és tot lo

mateix) del territori, i per aprendre els resultats del procés de canvi en una visió de
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conjunt que resultarà un tall diacrònic, oposat al sincronisme del procés que estudio.

Pero com que el procés no està ni molt menys acabat, i com que talls diacrònics com

aquest han demostrat ser una forma adequada de comprendre i analitzar territoris,

llavors considerar el treball de camp a peu com un tall diacrònic de la realitat serà

útil  per  delimitar  un  punt,  un  marcador  de  situació.  Llavors  serà  també  vàlid

científicament sempre que se n'explicitin i respectin els límits, que són deguts al

diacronisme i subjectivitat de l'observació que implico en l'eina “viatge”.

4 de març de 2001

Pel que fa al paisatge.

Si  analitzo  tranquil·lament  cada  vall,  puc  determinar  quins  són  els  factors

paisatgístics clau del medi natural (a) i del medi cultural (b).

a) Els factors naturals serien el clima relatiu, el pendent de les vessants, l'amplada

del fons de vall i  l'orientació general, els  desnivells existents, l'aigua,  el  bosc, la

roca. 

b)  Respecte  als  factors  de  l'impacte  antròpic,  equivalent  als  del  medi  cultural,

haurem de  ser  capaços  d'explicar  el  paisatge  global  de  cada  vall  en  funció  de

a+b1(1900-1950)+b2(2001); i desglossar cada element del paisatge en la seua causa

natural (a) i econòmica (d'antes, b1, o d'ara, b2), o per conjunció de les dos. 

(I fins aquí hauríom estat buscant les causes econòmiques dels canvis en el paisatge

actual, i hauríom utilitzat metodologies molt diverses, pluridisciplinàriament.)

+c) el mètode comparatiu sistematitzat de la incidència local dels canvis econòmics

–que no són tant diferents– en una mostra suficient de valls (més de trenta) dividides

en  tres  nacions  i  dos  climes  d'alta  montanya,  permetrà  elaborar  un  o  diversos

models, que combinin els factors a i els factors b per a predir l'evolució del paisatge

en el futur.

(I un cop treballat tot el material de fitxes de camp i de biblioteca, escriure: què hai

vulgut fer (hipòtesi), què hai fet (procés de treball), com ho hai fet (mètode), qué hai

trobat (cos), com ho demostro i què penso de tot plegat (conclusions). Et voilà!)
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(Quanta valentia hi ha en la ignorància, penso ara...)

Foto 006: “Invasió tecnològica”. “...gegants de ferro arribaren...” Les Bordes,

Març de 2001.

25 de març de 2001. Paisatge comercial, paisatge oficial

Pra  acabar  ista  llibreta,  una  última  anotació.  El  rollo  del  paisatge:  les  lectures

comercials i les lectures oficials. Per comercials entenc el paisatge que se li ven al

turista en els folletos. Podria recullir-ne durant el pateo: visitar totes les oficines i

analitzar què es mostre, com, quins són els seus valors paisatgístics extraordinaris.

Simultàniament, comparar lo que volen dir les fotos amb lo que mi diu a io el país. I

observar la relació entre lo que ara si  ven i s'explique i  lo que van observar els

geógrafos et alt, perquè aquest sistema paisatgístic està en escac, io penso que és

perillós. La bellesa del territori podrie desaparéixer si els turistes s'impedeixen a sí

mateixos veure l'objecte turístic; o bé: un temporal turístic pot endur-se la playa.

El paisatge oficial és el que s'explique als documents polítics, o de l'administració.

Tot sovint es parla del paisatge i dels seus vaolrs i del canvi etc. I s'hi justifica una

política conservacionista que crea parcs per a públic gaudi. Això tamé ha passat al

Pirineu al segle XX. (...)

Vui explicar el paisatge que hi ere, què ha canviat. Agents i factors i recursos, creant

valor, apropiant-se'l, creant demanda i aprofitant-la.(...)
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(la creació medial de la montanya, no serà això?)

“II– àmbits i períodes d'estudi. Conceptes i definicions

III– el canvi de les valls. Nord:........ sud:........”

Explicitar la forma com io he interpretat el canvi a cada vall, segons quines fonts

finalment  utilitza  i  com.  I  pra  cada  vall,  intentar  trobar  el  quid  quant  a  canvi

paisatgístic.

“IV resultats: a) models b) tendències.

V conclusions”

26 de març de 2001.  Perspectiva dialèctica comparativa

Un estudi comparatiu d'un paisatge (“un medi”, estarie més ben dit) d'alta muntanya

(Pirineus) definit  o conceptualitzat  com un sistema de valls (vall  és un concepte

holístic, que comprén la morfologia física i tots els elements del mosaic antròpic).

Des  d'aquesta  perspectiva  dialèctica  comparativa,  l'objectiu  és  analitzar  el  canvi

paisatgístic. Utilitzant diverses fonts (les que parlava ahir, llibreta roia), posarem en

relació l'economia tradicional, paradigma d'una cultura activa del paisatge (entenent

cultura activa com a conreu antropitzador, i paisatge com a un resultat que els actors

tradicionals ignoren), amb el procés de canvi econòmic, modelador igualment actiu

del medi. I en el marc actual, en què l'economia de les valls sembla destinada a a

acabar explotant només (percentatge abrusador en PIB, llocs de treball, utilització

del  medi,  especialment  l'urbà)  el  propi  paisatge,  analitzarem  què  és  el  que  es

ven/explota a cada vall (el bosc, el sender, el riu, el pic, la carretera, ?), i amb això

qui i com utilitza els diversos espais. Responsabilitats i riscos. 

(La visió serà tan holística com ho permeti la meua formació, que serà forçosament

limitada.)

Del  tot,  en provarem d'extreure una sèrie  de models  paisatgístics  i  una  sèrie  de

tendències evolutives interrelacionats.

I es pot parlar de riscos, debilitats, etc, perquè io penso que la imatge que es ven
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actualment, és el que queda de l'economia tradicional, simultàniament que el sistema

socioeconòmic  actual  demana una  transformació  del  territori  que  pot  impedir  la

continuïtat de l'anterior. Es prova de protegir i conservar una imatge ignorant els

factors  (bàsicament,  persones  treballant)  que  la  van  fer  possible.  Hi  ha

contradiccions evidents i el sistema del paisatge de les valls del Pirineu sembla estar

en escac o en suspens; a veure com acaba (és a dir, determinem tendències i provem

de desenvolupar els models cap al futur segons diverses variables.

Sembla molta feina pero en realitat la base és la comparació. La meua por, pero, és

que  al  final,  a  la  conclusió,  hagi  de  reconéixer  que  malgrat  tot  lo  fet  no  puga

determinar una hipòtesi que hi sigue demostrada.

27 de març de 2001. Canvi climàtic

En les tendències dels models no puc deixar d'incorporar el  canvi climàtic,  serie

inútil explorar les conseqüències futures del canvi econòmic en el medi sense tenir

en compte que el canvi climàtic pot canviar, per si solet, la vegetació sancera, i pot

condicionar moltes activitats econòmiques. I això, en un plaç vitalment perceptible. 

(Això voldrà dir que m'hauré de posar a preparar escenaris màxims i mínims i a

sobre adaptar-hi els escenaris de l'economia i treure'n el resultant?)(ara bé, un canvi

climàtic pot canviar també molt el medi des dels caps de la gent).

1 d'abril de 2001. Punts de vista

El paisatge depén del punt de vista de l'observador. No é igual vere el medi amb SIG

i ortofotos,  que des del  cotxe,  que vere'l  caminant.  Una referència  possible  é al

National Geographic de febrer de 2001, un megapateo transequatorial d'Àfrica, un

biòleg  que  intente  determinar  l'estat  general  del  macroecosistema  amb  un

reconeixement directe del terreno, apuntant-ho tot  i  recullint  de tot.  A la manera

d'antes.  Claro,  allà  no  hi  ha  altra  font  disponible  pra  avaluar  l'estat  de  la

biodiversitat. Pero pra sabre la diversitat paisatgística del Pirineu, què més puc fer?

La paraula dels biòlegs é “transecte”. Com lo que feve Muriel Harguindeguy a Pau,

amb el gps i la cuadrícula, a quatre potes, contant herbes dels estiaus ossalois.
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2 d'abril de 2001. Més animat i menos

Respecte la tesi, quan estic animat i concentrat currant mi semble que ho puc fer tot,

i parlar del paisatge i tot, fent demostracions elaborades tradicionals, aportant moltes

dades de tot, verificant en foto aèrea i documentant l'ambiental i tot; perquè veic que

tot é important i m'animo. 

Quan estic de menos, veic que no tinc pas temps ni capacitat de fer-ho tot,  i  mi

semble que a) tot just arribaré a una de les parts, i b) que una sola d'elles no tindrà

sentit com a recerca científica sense les altres. 

Maig de 2001. 

“LA NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN AMBIENTAL GLOBAL.

La interconexión ya demostrada sobradamente entre todos los factores que incurren

en el medio ambiente,  lo que ha dado en llamarse el  efecto mariposa,  es lo que

justifica que no puedan encontrarse fronteras. Entre los científicos ya se acepta que

el  ambiente  debe  tratarse  como  un  todo  indisociable,  aunque  entender  tal

complejidad será una tarea a largo plazo. Sin embargo, es ya una necesidad, porque

la interconexión se extiende, por supuesto, al factor antrópico. Paradójicamente, la

necesidad, pero también la posibilidad tecnológica y social de que la comprensión

científica del ambiente se lleve a cabo, nacen de la misma sociedad industrial que ha

instaurado el consumo en masa y la degradación de la atmósfera. La interconexión

ambiental alcanza un sentido holístico; ni siquiera el planeta puede considerarse un

sistema cerrado.

Se revela imprescindible que las actividades humanas estén reguladas por leyes de

alcance global, puesto que aceptamos que pueden provocar un cambio climático por

sí mismas. Regular legal y prácticamente los recursos y los residuos que genera el

hombre sin considerar fronteras artificiales (al medio le afecta que haya residuos

nucleares,  por  igual  en Alemania que en Angola).  Un primer paso sería  que los

países que contaminan se responzabilizaran de sus propios residuos al 100%, pero en

realidad una legislación global ambiental no es posible en un mundo seccionado en

estados que compiten, esencialmente, por el control de los recursos. Cierto es que

31



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. Annex principal

incluso los efectos del cambio climático serán mucho más catastróficos en los países

pobres. Si, como parece lógico, la regulación ambiental, que es global por necesidad,

debiera ser ratificada en democracia global, entonces la mayor preocupación de esa

ley universal debería ser la inversión de todos los recursos, el capital humano y la

tecnología disponibles en desarrollar planificación y tecnología que permitan

a. bloquear el crecimiento como prevención al cambio climático.

b. abolir las fronteras antrópicas en razón de la globalidad del medio.

c. adecuar el sistema socioeconómico y la tecnología para que una población de diez

mil millones de personas puedan vivir en equilibrio entre ellas, y con el ambiente, en

un planeta que tampoco es tan grande, si tenemos en cuenta las áreas que realmente

son habitables de una forma densa y sostenible.

De hecho el tiempo ya está en cuenta atras. No queda tanto combustible fósil como

para  que  la  sociedad,  que  se  ha  formado  basada  en  su  consumo masivo,  no  se

preocupe  de  su  propia  continuidad.  Mientras  tanto,  los  países  más  ricos  quizás

desarrollen  sistemas  para  que  el  ambiente  local  no  se  vea  afectado  por  la

contaminación, y quizás ahí radique el gérmen de la solución que se aplique en el

futuro. Tampoco sabemos si el cambio climático está apenas desencadenado o si, por

el contrario, lo observado hoy es lo único que quedará en caso de iniciar la emisión

cero. Pero el camino va a ser árduo; aunque no sé si pasa necesariamente por el

cambio del sistema actual capitalista, ni por la democratización efectiva de todo el

planeta, sí que precisa la existencia de una solidaridad global como globales son los

efectos ambientales de la actividad humana. Sin embargo, resulta difícil pensar en

que el hombre deje de explotar al medio si antes no deja de explotarse a sí mismo.

Los acuerdos de Kioto han sido rechazados por Estados Unidos. Pretenderán ignorar

las  causas  del  cambio  climático  y  prepararse  para  prevenir  sus  efectos  locales,

ignorando implícitamente también que el ambiente, y su degradación posible hacia

una  situación  poco  favorable  a  la  vida  humana,  no  es  un  tema  que  pueda  ser

acordado en cumbre internacional, negociado, vetado. Por eso, es bastante probable

que las inercias del sistema actual impidan la actuación efectiva hasta que el cambio

tenga ya efectos graves.

(treballet de DEA, qualificat d'Excel·lent pel Dr Javier Martín Vide)
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Maig de 2001

“LA PERCEPCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN PERSONAL.

El trabajo de investigación que realizaré para el segundo curso de este doctorado, y

la tesis doctoral que tengo proyectada e iniciada se inscriben en un mismo proyecto

de alcance más general que trata de conocer el impacto de los cambios económicos

profundos en el  paisaje  de las áreas  de alta  montaña.  El  área de estudio que se

abordará  para  ello,  en  la  tesis,  está  definida  por  las  cabeceras  de  los  valles  del

Pirineo central, por ambas vertientes, al Oeste del abierto valle de la Cerdanya, y al

Este del Pico de Anie (Pirineo navarro), donde esos valles se insertan en relieves

muy elevados y constituyen unidades geográficas claras.

En  este  primer  trabajo,  la  investigación  se  centrará  en  los  procesos  de  cambio

paisajístico provocados por causa de este cambio económico durante el siglo XX, en

el Pirineo Central de Catalunya. Sin dejar de utilizar otras fuentes, la principal para

la  comprensión  y  evaluación  de  este  cambio  en  la  morfología  del  paisaje  es  la

comparación de fotografías panorámicas de principios del siglo XX con otras más

recientes reproduciéndolas, que tomaré durante un intensivo trabajo de campo: la

observación directa del medio será quizás la segunda fuente en importancia.

Al menos desde tres puntos de vista, la percepción del medio deberá ser tenida en

cuenta en el trabajo que he descrito someramente; pero la percepción es más bien un

condicionante de la metodología que un objeto de estudio en este caso:

Desde el punto de vista de los estudios de paisaje, la percepción del observador es

un factor  de primera importancia,  que incluso pone en entredicho la  objetividad

científica de trabajos que, como el mío, se basan en fuentes poco cuantificables. Los

estudios de proceso y dinámicas de paisaje pueden fundarse en imágenes de satélite

o de fotografía aérea, en cartografía geológica y biogeográfica, etc, lo que permite

calcular áreas y variaciones. Pero incluso en este caso es frecuentre que la clave del

estudio la encuentre el investigador, no en los mapas, sino en la observación directa

del  terreno.  Esto  es,  percepción  ambiental.  En  mi  caso,  pretendo  analizar  los

procesos del paisaje visual, percibido a escala humana, resultado de la desaparición

de las actividades agro-silvo-pastorales “ancestrales” del Pirineo, y de la aparición

de nuevas actividades económicas con sus respectivos impactos, y tratar de leer esa
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información en el paisaje y en la comparación de imágenes, históricas y recientes, de

diferentes valles.  Para fundar la objetividad y cientificidad de mi trabajo, deberé

pues explicitar que la percepción que yo tengo del medio depende, en primer lugar,

de mi propia formación e incluso de mi propia cosmovisión. Por otra parte, también

depende de circunstancias muy concretas, porque la fotografía es una imagen visual

sincrónica de la realidad. En la percepción que el sujeto tiene del ambiente, o del

paisaje visual, o del uso del territorio, inciden multitud de variables –puntos de vista,

meteorología, el estado de ánimo, etc– que ni siquiera estoy muy seguro de poder

tener  en  cuenta  ni  para  mí  mismo,  que  voy  a  ser  el  más  crítico  con  mis

observaciones.

En segundo lugar, me encuentro en la investigación con otro hecho perceptual: los

tópicos existentes acerca de la evolución de los paisajes, inscritos en mi educación

como en la de todo el mundo, que tienden a parecer evidentes.

Un tópico podría definirse como una percepción social consensuada sin discusión, lo

cual, sin embargo, no nos dice nada acerca de su veracidad. A menudo ésta puede

contrastarse  en  otras  fuentes,  y  por  eso  mi  lectura  del  paisaje  tradicional  y  su

pervivencia se acompañará de fuentes gráficas y escritas que lo avalen. Está claro

que  la  mejor  defensa  posible  contra  las  zancadillas  y  juegos  de  luces  de  la

percepción,  cuando  –como  aquí–  la  observación  es  forzosamente  subjetiva  y

personal,  está  en  seguir  un  método  científico  de  contrastación  de  todas  la

afirmaciones.  En  mi  línea  concreta  de  tesis  la  verificación  se  realizará

fundamentalmente por comparación: una muestra de cerca de cuarenta valles en las

dos vertientes, con su rosario documental de fotografías, modelos y observaciones

de campo, literatura y ciencia desde mediados del siglo XIX, series estadísticas, y

cartografía, debería ser suficiente para obviar los problemas que la subjetividad de

mi percepción me plantea, así como para examinar cada uno de los tópicos con que

tropiece.

El tercer punto de vista en el que la percepción se revela importante está en cambio

dentro  del  tema  de  estudio,  por  cuanto  la  percepción  de  ese  mismo  paisaje

tradicional que yo estudio se convierte –incluídos los tópicos en su dimensión más

amplia– en el recurso turístico principal de la áreas de alta montaña. La percepción

del turista ante el paisaje está relacionada, a su vez, con su formación personal y su
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clase social, con la literatura, televisión, folletos, revistas, el precio, sus expectativas;

con todo ello se forma un cóctel en la imaginación de los visitantes que no siempre

concuerda con lo que se encuentran.

Y con este argumento –desarrollado desde otra premisa inicial– se justifica que se

llegue a pagar algún día a un sector terciario que cumpla –¿pagado con recursos

externos?–  las  funciones  de  modelado  territorial,  que  desde  la  retirada  de  los

glaciares pirenaicos ha seguido esquemas cíclicos parecidos; unas funciones siempre

derivadas del sector primario hasta épocas recientes. En aras de la conservación de

un paisaje  cultural  tradicional  paradigmático  del  equilibrio  entre  el  hombre  –sus

actividades– y el medio ambiente. Pero sin embargo, es bien cierto que el paisaje

actual parece revelar menor presión sobre el espacio y los recursos, y bien puede ser

que  la  variable  clave  sea  en  el  futuro  el  cambio  climático  y  no  la  explotación

económica.

Esto justifica “socialmente” mi trabajo desde dos perspectivas, para terminar. Por un

lado, la percepción turística del paisaje puede explicar –una causa más– el triunfo o

fracaso en el pasado o en el futuro de algunos valles en sus actividades terciarias.

Por otro lado, justifica el trabajo porque a menudo la visión que de esos paisajes y

problemas  tienen  los  planificadores  y  políticos  están  dentro  de  esa  percepción

turística-tópica, y creo poder aportar algo, contrastado científicamente, pero que sea

más útil a este efecto (cómo reacciona el medio y lo que vemos?) que los estudios

que  demuestran  la  evolución  del  Quercus,  por  ejemplo,  aunque  son  otras

metodologías distintas para afrontar el conocimiento del medio que también forman

parte de mis fuentes.

(Treballet de DEA, qualificat d'Excel·lent pel Dr Javier Martín Vide)
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Maig de 2001

“COMENTARIOS  A  LOS  PROGRAMAS  INTERNACIONALES  DE

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.  LA CUMBRE DE LAS NACIONES

UNIDAS  EN  COPENHAGUE,  1995,  Y  EL  MARCO  INTEGRAL  DE

DESARROLLO DEL BANCO MUNDIAL, 1998.

Sin comentarios (1).

1. Excepto por “algunas comas”, no puedo estar en desacuerdo con los contenidos de los programas

mencionados,  política  y  hasta  éticamente  intachables:  y  ojalá  funcionaren.  Esto  ha  sido  ya

suficientemente debatido en las clases magistrales y en los debates. 

Pero yo creo que no existe intención de aplicarlos como se dice, y que los estados que los firman y

que deberán implementarlos tampoco creen en ellos. Es, sin embargo, algo que yo creo, y esa es la

razón por la que decido comentarlo en nota al pie. También creo que es posible, aunque no probable,

que en un tiempo no muy lejano estos documentos se revelen como la clave catalizadora de un

cambio social que realmente acabe con la pobreza. O bien, en cambio, quizás sean los que montan

barricadas en el primer mundo contra estas instituciones los que lideren más adelante la presión social

imprescindible para erradicar la pobreza del  mundo. Y defiendo que es posible,  aunque tampoco

probable, que puedan ser la clave, porque no tienen ningún interés de estado, en sentido amplio. 

Admito que mi escéptica posición respecto de los documentos citados no aporta nada positivo, ni a su

crítica, y menos al problema que abordan. Pero el mero hecho de haberlos leído con atención ya es

algo, en el sentido de que sí detectan correctamente bastantes de las cuestiones clave de la pobreza, e

incluso sus soluciones. E informado, me convierto en presión social activa y conocedora. Con la

difusión de este conocimiento se da un sentido a las manifestaciones ante el Banco Mundial, y a la

resistencia  Zapatista.  Con las  cumbres  y  el  desarrollismo se  va  modelando una  nueva forma de

manejar las leyes y relaciones internacionales que deberá implementarse para acabar con la pobreza.

Y mientras tanto, con las ONG de desarrollo se calman conciencias, y se distensionan contradicciones

evidentes  pero  ignoradas.  En  resumen,  un  cóctel  molotov  con  etiqueta  antiglobalización  es

exactamente igual de ridículo que la firma del infame Fujimori al final de la Cumbre de Copenhague.

Ambos  desacreditan  a  las  acciones  que  llevan  detrás.  Pero  pese  a  ello,  paradójicamente,  ambos

mueven pieza en positivo hacia el reconocimiento mundial masivo del derecho a no ser pobre.

(Treballet de DEA qualificat d'Excel·lent pel Dr José Luís Luzón)
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Primera campanya de camp pirinenc:

L’Alt Pirineu català, un mes de La Molina a Cavallers.

Alguna classe de mètode feve falta  pra dotar  al  viatge pel  Pirineu a peu de la

categoria de treball de camp. Hom ha d’estar recol·lectant dades, d’una manera o

atra, i en principi hom harie de ser molt estricte per tot el rollo de l’objectivitat de

l’observació, etc. En aguell moment acabava de trobar la paraula “transecte”, que

els biòlegs fan anar molt, pra referir-si als itineraris que fan: prenen una mesura

arbitrària, deu metros, o un kilòmetro, per exemple les diagonals d’una quadrícula

traçada sobre el mapa, i miren què hi troben: de lo que observen, n’extrapolen la

població de tal  espècie o la diversitat  d’espècies de tal  puesto. Io no coneixeva

exactament els transectes, però intuïva que, des de luego, si anava amb cotxe, aniria

més aon m’atansés el cotxe que aon no. I ademés, vai vere que si conseguiva traçar

la ruta meua d’alguna manera especial, potser conseguiria desvincular-la de les

rutes turístiques, dels camins marcats, així que veria del Pirineu no només alló que

està “previst” o “recomanat” que el  turista  veigue,  sinó tamé allò  que no està

previst, per dir-hu aixit, les fachades de radé dels pobles.

Tot això no hu vai decidir a priori, sinó que mi va anar surtint. Des del gener hasta

el juny de 2001 vai estar anant semanalment a Barcelona pra assistir a les classes

del primer curs de doctorat. Vai aprofitar pra visitar l’arxiu fotogràfic del Centre

Excursionista de Catalunya, i a primera vista ia vai vere que allò ere una mina

increíble. Aleshores vai començar a revisar sistemàticament les carpetes de fitxes i a

demanar que mi fotocopiessen totes aguelles que nava marcant, les que retrataven

panoràmiques  de  pobles  o  indrets  de  l’Alt  Pirineu  (que  ere  en  principi  l’àrea

d’estudi de la tesi: no el Pirineu de mar a mar, sinó el Pirineu més alt). Les carpetes

d’ “Aragó” i de “França” eren molt petites, pr’això, vistes quantes fitxes tiniva

recullides de les comarques catalanes des de la Cerdanya hasta la Ribagorça, vai

traçar el primer “transecte” per aguesta zona.

La faena de preparar la ruta va ser dura pero apassionant.  Tiniva unes quatre-

centes  coranta  fitxes  de  la  zona,  i  mi  vai  passar  no  sé  pas  quantes  hores  pra

localitzar cada topònim i intentar adivinar des d’on here sigut presa la foto, i les

marcava amb una pegatina en mapes 1:50 000. Després vai clavar un mapa del
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Pirineu a 1:350.000 en una fusta,  i  vai clavar una xinxeta per cada “postit”,  i

encabat, “a vista de pájaro” donques, les vai unir amb un fil, i això mi va donar

una ruta que tinive una lògica interna en sí mateixa. D’aguesta manera recorreria

el  Pirineu buscant les ubicacions des d’on els  primers exploradors del  paisatge

s’eren parat a fer una foto. I cal tindre en compte que ells portaven un número

limitat de plaques fotogràfiques en cada excursió, així que ham de suposar que les

empraven amb moderació, no disparaven per disparar, al contrari, miraven molt bé

que allò que retrataven fos lo que voleven retratar. Un detall no els justificave fer

una foto, sinó que el conjunt here de ser complet. Ara bé, hai de destacar que a les

col·leccions de fotografies anteriors a 1940 que els socis han donat al CEC, lo que

més hi ha retratat són, per aguet ordre: iclèsies de poples, interiors d’iclèsies, cases

i  carrers,  personatges amb trajo típic,  i  per últim, panoràmiques dels pobles.  A

finals  dels  anys  trenta,  Kodak  va  inventar  la  màquina  fotogràfica  amb  carret

compacte, i allò va ser la primera gran vulgarització –popularització– de la foto

excursionista:  les  col·leccions  donades  pels  socis  a  cada  dècada  s’incrementen

exponencialment a partir dels coranta. Una revolució comparable a la que des del

2000 ha sigut la fotografia digital: segurament ia sa’n fet tantes fotos digitals del

Pirineu en aguet mil·lenni  que fotos químiques en tot  l’anterior.  El  meu treball,

realitzat  sempre  en  foto  química,  mantè  la  contenció  en  el  nombre  total

d'instantànies d'un viatge: així, tampoc io, mai disparava per disparar.

Foto 007: “Megatranspiripluridisciplipateo I”, juny 2001. Mapa claveteiat per

traçar el primer Camp.
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En aguell temps io estava molt acomplexat per la faena que feva, perquè encara no

coneixeva bé les maneres de traballar dels antropòlegs, i sobretot dels filòsofs del

paisatge,  que  utilitzen  metodologies  qualitatives  i  entrevistes  sense  problema

d’incorporar la subjectivitat. La ciència sempre é subjectiva tant com objectiva, per

molt  que  els  científics  “de  ciències”  defensin  que  l’experimentalitat  que  ells

practiquen  els  aprope  més  al  pur  objecte.  Al  final,  la  mitjana  o  la  dada  que

consideren rellevant  és  una apreciació  subjectiva.  Però  en el  meu complexe,  io

creieva que lo més interessant del treball de camp serie comparar directament les

fotografies, les velles amb les repeticions que io en fessa, de manera que podria

analitzar –cas per cas– l’evolució del bosc, del volum construït, dels conreus, etc.

Però no va ser “analitzar” lo que vai fer en definitiva en aguesta i en les següents

campanyes  de  camp pirinaic,  sinó  “observar”  el  paisatge  i  “fotografiar-lo”  io

mateix. De la mateixa manera, pensava si haria d’utilitzar la grabadora pra les

entrevistes, i al final, no ha sigut mai “entrevistar” apuntant lo que m’han dit (que

llavontes haria de transcriure i citar inicials, edat i origen en mil ocasions en el text

de la tesi), sinó que vai “escoltar”, i després “reflexionar” de manera que lo que

m’haiguen contat hu hai fet meu passant-hu pel meu cap. I això hu presento com un

“transecte sincrònic del paisatge pirinenc al canvi de mil·lenni”, que podrie ser el

títul d’aguet diari, o hasta de la tesi mateixa, sigue quina sigue la hipòtesi que hi

defensa al final.

De tota manera, vai utilitzar un GPS pra localitzar els punts de vista topogràfics

des d’on estaven fetes les fotos, noves i velles; d’aguesta manera conseguiva que

“l’experiment” fos repetible pra que puguès ser falsat amb facilitat. Cosa que en

realitat també podeva haver fet marcant cuidadosament un mapa amb rotulador. I

en canvi, allò que més aproxime el meu treball a un transecte d’observació a l’estil

dels biòlegs, allò que en fa legítim el que io puga dir que é extrapolable al conjunt

de la realitat pirinaica, quan en realitat n’hai vist “relativament” molt poca cosa, é

el fet que, traçant l’itinerari a vista, sense tindre en compte ni per quins camins

passaria d’un punt a l’atre, ni aon dormiria o aprovisionaria menjar, el component

d’atzar hi resulte bàsic. O sigue, en definitiva, “sigue la buena onda”...

En quant  als  instruments  d’observació,  aguell  any eren,  apart  del  GPS Garmin

prestat  per  la  Cartoteca  del  Departament  i  els  mapes  comarcals  de  l’ICC  a
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1:50.000 i  els  de  l’Alpina,  una càmara Nikon F601 amb un 28-80,  prestada,  i

carrets  de  diapositives  ISO100.  I  una  llibreta  A5  de  200  pàgines,  bolis,  i  uns

prismàtics 10x12.

En aquesta primera excursió, i en totes les atres, vai apuntar prou cuidadosament

totes  les  fotos,  diàriament  vai  observar  minuciosament  tant  els  mapes  com  el

paisatge, no vai portar cap llibre ni tan sols un diari personal, només el diari de

camp, de manera que traballava vint-i-quatre hores per dia. A les misdiades, als

refus: si no parlo amb algú, miro el mapa, escric o miro les fotos velles. Al final, lo

més interessant va ser comprovar que lo que més ha canviat en el  paisatge del

Pirineu é el punt de vista dels que fan les fotos, però no el punt de vista topogràfic,

sinó  el  corogràfic:  amb  quin  ànim  es  fa  la  foto,  quina  motivació  impulsa  la

descuberta i  la difusió del paisatge.  Algunes de les imatges que io portava a la

col·lecció de fitxes per intentar repetir són avui dia part de l’imaginari col·lectiu de

societats  molt  àmplies;  d’altres  han  caigut  en  l’olbido  absolut,  no  han  estat

“elevades” (per dir-hu aixit) a la categoria de paisatges dignes d’admiració. Uns

han esdevingut punts calents del turisme contemporani, altres són ara bosc espés,

només  travessat  per  caçadors  que  no  busquen  un  “gaudi  contemplatiu”  en  els

recorreguts de muntanya. Tamé si pot dir així: des d’un punt de partida homogeni,

unes imatges han provocat mils de visites i motivat mils de “oh què és macu!” i

respectives fotografies; d’altres no són objectiu de visita actualment,  i  deixen el

turista indiferent.

En el meu recorregut vai vere de tot, observador independent de la infraestrucura

destinada als transports o al turisme, sempre autosuficient en menjar i dormir, pra

no haver de sotmetre l’itinerari concret a allò que é fàcil de visitar. Així que vai

tardar casi un mes en recórrer la distància entre La Molina i Cavallers, que anant

directe no costarie més de quatre o cinc dies, de tantes voltes que vai fer, buscant

des de cada punt marcat als meus mapes el següent i la via lògica pra arribar-hi.

Que fossa un observador independent no vol dir que no utilitzessa els recursos que

si posaven al meu davant, claro. “No dependre” només vol dir “no necessitar”.

Com a observació, com a enquesta, va ser prou reeixida, encara que de totes les

fitxes que portava no en vai púguer repetir més que unes coranta. Al final, no ere

això  lo  important,  sinó passejar  amb la calma,  deixar  que el  Pirineu que nava

40



Viatge(s) d'exploració del(s) Pirineu(s) del segle XXI, primera part 

coneixent a través de la literatura m’entrés pels peus i pels ulls al ritme mateix, el

del  viatge  a peu,  en  què aguell  paisatge  here  estat  ordenat  pels  seus  habitants

durant tants segles; al ritme mateix amb què el van recórrer aguells excursionistes

que al principi de “l’era del paisatge” en van traçar les formes i els motius. Els

punts de vista i les metàfores.

El diari del camp que ara llegireu està refet de la memòria, a partir de la llibreta de

notes de les fotos, de les fotos mateixes velles i noves, i dels mapes utilitzats. De lo

que voleva recórrer, de lo previst en el mapa inicial, només en vai fer una mitat, no

sabeva que aguell any plegaria d’observar a Cavallers, ni que después me n’aniria

a d’atres montanyes, antes de tornar a fer una campanya tan intensa com aguesta al

Pirineu. Pra mantindre el mateix esquema que als atres diaris de viatges que formen

part d’aguet recull, que é la font primària de dades pra la meua tesi, lo que hai

escrit de la memòria està en cursiva, i lo que directament surt de les notes originals

està en lletra dreta (i ademés en negreta, com els peus de foto, que són casi 100%

originals, o sigue contemporanis al disparo). Això sí, com que en definitiva, la tesi é

sobre  el  Pirineu,  aguet  viatge  é  menos  “literatura  de  viatge”  i  més  “viatge

fotogràfic”. Pr’això té més proporció de fotos que els diaris ultrapirinaics; hi són

pràcticament totes. I així hu presento, pra que cada qual opine lo que vulgue. 

16 de juny de 2001

Amb Toni, Maria, Lyra i Mohamed baixo a Barcelona, passant per Lleida a buscar

una motxila nova que m’hai comprat. Ells se’n van al Sónar, el festival de música

electrònica, però en realitat aon mi porten é a intentar trobar l’Antisónar, la rave

alternativa  al  caro  sónar.  No  el  trobem,  i  en  canvi  mo-n’anem  a  una  terrassa

discotequera d’istiu allà a Montjuïc, aon busquem una via d’entrada gratis...  La

trobem, però només les quatre xicotes conseguissen passar, amb Moha; Toni i io,

que anem els últims i no anem vestits precisament com els propietaris voldrien, som

detectats  ràpidament  i  fets  fora.  Hu  seguim  intentant  durant  hores,  voltant  el

recinte, txarrant sobretot, que io me’n vaic de pateo i hi ha molt a dir. De bon matí

enfilem a peu cap a Sants, aon viu Maria, que io encara tinc la motxilla vella plena
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i la nova buida.

17 de juny de 2001

Foto 008: Autorretrat al pis de Maria al Carrer Benavent.

Mentres alguns dormen a la casa, torno a empaquetar la motxila i fai uns quants

cafès. A misdia estic listo, i travesso tot el barri de Sants amb la motxila i les botes,

el barret peruano posat, i el totxo de vellanera aranesa pelat que m’acompanyarà.

Porto els 75 litros de macuto plens, deu pesar de vint a vint-i-cinc quilos.

A mitja tarde mi despedís una amiga a Sants estació, i prenc el tren de Puigcerdà

hasta la Molina. Més enllà de Ripoll el tren si quede casi buit, i mi dóne temps a

reflexionar en ixo mateix tren que va ser la primera via de descubriment del Pirineu

pra’ls barcelonins de principis del segle XX. La Molina, primera estació d’esquí de

la vessant sud del Pirineu, i el Xalet de la Molina, primer refugi d’alta montanya

del Centre Excursionista de Catalunya, s’expliquen per l’existència d’aguet tren.

Com que l’observació paisatgística que faic si base en els materials del CEC, té tot

el sentit del món que haiga nat a fer la volta a Barcelona pra puiar al Pirineu amb

isto tren, fent el mateix camí que feven els excursionistes fa casi cent anys. 

Entrem en un túnel, i observo cuidadosament la brúixula pra comprovar que é el

famós túnel helicoidal, el “Túnel de Cargol” just antes de Toses, una fita important
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de l’ingenieria ferroviària de l’època. Després, els quatre quilòmetros del túnel de

la Collada de Toses, i a l’Estació de la Molina baixo sol, completament sol, cosa

que no m’esperava. Bueno, encara no som a la temporada turística d’istiu, i sé prou

bé que el turisme d’istiu al Pirineu si fa en cotxe privat al 90% al menos, però...

L’Estació  està  deserta,  é  un  edifici  de  pedra  admirable,  però  no  se  m’ocurrís

quedar-me-hi a txaure. Des d’allà no si veu cap edifici amb traces de ser habitat.

Foto 009: Autorretrat a l’estació de tren de la Molina, deserta.

El foc a terra de l’estació mi fa pensar en arribades multitudinàries d’esquiadors

amb el tren, als anys seixanta per exemple, la sala d’espera bullint d’animació, de

l’emoció dels que venen per primera vegada, dels primers concursos d’esquí quan

encara les remontades de pendent si feven amb un tiro de mules i una soga llarga...

Però encara quede un tros de dia, i preferisso caminar una hora pra començar a

vere com é tot això.

Curiosament, només tinc una foto al recull del CEC, de la Molina, i mira que ha

sigut  la  meca de l’excursionisme hivernal  català hasta que als seixanta,  la  Vall

d’Aran  l’ha  robat  el  primer  puesto.  Penso  que  potser  no  tinc  fotos  perquè  no

estaven  classificades  al  catàleg  de  topònims,  que  potser  hi  ha  un  catàleg

d’”esports” que m’hai deixat de mirar.  La que tinc é  de 1922 (Biosca,  CEC nº

23.503 bis), se hi veuen tres edificis grans i dos de petits, i una carretera. Semble

que,  apart  de  multiplicar-si  els  edificis,  els  abres  tamé  hu  han  fet,  abres

d’ajardinament i  no bosc.  La localització del punt de vista d’aguesta foto no la
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busco, é massa difícil, no hi sé identificar ni la via de tren ni l’estació...

Camino, i tallant les curves de l’asfalt per l’herba, vai veient edificis grans i molt

grans, hotels, hotelets i refugis, diversitat de tots, i més anllà xalets privats, amb

balconades i grans aleros (ràfecs, en diuen a Catalunya), de fusta, algo de pedra i

sobretot rebossats pintats de blanc. Un ambient de xalets suïssos molt més exagerat

que pr’allà per Baqueira. Falten els geranis als balcons, perquè tot està tancat i

molt  tancat.  No  passo  per  la  base  de  l’estació  d’esquí,  aon  deuen  ser  els

restaurants, bars, etcétera. Estic molt tentat d’ocupar algun d’ixos porxos pral meu

primer bivac, però al final, camina que caminaràs una mica més, casi surto de lo

urbanitzat (insistisso: urbanització forta, però no concentrada), hai nat sense mirar

el mapa, només orientat per la vista llunyana del Pedró dels Quatre Batlles, i mi

trobo una hípica,  tamé deserta.  Ia  arribarà la  temporada; de  moment,  a  io  els

cuberts amb restos de fem d’èqua mi semblen prou bons pra la nit. El termòmetro

marcarà 7ºC positius, i veré que amb el sac que porto aniré prou bé. 

18 de juny de 2001

Lo primer que hai de fer, de bon matí, é acabar el carret de paper que tinc a la

càmara pra posa-ni un de diapos. 

Foto 010: Primer bivac: el porxo d’una hípica a la Molina.

Fai la foto de l’hípica, perquè é el primer bivac i perquè bé é de fa més de seixanta
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anys, o bé està fet amb l’estil de traballar la pedra d’atres temps. No sé discriminar

si el ciment entre els rocs é original o del rejuntat. Normalment, una borda de fa

cent anys no estarie al mig del pinar, sinó a fora, però els pins creixen depressa.

Aprop, hi ha una pleta quadrada que no té porta visible, però que sense dubte ha de

ser el “picadero” de l’hípica. Serie molt bunic un turisme pirinenc que utilitzés els

cavalls com a mitjà de desplaçament, però intuïsso que lo que deu donar el pa als

amos dels cavalls són les mitjes hores de passear nens, o menos i tot, de fer’ls donar

voltes encordats dins d’ixo quadrat. 

Foto 011: Una pleta estranya i part de les pistes de la Molina. 

L’excursionisme de principis del s. XX utilitzave els cavalls com a mitjà de transport

a  partir  del  punt  aon  s’acabaven  els  transports  moderns.  L’equipatge  d’un

excursionista ere cosa sèria, especialment si portave un aparato de fotografiar dels

de antes. Potser caldrie una mula sancera pra portar només les plaques de vidre del

daguerrotipo.  Me’ls  imagino una mica “señoritos”,  als  burgesos  excursionistes,

científics amateurs, una mica “gentleman”, i el seu equipatge personal, donques, no

deve ser poca cosa. Prou mudes pra conservar la dignitat... Segur, de tota manera,

segur que hi ha hagut mil casos, i les fotos de mossén Cinto amb la petita maleta de

pell (aon la mitat del pes, missals i llibretes) i el totxo donen fe que no totes les

excursions de principi de segle eren “pesades”. Ara, en aguell moment, el fet de

vúlguer fer una excursió fotogràfica, la convertive en expedició. Els cavalls, avui, ia

si sap: a la Cerdanya n’hi ha més que a cap altra comarca del Pirineu, una mica
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per la tradició ramadera de la raça bretó-cerdà, però sobretot per la presència de

cavalls  de monta tutelats  en picaderos.  A les  atres  comarques,  les  éques  són el

bestiar que solen preferir els ramaders a temps parcial, o el bestiar secundari dels

que tenen vaques. I els cavalls de monta són comptats. 

Foto 012: Vora el telecabina Alp2000: vista general a l’Est, estanys artificials i

instal·lacions. 

L’estació  d’esquí  de  la  Molina,  claufida  de  pistes  pra  les  màquines,  llaurats,

explanacions, sembrats, i arquetes “ecològiques” (de plàstic verd) marca York de les

instal·lacions  de  neu  artificial.  Mirat  així,  mai  de  la  vida  s’here  cultivat  l’alta

montanya com avui dia. Però el treball de bèsties amb que si feve antes, que ere molt

més lento, ere moltíssim més segur quant al risc d’erosió associat, apart del gasoil

llançat  a  l’atmòsfera  i  a  terra,  i  el  plàstic  i  ferro  gastat  i  enterrat  en

l’acondicionament.

Ixo é el tema principal en el món de l’esquí: la neu artificial. Per la neu artificial si

fa tot: cal conseguir aigua suficient i embassar-la a prou altitud pra que pompar-la

no sigue caríssim (si fa amb elecricitat). La neu artificial té poc impacte en el règim

hídric de l’alta montanya, a menos que si faiguen trasvassaments d’una conca a un

atra. Tot lo que passe é que si retarde la fusió: aigua que harie de marxar riu avall é

pompada i pulveritzada amont pra que si regele. De fet, la faena de les retracs que

xafen la neu ajude molt a això, tamé. I sí que é vritat que part de la neu si sublime

directament, d’estat gelat a vapor d’aigua, i ixa sí, ia no baixarà pels rius. Bueno,
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no sé dades,  però mi semble  que no ha de  ser  molt  bèstia.  Lo  futut  de  la  neu

artificial són les instal·lacions. Diva “arquetes ecològiques”, i ere pra fotre-me’n

que ara tot si pinte de verd i ia està anulat l’impacte. Però si les vaques hi veuen en

blanc i negre! Sí, les arquetes són de plàstic verd, són marca York, com totes les que

io hai vist, por lo visto tenen el monopoli. Bueno, pra enterrar les tuberies, grans

secles;  pra  montar  els  canons,  un  metro  cúbic  de  formigó  pra  cad’un;  pra  fer

basses, forats, tela asfàltica a manta, desmontes; i lo pitjor: pra aprofitar al màxim

el cúbic de neu fabricada, regularització de totes les pendents. Un forat que conté

neu é pasta que perden. Així que les màquines a l’istiu traballen molt. I com diva,

pues: mai s’here traballat  tant  l’alta montanya com ara.  Tot cal sembrar-hu en

acabat, pra que no s’erosione... En fi. Ixa “dèria” d’esquiar, en l’estil que si fa, é

ben complexa de conseguir. Si parléssom només d’esquí de fondo, o només d’esquí

de montanya amb pells de foca, si parléssom de cenyir-mos a la temporada de neu

natural... Però no, la qüestió é un atra: Com mi van contar que dive un pijo de

Baqueira l'any 1990: “Ojalá el forfet costase cinco mil pesetas, así seríamos menos

en las pistas”. Elitisme puro i duro!

Foto 013: Des de la Tossa d’Alp, Puigcerdà al centre de la foto. 

Al peu de la foto, se’n veu encara un tros, dels desmontes de la pista d’esquiar. i de

les valles pra que els turistes no caiguen pels barrancs... I després diran, diuen de

fet, hu hai sentit io mateix força vegades, els esquiadors exclusivament de pista, que

són montanyeros! Pero si tot l’esforç de la infraestructura de les pistes é allunyar la
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montanya,  domesticar-la,  urbanitzar-la!  Començant  per  la  calefacció  de  les

cafeteries,  seguint  pels  “salva-puiades” mecànics (que no són imprescindibles a

l’esquí!), pel tractament de la neu pra que sigue ben fàcil lliscar-hi, i acabant per la

venta de xalets, que sèmbliguen ben rústics i tinguen totes les comoditats!

Bueno, ia seguiré un atre dia amb ocasió d’atres fotos, que de l’esquí n’hi ha pra

enraonar rato. Puigcerdà al centre de la foto.  La capital de la Cerdanya en un

turonet que el glaciar no va púguer esgarrapar. Estratègic. Al voltant, els prats, tots

de dall, pra fer herba de diferents classes pra les vaques de munyir. Raro serie vere

un ramat al tros: Ara, enlloc de portar les vaques fora del corral cada dia a péixer

el nèdio fresc, si talle el  fresc amb un remolc especial i si porte al corral.  Més

encara: el dall fresc si porte a les cooperatives ramaderes, allà s’ensile, i si repartís

durant tot l’any una barrea (unifit, li diuen) de pienso, silo i palla. Els ramaders

cerdans, els de l’Alt Urgell, no cal que posseisquen un tractor. Economies d’escala,

le’n divom a classe. Però d’això de fer nar a pèixer les vaques als prats, que si pot

fer sense gasto de combustibles fòssils, le n’ham de dir sostenibilitat. 

Si veuen prats, els uns amb barreres abrades, els atres sense, encara que tamé si

veuen  parcel·lats.  Potser  parlen  de  propietats  més  grans.  I  a  l’atre  costat  de

Puigcerdà segons aguet punt de vista, si distingís un estany petit, que el vam nar a

vere en una excursió de Geografia amb el Dr Burguenyo: é artificial, un llaquet

turístic pra passear amb barca, volta’l a peu, vere patos... En aguella excursió mos

va contar el desarrollo urbanístic de la vila, lligat estretament al turisme, al principi

completament subordinat al ferrocarril, després al túnel del Cadí, que explique avui

dia tot lo que passe a la Cerdanya amb les segones residències: Comprades per

barcelonins  en  una  grandíssima  maioria,  els  xalets  s’han  multiplicat  a  tots  els

pobles...  però no del tot.  Al menos, Puigcerdà continue sent un poble gran però

concentrat,  més  o  menos  compacte.  Hai  sentit  molt  a  parlar  del  mercat  dels

dumenges, dels abrics de pells que baixen i puien pel passeig, barreats amb alguns

pagesos que hi venen el producte veritable dels seus horts... com si no haguessen

passat cent anys. 
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Foto 014: Vista al Nord: Bolvir i Ger.

Des del mateix punt, ia si veu que el poble de l’esquerra de la foto té urbanització

notable hasta a aguesta distància.  Penso que é  Prats.  Claro que la  gran plana

cerdana està molt lluny d’estar completament plena de cases, que el terreno apradat

encara é maioritari. 

Hasta la Tossa d’Alp vai arribar remontant pel mig de les pistes, seguint les traces

dels totterrenos i les màquines, casi per la línia de màxima pendent. Hasta vai puiar

un tros a dit,  perquè passave una picap de currantes i no mi vai podre estar de

provar-los, a vere si mi paraven o passaven de io. I mi van parar, i no van resultar

currantes, sinó jefes, i mi van dir que perquè feva dit si era excursionista... “Home,

si  passen  cotxes,  si  pot  fer  dit”,  vai  dir  (no  vai  dir  que  sobretot  ere  a  tall

d’experiment)  “i  valtres  no niríou  més tranquils  a  peu que  amb el  debat  de la

reductora posada?” Vai puiar a la caixa i no mi van dir re més. A l’hivern, segons

quins dies, això deu ser un bullider de gent avall. Al cap de tot, un poc més enllà, hi

ha un refugi, que a l’hivern é casi només una cafeteria, i així està moblat, com una

cafeteria d’estació. L’Albert i la Marta de Sant Sadurní fa tres anys que guarden el

Niu de l’Àliga, i mi conten que a l’istiu no é tan calmat, ni de bon tros, que hi

passen 500 persones cada dia, entre el 15 de juliol i el 15 d’agost (el mes d’or del

turisme pirinaic). Però que é vritat que hi dorm molt poca gent. 
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Foto 015: La cara Nord del Pedraforca i la carena que marxe del Niu de l’Àliga

cap a l’oest-sud-oest. 

El “Pedra” casi al centro de la foto, i tot el Cadí a la dreta... Com que hu veic una

mica des del Nord, tot semble molt boscat, però són les obagues. Io vaic cap al coll

més baix que si veu a la carena, el de Jou, que encara hai de fer una mica de volta

per la Cerdanya antes de nar a vere

el Cadí.

Foto  016:  Senyal  d’orientació

instal·lat pel Parc Natural de Cadí-

Moixeró.
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A la una i mitja arribo al Coll de Jou, que no é “de yugo” sinó “iovis”, o sigue de

Júpiter. Un topònim posat pels romans que s’ha mantingut per molt que haguem

olbidat aguells déus. Senyals blancairroia de sender de Gran Recorregut, però ni el

meu mapa ni la senyal mi diuen quin é. Oh, ia en són, de pràctics, istos indicadors,

però no deixen de ser la ciutat que ve a la montanya. Vui dir, que de falta no en fan

cap, que ia tinim mapes; venen a ser com els cartells dels noms dels carrers de les

ciutats, una manera d’organitzar-si més pràctica, però que é inútil pra’ls habitants

del barri, que no els utilitzen, ni siquiera els miren. 

Camino caravall pel Torrent de Fontllebrera, i a mig camí veic algo, en un pradet

vora el  riu,  enmig de pinars,  que mi cride.  Amb els  llargavistes conto sis  o set

neumàtics de cotxe que no mi puc pas explicar com han arribat aquí. 

Foto 017: El coll de Jou i el Torrent de Fontllebrera des del Portell característic

(riba dreta).

Només si veu que pinar, però l’indret é prou particular, el camí ha surtit a roques

pelades i hi ha un portell pra’ls animals: é tan fàcil de montar aquí, un portell, que

segurament hi sigue des de antes dels romans. 
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Foto 018: Vista al Nordoest. 

Superades les roques, ia si veu com arribe la pista carrossable i si lie amb el camí

de Jou, que semble un dels camins més importants d’entrar a la Cerdanya. A la

carena de segon terme, mi cride l’atenció un tossalet que fa punxa cap a l’esquerra,

i mi recorde els drumlins d’origen glaciar, però no veic clar si en pot ser un. En

primer terme,  els  prats a mig invadir  de pinar mi deixen demostrat  (é  la  meua

opinió) que els pins són nous, probablement plantats, o al menos deixats créixer;

que la vall que hai baixat deve ser més clara, perque deve ser ben pescuda, encara

que sigue obaga. 

Foto 019: L’antic camí empedrat trans-Cadí, i el peatge del Túnel del Cadí.
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Poc més endavant, a cinc-cents passos, hai de parar atra vegada a fer la foto en la

mateixa direcció, hi torne a surtir el tossalet característic, però é que hai trobat la

surtida del túnel i vinint del bosc, semble cosa de marcianos. Lo nou i lo vell. Lo

vell mi flipe, lo nou mi deixe astorat (paralizat en el vol com un astoret, potser vol

dir).  Una espiral  de formigó que,  quan el  túnel  estigue  ensorrat,  d’aquí  alguns

mil·lennis, serà un interrogant notable pra’ls estudiosos... 

El  túnel  del  Cadí  explique  la  Cerdanya contemporània,  diva:  la  col·loque molt

aprop de Barcelona. Si els capitalistes accionistes de la societat anònima que el va

construir i l’explote són com mi penso que han de ser (bons capitalistes, que no vol

dir bones persones), ia antes de la construcció del túnel, quan en “petit comité” els

van dir que s’aprovave, ia deven començar, no a través de la societat sinó a títul

particular,  a comprar terrenos urbanitzables o susceptibles de recalificació a la

Cerdanya. De manera que els  beneficis  (les plusvalies) de la urbanització de la

comarca  han  pugut  ser  acumulades  amb  ventatja.  La  utilització  de  informació

privilegiada sobre una imminent puiada de preus si considere un delicte, però en

realitat, é inherent al sistema capitalista. L’especulador triumfe quan hi ha alça, i si

sap el  túnel  i  sap lo que portarà,  i  té amb què invertir,  pot montar-se el  resort

automàtic de fer quartos a partir del turisme molt més fàcilment que el pagès. El

pagès, si va vendre antes de sabre-si el túnel, é victima de prevaricació. El túnel, o

la infraestructura que sigue el motor en qüestió; motor sí que hu é, com defensen els

seus amos (sobretot estacions d’esquí) però està enormement empujat per inversió

pública,  sobretot  en  carreteres.  Estructures  bastant  potents,  dedicades  a  drenar

beneficis  cap a la perifèria del  Pirineu. Bueno. Si  fan cases i  queden tancades.

Encara hi ha molts prats. A Chamonix els xalets estan, durant 30km de fondo de

vall, cad’un al seu prat. Els residents vuien aïllats, voltats de segones residències.

Els pocs pagesos combinen els peixents de la montanya amb menjar que compren

pra l’estabulació hivernal. Se hu van vendre tot, i ara traballen als serveis. 

Aquí no ha passat tot això encara, però hi ha tots els ingredients, incluit el proyecte

d’autovia a través de la Cerdanya pra massificar el trànsit de camions a través del

centre del Pirineu. Europa le’n diu la “permeabilització” de la Serralada, i si tracte

de descongestionar Irun i la Jonquera. Des del punt de vista de les multinacionals

de París, d’Holanda, d’Alemània, un punt de vista purament econòmic, els Pirineus
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encarissen  i  per  tant  sobren.  Fer-hi  autopistes  els  aplane.  I  l’Europa  política

subvencione  infraestructures  de  Desenvolupament  i  Cohesió  Regional,  però  al

tanto: els diners se’n van en fer lo que la indústria demane: facilitar el transport de

mercancies en camions, que é lo que a ells els va bé. Al Pirineu què li anirie millor?

Està  prou clar:  en tant  que societat,  no li  calen  autovies  sinó  que  sobren (ara

mateix)  camions.  Pra’ls  pirenaics,  les  carreteres  que  hi  ha  són  suficients

(millorables,  sempre,  encara  que  no  a  qualsevol  cost  ambiental),  inclús  són

suficients pra l’explotació del turisme. Autovies només convenen a “la gran banca i

la gran indústria d’Europa”: io no sé ben bé qui són però està clar que “l’alta

política europea” hi traballe a favor. I al Pirineu considerat un trosset únic de Gaia,

què li convé? Que tot vaigue amb trens pausats moguts per electricitat renovable.

Cremar petroli  no li  convé al  Pirineu,  ni  tampoc al  planeta,  convé utilitzar  les

alternatives que hi ha. Ia hu hera explicat tot al traball de transport un mes antes.

Io nava cap a Bellver, el pròxim postit del mapa, i com que necessitava travessar la

carretera que si veieve, vai nar primer a Urús a vere si tiniven font i pedrís a la

plaça, pra dinar. 

Foto 020: Urús des del camí de Jou. Al radé, terrases? El poble d’Urús vell,

xicotet, apenes si deixe vere, un tros més enllà del campanar. 

El pedrís estave a la font, i la font a la plaça de l’iclésia, i entre sol i sombra, vai

dinar.  Llavontes  arribe  un  cotxe  gros,  i  tinc  un  espectacle,  com  si  fos  una

performance artística, com si fos una obreta de teatro: 
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Foto 021: Urús, plaça de l’Esglèsia. El prat é el parterre que si veu, la màquina

tamé. Ecodisseny: una dalla! Però qui la sap fer anar?

Lo que si fa, que no é lo més fàcil, i des de luego rode i dalle a base de cremar

petroli, està lligat al fet que ara poca gent treballe al tros o al ramat, per tant tots

són assalariats que no manen sobre el seu temps i no coneixen les tècniques. Què

poc costarie  dallar  per  turnos rotatoris  ixo  trosset,  o  pagar al  que se’n vulgue

encarregar. Però els veïns de dret no hi viuen, els serveis publics han de passar per

l’ajuntament, i resulte de chiste: no hi ha ningú al poble, comparat amb la cantitat

de viviendes que si veu, i tè de vindre un home de fora, a cuidar que els jardins

estiguen majos. A llimpiar els carrers. Si fa a màquina, per llei, per “ergonomia”,

per “seguretat”, i pra que la indústria capitalista en munyisque el seu suquet. 

Sense  voldre  exagerar,  diria  que  els  habitants  dels  Pirineu  ia  són  ciutadans  i

proletaris del sistema. Traballen pra’l benefici de la banca, siguen amos o no. Els

pagesos igualment, cada vegada són menos amos de lo que fan. L’estructura social,

dirie l’antropòleg, ia é un cent per cent urbana, a Urús, el  teixit tradicional de

l’estructura social, casa-poble-vall-comarca, ha sigut sustituït per la de proletari

d’una  empresa  o  de  l’administració,  i  ciutadà  d’un  ajuntament  i  d’un  estat.

Aguestos dicten lleis a favor del creixement general del sistema d’explotació dels

recursos, i fabriquen un parterre amb pinets i vestissen els carrers amb jardineres

de flors per intentar reproduir els geranis dels balcons que si veuen a les fotos de

“antes”,  i  més  enllà,  a  la  “postal  del  poblet  alpí”  que  tots  tinim  a  dins,  i
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especialment els turistes. S’embrute el medi amb gasoil pra cuidar la postal, postal

en la que “les cagades de les vaques” no estaven previstes i  si retiren per llei,

considerades  brutícia;  i  en  la  que  el  “balcons  florits  i  carrers  empedrats”  si

conseguís embrutant el medi i ademés enriquint a la banca, i ademés enculturant a

la població. 

Me’n vai de la plaça molt divertit. La paradoxa en fa art, de l’assunto; mi sento

com si haguessa vist algo exòtic. Al Pirineu de quan io era xic, el dels anys vuitanta,

això  no  passave.  Que  é  la  base  de  referència  sobre  la  que  ara  viatjo  en

reconeixement  paisatgístic,  en  tall  sincrònic  per  veure  com  està  d’avançat  el

desenvolupament, doble comparació temporal donques: amb les fotos velles, i amb

el meu record. I trobo que l’asunto està molt avançat. Sí que é una postal, i aquí si

veu, més que en els atres invents del desenvolupament com les fires promocionals en

que sí que serie possible fotografiar balls o oferiments fets per la comunitat sense

passar per cap associació. Mi divertís per exòtic, perquè té un punt de utòpic: sí, sí,

é una utopia el voldre aplanar socialment i físicament istes montanyes als rodillos

dels sistema i al mateix temps plantar floretes. Opino. La penetració del capitalisme

a l’Alt Pirineu Català (que dive aguell article): a la Cerdanya, acumplida. Urús i

tants  atres si  vestissen de “picturesque village” i  les  places,  arregladetes,  estan

buides de nens o de vells. Així que cal pensar que els parterres o el clavegueram no

si fan pra que els veïns els disfruten sinó al servei del tot-plegat econòmic en què

incloic tant el benefici que se’n drene com l’oci dels ciutadans que encara són més

proletaris que els pirenaics, els pobrets. Els més pobrets –més esclaus encara– són

els que no veiem, els que no arriben a surtir de les ciutats; però pobrets d’esperit

molt més els que veiem, que posseïssen un cotxe envidiat i uns metros quadrats de

montanya pirinenca i van periòdicament a jugar a habitar una postal. El paisatge

tamé  resulte  aplanat,  a  la  postal:  uns  elements  són  necessaris,  atres  no,  atres

molesten (exemple, ia si sap: les vaques que caguen pel carrer; la roba estesa a

balcons exteriors, etc.). La llei iguale, el mètodo constructiu actual iguale, i aquí mi

sento com si  contemplessa,  en una ribera del  mar Negre,  als  anys  seixanta,  un

complex residencial soviètic per a mandos del partit, buit encara en la preparació

de la temporada turística, amb un empleat de l’estat que cuide que tot estigue bunic.

Diguem-hu d’un atra manera: antes de l’eixample de Barcelona, quan Gràcia ere
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un poble rural, només un ingenier se hu hagués pugut imaginar fet un contínuo de

aceres i asfalt hasta el mar. Però al Pirineu que veic,  la paradoxa del dallador

demostre que el procés està en marxa. 

Un tros més enllà d’Urús, un home gran fa les vores del prat a dalla; hi ha una

casa immensa de  pagés,  i  tots  els  freixos  estan a  la  mida  que toque.  Torre

d’Urús, si diu, i suspiro aliviat perquè tot no està perdut.

Tot no està perdut, i mi dic que aguet home, que é l’indígena, que ignore la postal

perquè la trascendís, fa les vores a dalla perquè cal ser pulit i cal ser aprofitador

dels recursos, i només li falte cantar alguna cobla o corranda pra que imagina lo

que veieve un excursionista de antes: la forma, de la qual el folclore. Però tamé veic

des de dins, i el ser pulit i aprofitador ere base de l’equilibri agrosilvopastoral, del

qual la sostenibilitat. 

Però un any més tard mi contave Federic a Jaca que here sentit a dir que a la

Cerdanya antes no hi here costum de podar els freixos pra fer la fulla de corders,

cunills i vaques, sinó que hu eren copiat, donques hu farien per estètica pura. Però

io penso que si é així, que antes no hu feven, pot ser perquè n’hi here menos, de

freixos,  perquè  d’entrada  hi  here  menos  barreres  arbrades  i  perquè  fossen  de

fruiters, i tamé pot ser perquè de tanta herba que fan ixos prats regats, no els caleve

apurar el farratge de fulla, pra les vaques que hi here. I sobretot penso que el freix é

molt bon productor de llenya prima, tamé, i que els deuen podar a l’hivern, sense

fulla, i donques, no del tot per estètica. 

I penso encara: la gent que cap en totes ixes cases tancades, que no tenen llenya si

no la compren, si deuen escalfar, quan venen, amb més gasoil. Com cremant gasoil

arriben.

Travesso sota la carretera que ve del túnel per la carretera vella d’Urús a Riu. A

Riu trenco al Nord, i travesso atra vegada la carretera, ara per dalt, pra puiar una

serreta,  la del Solà (1.284m), des d’aon encerto una bona vista de Bellver. Allà

descanso una mica de la calor i faic la misdiada.
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Foto 022: Bellver a la vista, centrat a la foto. A l’esquerra, Santa Maria del

Talló. Al fondo la vall de la Llosa. 

Enfilo llavontes la carretera amb els cordons de les botes fluixos de dalt.  Seran

quatre o cinc quilòmetros, mai tant. I m’agrade prou caminar per la carretera, si no

fa massa calor, i sobretot si porto uns quets lleugers pra descansar de les botes:

Com  que  els  pirenaicos  d’avui  si  mouen,  com  els  turistes,  amb  cotxe,  per  la

carretera els veus i els observes a tots, quan estàs fora dels “espais naturals” aon sí

que trobes gent caminant. Ademés que una mica de carretera evite moltes barces. I

no é cosa de travessar pel mig dels trossos. 

Bellver é la subcapital de la comarca perquè ia si sap que de moment està dividida,

la Cerdanya d’Espanya, entre les províncies de Lleida i Girona. M’enfilo al poble,

que  ia  é  més  ciutat  minúscula  i  té  alguns  serveis  oberts,  apart  de  prou  cases

tancades, tamé. Amont amont trobo el mirador, que semble el puesto de una atalaya,

i é el puesto de la parada.
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Foto 023: Vista del Cadí des de Bellver. Pi, Nas i Olià al límit del bosc. Repetició

del clixé de Lluís Mª Vidal (CEC nº1304 caixa A, “Bellver (Urgellet) Vista del

Cadí”, no consta l’any, però la pròxima foto de Vidal al bloc de fitxes é de 1893.

Al clixé antic, se hi veuen teulats de teula àrab i bancals sembrats, en una carena

que  no  puc  trobar  al  meu  enquadre,  molt  més  obert.  Sospito  que  la  foto

probablement  està invertida d’esquerra a dreta,  a  la  reproducció  de la  fitxa de

l’Arxiu. A l’excursionista, com a io mateix, el va animar la primera vista del Cadí,

encara que no sigue la bona, quede molt amagat.
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Foto 024: “Una casa sola molt ben colocada al sol de la tarde”. Vista al NNE de

Bellver: La Nacional 260, Cal Codolet i la Roca Punxent (1332m).

La gent d’antes sabeven bé lo que si feven! La vall petita té el seu mas, fet a mida.

Un tossalet a l’esquerra semble exprés pra posar-hi un castellet si ha convingut

(esperem que no convingue mai més).  A primer terme, vuit  blocs d’apartaments

bessons estan revestits de fusta, pissarra i pedra, però no conseguissen deixar de

semblar  una unitat  de  ciutat-dormitori.  La  carretera é  aon aniré  tot  seguit  que

acaba la panoràmica.

Foto 025: Bellver, paisatge urbà. Qüestió de perspectives.
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Fent la foto a l’Est, desapareixen els blocs, la carretera; queden boscos, un edifici

en  primer  terme  amb la  vista  privilegiada  del  vell  castell  de  Bellver  (però  els

balcons estan tancats, seran apartaments de no-residents, tamé?); i quede un tros

del campanar amagat a radé d’una torre de comunicacions de telèfono (mi semble).

La qüestió de perspectives, a la primera ullada, semble que harie de fer respectar la

vista tradicional des del mirador, i, al menos, la llei harie de cumplir-si tamé pra

infraestructures com aguesta, i no: ferro i formigó vist. Que les cases tamé hu són,

de formigó i ferro, en l’estructura, però si é per una qüestió estètica, que si dicte la

llei,  que  sigue  pra  tot,  incluïts  els  ponts  i  els  edificis  de  manteniment  de  les

carreteres, les torres de comunicacions, etc. Atra cosa é que ademés de ser ciment a

la  vista,  é  obstacle  visual  al  “monument”.  Però  é  qüestió  de  perspectives:  el

campanar, d’acord que si construís pra “fer poble” en lo simbòlic, però ademés ere,

i fundamentalment, infraestructura de comunicacions i vigilància, pr’això ere de ser

edifici més elevat. Ara, la comunicació, ia sabem com é, com la vigilància. 

Així que me’n vaic per carretera hasta Prullans. Mi paro al Càmping Cerdanya a

preguntar, i m’envien a l’hotel. Arribe el final de la tarde d’un llarg dia de juny, i

hai caminat bastant, i m’ha apetit arribar-mi hasta Prullans perquè hi viuen parents

de parents, a qui conec d’havre-hi nat de xic, i de ser molt amic de Toni que hi é

cusí, i per conéixer un fill,  d’un simposi de turisme que si va fer a Cervera ista

primavera. Així que arribo a la recepció de l’hotel amb el barret i el totx, segur que

la hospitalitat no mi faltarà, i é tanta, que se’n fan càrrec, que no vui molestar:

quan mi dono a conéixer, mi donen una clau i m’envien a la dutxa:

-És  que  d’aquí  a  un  quart  d’hora  donem  els  sopars,  i  encabat  tindrem  temps

d’enraonar. 

La cosa é de luxe. De quatre estrelles, vaia. Els camarers estan avisats, i mi porten

unes racions que no les salte un gitano. Io, en realitat, vai començar a caminar ahir,

i avui ia fai ús de les meues coneixences. É gran, viatjar a peu per una montanya

aon  tens  parents  i  coneguts  a  quatre  o  cinc  comarques,  estesos  en  dos-cents

quilòmetros. Si arribes sol, i a peu, é hospitalitat amb que puc contar al cent per

cent. Lo que fos, me hu deixarien. Els Isern mi remeten a mon padrí, que arribave

com io,  amb el  sarronet,  fa  molts  anys,  camí  de  la  fira  de  Puigcerdà,  amb la

diligència de la Seu, i li feven un quarto. Io tinc el número 305, i té vistes del Cadí,
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com tots. Han fet un saló de congressos petits, i m’afirmen que hu saben molt bé, lo

del paisatge: é lo que ells venen: el finestral del menjador, el de la sala ixa, i els

balcons dels quartos com el meu.

Hai fet 1370m de puiada i 1800m de baixada, en més de la mitat del dia, contant

totes les parades, claro. 

19 de juny de 2001.

Mi desperto amb bona llum pra fer fotos.

Foto 026: Pi, Nas i Olià engolits pel bosc. A l’esquerra en segon terme, el serrat

de les Tutes, ben boscat, é una península que està inclosa dins del Parc Natural.

No sé qué tindrà d’especial ixo sarradet. Al radé, grans boscos obacs i grans roques

pelades, deixen casi invisible una antena roia i blanca. 
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Foto 027: La Serra del Cadí, o El Cadí i punto. Montellà astí, i Estana al peu de

les canals. Repetició del clixé de Vidal, 1893 (CEC nº 26.008 –col 18X24 nº 66).

Ista sí que é la vista del Cadí. Des de la Seu encara té més planta, com a mall

penjat, però d’aquí té la profunditat de un massís gros, d’una petita serralada, molt

atractiva. La vista de les congestes mi fa pensar, i reviso la sola de les meues botes

Asan estrenades al 96: no els quede çò que un milímetro de dibuix. Una de les fotos

que tinc marcades semble estar feta des de dintre d’una canal, la firme Estasen, i

aposto que serà la canal del Cristall, i per tant, el meu recorrido passe per dins, i

m’encante. Avui me hi aproparé.

Hi ha una foto del Cadí des d’aguesta vista: de Lluís Marià Vidal, de mitat del juny

del 1893, “Descripció: La Muntanya”, però aguell dia la fotocopiadora del CEC va

cargar molt la tinta i només estan clares les retallades siluetes de la serra a la posta
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del sol. Així que no se hi pot comparar res. Bueno, pra comparar, si algú hu ha de

fer, que encarregue al CEC la còpia, i io li deixo la meua. 

Tres o quatre quilòmetros de carretera, de bon matí, bé. El punt de vista que busco

avui primer é sobre Martinet. Per la Nacional, xino xano, mi trobo amb un castell

antic que mai era vist, les poques vegades que hai passat amb cotxe ista carretera.

Un  punt  que  ara  el  travesse  un  túnel,  però  que  serà  estratègic  en  totes  les

circumstàncies. 

Foto 028: Sant Martí dels Castells. Segre avall des de dalt de la torre. 

Foto 029: Vista al Sud. El Comabona, i en primer terme corrals i pallers en
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ciment de Cal Sant Martí. 

Foto 030: Vista del Castell i de la casa.

Amb un emplaçament estratègic com aguet, encara é estrany que la família d’ista

casa seguisquen fent de pagesos, amb lo bo que serie l’indret pra restaurant o hotel.

El castell si pot visitar, hi ha pintades al ches, tantes que vulgues, i un forat quadrat,

a  la  sala  lateral,  per  aon  si  podrie  esvaconar  un  turista:  senyal  que  el  plafó

informatiu al pàrking é tot l’”arranjament” turístic que l’han fet. 

Camino que t’afartaràs d’asfalt hasta Martinet, compro un meló i més fruita a la

butiga, i quan miro la fitxa de la foto que haria de repetir, mi semble que m’ahi

saltat el punt de vista, que deu ser al camí vell, a la ribera contrària a la que va la

carretera, i més alt. Bueno, pues marxo per les piscines, algú m’ha dit que hi ha

camins pra nar a Montellà directe,  no “un camí” però sí camins.  A la primera

ombra potent paro a menjar els dos quilos de meló que no pensava pas transportar

al coll gaire lluny.
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Foto 031: Martinet. Més lluny, Músser, Lles i Travesseres. Repetició del clixé de

Vidal c1893 (CEC nº 25123, col 18x24 nº120).

Aquí les quatre plantes són lo normal als edificis, distribuïts els moderns a lo llarg

de la carretera, plens de comerços, i els postmoderns (el residencial) vessant solà

amont.  A  la  foto  de  Vidal  se  hi  veuen  pràcticament  tantes  cases  com  ara,  i

semblants, encara que feve com dos nuclis, i  ara s’han unit.  Però coste molt de

conéixer,  tan sols  els  campanar semble  referència  clara a la  foto  vella,  i  mi  fa

pensar que tal vegada no s’haurà equivocat de poble el fotógrafo o bé l’arxivador, o

a vere si no serà un dels pobles que va afectar la riuada del 62, la famosa, i l’han

refet, el campanar tamé. No sé. Lo de repetir fotos si fa difícil, però a les que faic io

se  hi  veuen  força  coses  pra  interpretar.  La  piscina,  i  novament  la  torre  de

telèfonos... els churros de cases adossades...
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Foto 032:  El  Puig  de la  dreta  de  la  foto anterior,  i  al  radé el  Tossal  Negre

(1319m). Bosc madur i bosc arbustiu d’expansió, bancals utilitzats a mitges. 

Podrie semblar que aguet tossalet s’identifique a la foto de Vidal, però no està clar.

El pinar que avance... i al radé, les montanyes d’Andorra. Poc ús agrari a la vista, i

pastoral,  menos.  Els  límits  entre  el  bosc  i  el  prat  si  desdibuixen,  si  difuminen.

Segons  aguell  llibre  de  Maria  de  Bolós,  a  l’hora  de  puntuar  la  “qualitat  del

paisatge”, lo de la bona definició de les coropletes –o sigue les àrees del territori

visual amb un significat concret; o sigue les pletes o plapes visuals classificades per

l’ús  (així,  pleta  de  bosc,  pleta  de  poble,  pleta  de  prat,  de  vinyes,  etc.)–  ere

important, i si si difuminen els límits, “es perd qualitat”. Això diuen, i no els falte

raó: lo que si perd é recursos, molt menjar pra’ls ovelles i es cabres; lo que opinen

els  “puntuadors  de  paisatge”  é  que  si  perd  facilitat  de  lectura  per  part  de

l’observador que no coneix.

La replantació de pins pr’astí a molts puestos é a plapes quadrades, horribles.

Ací ha quedat força natural, que é lo que passe quan el pi no é del tot autòcton,

que se’n moren molts i  quede natural, alternant-si amb prats i  matollars de

boixos.  No  hi  ha  línies  rectes,  sinó  curves  i  transicions.  Ajude  a  marcar

visualment les carenes, tal com els prats voltant marquen el poble. 

Cal pensar en què vol dir que tot s’estigue boscant tant. 

-si perd molt del recurs de les pastures.
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-s’incremente la biomassa forestal, arribe molt més aprop dels boscos, i té molt

sotabosc inflamable. 

-Decrement  de  l’erosió.  El  bosc,  els  pins,  aguanten  lo  que  els  bancals  no

mantinguts deixen d’aguantar. 

Pero,  o  per  tant:  Si  s’incendie,  el  foc  pot  córrer  més  depressa,  i  ademés

d’afectar amb facilitat nuclis poblats, l’erosió pot tindre un pico molt més gran

que el que hi va haver al segle XIX amb la pressió ramadera màxima, i devenir

catastrófica.

Bueno, Martinet, interessant, i el descanso ple de meló, tamé. En fin, pel mig del

bosc, isto de roures, m’arribo a Montellà pel mig del serrat de la Vinya. Que ia no

té ceps.

Foto 033: Vista des de Montellà (1185m) al SSW: Cal Mandrat i Cal Sapet. A la

dreta, Turó de la Canal (1545m). 

Està clar això que dic de les coropletes, que no són més que els mapes pintats amb

colors aplicats a les panoràmiques de paisatge. Cada cosa el seu color i els límits

clars. Els prats, els roures, els pins. Agafo la direcció del Turó nombrat i marco al

gps el punt, 
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Foto 034: Montellà. Qüestió, novament, de protagonisme en el paisatge urbà. 

Per lo demés, els voltants, molt bé, i el meu punt de vista casual, perfecte: amb els

cables de la llum travessant la diapo. É lo que hi ha! Lo del protagonisme si referís

a la casa de balcons blancs i seriats, perquè quadruplique el volum del campanar i

amb el seu color, espante i tot. Però vamos, Montellà, molt majo. Mentres hi queden

pagesos, que si no, se’l menjarà el bosc del Cadí... 

Foto 035: Más de lo mismo. Mateix punt de vista, vista a l’Oest: el Pagès que

lluite per conservar la seua taca de terreno culte, i el Bosc a radé, menjant-si els

bancals de antaño, i la Cantera protagonista ara del paisatge rural, menjant-si

el bosc i l’entranya i tot.
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Però  el  bosc  hu  ha  de  recuperar  tot!  Més  grosses  deven  ser  les  canteres  dels

romans, en algun cas, i no mos n’ha arribat re!

Una senyal de GR, suposo que pot ser una variant de l’onze, m’anime a seguir pel

camí que voreie ista ribera, elevat sobre el torrent de Cabiscol, més amont dit de

Bastanist. Vai a Bastanist: en tinc dos fotos velles que mi tenen intrigat. Ambdós

diuen, de localitat, Vilec (Villec). Una d’A. Flaquer (9173; 989 caixa B), l’altra de

Lluís  Estasen  (R.15479,  diap.  9177  caixa  184);  la  primera  sobretot,  mostre  un

santuari gran, ampli, rebossat i emblanquinat, amb força pallers i corrals i un bon

pla de prats voltant-lo. La Mare de Déu de Bastanist i la casa de pagès que potser

eren masovers i van comprar per la desamortització, o qui sap. Me hi jugo que ara

se hu ha menjat casi tot el bosc, per molt que hi arribe una carretera asfaltada.

Pero io intento nar per dalt, i aposto que les senyals de GR me hi portaran.

Foto  036:  Un  dia,  Casa  i  Ermita  de  Sant  Bartomeu.  Ara,  borda  de  Sant

Bartomeu. 

Una casa  de  les  que  triarie  un  hipi  pra  nar  a  viure  de  les  ovelles.  Una  vista

increïble. Teulats en prou bon estat, xics, baixos, fàcils de mantindre; les vaques se

hi posaven per dins, a l’ombra, per tot arreu, no hi ere portes, i  tot està net de

barces. El foc increíble. Digne de museificar, la capella al davant, però sobretot

digne de ser habitat tal com é per algú que sàpigue apreciar la sòlida senzillesa de

la vida d’antes. Sense sofàs, vui dir, i amb el sol foc com a calor i la terra com a

alternativa única a temps complet pra viure’n, perquè el camí é massa llarg pra
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véncer la tentació dels treballs de corbata, mono o uniforme. Una joia. Dic un hipi

però preferisso pensar en el fill o el nebot del ramader que encara hi porte vaques.

Perquè la continuitat familiar en la tinença de la terra no é un valor en tant que

propietat privada sinó en tant que territori el·laborat durant generacions, conservat

i narrat, viscut, suat. Etcétera. I penso que hi ha un reculliment de llar diferent entre

pedres velles o entre ciment i  cables.  Me hi  haria pugut quedar a dormir,  però

agueix dia vai caminar molt més. Sense voldre del tot conscientment, buscava el

matalàs a cubert. 

Foto 037: Cadí –Serra de Cortils i els boscos de Bastanist.

Així que vai fer la foto de aon voleva nar i no hi vai nar. Primer intento de repetició

anulat. El bosc si veieve espés, no trobava camí... Vai girar, decidint baixar directe

hasta el riu i la carretera que hi ha per la vora. Jabalinisme pit avall, se’n diu: a

través de les boixeres, saltant bancals abandonats, i tot. A la foto, la serra dentada

que  si  veu  é  la  de  Cortils,  el  Feixanc  de  l’Àliga,  torrents  de  Llobateres  i  de

l’Estenedor. Bastanist, el santuari, qui sap què en quede... Si està tot igual, si no

han caigut els edificis, serà perquè no han abandonat la pagesia, i llavontes hi harà

una  o  més  naus  cubertes  d’uralita  aprop.  Si  ia  no  hi  ha  activitat,  quedarà

segurament només l’iclésia, com a destí de Romeries dels parroquianos d’Estana,

de Montellà, o potser els de Martinet... La incògnita més gran é Villec: no el trobo

al mapa, només com a turó despoblat. I se hi referencien com a localitat les fotos de

Bastanist, Béixec, com si en fos la capital municipal... Enigmes. El cas é que fent el

jabalí t’entretens la mar de bé. 
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Foto 038: Un reg que encara té bona la secla; aguesta n’é la bassa, que encara

podrie  funcionar.  Té  arreglos  de  ciment.  Aprop  d’un  curiós  corral,  a  un

quilòmetro de Sant Bartomeu.

Istes són les coses que ti trobes, les que només coneix un sol vell local, el que les

usave quan encara hi ere bancals i les faenes si feven amb animals, i io, que perdo

els camins i no me’n preocupo, justament perquè é aleshores que mi trobo amb les

relíquies. Al mig de lo que ara é bosc, un bosc molt jove, de roure i pinets, hi ha la

bassa que revel·le la horta de farratges o de verdures. I si té ciment, mos suggerís

que Sant Bartomeu no estave del tot deshabitat el 1970 (d’abandonat, no n’està

encara). Al centro de la foto, el meu totx de vellanera dóne l’escala. No vai agafar

el waypoint amb el gps, crec que seria incapaç de situar el puesto si no fos amb la

intuïció, tornant a Sant Bartomeu i deixant funcionar la memòria inconscient que

guarden els peus. 

El jabalinisme mi va posar el coet al cul i ia no vai parar. Vinive la fosca, per molt

que  el  dia  fos  llarg,  i  quan vai  trobar  per  fi  la  carretera,  vai  baixar  al  cruze

d’Estana i llavontes amont, que feve prou puiada. I sumiant amb que passés algun

local, pra al menos intentar fer autoestop. Va passar, quan ia només quedave un

quilòmetro i mig. Això mi va dir: que faltave molt poc. Mi va doldre: ia hu sabeva,

quant quedave, però el tute de carretera des de Prullans, ell no el sabeve! Home, ia

é  algo,  li  vai  dir,  ia  m’ajude.  Per  l’aspecte  d’ell,  el  vai  endivinar,  ere  l’Enric

d’Estana, el que fa els perfils de neu i els tests pra’l Butlletí de risc d’allaus al Cadí
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des de temps immemorials; mi vai donar a conéixer, que io tamé era sigut perfilero

freelance, que coneixeva a tres que el coneixeven. Ell mi va contar que ia no tinive

el refugi, i que ara tinive un fill. 

El refugi si diu Cal Basté, i encarrego un sopar perquè mi cobren només dos-centes

peles per la nit al paller-refugi, aon estaré sol. El sopar é molt bo, l’explicació de la

puiada per la Canal del Cristall, experta, i mi proposo fer la volta, demà, amb la

motxilla alleugerida, per la cresta de Cadí hasta el Prat d’Aguiló, i d’allà baixar a

Bastanist antes de puiar a Estana. Avui ha sigut etapa llarga, i no del tot plana:

1060m de puiada, 645 de baixada, nou hores. 

La tele està posada mentres sopo, i un anunci mi deixe petrificat a la cadira, una

atra performance com la del quad-motodalla d’Urús.

“Aquí/ en los Pirineos/ nace el frescor autèntico de Flor./

Nuevo Flor Frescores del Mundo.

Amb imatges de cascades exhuberants de vegetació i avets transpirant boira al sol;

Flor é una marca de suavitzant pra la roba, pra qui no hu sàpigue.

20 de juny de 2001.

Foto  039:  Ix  el  sol  sobre  el  Cadí

vist des del paller refugi d’Estana. 

73



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. Annex principal

Enfilo aviat el camí del Prat de Cadí, tan mític ell, amb menos de mitja motxilla. La

foto que hai de fer é des del mig de la canal, segur. El Cadí é fotogènic, tot lo que en

pot ser una montanya: obaga pra aguantar bones congestes, orientada d’est a oest

pra oferir mil variacions d’ombres retallades durant el pas del dia... 

Foto  040:  El  Prat  de  Cadí  i  les  canals  del  Cristall  i  de  l’Ordiguer.  Sobre

artigatges antics al Pirineu, a la cota 1800, etcétera.

En principi, el fet que isto pla estigue clevat i no tingue bosc si deu a la presió

ramadera. El tros pla aon s’apleten les vaques o les ovelles (ara lo únic que veic

són vaques,  concretament una xonegada de brunes que oloren de lluny la meua

motxilla), ben afemat, pero massa xafat pra que l’avet o el pi negre puguen tirar.

L’artigatge primer va ser a foc? Això é lo que suposem. Una clariana com el Prat

de Cadí tamé servís pra adorar el Cadí, pra fer rituals antics honorant els elements

i les pedres, lo que se’n diu akelarres avui dia, quan ia no sabem què hi passave

però sabem que va deixar de passar fa relaitvament poc temps. Vui dir que avui dia

fem prevaldre la opció materialista, i Prat de Cadí s’explique com a fer créixer el

recurs pastures d’estiu a costa del bosc obac; però si podrie explicar tamé com a

Prat pla aon celebrar el  solstici  d’istiu amb comoditat,  i  només secundàriament

considerat peixent. 

74



Viatge(s) d'exploració del(s) Pirineu(s) del segle XXI, primera part 

Foto 041: La Canal del Cristall o del Crestall. 

Ia me hi apropo, i mi semble que hi quede força neu... Pero mi sento segur amb

l’esquena descargada. Ia passaré. Mentres puio, penso en les coranta lliteres del

paller refugi, potser alguns dies de l’hivern estan plenes, el Cristall i l’Ordiguer són

grans clàssiques de la iniciació a l’alpinisme hivernal. Hi ha d’atres rutes de gel,

més de cascada vertical, però el Cadí é sobretot regne del mixte, pra l’escalada

hivernal no molt difícil però molt variada. Si tens el nivell, pots carregar els esquís

a  l’esquena  per  un  esperó  de  IV+  i  baixar  per  la  canal  que  io  puiaré.

Progressivament, aguestes canals si deuran convertir en més frequentades pra la

iniciació a l’”esquí extrem” que utilitze el piolet, que no pas pel pioletisme-en-sí-

mismo.  Altrament,  é  fascinant  vere  el  bosc  colonitzant  pacientment  les  tarteres

immenses, immobilitzant-les, i les allaus ajudant a que la pedra faigue respectar el

seu espai...
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Foto 042: Vista general al Nord. Prat de Cadí, Estana, Montellà i el Puigpedrós

(2914m), nevat, al fondo.Des de cota 2240m.

I descentrat a la foto a la dreta, el desboscat de Sant Bartomeu. Estana, amb el seu

rocle de prats, en un altitplà, i el bosc que creix visiblement.

Passo prou por puiant perquè la neu no si deixe esgraonar. Però grimpo una mica

per la roca lo que puc. El totx va perfecte, l’hai fet punxa amb el ganivet just entrar

a la canal. Aquí mi semble que toque fer la foto, perquè mi resulte semblat amb la

foto de Lluís Estasen. Pero el fondo retratat no el puc fer correspondre. Serà que

Estasen va fer la foto des d’un punt de l’Ordiguer? O que atra vegada tinc una foto

invertida? En tot cas, a la foto vella els boscos són petits, i a la meua són massius.
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Foto 043:  Des d’un punt  2360m de la  canal,  vista  avall.  Repetició  del  clixé

d'Estasen “Serra del Cadí”, aprox 1920 (CEC nº R.15474, 4870 caixa A)
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Foto 044: Quinzena d’isards a les pales de la Roca Verda des de la Font del

Cristall.

No molt lluny d’aquí, que casi el veré des del cim de la Costa Cabirolera, hi ha el

refugi de la cara nord del Pedraforca, que porte per nom Lluís Estasen. El corredor

Estasen  del  sud  de  l’Aneto  tamé  recorde  al  mateix  pirineista.  Lo  curiós  é  que

Estasén, accentuat així, semble nom d’un poble aragonés, pero io no el conec, ojalà

que algú sí; potser no existís. Un topònim exportat com a antopònim, i ara com a

homenatge, fet topònim atra vegada. Coses del paisatge, que pra natres importen

bastant. Seguim els passos dels excursionistes pioners de la mirada nova sobre el

país. I els isards, com que els mirem diferent, aprenen quin é el territori que la llei

diu que els  protegís de la caça. I mos miren diferent.  Els disparem fotos. I  han

perdut la por.

Foto 045: “Sin miedo”. 

Me’n puio al primer pic a l’est de la surtida de la canal. El mapa Alpina le’n diu

Salt del Sastre, 2571m. L’ubico amb el gps i me hi sento a escriure una mena de
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poema. Que diu: Sin miedo / pero con prudencia / Sin prisa / pero sin pausa / Con

tacto / pero sin verguenza / / y con la calma. / Pero hacia la utopía.

Foto 046: Vista al sudoest, unes pistes d’esquí: Port del Compte. A la dreta,

dinàmiques d’erosió natural tenen aspecte visual no tan diferent.

Pero el tema é la línia recta, els talls tan evidentment artificials en la coropleta

“bosc” de la postal. Tamé hu són els tallafocs, resulten agressius a la vista pero

com que els llegim necessaris, els acceptem. No obstant, això mos passe en el cas

que la postal que busquem sigue la de la col·lecció de fotos velles que porto. Pero

ham de recordar que no sabem si a alguna espècie en concret li convé ixo tipo de

bosc de franges en obaga, i que les empreses que exploten l’esquí mouen molta

terra però són les primeres interessades en que no hi haigue erosió cuidant la cleva.

Per un atre costat, hi ha molta gent que busque un atra postal, la de l’excursionisme

que  va  desplaçar  l’excursionisme  científic  que  io  re-retrato,  un  excursionisme

esportiu que en conjunt no ha rebutjat mai (més aviat hi ha invertit) l’esquí alpí en

estacions  i  el  practique,  així  que  aguestos,  en  fer  aguesta  foto  on  io  veic

transformació artificialitzant (asunto estètic) i evidència de massificació hivernal

(asunto del consumisme i de l’ús adrenalínic del paisatge), ells hi deuen comentar

“mmh, bones baixades!”. Suposo io, que sóc dels que pensen que la línia recta en

totes les  escales del  paisatge retratable revele hasta quin punt l’aplanament  del

paisatge a tots els nivells de què parlava é una realitat, demostre que el Pirineu

humà d’avui é patrimoni de la màquina. La línia no moleste a la vista, a la postal,
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sinó que é el símbol d’una ètica ecològica bruta, d’aon n’estiro una estètica que no

m’agrade. Lo greu serie sentir que un esquiador de pistes digués aquí i ara que els

talls de les pistes al bosc el molesten a la vista! Pero segur que existís. Usuaris poc

preparats, compradors d’aventura sense la visió del conjunt, capaços de perseguir

la  postal  com  a  trofeu  de  consum  extra,  hi  ha  alguns  turistes  que  són  així

d’incoherents. I alguns pirinaics tamé, tant dels nous com dels arrelats. 

Foto 047: Pic de la Pala Cabirolera (2604m) i la seua cara nord. Al fondo la

Tossa d’Alp o el Pedró dels Quatre Batlles (2536m). Lluny del tot, el massís del

Puigmal (2909m).

Veus,  en ista foto no hi ha cap línia recta,  encara que amb prismàtics si  veuen

instal·lacions i coses. I el Cadí, que a dalt de tot mostre la seua estructura geològica

d’onada... això no canvie: hi hará més o menos bestiar, no n’alterem l’essència, de

la montanya, mentres no posem motors d’explosió a la transformació.

Vai passar per Bellver però tot el costat nord de la conca mi quede per vere... així

com els pics i valls més orientals de Catalunya, i el Canigó. Ia me hi arribaré en un

atre viatge. La conca fotografiada quede, i isto é l’estat, els prats són els que són, i

el bosc medre. I pocs humans volten per fora de l’asfalt o del carrer. Lo que en

vulguèssom dir Alt Pirineu, per l’est s’acabe en tres o quatre línies de montanyes

que arranquen després d’aguesta gran plaça, d’aguet fondo de vall enorme i claufit
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de  poblets,  aguesta  vall  supercultivada,  oberta  com  cap  atra.  Ah  la  Cerdanya

partida en dos! L’arbitrarietat de la frontera, que no surt a la foto si no mo’n hi

anem a dins, é potser la paradoxa més notable de totes les que són símptoma de que

algo no va, al Pirineu, que hi ha relacions humans/medi que estan tancades en un

sense-sentit malatís i perjudicial.

Fotos 048 i 049: Panoràmica de la conca de la Cerdanya. Un punt central que

brille bastant deu ser el forn solar de Font Romeu.
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Foto 050: Querforadat, a l’est d’Estana.

Astí aniré demà perquè els excursionistes hi van anar bastant, ere un dels pobles

pintorescos per motiu de curiositat natural-cultural: un castell a sobre d’una roca

que té un forat, cosa que s’indique al topònim, i un poblet que se hi arrape. Pero

vist d’aquí dalt,  é un poble perifèric de la comarca amb la seua carretereta, les

seues pistes, els prats que volten el poble, els boscos i les pastures. Més xic que

Estana. 

Foto 051: Escàs (abandonat) i més enllà, Sant Bartomeu, Montellà i Prullans.

Escàs, més obac que Estana o el Querforadat, i amb menos superfície de pla

pra apradar.
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Pobles paralels tots tres citats radés, lo de la superfície de prats potser no é lo

fundamental pra que haigue sigut abandonat, perquè en trenta anys de marxats els

veïns (bueno, la casa, que no se’n veu més que una i l’ermita) el bosc ha pugut

tapar la mitat dels bancals, tots els de les pendents que les vaques no xafen molt. 

Foto 052: Gósol.

Camino  un  rato  a  l’est,  i  mirant  cap  al  sudest  veic  aguet  poble,  i  mi  semble

increíble, molt gran, amb el seu càmping i la seua bassa descuberta. No surt al meu

mapa, i només después hu deduïsso: al peu del Pedraforca, pel sud, Gòsol! 

Gósol de Catalunya, diria io, com la Cerdanya urbanitzada de què parlava. Ben

comunicat amb Barcelona des de fa molts anys, i el proyecte de l’autovia Berguedà

amont, en marxa. 
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Foto  053:  Rollo  peruano:  cabana,

coms i mulleres de Cortils.

Lo  peruano  é  lo  àrid  de  l’entorn,  i  la  cleva  verda  limitada  allà  aon  l’aigua

s’acumule,  i  els  pastors  traballant  secles  que  encara  s’intuïssen  una  mica.  Als

Andes els patamolls artificials són força vigents encara, als pastos d’istiu, en diuen

bofedales.

Foto 054: Fites i motxilla a dalt del Cadí. La del mig é la meua.
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Un triangle de fites quede, senyalant el pas de la gent, potser la zona de parada,

suggerida  pels  descansos  endevinats  d’altri.  El  vell  sistema  sense  pintura  ni

cartells.  Qui  no n’haigue fet  una a la  vida per  puro plaer  del  moviment,  de la

construcció monumental, de l’art donques, que tire la primera pedra. Les atres fites

si fan com a senyal de traça, de pas, i no són les artístiques, pr’això només s’han de

fer quan falten. 

Foto 055:  La cabana de Cortils  (1950m).  La nova ha sigut  construida amb

pedra  xica  i  material  portat,  i  la  vella,  feta  de  pedres  de  proporcions

megalítiques, ha quedat a la vora. A la dreta, les roques amaguen baumetes, é

un molt bon reixer orientat perfectament a ple WSW. El pastor la utilitze, però

no hi ha arribat isto istiu. Hi ha tres coms, i me hi trobo el ramat d’isards que

hai nat veient tot lo dia.
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Foto 056: “¡Mira papá! ¡Caballos salvajes!”, a 2370m.

Ista exclamació tan innocent no l’hai sentit aquí: estic ben sol a la montanya. Les

éqües fa dies que han arribat, segurament, i ia si sap que sempre roden soles. É

vritat que moltes vegades, encara que si veiguen esquelles, senyals de foc o crotals

a les vaques, la falta de “pastor” extranye els turistes. Alguns, vaia: la maioria mi

direu  que  hu  sabeu  prou,  que  a  l’economia  ramadera  pirenaica  si  porten  els

animals a la montanya, a l’istiu, i estan encantats, de manera que “no s’escapen”.

Foto 057: Al fondo, la capçalera de la Noguera Pallaresa.

Per sota de les cares nord del Cadí, hi ha diversos claros de bosc als hombros dels
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esperons. Pr’astí passe, mi contará después el Guarda de Prat d’Aguiló, el Camí

dels Collets, que acabe a Prat de Cadí, i que mi recomane molt i m’avise que el

Parc no el recomane, pra que no s’inquiete la fauna, i per perillós. É el que agafaré,

o sigue que no baixaré a Bastanist, i quedará pra un atre viatge, definitivament.

Foto 058: Prat d’Aguiló i el Refugi Lluís Estasen al cap de la pista. Animals

aprop del com. Des del Pas dels Gosolans.

Baixo trepidant al refugi a vere si encara tenen un plat d’algo calent i atipador a les

tres i pico, i el guarda mi trau una plata de fideus fenomenal, i s’assente amb io pra

enraonar. Li conto lo que fai amb les meues fitxes en ista travessia, i mi parle amb

pesar dels domingueros que l’arriben per la pista. Parlem del Pirineu. Mi conte que

viu a Escàs,  al  del Pallars, que a vere si visito la seua biblioteca,  un dia.  Mos

despedim, amics i fumats, a les sis i mitja, una mica tard però vaia, enfilo el camí

dels Collets. No m’ha cobrat el dinar.

‒Home, a un amic...
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Foto 059: La floració dels botons d’or

aprop del Prat d’Estenedor.

Sobre istos artigatges dels prats del Cadí i tants atres, pels 1800m, per coses que hai

vist pels Collets, cal vere: 

Si quan neve molts metros a la primavera, com ha passat aguet any, neu molt pesenta

capaç de xopar el  terra i desplaçar grans forces,  pot ser que caiguen molts pins,

especialment a les vores dels planells; Llavontes les artigues a les obagues (tamé la

de Lin, i mil més) podrien ser part d’una dinàmica natural reforçada per la presió

dels herbívors (no en totes les époques els domèstics, només) enlloc del resultat d’un

artigatge  real  (tala  y  quema,  més  presió  continuada).  Això  serie  interessant

d’informar-se’n.
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Foto 060: “On els arbres/ al cel clamen:/ Nues branques...”

Hai  vist  un  patac  de  corbs  i  d’isards,  pardalets,  un  trencalòs,  dos  galls  fers,

femelles,  crabes  alpinistes,  dos  jabalins  mitjans  amb vuit  jabatos,  i  dos  mossos

d’esquadra vestits de Mr. Malletes (istos al camí dels Gosolans).

Foto 061: Coms i coms al Prat de l’Estenedor.

Intento que súrtigue en una sola foto la paradoxa completa. Amont del prat si veuen

set coms de xapa galvanitzada, amb les seues potes que han de ser fixades amb

formigó, cosa que implicarà al menos un segon viatge d’helicòptero. Avall del prat,

hi ha la font, i si veuen els dos coms de pi buidat que han fet bé el servei hasta avui.

Més  sobre  sostenibilitat:  Si  hi  ha  fusta  disponible,  que  no  deixe  cap  rastre,  lo
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sostenible é enviar gent amb eines i fabricar coms in situ, com s’ha fet sempre, i

estalviar ferro industrial, gasoil, ciment i altres coses alienes a la montanya. I lo

més probable é que els coms de ferro estiguen patrocinats pel mateix Parc, que no

vol fer mal als pagesos perquè é conscient del seu paper en el paisatge i mira...

quartos pra l’asunto dels helicòpteros, pra la indústria, pra una brigada de paletes

locals tamé... La banca hi guanye, el Cadí hi perd, i no si sap vere que hi ha una

atra manera de plantear-se-hu. Que no necessàriament é més cara, si, com diven a

Ecodisseny, mos mirem amb atenció tots els efectes ambientals implicats.

Foto 062: Posta del sol al Cadí des del coll de Pallers (1665m). 

Fotos que si fan fer. 

Arribat atra vegada a Estana, sopo de la meua motxilla i pregunto el camí cap a

Querforadat, pra demà. Ha sigut una volta molt maja, la d’avui, de grans vistes

amples. Mi salto, ademés de la de Bastanist, la foto (nº26036, de Vidal) de Tuixén,

un 18x24 aon si veu una barrera de trèmols i re més: la “Vista general de Tuixén”

que tinc a la còpia està molt cremada i re podria comparar. 

Hai fet 1675m de puiada, 1665 de baixada en 14 hores i mitja, no sé quan rato hai

estat parat, crec que en total, molt. 
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21 de juny de 2001.

Estana, pel GR cap a Querforadat, per la pista cap a Casa Bima, per la pista a

Béixec, un tros de carretera i per camí vell a Martinet. Ixo é el plan, i aixit el faré.

Per la nit arribe l’amiga que mi va acompanyar al tren a Sants, Diana, a Martinet,

pra caminar dos o tres dies. 

Foto 063: Vista de Querforadat. Repetició aproximada del clixé d’A. Bartomeus

de 1919 (nº 9110, 954 caixa B).

Vet aquí que a la foto vella semble que totes les cases estiguen rebossades de calç o

de ges, i ara no si sap. Com semble ia habitual, lo que canvie més é que els bancals

desapareixen, que lo que ara é pinar fosc i tupit, antes ere matollar i encara. I que

sempre a les fotos surt un o atre conreu de cereals, normalment si pot identificar, i

ara no n’hi ha cap: encara gràcies que hi ha qui dalle els trossos mecanitzables!
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Foto  064:  Vista  des  del  Castell  de  Querforadat.  Repetició  del  clixé  de

Bartomeus “Vista del poble des de dalt d’el Castell” de 1919 (nº9108, 952 caixa

B).

Apart  que  quatre  o  cinc  edificis  tenen  ara  materials  diferents  de  la  teula,  com

uralita o llosa, el poble si veu pràcticament igual. Lo que sí que canvie é la invasió

de barses, garraveres i boixos tan aprop del poble. L’excursió de Bartomeus va ser

a l’hivern: El Cadí, al fons, ben nevat, li complete una postal més ben definida que

la d’ara, en què aposto que habiten molt pocs veïns fixos. 
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Foto 065: Vall del Quer en direcció a Béixec. Algunes bordes, enfrente i al final

de la pista.

La pista é el camí que vai seguir després d’esmurzar atra vegada a les ombres del

castell. Un fil del vailet mi va avançar que ixes cases a la vista no eren habitades,

que hi trobaria vaques en extensiu, pel bosc. Al final de la pista estave Casa Bima,

al  llom nord entre la  Serra de la  Font  i  el  tossal  dit  de la  Malesa (1308m),  a

l’extrem esquerre de la foto. 

Foto 066: La Casa Bima o Vima. Un mas aïllat que semble anterior al 1800.

L’abre caigut li done més pinta de ruina que lo que é: encara si podrie posar en
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marxa com a explotació agrària sense tant esforç. La font de pedra, les arcades, é

tot impresionant.

Foto 067: Era i fronteres de Casa Vima.

Les llindes de pedra d’una peça, el matacans de fusta amb espitlleres redones sobre

la porta principal, la galeria nova de l’era construida sense tisora, i a dins una

cuina amb el terra de fusta ben net, amb un foc al fondo, de rocle, amb bancs pra

dotze persones o més. A la paret de la cuina, al bell mig, apoiada, una escombra, i

una pintada recta de lletres grosses:

BENVINGUTS

ESTEU A CASA VIMA

Tardará encara temps en caure. Ojalà que no caigue i ojalà que se’n respecte el

traball  de la pedra quan algú la rehabite.  Mentrestant,  é refu lliure: tingueu-los

nets. 
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Foto  068:  Béixec.  Repetició  del  clixé  de  Marcelí  Granados,  “Béixec,  vista

general” (any desconegut, n9551, 1188 caixa B).

L’arcada del paller l’esquina del  qual arranque en línia amb el cartell  blanc a

l’esquerra de la foto confirme que la perspectiva d’aguesta foto é la mateixa que en

la foto vella. Però l’aussència de l’espadanya marcant l’iclésia com a punt més alt

mi descoloque.Si dirie que les cases i pallers són els mateixos; si veuen teulats nous.

Deuen ser dos o tres cases, Béixec. La fitxa del CEC diu, localitat, Villec, i pra io

continue sent un enigma. Ara que no hu vai preguntar a ningú. No se hi veieve

ningú, per cert, ni al Quer ni ací. 
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Foto 069:  Banys de Senillers.  Al fondo, la  Tossa Plana de Lles.  Repetís  poc

aproximadament el clixé de Lluís Marià Vidal, “Banys de Senillers. Edifici i

paisatge” (segurament 1893, nº B26121, 18x24 nº 118). 

La foto vella que observo potser està feta des de l’atre costat, mirant des d’aigües

amont dels Banys. Al menos, està feta de més aprop; i en tot cas, l’edifici, que fa

més de cent anys ia ere un cop d’hotel de tres plantes, ara en té potser cinc, i una

golfa gran sota un teulat transformat. Continue sent blanc, i no en sabem ni les

mitjanes  d’ocupació  de les  habitacions,  ni  les  propietats  de  les  seues  aigües.  A

aguesta distància a la  què el  contemplo,  podrie  ser  una caserna,  o les  oficines

d’unes mines. Destacar els abres monumentals que li donen ombra per l’esquerra,

d’on podríom deduir que no é militar, l’edifici, si no hu sapiguèssom: no hi deixen

mai obstacles tan aprop.
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Vai arribar a Martinet, vai fer compres, vai trobar fonda, i no vai dir que cuinaria

al balconet, però sóc pulit i no va passar re, i amb l’amanida feta, a esperar a la

parada de l’autobús.  Aguell  dia era fet  de puiada 375m, i de baixada 975, vuit

hores. 

22 de juny de 2001.

Martinet,  per  la  pista  a  Travesseres,  per  camí  i  després  per  la  carretera  a

Músser/Mussa, per la pista a Arànser, per la carretera a Prat Miró (amb refugi

lliure), a dit amb el guarda del refugi dels Estanys de la Pera hasta el refugi lliure

de Pollineres.

Foto 070: Cabana al camí a Travesseres. Força mítica, ciclòpia o megalítica.

Secles aprop, amb l’aigua corrent.

De dins, una cúpula perfecta, amb surtida de fum. En granito. Indatable. Integrada

al prat de damont. Refugi eficient i cómodo (opinió personal).
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Foto 071: Foto de prats des del mateix camí, per sota de Músser. Cabaneta en

paret, a mitja foto. Etc.

Et cetera: les atres coses que veic són que el portell de fusta é exemplar; que el final

de la paret tamé é ciclopi i estilós. La porta de la cabana de paret està emmarcada

per dos dels pals verticals del portell, al sol. En istos trossos i bancals no semble

que hi entre un tractor. De totes maneres, les vaques no semble que hi haiguen

entrat  a la primavera a péixer,  així  que podrie  ser que hu dallessen pra secar:

pr’ací a la Cerdanya, pels valls laterals, se hi veuen encara màquines de dallar i

tractorets  mida  motocultor.  Deuen  fer  trosses  d’herba  i  emplenen  els  pallers  a

granel, com antes?
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Foto 072: Arànser/ Arança. Su puesta de sol y su Tossa d’Alp al fondo. Des de la

carretera a les pistes d’esquí de fondo. Menos pagesos que a Mussa; ristorantes,

arreglat amb menos gust. Contrast.

Hi va haver un concert de sangardilles a les espones calentes de la carretera. Ixo

dia, 1215 de puiada, i 120 de baixada. Tot lo dia, amb la calma, claro. Foc rantinós

al refu. Per la nit mi vai donar conte que m’here quedat el totx a la caixa de la

picap del guarda. Putada.

23 de juny de 2001. 

De Pollineres, per la pista, a la montanya d’Aristot, a la montanya de Bescaran

amb el seu tamé refugi forestal, i per camí hasta Bescaran. 
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Foto 073: Montanya de Bescaran: al primer pla, el bosc de pi negre arrasat. ?.

Àrea  de  bordes  enfrente,  fa  poc  pallers  en  ús,  fa  més  temps  habitades

temporalment per conrear.

Mi van dir algun dia que pra explotar forestalment el pi negre, si fa així, que li va

millor  la  tala  completa  a  franges  que  l’aclariment.  Pero  potser  l’heren  tallat

complet de resultes d’algun incendi i ere quedat ixo pinet viu, solitari. 

Foto 074: Borda sola, a l’esquerra, amb els seus prats. Traces de recs vells des

dels barrancs. Cotxe destrossat.

El cortal del Masover sota el Fontpedrós (2249m), el bosc de la Múria, i al fondo,
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el  Pic  Negre  (2659m)  i  el  Monturull  (2761m).  El  cotxe,  potser  l’accident  d’un

contrabandista. 

Foto  075:  Retrac  espatatxinada  al

barranc. 

De les pistes d’esquí de fondo de Lles-

Arànser.  O  de  les  de  la  Rabassa,  menos  probablement.  Menos  probable,  no

impossible, accident de contrabando del tabaco, que ixos tamé heren treballat molt

a l’hivern.

Foto 076: Bescaran.

Quan vam arribar a Bescaran, mo’n vam anar directes a Cal Caborreu, perquè la
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mestressa d’ixa casa, que feven de restaurant pra tothom, prals contrabandistes i

pra la guàrdia civil, prals boletaires i els turistes de tota classe, ere amiga de ma

tieta Fina. Mos van enviar a dormir al prat de radé de la “casa del metge”. Si veu

que antes l’home els tinive dit que si algun caminant demanave pra dormir, que li

deixessen la clau del seu minixaletet. Mi va recordar el nostre doctor d’Amecameca,

a México. Però li van profanar la hospitalitat, i ara ia s’ha acabat. Allà no vam

plantar la tenda perquè no n’hi here, però la lluna plena va caure al solstici amb un

temps boníssim. 

En Caborreu i la mestressa mos van tindre a dispesa com a parents i no mos van

cobrar re. Mos van fer bona companyia i mos vam intercanviar mil històries del

país (dels països). Se’n van baixar a Diana cap a la Seu d’Urgell a agafar el bus; si

van desviure per ella, no enteneven com ere que la feva caminar tant. Molt agraïts;

io encara me’n recordo, de les perdius, de les potes de tusino, de la llet de vaca... I

de la directa burleta de Caborreu, quan la dona mi presentave “És de Cal Farré de

Llesp”, i l’home mi va repassar de dalt a baix, motxilla, rastes, “Què dius que fas?

de travessa? I ja heu acabat d’arreplegar l’herba, a casa vostra?”.

O com serà sinó que pots agafar tant temps lliure enmig de l’istiu, amb la faenada

que hi ha a totes les cases de pagès...
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Foto 077: Bescaran. Repetició del 18x24 de Lluís Maria Vidal (“Bescaran. Vista

general del poble”, 6 de Juny de 1893, nº 26.007). 

Mi van indicar fàcilment aon ere el punt de vista de la foto vella que portava per

repetir. El poble si veieve poc diferent, només que ara si poden distingir els edificis

que són cases, cubertes amb lloseta nova, blavosa, dels pallers i corrals, que tenen

el gris clar de la uralita. El bosc ha tapat les culties de cereal al llom de damont del

poble, i tots els trossos en general si veuen menos cuidats a les barreres. 

25 de Juny de 2001

Vai arrancar camí per aon hera vingut. De Bescaran cap a les seues bordes, per la

pista cap a Pollineres, mi va costar molt poc rato.
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Foto 078: Vista de les bordes de Cintó (Bescaran) des del Sud. El Fontpedrós a

radé.

Hasta el refugi de l’estany de la Pera, 5 hores de passeo. Allà vai sacar el cap a la

picap del guarda, a vere si el meu totx here quedat allí o què. Veient-mi curiós, va

surtir, i al preguntar mi va dir que l’here llançat pr’allà radé. Un totx tan majo, tan

llis i pelat, marcat i tot al cap, ere sigut considerat una ramota qualsevol... El vai

trobar i no estave trencat; ia estava sancer atra vegada. No hera vingut per la Pera

buscant el totx, sinó que mi cridave el fet d’un refugi aquí. El Pirineu fora de la ruta

dels tresmils, diguèssom. Voleva entrar a Andorra per dalt de tot; m’heren dit que el

circ dels Pessons ere digne de vere, i vai tirar pel coll de Perafita cap a dintre. Del

nom del coll si desprén que el nom de l’estany no fa referència a cap fruita, sinó a

la pedra (peira) que fa de fita al coll. Que potser un dia va ser un menhir (avui, una

fita normal) com a tants pobles que si diuen igual.
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Foto 079: Port de Perafita (2584m). Vista de l’estany de la Pera, i el refugi al

llom clevat a l’esquerra; la fusta toronja ajude a trobar-lo.  Última vista del

Cadí, al fondo, de moment. La pista cante com ella sola al bosc.

Foto 080: Port de Perafita. La fita, senyals de GR11, i les valls d’Andorra de

fondo. La Pica d’Estats a radé de tot.
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Foto 081: A 2400m vora els estanys

de  Perafita:  “Si  t’agrada

erosionar...”

Foto  082:  I  al  coll  de  la  Maiana

(2395m):  “...el  teu  país  és

Andorra!”
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En  efecte,  Andorra  é  el  país  aon  la  llei  permet  anar  en  moto  per  sender  de

montanya i fora d’ells i tot. Per això parafrasseio la propaganda que feven: “si

t’agrada esquiar, el teu país és Andorra”. Si un no sap que ha passat una forntera

estatal, això le hu pot revel·lar. I travessant per la Maiana, vai baixar al Prat de

l’Estall,  per un camí molt  ben arreglat,  a destraleta i podall,  i  sorpresa,  mi vai

trobar una cabana que no estave indicada al mapa. Refugis andorrans, primera

mostra: una cabana de pastor de volta, amb tarima de fusta justa pra dormir dos o

tres persones, i un travesser a la punta molt ben posat que la convertive en banc del

foc. Molt fosc a dins, això sí. Vai fer campament; sumava al dia en total 1665m de

puiada i 950m de baixada en vuit hores. 

Foto  083:  Del  Prat  d’Estall,  vall  de  Riu  Madriu,  pla  de  l’Ingla  i  port  de

Vallcivera (2500m), centrat a la foto, a la posta del sol.

26 de Juny de 2001.

Pel bunic camí de Madriu va ser fabulós avançar, l’ondemà. Primer vai trobar la

cabana  de  l’Estall  verdadera  (la  meua  tamé  ere  de  palpable  roca,  pr'això),  a

escassos mil metros, que tinive, atenció, una gàbia de ferro pra tirar la basura,

preparada pra emportar-se-la amb helicòptero.  El  següent  refugi  que vai trobar

tinive un foc preparat pra escalfar, sarra i astral noves, encadenades a la paret pra

que no les robessen o no nes digú a tallar abres vius. Allà hi here dos caminants. I
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pr’allà vai trobar un pagès vell amb gorra de plat i un de jove que feven puiar les

éqües a la part alta de la montanya... Amb el seu enraonar arcaic, potser semblat al

de Bescaran, però no al català de la Seu, mi van obrir els ulls... així que a Andorra

encara hi ha algun pagès de vritat, i els peixents són peixuts cada istiu per ramats

domèstics! 

Foto 084: El muro de l’estany represat de l’Illa, i el refugi, ple de bomberos.

Tan gran refugi s’explique per la obra hidroelèctrica de radé, claro. 

Just  fer  la  foto  mi  vai  començar  a  trobar  mastins  i  pastors  alemans,  golden

retrievers i algun mestís, cada un lligat a n’una estaca a l’ombra d’un bloc, amb

aigua i menjar. I molta gent al refugi; quan hi vai arribar me hu van explicar sense

preguntar:  Eren el  grup de  rescat,  entrenant  als  gossos.  Entre  ells,  els  guardes

forestals,  dits  Banders,  portaven  un  revólver  reglamentari  de  pam.  Quin  país,

Andorra. Mi van dir que no ere pas pels contrabandistes, que el portaven, encara

que  a  molts  els  here  fet  servei  al  respecte,  sinó  perquè  ere  la  seua  atribució

tradicional: són un cos armat. Altrament, al refugi no hi cabeve ni una agulla, però

quan passava el coll vai sentir arribar l’helicòptero, no sé si a fer relleu, o a portar

el recapte. 
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Foto  085:  L’estany  de  l’Illa  mostre  la  seua  realitat  intervinguda.  Aprop,

l’amable port de Vallcivera; Pic de la Muga (2859m) a l’esquerra i crestes de la

Tossa Plana de Lles (2916m) a la dreta. La línia del Cadí encara fa horitzó.

Foto 086: El circ de Pessons des del Coll de Ribús o de l’Illa, o Portella del

Pessons;  la  màxima  concentració  d’estanys  del  país.  Al  centro  de  la  foto,

instal·lacions  de  peu  de  pistes  de  Grau  Roig,  i  a  damont  la  carretera

internacional del Pas de la Casa (Port d’Envalira). 
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Foto 087: Detall de les pistes d’esquí de Grau Roig i Port d’Envalira. Al fondo,

el Pic Carlit o el de Madides.

Foto 088: Pistes de Grau Roig; Port de les Abelletes centrat a l’horitzó. 

El Port de les Abelletes està retratat per Biosca (Agost de 1923; CEC, nº 22.905),

amb  el  tema  “paisatge”  i  dos  personatges  que  caminen  una  carretera,

probablement la d’Envalira. El fondo de la foto està sobreexposat, al menos a la

meua fotocòpia, i no si sap si si deven referir al Pic, al Coll, al Clot, o a l’estanyet

de les Abelletes, que té la particularitat de ser frontera internacional. Se hi podrie

fer contrabando amb barca? 
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Vai enfilar, mal recomanat, un camí per la ribera esquerra. Aviat el vai perdre, i

llavontes vai seguir fent jabalinisme intens una bona estona. 

Foto 089: Enmig del bosc obac, un camí i una barrera de propietat. Parets de

bancals a nivell, tamé. Aprop de les bordes de Soldeu; pel camí, probablement,

de les bordes de Peretol.

Vai aprofitar el camí pra surtir de la boscúria i triar la carretera. Aviat vai púguer

deixar-la per un caminet alternatiu, l’original d’antes, ben dallat. 
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Foto 090: “Muntanya mitjana d’Andorra”. Des de la carretera, Soldeu allà, i la

seua solana  encara  poc  boscada.  Repetició  sui  generis  dels  clixés  de  Biosca

(Agost de 1923, “Arquitectura i paisatge. Soldeu. Vall d’Embalira. Cimanya al

fons”; CEC nº 22.900) i de Barrola de 1910, “Soldeu. Panoramique” (CEC nº

10592, negatiu 5245 caixa A, diapositiu 2938 caixa 59).
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Un atra foto de Biosca (deu voldre dir el pic de Casamanya) està saturada de negre,

però podrie semblar-se a aguesta. Tamé si pot comparar algo amb el clixé de G. de

Barrola, que només hi puc vere molts sembrats madurs, per damont del poble, aon

ara hi ha prat i boixeres. 

Foto 091:  “Nous castells  del  Pirineu”.

No fets amb ànim defensiu, però amb

ixo pont pra esquiadors, no puc deixar

de pensar en  el  feudalisme.  Soldeu-El

Tarter. 

Vai buscar la font de la plaça de Soldeu, tan ben arregladetes les cases... Si coneix

que en isto  país  hi  ha quartos!  Allí  portava caminades  onze hores,  al  meu pas

tranquil,  puiant  1010m  i  baixant  1325m.  Llavontes  vai  trobar  una  cabina  de

telèfono, i vai trucar a l’Eloi, i en poca estoneta vai ser a Escaldes, en una casa

emmoquetada, amb dutxa i una mare que mos va fer  migas del seu poble. Gran

invent, per cert! Ere molt urbano, això d’Andorra, salvo l’alta montanya, pero les

fotos  que io  voleva  repetir  eren  casi  totes  dels  pobles  que ara són un poc més

grans... Així que li vai demanar d’aparcar la motxila un dia, i l’ondemà ell mateix,

camí de la feina, mi portarie a Canillo, pam més, pam menos, aon hera deixat de

caminar.
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27 de Juny de 2001.

No  ere  difícil  endevinar  les  perspectives  de  les  fotos  velles  de  Canillo,  però

igualment vai passar per la oficina de turisme a preguntar per la  creu dels set

braços. Allà mi vai enterar de la seua llegenda, que a hores d’ara sí que hai olbidat

casi del tot: recordo que vuit amics de Canillo van fer la promesa de fer la creu de

vuit braços si nostrinsinyó els salvave de algo, potser de la guerra, però un els va

trair i la creu, màgicament, va perdre un braç. Lo curiós va ser que la creu original

me la van mostrar allà mateix... o millor dit, no, perquè estaven en obres de la sala

de turisme de l’ajuntament  i  enlloc d’exhibir-la,  la  tiniven ben empaquetada.  O

sigue que é la rèplica de la creu dels set braços, lo que io podré retratar...

114



Viatge(s) d'exploració del(s) Pirineu(s) del segle XXI, primera part 

Foto 092: Canillo. Vista urbana. Repetició del clixé de G. de Barrola de 1910

(“Canillo. Vista general”, CEC nº 10.590, negatiu 5143 caixa A, diapositiu 2936

caixa 59).

Els bancals de damont del poble, que ara mostren un gran herbassar, eren, claro,

sembrats. Les cases que hi ha per dalt eren bordes, una mica més petites. I si veu

prou, a la foto nova, lo que é poble vell. Curiós, que la gran farradura del palau de

gel trace més o menos la forma del camí vell seguint les cases, aon Barrola va

retratar  nou  garbes  grosses  al  prat  a  mig  segar.  Atra  vegada,  qüestió  de

protagonisme: la iclésia ha quedat xica, a menos que vaigues a la vora.
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Foto 093:  Canillo  i  la  Creu dels  Set

Braços.  Repetició  del  clixé  de  N.

Cuyàs de 1905 aprox. (“Canillo. Vista

general. Creu de Set braços”, CEC nº

15.500,  negatiu  5154  caixa  A,

diapositiu 9198 caixa 184).

A la foto vella hi ha un feix de gavelles vora la creu, intencionadament incluïdes a

l’estampa. Però Canillo està molt menos clar, encara que si veu bé que tamé tinive

cases grans ben a l’esquerra de la iclésia, i que els sembrats de cereal naven hasta

molt amont, als 1900m aon hi ha bordes. 
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Foto  094:  Des  de  Prats,  vall  de

Mereig  o  del  riu  d’Urina.  Una

microvall model pirinaic: dos cases a

baix, dos bordes als trossos de dalt,

el seu bosc obac i la seua solaneta un

dia sembrada. Evolució econòmica. 

Avui  dia,  el  pas  de la  carretera origine  restaurants,  i  a  la  dreta  un  mamotreto

semicircular  (que  no  si  sap si  deu ser  taller  mecànic,  centre  comercial  o  què);

l’asunto de l’evolució econòmica. Quan passes per la carretera, suposo, no s’enten

perquè hi ha negocis, apartats de cap poble a la vista, però hi va ser, tan petit com

vulgueu, proporcionat a la seua valleta.

117



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. Annex principal

Foto 095: Santa Maria de Meritxell.  Repetició aprox.  del clixé de Biosca de

1921 (“Santuari de Meritxell”, CEC nº 22.852, negatiu G7 nº 109). El santuari

nou dissenyat per Bofill serà lo majo o lletjo que vulgue cada ú, però va anular

tota perspectiva possible, això sí. Repetició poc aproximada del clixé “Meritxell.

Vista parcial”, de F. Blasi Vallespinoso; nº 22.232, negatiu 3294 caixa A).
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A la foto vella si veieven tot de fidels per la marededéu de setembre, i ia hi here cinc

edificis  anexos,  un  de  quatre  plantes.  I  la  iclésia  rebossada,  blanca  ella.  La

renovació, apart que va ser obligada perquè si va cremar no sé quan, sobretot va

obeir, en dimensions, a les necessitats modernes dels seixanta mil andorrans que la

tenen de patrona (suposo que tamé ampare als residents, encara que no voten). Hi

ha una altra foto al CEC, encara més difícil de repetir, sense data (“Meritxell. Vista

parcial”, de F. Blasi Vallespinoso; nº 22.232, negatiu 3294 caixa A). Molt bunica

tamé, ojalà fossa un geògrafo millonari o becat pel CEC, pra reproduir-les totes

aquí amb qualitat. 

Foto  096:  “Castell  de  les  Bons.

Sant Romà les Bons i la Torre de

defensa,  coneguda  popularment

com  a  ‘Torre  dels  Moros’”.

Repetició (títul copiat) del clixé de

Blasi Vallespinosa (CEC nº 22.250,

negatiu 3312 caixa A). 

Poques vegades com aguesta, la foto nova mostre més trossos cultivats que la vella.

Coses del tabaco andorrà. Després vos hu conto, com funcione. Dels blocs de pisos

de radé, no cal dir'n re.
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Foto 097: “Encamp. Vista de la vall. A la dreta Sant Romà les Bons”. Repetició

del clixé d’igual títul (autor i  data desconeguts; CEC nº 9.950, negatiu 1530

caixa B).

Io mi pregunto si alguns racons de Suïssa o del Tirol deuen tindre semejante cantitat

d’edificis d’un costat a l’atre de la vall.  O si són les valls molt  més amples, de

manera que ciutats mitjanetes com Encamp no se hi veuen tant grans. El bosc de

ribera està avui molt més esponerós, algun chop podrie ser el mateix...  però ha

surtit un gran taller amb bloc de pisets, sota de Sant Romà, que potser no si veu

d’enlloc més, pero que impresione. 

120



Viatge(s) d'exploració del(s) Pirineu(s) del segle XXI, primera part 

Foto 098: “Vista de l’esglesia de S. Romà des del camí de Soldeu”. Repetició del

clixé de L.M. Vidal (Agost de 1890; CEC nº 26.667(?), negatiu “col. 18x24 nº

3”). 

Si dirie que el punt de vista é idèntic, tot i que io no hai retratat les pedres de la

paret del camí. En primer terme mi surt una valla que ia si veu que no é barrera de

prat, sinó de xalets: la gespa més que perfecta de la dreta hu delate. Les cases sota

la roca han crescut una mica, vaia, i invadissen els sembrats cap a l’esquerra... Si

dirie que l’ermita estave més rebossada. I ara si veu que la torre dels Moros té una

restauració moderna en formigó. Qüestió que no caigue sobretot, sigue ortopèdic o

no, que si cau, ia no hu llevarem mai més!

Camina  que  caminaràs,  ia  hera  passat  per  una  colla  de  puestos.  Els  caminets

senyalats i nets del Comú mi van portar tamé a Engolasters. L’estany estrany, que

no està en cap circ glaciar,  é un llac lateral a una morrena, que qualsevol  dia
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podrie esbalçar-si i sonar vritat a les llegendes que diuen que ixos llacs cauen, un

dia... no hi ha roca mare aguantant-los. Allà nava. Pel camí vai vere algunes bordes

obagotes, però completament tancades amb ferro per tots els costats. Lo que no ere

ruina fa trenta anys, ia no hu serà, en ixo país, que el metro edificat val molt, i no si

pot pas deixar caure. No si sap de què servís, però hu tenen ben tancat. 

Foto  099:  Embalse  d’Engolasters.  Repetició  del  clixé  “Escaldes.  Estany

d’Angolasters” (autor i data desconeguts; CEC negatiu nº 1595 caixa B).

A la foto vella hi ha un ramat que peix les xicoies, i una mula embastada i cargada,

amb traginer, que segurament sigue el guia i l’equipatge del fotógrafo. A la foto

nova, la ribera està mal pescuda, i el muro al final de l’aigua cautive l’atenció. Oh,

claro,  l’electricitat,  si  é d’origen renovable com ista,  no si pot pas desaprofitar.

Total, el nom el canvio io, a “embalse”; als cartells continue sent l’estany de les

llegendes. 
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Foto  100:  “Manglar  pirinaic”.

Coses que passen als embalses i no

als  estanys,  amb  les  arrels  dels

pins.

Vai fer un atre intent de repetir la foto següent, des d’Engolasters mateix, però no

surtive perquè el  bosc ha medrat molt.  Vai  encertar  un caminet senyalat  com a

circuit  de footing,  i  hi  here un mirador de fusta que superave el  bosc.  Així  vai

puguer fer la foto. A l’extrem esquerre, Sant Miquel d’Engolasters done la situació.

Al  fondo de la  vall,  pràcticament  no hi  ha espai  verd.  Impossible  identificar  la

situació de la petita vil·la que ere Andorra la Vella fa un segle. El clixé de Guilera

podrie estar nevat; sinó, tot lo que ara són cases ere sembrat. Menos les tarteres i

roques de la dreta (pic de Carroi), que cada vegada amenacen més sense cap culpa.
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Foto 101: Plana de les Escaldes des d’Engolasters. Repetició del clixé de J.M.

Guilera (1920-30, CEC nº 6.334, negatiu 5191 caixa A).

Foto 102: Sant Miquel d’Engolasters, poble i prats. 

124



Viatge(s) d'exploració del(s) Pirineu(s) del segle XXI, primera part 

Un any més tard vai trobar una foto vella que no vai copiar, que retratave istes

cases i  dive “Bordes d’Engolasters”. Ara són habitades tot  l’any,  semble.  Se hi

cultive tabaco, i té deu cases. Una illa de ruralitat molt aprop del centro del consum

massiu.  Com deu ser la legislació? Hu tenen protegit  per llei,  o hu protegissen

simplement els seus amos  que no necessiten més millons? 

Foto  103:  Campanar  de  Sant

Miquel  d’Engolasters,  dos

minuts antes del primer tro.

La primera tronada de tota la travessa mi va agafar aquí. Però no mi vai mullar:

just a temps, com que estava a la carretera, vai posar el dit, i un iupi mi va parar

amb el seu cotxe de lujo, i mi va portar aprop de casa. Quin dia més productiu quan

a repeticions! Set hores, hi hera estat; 710m de puiada, 1195m de baixada. Sense

motxila, un caminant de noseón que mi vai trobar, no si va creure que li fossa un

igual. Io no me’n donava conte, pra io ere lo mateix. Què bo tindre un refugi amb

claus enmig d’ixo caos urbà. Atra vegada els somnis molt bons, i l’ondemà un clípol

(nom dels busos interurbans andorrans) cap a Ordino, molt fàcil. Així tornaria als

Escaldes de baixada. Estave clar que mi limitaria a vere l’Andorra dels pobles, ista

vegada;  de  les  montanyes  només  en  tiniva  tres  fotos  a  repetir,  i  no  é  que  no

m’interessés, però vai pensar que més endavant en l’istiu, o en un atre istiu, tornant

cap a l’Est, donant voltes com ara però pel vessant nord...
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Foto 104: La lluna, xicoteta, sobre

Escaldes. 

28 de Juny de 2001.

Així, vai nar a Ordino de bon matí i me’n vai puiar a la iclésia. Bueno, a la roca de

la vora. Des d’allà mateix vai puguer fer la primera foto.
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Foto 105: Valira del Nord, aigües amont d’Ordino. Repetició del clixé de Biosca

de 1921 (“Ordino. Mola de Nicolau”, CEC nº 22.914, negatiu G10 nº 171).

Sospitava que la mola en qüestió pugués estar molt més amont per la ribera, que

n’hi ha d’altres, diu el mapa, de fargues i moles, que hi here molt terreno de mines,

cap al Sorteny. Però é aguesta vista mateixa, el prat de l’esquerra no ha canviat de

forma. La mola de Nicolau deve desaparéixer sota l’asfalt que mene a les pistes

d’esquí i vàrios pobles. Allà aon s’intuís que marxe el camí, a la foto vella, ara

creixen cases, o més ben dit blocs. Tres grues a la vista: roia, blava i groga, com la

bandera d’Andorra. 
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Foto 106: Campanar d’Ordino.

Ista foto la vai vere amb un enquadre casi clavat en un prospecte de propaganda

d’Ordino que vai recullir en una fira, força temps més endavant. I és que el puesto

aon vai parar hu pose evident. 

Un atra vista d’Ordino molt bunica, de Blasi Vallespinosa (servís pra datar les atres

seues;  CEC  nº22.223),  me  la  van  orientar,  “l’edifici  blanc  é  l’Hotel  Coma,

inaugurat el 1932”. Pero buscant el punt de vista mi vai nar enfilant entre carrers, i

vai acabar a la carretera de la Gonarda, des d’aon en feva un atra. 
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Foto  107:  “Ordino.  Vista  panoràmica”.  Repetició  del  clixé  del  mateix  títul

(autor i data desconeguts; CEC nº22.350, negatiu 3412 caixa A).

Ah, molt interessant! L’angle està una mica canviat respecte de l’original, però la

iclésia encara deixe fer la situació de tot. L’Hotel Coma ha desaparegut de la vista,

l’han dut ampliar, com el poble sancer s’ha multiplicat per deu. Permaneixen un

quants prats, sí, però ia si veu. Antes tot el poble estave a la solaneta de sota la

roca. A Andorra molts d’aguestos blocs de pisos tenen bones vistes, pero tants atres

deuen ser més obacs que l’infern.

En la mateixa excursió de 1921, Biosca va fer tres fotos de prats amb riu i borda, de

més amont d’Arinsal, però no me hi vai arribar. Hagués sigut ben difícil identificar-

les. Molt bucòliques, des de luego: vui dir, paisatge tal com el portave ell al cap. I

que potser permaneix fotografiable. Atés que la foto d’Ordino, inclús traient el tros

de carretera, ia no diu (inspire) coses buniques d’Arinsal. Bueno, é opinió personal,

en  realitat  hi  ha  una  bona  cantitat  de  montanyes  a  radé  que,  més  boscades  i
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clevades ara que antes, potser “diuen” més majo que antes, quan la sobrepastura

les tinive més aspres i hasta perilloses (algun francès alertave d’aquest risc antes

del 1900; hu verien, això, els excursionistes del CEC?). 

Foto 108: La Massana. Repetició del clixé de Maurice Chevalier de 1910 (CEC

nº 6.344, negatiu 174 caixa B, diapositiu 10.665 caixa 214) publicada al Butlletí

del CEC el 1913.

La època en que el geògraf francès va recórrer el Pirineu l’iclésia ere l’únic edifici

destacat.  Ara  coste  de  trobar,  atra  vegada  sobreviu  acompanyada  de  l’horitzó

buscat. Tant com antes sembrat, ara hi ha vivendes. Tot multiplicat per deu, a la

foto: la Massana, l’Aldosa, Escart, les bordes de Plans...
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Foto 109: Panoràmica de la Massana i Sispony amb la foto anterior. A radé pics

de Carroi (amb antena) i d’Enclar (2383m).

... i Sispony igual. Petita conurbació de vall lateral. Cap puesto així de pendent é

tan  urbà:  ixes  naus  industrials,  ixos  blocs...  només  als  poblets  més  penjats  la

maioria de la gent viu entre pedres; només lo realment isolat no ha crescut. Cada

poble que antes ere bo, amb bons prats plans, é deu vegades més gran; més avall,

més gran el multiplicador. Dic “per deu” per dir algo: en superfície, pot ser just; en

volum crec que pot ser molt més. Dos fotos velles més de la Massana en mostren

vistes  menos  panoràmiques.  Una,  “Vista  torres  adossades”  de  Biosca  (CEC nº

22.839) ensenye, encara més clar que la de Chevalier, que la Massana ere un sol

carrer,  amb totes les cases amb parets mitgeres.  Però més que ser “vila closa”

defensiva, crec que pot obeir més al model “vila franca cap de pont”.
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Foto 110: Vista de l’alta montanya d’Arinsal des d’Anyós, i de la Massana.

De tota manera cal senyalar que aguesta manera andorrana de créixer, que en la

planificació urbanística de seguida ha encarat (des dels setanta, vaia) la necessitat

del polígono-dormitori de blocs, de manera que si separe la demanda de segona

residència pra rendes altes de la vivenda obrera. S'han fet ciutat a la mínima, i així

han impedit que els passe com a Chamonix, aon tots i cada un dels prats té vàrios

xalets;  als  vells  i  petits  hi  vuien  currantes  de  la  indústria  turística,  claro.  Amb

l’esquema andorrà, amb una densitat de població similar, encara queden lliures pra

l’agricultura  un  màxim  de  prats.  Que  no  són  terreno  de  reserva  especulativa

únicament; de moment estan treballats. Encara que el ramader a Andorra des de

luego té pocs prats de dall. 

Des  de  l’ermita  d’Anyós  vai  fer  la  foto,  i  mi  va  semblar  el  radé  poblet  per

bloquificar. Carrers pendents, pallerets i corrals sense transformar... I un pagés amb

ganes d’enraonar. Ell  mi va contar la vritat  de la història del boom del tabaco

andorrà,  que  tothom  sap  que  el  planten,  l’assequen  degudament  i  després  el

cremen. Però no é cap subvenció de l’estat als pagesos (que tindrien menos faena

dallant herba, enlloc de cultivar; no per “tradicional” conserve re el Comú), sinó

puro  proteccionisme  ben  pensat:  A  les  grans  tabaqueres  ianquis  que  operen  a

Andorra  i  que  hi  fabriquen,  pra  tindre  dret  a  importar  el  seu  tabaco,  han  de

comprar tota la producció disponible a Andorra. El classifiquen en tres calitats, i

cada una al seu preu. Són ixes empreses les que després només n’utilitzen una part
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(la  bona,  i  encara  afegisso:  potser)  i  cremen  el  resto,  perquè  preferissen  usar

directament  les  seues  bales  industrials  de tabaco homogeneizat.  O sigue que  al

pagès li surt a conte cultivar el millor tabaco possible, encara que (tamé hu sap

tothom) el tabaco andorrà, no el pòsigues a la teua pipa. 

Foto 111: El congost de Sant Antoni a la Valira del Nord, amb pont romànic.

Repetició del clixé de César A. Torras de 1904 (esteoroscòpic, CEC nº 29.165,

negatiu D-3.725). 

Hi vai tindre d’arribar per la carretera de l’atre costat. Amb la riuada del 82 va

marxar un prat i el primer pont del congost, mi va dir el pagès; pra fer la foto

d’Anyós hera d’entrar en una gravera que tinive gossos malcarats.  I el bosc de

ribera no me l’hagués deixat fer; com a la del pont romànic, que no si pot prendre

de més lluny perquè el camí ia no hi é, i el bosc medre. La carretera si delate en les
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seues senyals. A la dreta hi ha un senyor gran que potser està fent la mateixa faena

que io, tamé armat amb càmara de fotos. Tamé nave a peu per la carretera sense

complexos. 

Llavontes vai agafar el “Reg del Solà”, tot un caminet a nivell que s’eleve sobre

Andorra la Vella per la solana, una obra de principis del segle XX –penso– que

encara avui regue horts, cada vegada menos, a medida que progresse la ciència de

la geotècnia les cases remonten la pendent. 

Foto 112: Andorra la Vella, i a la dreta les Escaldes. Fesoleres en primer terme.

Al  fons  esquerre,  Sant  Miquel  d’Engolasters;  centrada,  la  gran  icineradora

d’Andorra. Repetició del clixé de Biosca de 1923 (CEC nº 22.844, negatiu G6 nº

102; vedeu a la pàgina següent, de Biosca, nº 22.790, negatiu G3 nº 48; i tamé,

d’autor desconegut, del 1882, nº 4.442, negatiu 2.405 caixa D).
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Tiniva força fotos velles que podria dir “Repetició” a n’aguesta foto i la següent.

Dos d’Andorra la Vella i una d’Engordany de Biosca, que no si pot trobar el punt de

vista, perdut entre edificis. En ista foto se hi pot trobar el campanar de l’iclésia, que

oriente. No recordo l’advocació del temple, però me’n recordo de la comunió de ma

cusina Tresa. El límit entre les Escaldes i Andorra ha desaparegut; caminant pel

carrer hi ha la senyal de canvi de parròquia. I la icineradora... gran, eh? Mi van

contar que here sigut lo més fort en especulació amb obra pública de molts anys, i

que no resoleve el problema. 
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Foto 113: Vista d’Andorra la Vella i les Escaldes. 

En ista atra foto se hi veu una segona torre, més a la dreta de la de l’iclésia: els

matacans  que  té  enlloc  de  finestres  arcades  en  mostre  el  caràcter  militar  i  no

religiós. Deu ser la torre del Comú d’Andorra la Vella o del de les Set Parròquies.

Però no la localitzo a la foto del 1923, ni a la que va fer el mateix Biosca des de

l’atre costat del riu (CEC nº 22.796, negatiu G4 nº 54). La solució fore tindre les

reproduccions  en  emulsió  i  no  en  fotocòpia  (que  tècnicament  se’n  podrie  dir

polsocòpia).  Totes  espaterrants,  aguestes  vistes.  Sí,  passeant  pel  “casc  antic”

d’Andorra la Vella ti trobes uns centenars de metros de carrers que encara són del

parcelari urbà de fa un segle; inclús alguna desena de metros de paret de pedra que

ia hi here. Un restaurant, fet en un paller... Bueno, del Pirineu, Andorra é la única

vall  que  ha  guanyat  població  en  els  radés  cincuanta  anys.  ¿A  n’aguesta

transformació volen fer arribar les atres valls pra que oferir els serveis públics i

privats “sigue factible” (rendible, volen dir, siguen “ells” qui siguen)?

L’atra cara de la moneda està al “rerapaís”: A moltes fotos velles, pel mig del bosc

se hi veuen canals que potser són baixadors d’allaus, potser són esbomegades de

terra. Ara estan reboscades. Bé pra’ls animalets i les floretes.
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Foto 114:  “Vista panoràmica de la  Vall  d’Andorra”.  Amb l’iclésia de Santa

Coloma un pèl descentrada cap a la dreta. Repetició del clixé de Biosca de 1921

(CEC nº 22.795, negatiu G4 nº 53). Al fondo la Serra del Teix. 

La foto é enganyosa: la carretera està amagada per la perspectiva, i pr’allí, Santa

Coloma tamé està a la conurbació, o casi. Els terrenos clevats, que en podríom dir

“incultes” (se hi podrien cultivar hermosos blocs de sis plantes), no són reserva

especulativa, tampoc, ni reserva natural. Hi ha propietaris a Andorra, com a l’Aran

o d’atres  puestos,  que  ia  són  massa  rics,  i  no  hi  ha  capital  per  tentar-los.  La

diferència a Andorra é que ser propietari  é més que a fora: impostos casi nuls

encara  que  la  zona  si  declare  urbana;  i  l’administració  no  obligue  a  executar

polígonos  urbanístics  encara  que  estiguen  jugant  amb  fonaments  en  tarteres

impossibles,  ben  aprop  d’ixos  fantàstics  prats.  Encara  no  se’n  pot  dir  solars,

llavontes.
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Vai baixar pel carrer Bonavista, aon viuen els meus tiets. Vai fer la parada a brenar,

per sorpresa. Si van oferir a tot; però io tiniva la motxilla a refugi. Pra no tindre de

caminar tants carrers hasta Sant Julià, mi van brindar de portar-mi l’ondemà a Òs

de Civís. Ah, un dit precombinat, perfecte! 

Avall, hasta l’oficina de turisme, que la trobava a la plaça fàcilment, pra preguntar

per la creu de terme, gòtica, dos fotos de la qual tiniva com a següents al bloc de

fitxes. Io vai nar amb les fitxes per davant, pra impressionar, i mi van interrogar

igual que a qualsevol turista: país? edat? pernocta? nombre de persones que fan la

visita?  mitjà  de  transport?...  Paciència.  La  creu,  sospitava  que  estarie  a  bon

resguard: pedres de quatre segles, són cobejades... “La creu està molt aprop dels

Pyrénées, els coneixes?, vora d’un altra oficina de turisme. Pregunta allà si és una

rèplica o no”.
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Foto 115: Creu gòtica de terme d’Andorra la Vella (desubicada). Repetició dels

clixés de Biosca de 1921 (CEC nº 22.810, negatiu G4 nº 68) i de Guilera abans

del 1940 (CEC nº 6.333, negatiu 422 caixa L). 

Tampoc mi van sabre dir allà si ere o no ere l’autèntica creu gòtica. Io aposto que

no... Però això é algo que la foto no pot dir, només l’examen d’un expert hu dirie;
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Lo més sèrio é haver-la canviat de puesto. Avui poca gent li deu fer fotos. En canvi,

quan els excursionistes anaven a Andorra, se la trobaven en una curva del camí,

just  quan  els  apareixeve  la  plana  d’Andorra  amb  la  capital  encimbellada...

Aleshores sí que cridave fer-li una foto. Ere una creu de terme, un oratori aon dius

“ia hi som!”. Especialment en la foto de Guilera, hi ha un excursionista reposant al

pedestal de la creu, i tres més a distàncies regulars, que miren el paisatge... Porten

tots bastó farrat, “alpenstock” que ia si popularitzave, suposo, barret i motxilla a

l’esquena. Ixos ia són excurionistes d’altra época: amb una càmara de fotos que ia

é  lleugera,  sense  mules,  sense  guies,  pot  ser  que  tots  cinc  sols,  arribats  amb

transports  públics  regulars  hasta la  Seu o més amont,  i  a  peu  a fer  algun cim

d’Andorra dormint a les fondes. Excursionisme ia no tan explorador, des de luego ia

no vestit de ciència o de recerca etnogràfica, sinó amb el nou traje del segle XX, el

d’excursionisme esportiu. 

Vai nar amont pels carrers hasta tornar a casa de l’Eloi. La seua xicota é dietista, i

li vai contar les meues pràctiques teories del cuscús amb all i oli, de l’avena amb

xocolate i el pa amb formatge; els atracons de fruita a peu de butiga i la poma

petita  pra  cada  jornada.  Ella  pensave  que  tirava  de  barretes  energètiques

adequadament compensades... però hu va entendre prou; igual é d’equilibrat i molt

més barat. Ah, i els menús de restaurant cada tant, que salven. 

Ixo dia hera caminat sis hores sense les parades, puiant 275m, baixant 540m, però

amb prous kilòmetros. Sense motxila rai! 

29 de juny de 2001

I l’ondemà al matí me’n vai anar a buscar una butiga d’esports ben grossa, i mi vai

emprovar quinze models de bota, sense mirar el preu, i vai optar per les que mi van

clavar la horma millor: unes Lowa Tibet, que no són unes botes d’alta montanya

sinó unes trekkineres molt reforçades. I vai afegir unes sandàlies pra sustituir els

kets, unes amb les que puguessa fer kilòmetros carregat. Istes segones van fer pudor,

quan les vai fer anar, com passe amb totes; però les botes van ser un encert, no mi

van fer absolutament cap molèstia en els quinze dies seguits que les vai portar des
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d’allà. Vai deixar les botes gastades i els kets, algun mapa sobrer i quatre coses més

a casa de Blas i Tresa, i al principi de la tarde mi van portar a Òs de Civís.

Foto 116: Òs de Civís. Vista des del NE, el poble i pocs prats.

La  curiositat  de  visitar  un  poble  espanyol  des  d’Andorra  deu  atraure  turistes

francesos. Hi ha una colla de restaurants amb unes penjades de pernils a la venta,

tots... Modes que ocurrissen, i com més n’hi haigue, més en deuen vendre. Fa anys

hi vam estar amb la família (seguint tamé la moda, des d’Andorra, nar a vere la

curiositat  geogràfico-administrativa  que  é  Òs)  i  mon  pare  li  va  preguntar  al

camarer a vere si els pernils eren de pata negra. “Y tanto que sí! Los pinto yo

mismo!”.  Apart  d’això,  Òs,  les  seues  cases  i  els  seus  bars,  viuen  tamé  del

contrabando; potser ia no tant com antes, pero vaia. Hi ha quatre accesos rodats

des d’Andorra, com a mínim, i dos o tres surtides a través de la divisòria d’aigües. 

Io vai seguir una d’ixes pistes amont, cap al coll de Conflent.
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Foto 117: Cau la nit al Coll de Conflent (2154m). Tercer autorretrat.

La calma de circular a les hores estranyes... Mirava la curiositat encara més gran

que é la vall del Riu de Santa Magdalena. Un riu molt llarg, de més de vint-i-cinc

kilòmetros, que desemboque avall de Llavorsí a la Noguera Pallaresa. La capcera

més alta pertany a l’Alt Urgell, i les bordes de Conflent pertanyen a Òs de Civís, el

riu del qual va cap a la Valira. Al curs mitjà, des de l’iclésia o ermita de Santa

Magdalena hasta més  avall  de  Romadriu,  la  frontera comarcal  passe  pel  riu.  I

després les dos riberes són pallareses. Durant l’edat mitja, tot quant pertanyeve al

Comptat de Castellbó, al seu Quarter de Tírvia. El 2001 io creieva fermament que

ixa vall ere de les raderes valls verges del Pirineu: sense cap habitant, amb només

algunes pistes donant accés als colls des de fora, però cap carretera pel fondo de la

vall borrant el camí vell, i sense obra hidrolelèctrica.

Això mirava: la conca de la Noguera Pallaresa; pero faltave encara un tram per

l’Alt Urgell. Vai baixar hasta les bordes de Conflent, i vai investigar aon passaria la

nit. En dos horetes i mitja hera fet els 840m positius i 310m negatius.
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30 de Juny de 2001

Foto 118: Ermita de les Bordes de Conflent (1840m).

Per la nit, en arribar, vai revisar quatre bordes i l’ermita i mi vai donar conte que

allò estave tot perfectament asserrallat amb ferro per tots els costats. Els teulats

perfectes, els davants de les bordes, alguns enllosats amb ciment i tot; senyals de

alguna classe d’ús. Blas m’here contat que el vaquer o l’equasser de l’Andorrà de

Durro hi tinive una cabana amb tots els luxes, allí, incluïda una bodega envidiable;

que si le hi trobava, que mi donessa a conéixer que no mi faltarie el plat de sopes ni

el foc. No hi here; de tota manera no eren hores. 

Vai intentar una foto amb el trípode de l’ermita per la nit, pero no va surtir. Per allò

que dive Bolós: aon hi haigue una ermita romànica, a l’edat mitjana estave habitat

tot l’any,  tret  d’aguelles ermites dels congostos i  puestos per l’estil.  A n’això io

afegisso,  que després van passar  a ser barris  de bordes agrupades (que parlen

d’aprofitaments comunals de la montanya; les bordes aïllades una ací, l’atra allà,

parlen de les vendes de la desamortització, o sigue a partir de 1830, i sovent si pot

comprovar la data en algun roc).

Durant el bibac en una de les eretes, mi va despertar el soroll de dos o tres motors.

Vai llevar el cap; eren les tres, nit fosca, i els vai seguir el soroll apropant-si per la

pista. No portaven llums. Quan van parar a les bordes, no els vai vere, ni mi vai

moure, però vai sentir el soroll de les portes metàl·liques d’un corral, van trastear

un rato, i van colar per on heren vingut, cap al coll de Conflent. Ah, ia vai entendre
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quin motiu econòmic hi here pra que les bordes estiguessen tan ben conservades, fet

apart de la cabana del vaquer...

Al matí mi van despertar atre camí amb motor: Més sorolls de trastes i gent. Vai

plegar el sac depressa, i mi vai fer l’esmurzar amb la calma. Ningú si va apropar, i

quan  vai  passar  els  vai  vere,  eren  paletes.  Istes  bordes  deuen  estar  prou  ben

arreglades pra vindre un fin de semana de costellada, de caçadors o de família. Si

els  fes falta,  les  podrien llogar per quinzenes a l’isitu a famílies alemanes amb

canalla. 

Foto 119: Bordes de Conflent (grup

d’amont) i l’ermita.

A les bordes de baix, vora del barranc, tamé estaven totes igual de cuidades, menos

dos edificis. L’un, que no tinive ni rastre del llenat, mostrave en canvi una placa:

Refugi de Salòria – FEEC. No recordo de quin any estave inaugurat. (Ara hai trobat

que la Federació va comprar una borda ia rehabilitada com a vivenda, per 45.000

pessetes,  i  va  inaugurar  el  1957  “el  més  coquetó  dels  refugis  federatius”.  La

torrentada, per l’aiguat de 1982, se’n va emportar un tros, i així està ara: acabant

de caure.)
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L’atre ere la mola, bingo! Si tinim una mola, é perquè moleven gra, per tant en

sembraven, i ixes bordes no eren corrals amb pallers auxiliars als prats del poble,

sinó que van ser fetes com a vivenda pra les faenes del sèguel i l’ordi. Si el moleven

allí, enlloc de baixar-se’l cap al poble, é perquè allí mateix el consumiven en forma

de pa. Per tant hi visqueven tot l’any, en algun moment entre el 1700 i el 1900. La

pressió demogràfica d’ixo periode va igualar a la de l’alta edat mitjana, posem

hasta la peste negra, que é el temps en què si van fer ixes ermites, i en què tamé hi

deve  haver  una mola  i  Conflent  (potser  amb un atre  nom) tamé va ser  hàbitat

permanent pra cultivar cereals. Claro que els edificis que avui veiem, tant els més

ruinosos com els conservats, són generalment del segle XIX, refets com a corral

amb paller amb petita vivenda. Els de l’edat mitja, cabanes molt petites; i en tots els

casos, més espai pra la palla i pra’ls animals que pra la gent. 

Foto 120: Aigüeta de la Molina. Cascada i Portarró de Sabollera; pics de lo

Covil i de Salòria (dreta, 2789m). Estaca d’una divisió dels pletius de vaques, en

primer terme.

Molina, atra vegada pel topònim trobem la demostració de l’economia antígua. El

llom clevat que si veu té traça de terrasses o bancals, lo que después vai sabre que

els aragonesos li diuen panar. 
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Foto 121: Bordes de Jussà des de les bordes de Civís.

Aquí no hi ha cap ermita, així que no si sap què dir-ni, de moment. Pero en tot cas,

bordes de Jussà no é el topònim complet, perquè Jussà vol dir “de baix”, i està clar

que totes juntes són les bordes de Civís, i el grup de baix é “bordes de Civís de

baix”. Els que fan els mapes de vegades pensen poc o apunten lo que els diuen

sense pensar en què vol dir, quin é el punt de vista. Exemple: en un mapa 1:5.000 de

l’ICC, aprop de l’Hospital de Vielha hi ha “eth Malh de Dessús de Casa”, i “eth

Bòsc  deth  Malh  de  Dessús  de  Casa”,  i  ti  pots  imaginar  fácil  al  toponimista

preguntador; “Com li diuen a aquestes roques?” “Pues le’n diem les roques de

damont de casa”. Atre exemple: multitud de colls que comuniquen dos valls, i surten

les disputes, a vere quin é el coll de Gistau de tots els que porten a Gistau... Pues

vist des de Gistau, no n’hi ha cap: hi ha el port de Benasc, el de Sahún, el de Bielsa,

el de la Pez o el de Aguastuertas. Vui dir que pra parlar amb propietat s’ha de

tindre en compte el sentit que portes. 
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Foto  122:  Escala  i  part  d’habitació  d’una  de  les  Bordes  de  Corbassil  o

Cortvassill (1580m). Any 1850. Reformes a la porta de dalt a l’esquerra, potser

oberta recentment. 

L’estructura de l’edifici, i el balconet, suggerís que va ser dissenyada pensant amb

una vivenda bona, no temporal, o com a mínim pra més que un parell d’homes que

van a fer la faena.

Foto 123: Detall del paller de la borda anterior: llenya de bedoll feta de poc, i

un ventador (bingo!).

Repetisso:  un  ventador  demostre  la  sèrie:  que  sembraven,  moleven,  ventaven,

pastaven i menjaven el pa in situ. Pra vindre quatre semanes a segar no haguessen
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fet pa, l’haguessen portat dos vegades des del poble i listos. Hi visqueven més de

mig any, segur. Encara que si pot afegir un pero: Hi arribe una pista, així que aguet

ventador pot haver estat traslladat ací des de les golfes d’una casa de Civís aon feve

nosa, el trasto vell... Només el molí demostre, a falta d’arqueologia sèria.

Foto  124:  Detall  de  les  lloses  de

l’escala de la borda anterior. 

Seguiva tot el rato per la pista, que són ben còmodes de caminar quan són més o

menos a nivell i no fan curves exagerades. Poc a poc si feven més freqüents els

cotxes  de  turistes  de  paseo.  Aquí  no  vai  vere,  en  canvi,  als  guàrdiacivils

anticontrabando que casi mos atropellen arribant a Bescaran.
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Foto 125: Vista a l’Oest des del Coll d’Ares (1865m) de la capcera de Santa

Magdalena. Al fondo el massís de Peguera (2942m).

Foto 126: Vista al NW des del Coll d’Ares. Pic de Salòria a la dreta. Bordes i

pista del Coll d’Ares. Pista subvencionada per la Generalitat, diu el cartell.
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Foto 127: Sant Crist naïf  del Coll

d’Ares.

Io mateix vai recomposar la creu de terme, el bucí xic estave tirat pr’allà. Ara està

collat  amb ciment;  en  una pista  tan accessible  a tot  tipo  de  cotxes,  é  la  única

alternativa. Bueno, un turista com a io é difícil que se l’emporte; un de cotxe, si té

una mica de jardí i té prou caradura... Vui dir, que no deu ser cap una rèplica, ista

estela, o fita.
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Foto 128: Civís. Repetició del clixé de L.M. Vidal (“Civís o Cevís des del camí

de Salorie”, any desconegut; CEC nº 8.604, negatiu 1302 caixa A).

Foto 129: Civís, vista panoràmica.

151



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. Annex principal

Veus, té, un poble pra confirmar que ham surtit d’Andorra! Molt i molt igual a la

foto vella, tant la forma com els volums dels edificis. I mira, els prats, com que ací

tenen avançat el dall de l’herba, fan una mica l’aspecte dels sembrats a la foto de

Vidal. A n’ixa foto hi ha tres prats plens de garbes; només li falte a la meua pra

completar l’analogia (la identitat, impossible) un prat amb les paques. I mira, el

tossalet de radé del poble, antes ere més boscat al mig que al cap, i ara, é al revés. 

Vai buscar la fonda pra dinar, pero va resultar que no n’hi here. Bueno. Avall per la

carretera, a Asnurri vai fer la mossada, a la plaça deserta. Al primer cotxe que vai

vere el vai parar pra preguntar si hi here camí cap avall a Sant Joan Fumat; i no,

igual que des de Civís, la carretera el va fer malbé tot: lo que no va desfer, hu va

inutilitzar i s’ha perdut. Asfalto...

Foto  130:  Estret  del  riu  de  Civís,

mirant cap a Sant Joan Fumat. 

Sí, sí, carretera hasta el fondo de la vall.  Just en arribar al cruse de Sant Joan

Fumat, mi vai trobar el cartell que revel·le el pas de la contracultura, l’existència

de societats paraleles i la possibilitat d’una metàfora amb doble sentit:

152



Viatge(s) d'exploració del(s) Pirineu(s) del segle XXI, primera part 

Foto 131: “Sant Joan Fumat... i enfarlopat!”

Io  prou  m’here  cridat  l’atenció  això  del  Fumat,  pus  pensant  en  un  Sant  Juan

morenet del fum. Afumat, com els de Taüll. Però claro, tamé vol dir... fumat! tal i

com a io vai, algunes hores, pr’ixos camins! Lo de la contracultura hi dic perquè la

maioria dels padrins pirinaics no capten el doble sentit, ni entenen què é això de la

farlopa. Ia està bé; un atre dia vos en diré coses lletges, metàfores, que ojalà vos la

faiguen odiar.

Altrament, mireu el programa de la festa maior de Civís: “sorteig d’una toia”. Com

a la Ribagorça fa quatre dies! La toia soleve ser un corder viu, normalment de cos

absent, que é un premi molt majo perquè obligue a l’afortunat a fer una bona lifara

compartida. Ara s’ha posat de moda fer un bingo; primer van començar amb les

bicicletes, les minicadenes i els viatges a Mallorca, i ara é un bingo amb premis en

metàl·lic, “així se’ls gasten a la barra”. Bueno: la paraula “toia” tamé si diu pra

explicar  que  la  parella  d’algú  é  “un  perla”  com  si  diu  avui,  “un  element”  o

elementa... Per altra part, la llei de protecció dels animals diu actualment que no si

poden rifar ni donar com a premi animals vius. 
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Foto 132: Sant Joan Fumat. Repetició del clixé de Vidal de 1894 (CEC nº ?,

negatiu col. 18x24 nº 83).

Foto 133: Sant Joan Fumat, altra vista, pra triar. 
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La foto vella va ser feta des del camí, i l’iclésia si veu ben emblanquinada (per

contrastar l’apellido del sant). Més o menos les mateixes cases. Uns pallers que hi

ha a l’esquerra, tamé són nous, tenen els pilans de totxo ceràmic. I s’assemblen (de

lluny) a la casa en construcció. El barri de l’atre costat del riu està tot renovat, però

no té molt més volum. El bosc sí, pra variar. Les montanyes del fondo, a la foto

vella, acaben foses en llum blanca, llàstima. No vai púguer prendre el punt de vista

amb el gps perquè ere molt boscat, vora la pista de Farrera dels Llops. Gràcies a

què hi surten els cables, de frente cap al poble, si pot fer la foto. Menos mal que

llimpien les línies, sinó el paisatge desapareixerà entre els abres, com diu la dita.

Camina que caminaràs, vai arribar per pista hasta Farrera dels Llops, i vai baixar

asfalt atra vegada hasta la molt impressionant vista de la Farga de Moles (o sigue

farreria  dels  molins,  cosa  que  suggerís  tot  un  complex  siderúrgic,  a  l’edat

Moderna).

Foto 134: La Farga de Moles. 

La  gran  carretera  d’entrada  a  Andorra,  els  edificis  d’oficines  i  d’inspecció

d’aduanes,  i  arrancant  d’allà  amont cap a la dreta,  una cresta rocallosa que li

diuen “el Runer” (expressiu topònim), i a un costat i l’atre, Juverri (And) i Arcavell

(Cat). Pobles tots de contrabando, m’expliquen, que n’hi here moltes especialitats:

els paquetaires que anaven en el dia (o en la nit) pr’ixos boscos que si veuen, només

uns quilòmetros; els de les pistes de montanya com les de Salòria o de Bescaran,

que naven amb Rangerovers amb només l’asiento del chófer, pleníssims de caixes,
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que feven hasta més de cent kilòmetros hasta l’enllaç de transports (ixos totterrenos

de transport, sempre amb matrícules andorranes, estaven de dia aparcats vora de

sabuts  bars  de  la  Seu  d’Urgell,  amb tot  el  descaro).  I  tothom  sabeve,  de  tota

manera, que el contrabando gros sempre s’ha fet amb tràilers, per la duana mateix.

En  restaurants  d’Arcavell  i  atres  pobles,  com  a  cal  Caborreu  m’heren  dit,

contrabandistes i guàrdiacivils dinaven taula per taula.

Conten que la competència dels immigrants, que van baixar la tarifa del paquetaire

d’a peu, va complicar les coses; sempre hi here hagut tiros i mogudes entre els dels

rangerovers, però algo va passar, i pr’allà el 96 o el 98 van enviar un destacament

de la Guàrdia Civil de vritat, uns d’una atra classe que els que sempre s’heren vist

pel Pirineu, que eren un pam més alts, tiniven motos de cros i cotxes bons i van fer

moltíssimes nits de venlla als colls amb pista. Van estar tres anys o quatre amb el

plan de impermeabilització de la frontera andorrana; això, sumat a què la Unió

Europea ha conseguit obligar al govern d’Andorra a gravar d’impostos el tabaco,

ha fet baixar els marges de benefici del contrabando alhora que n’apuiave el risc.

Ara,  é  una estratègia  de  diversificació  econòmica  tan  tradicional  (si  fa  des  de

sempre, des de que van ficar les fronteres si fa!) que els pobladors de la zona ia no

poden sinó enyorar. 

I vai baixar hasta la carretera, mi vai trobar el GR 7 que baixe de Dinamarca a

Cadis, i el vai seguir hasta la Seu, a estones per pistes agrícoles, a estones pel puro

asfalto.  No vai  trobar el  punt  de vista  bo pra repetir  la  foto vella  que  portava

d’Anserall (de Vidal del 1890, CEC col 18x24 nº 61). Vai na a parar a casa del meu

cusí Jep, tamé geógrafo (i viatger que mi va inspirar d’adolescent); parada i fonda.

Bona caminada: 705m de puiada i  1680m de baixada, onze hores,  incluïda una

misdiada magnífica que ia no me’n recordava: fundamental, a l’hora de la calor

forta...

1 de Juliol de 2001

Tiniva fotos escadusseres pra fer de la comarca: Taús en una punta,  Tost en un

antra, i Anserall encara en un antra més a desmà... Jep mi va proposar que mos en

néssom a Tost per un camí que sabeve, que un bon tros ere el mateix GR7, amb les
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bicicletes, perquè ere molt lluny. Me’n va deixar una, sense pedals automàtics, i

aguell dia vam fer una volta molt guapa.

Foto 135: Montferrer, i Aravell a la dreta, més amont. Al radé les montanyes del

Port del Cantó.

Foto 136: Part de Montferrer i l’aeroport de la Seu d’Urgell. Panoràmica amb

l’anterior. 

L’aeroport que sí que no... De molt xics, en una visita familiar, mos hi van portar,

pra que veiguéssom avionetes d’aprop. Érom molt xics, va ser emocionant. Durant

la carrera a Lleida n’ham parlat a classe, de vegades; un aeroport a la Seu, amb la
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de quartos que hi ha a Andorra, semble que harie de ser prou funcional. De vegades

ha surtit als diaris, i últimament semble que més o menos han arribat a l’acord,

perquè els andorrans prou se’n farien un a dins de casa, però no troben el puesto, i

diu que el faran a mitges, pero diuen que ia veran quan. Que s’ha de fer tot nou,

que la pista s’ha fet curta: si no hi poden aterrissar els jets dels ricachos, no fem re.

Foto 137: Cal Giró (1250m), la casa més alta de la vall de Sauvanyà o de Tost.

Des de les roques de la Traïna. 

Estic molt satisfet d’haver vingut amb bicicleta! Isto tros de Pirineu é molt més sec,

i  les distàncies entre fotos són molt  llargues. No va ser pas tant freqüentat pels

excursionistes fa un segle com l’alt Pirineu, ni hu é ara tampoc. Algunes cases són

rehabilitades, però la despoblació ha tocat més fondo, i tothom se n’ha anat a vora

la carretera principal, o més lluny. 

La mare de la meua padrina ere d’aprop d’aguesta vall, de Montant de Tost. Si va

nar a casar a Estavill. Per la mateixa casa tinim parentiu amb cal Borda d’Adrall,

aon munyissen vaques; al cap de tres semanes de passar-hi, mi vai trobar a un cusí

llunyà en una estada de joves alpinistes de la FEEC a la Vanoise, Alps francesos;

ixos viuen a Lleida.  Pero de molt xics hérom jugat a la sala de munyir, amb la

manguera  de  rentar  els  braguers,  amb  els  nostres  germans,  mentres  els  grans

brenaven i parlaven de coses aburrides de la vida d’antes. 

Mon cusí, que ha voltat mil vegades cada pista i camí amb la bicicleta, en tota la

comarca, tinive astí una bauma màgica, i allà vam fer la mossada.

158



Viatge(s) d'exploració del(s) Pirineu(s) del segle XXI, primera part 

Foto 138: Una gran iclésia i casi re més, a Torà de Tost. Repetició del clixé de

Vidal de 1893, “Vista general de Tost” (CEC nº 26.035, col. 18x24 nº 93).

Foto 139: Vista general de Tost.
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Fa més de cent anys... Cada casa estave de peu, claro, i algunes atres, i apenes si hi

here roures. La iclésia la deu conservar bé l’administració pública, bé els veïns;

l’Esglèsia no hu ha dut fer cap, sinó le hu paguen uns o atres!

Pista pista vam arribar a la carretera, i cap a casa, esquivant la nacional per Arfa.

Tamé mi vai descuidar en ixa comarca per fer la foto de la Parròquia d’Ortó. I la de

la Seu d’Urgell, però com que hi vai tornar tres anys més tard, en vai tindre ocasió.

Amb la bici vam fer la volta en sis hores, de puiada 950m i de baixada igual, claro. 

L’ondemà vai acusar la bona vida per les cases dels parents i amics, i vai haver de

fer dieta d’arrós bullit. Vai passar el dia lligint, claro. A la tarde vai fer l’intento, i

Jep mi va portar amb cotxe hasta Castellbó, però al moment de cargar la motxila mi

vai donar conte que els mapes m’heren quedat a l’antrada de casa...  Io no era

ningú, sense els meus mapes empegatinats, així que vuelta.

3 de juliol de 2001

Mi vai  posar  despertador ben aviat,  i  vai  crusar  els  carrers  encara de nit,  per

Castell Ciutat. Vai travessar la carretera un tros, i després hasta Castellbó.

Foto 140: Creu de d’entrada a Castellbó, i vista parcial del poble.
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Foto 141: Castellbó. Repetició del clixé d’autor i data desconeguts, “Castellbó.

Vista general” (CEC nº 4,366, negatiu 2.370 caixa D).

Una repetició molt  poc afortunada, val a dir. La característica espadanya de la

col·legiata i el roc del castell mi diuen que vai bé, però potser haguessa tingut de

provar des de dalt del pont que si veu. Castellbó, la veritable capital de la zona

antes  de  la  fundació  de  la  Seu  d’Urgell  vora  de  Castell  Ciutat,  i  encara  la

residència del poder mundanal hasta el segle XV. De totes maneres hi ha uns quants

edificis a la meua foto que si veuen de més de un segle: estisorades de pallers, cases

rebossades  de  blanc  de  primer  terme...  La  pissarra  nova,  gallega  blava  com é

habitual, contraste terriblement amb els llosats grisos i liquenosos que queden. A

una  casa  l’han  surtit  dos  llucanes,  per  cert,  que  tampoc  é  una  tradició

arquitectònica d’aguet  tros de país.  Però bueno: tampoc les faroles,  els  pals de

telèfono. A la foto vella de Vidal que no vai nar a repetir (1895, CEC col. 18x24 nº

68),  de la plaça maior,  hi  ha balconades  amb els  balustros de fusta,  una plaça
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enllosada sense ciment, claro, i antostes fetes amb ges o calç sobre estructures de

fusta vistes en equis, les típiques dels masos bascos. Tot això, sense nar-hu a vere,

puc dir tamé que s’ha acabat. Els balcons si fan de ferro; les places de ciment,

s’han convertit en pàrking (antes no si sabeve la paraula inglesa, encara que se hi

lliguessen els animals de bast i de montar). 

Foto 142: Sant Joan de l’Erm dit “vell”. Repetició dels clixés d’A Bartomeus de

1900 i 1902, “Santuari de Sant Joan del Erm” i “lo Ton pastor” (CEC nº 9.391,

negatiu 3.492 caixa D; CEC nº 9.269, negatiu 3.384 caixa D).
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L’arcada que si veu é la de l’iclésia que el 1900 estave perfecta. Al davant hi ha els

restos del porxo de tres arcades que correspón a un santuari que motive aplecs i ha

d’acullir tan peregrins com traginers. Isto ere un hospital en el pas del Pallars a

l’Urgell, des de l’Edat Mitjana. A un costat del camí, l’iclésia, i un atre edifici; al

costat de dalt, una gran casa (la fonda o hospital, suposo) i un segon edifici, una

mica com una torre, d’on en quede una esquina:

Foto  143:  Sant  Joan  de  l’Erm

“vell”: detall. “1825”.

La data de les dècades més constructives del Pirineu després de les dos raderes del

segle XX. Edificis, molts, que si van fer pra durar cinc segles, com aguells als que

sustituïven, i no han fet servei ni dos. Sant Joan de l’Erm si va cremar en algun

moment del primer terç de segle XX, juraria. Així que quan el xalet de la Basseta va

ser convertit en refugi pel Centre Excursionista de Catalunya, i se hi han fet pistes

d’esquí de fondo, ha agafat el testimoni del topònim, i se’l coneix per Sant Joan de

l’Erm, i a l’atre, el vell. Interessantíssim, pra confirmar les hipòtesis del monestir-

hospital  medieval,  potser  anterior  al  segle  IX,  serie  fer-hi  les  excavacions

arqueològiques que mereix, i en sabríom més coses. 

Me’n  vai  recordar  que  Hepburn  Ballantine  (Una croada  als  Pirineus,  1894)  va
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passar pr’ací i se hi va estar alguns dies. Increíbles viatges els d’aguells homes en

aguell temps, i aguet, amb la consciència de visitar l’edat mitjana, amb l’amor per

la permanència romàntica de les  velles  pedres i  els  vells  costums. Però amb la

consciència de ser un tourista més, un que busca guies locals que el porten allà aon

les guies impreses a Inglaterra no el porten, maleïnt, pero, la possibilitat de trobar

compatriotes... Avui, al canvi de mil·lenni, mo n’anem natres a dormir en cabanes

de pastors al Perú, en fondes rudimentàries de l’Atlas,  i  en traiem les mateixes

impressions,  sesgades,  parcials,  alterades  per  l’emoció  de  la  descuberta;  i

recíprocament,  mos oferim als locals,  hu vulguem o no, com a primera visió en

directe d’un món llunyà i incomprensible. I encara avui, el fet de viatjar per plaer

no é ben entés. I tothom preferís pensar que deus de ser ingenier, o arqueòleg –o

saqueador de tresors– o geòleg, perquè això s’explique millor. Io mateix, i la meua

mania de nar a peu, no som de vegades entesos, però llavontes dic “és que fai

investigació de Geografia”, cito la Universitat de Lleida, i tothom se’n sent satisfet. 

El cas é que seguim sent uns romàntics. I alhora som descreguts, postmoderns, però

l’objecte de la búsqueda continue sent un sant Graal que no existís.

Lo Ton pastor de la foto vella porte socs, pantalons llargs i gec de vellut, faixa i

barretina, totx repenjat al sobaco, i semble que un xurrac a la punta del mateix.

En pragmàtic, ia hera dinat al refugi, aon arriben els cotxes, demanant un arrós

bullidet per favor per favor; passat el santuari vell, vai tirar dret avall per una mica

de camí que si veieve antes d’entrar al bosc espès. 
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Foto  144:  Pic  de  la  Màniga  (2515m) i  barranc  del  Tressó,  aigües  de  Santa

Magdalena, des de Sant Joan de l’Erm. Traça d’una pista.

El camí va desaparéixer i vai fer una baixada de jabalinisme molt entretinguda,

molt romàntica tamé: alternant les blasfèmies i les alabances a lo desconegut, quan

trobada alternativament els barsers impenetrables o els restos de parets i bancals,

de pletes redones, de bordes minúscules, o cabanes de carboners, qui sap... Recte

avall trobaria el riu, amb seguritat, i aixit vai ensopegar Romadriu. Que ere aon

voleva anar. 
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Foto 145 i 146: Romadriu. Repetició del clixé d’A. Bartomeus de 1900 (CEC nº

9.628, negatiu 3.383 caixa D) amb la foto següent.

Pensava que Romadriu ere un poble molt antic que s’here deshabitat només en els

radés cent anys... i de lluny no me’n vai donar conte que no. Pero lo primer que mi

va sorpendre va ser arribar al poble seguint una secla grossa en funcionament, que

menave a una mola amb una turbina de ferro que feve llum... Llum! Així que isto

poble, antes d’estar deshabitat, tinive llum... Vaia. Però seguisso investigant, i trobo

un hort amb alguna planteta de marihuana... la demostració del hipi neorural! I
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una casa amb calaveres de vaca al balcó, i una caixeta a la porta, que l’obres i diu

Benvinguts  a  Romadriu...  però no conté  la  clau.  I  a  l’última casa del  poble,  o

primera  puiant  pel  riu,  una  antena  parabòlica  de  telèfono,  i  més  calaveres,  i

banderoles tibetanes... En va surtir un xicot. “Deshabitat? No, en realitat molt poc

temps, ni tan sols deu anys”. Li vai contar que necessitava cubert pra dormir, i mi

va preguntar si era fumador. Home, sí... “És que ja s’han cremat molts pallers al

país,  per  descuit!”  mi  va  dir  que  cap  permís  mi  podeve  donar,  ell,  però  que

investiguessa pel cap del poble, que algo trobaria. 

Vai ensopegar un paller amb gaials sobre l’iclésia, maravillós punt de vista, habitat

per una salamandra xicoteta. Vai vere la pista que sí que arribave hasta el mateix

poble seguint el riu; la presa no molt gran feta molt recentment (al mapa, ni rastre,

ni de l’una ni de l’atra). Preguntat el xicot habitant, mi va dir que vaia, sí, que la

pista nave a joc amb la presa, i que ells portaven molts anys deixant el cotxe a més

de mitja hora a peu, i que mira, ara l’han fet, però é privada, i té una cadena a baix

de tot. Però que hi tenen acord, més mal que bé: a sobre que els han anegat la seua

turbina de tota la vida, no els donen llum gratis, encara gràcies que els refaran la

seua microcentral...

A Romadriu, casi tots els teulats de fa un segle estan encara en bon estat, reparats,

menos algun de la part alta.

Foto 147: Un llosat de Romadriu. Les pissarres tallades arredonides són poc

freqüents  en  llenats  vells;  la  irregularitat  de  mida  i  lo  retxes  que  són  les
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distingís amb ventatja sobre les modernes. 

Foto 148: Iclésia de Romadriu. El llosat amb lloses quadrades, per contrast, i en

perfecte estat, lluís al foscant.

Foto 149: Una salamandra de Romadriu.

Ixo dia, e què un tros de caretera hasta Santes Creus de Castellbó el vai púguer fer

a dit, vai sumar 1270m de puiada i 670m de baixada, en dotze hores. La cantitat de

asfalto pla que vai recórrer no se hi reflectís, en ixos números. Vai dormir a plaeret;

pra variar, vai recurrir a la miniràdio que portava amagada, vai trobar radiotrés,

aon mi van contar musicadament la peli “Centauros del Desierto” de John Ford, i
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després un “especial canciones largas” mi va fer moltíssima companyia. 

4 de Juliol de 2001

Foto 150: Explotacions hidroelèctriques recents a Romadriu.

Estèticament, escandalosa brutícia. Èticament, avassalladora destrucció dels drets

dels habitants. Econòmicament, un xollo pra la empresa que hu explote... Pues prou

mos pensàvom que les minicentrals no s’autoritzaven, al Pirineu. Però vet aquí que

hi ha alguna filial satèl·lit de Fecsa o Endesa que busque els arxius històrics, i trobe

concessions d’explotació hidràulica de fa cent anys que no si van executar, i ara,

amb una mica de formigó, hi fan una fàbrica de billets. Si agueixa concessió haguès

estat realitzada fa cent, o cinquanta anys, el poble no haguès perdut cap habitant,

segurament;  els  haguès  donat  jornals  i  feines  fixes,  una  pista  “a  temps”,  etc.

Realitzada ara, no cree ni mig puesto de treball; putee als habitants, els pose això

quan arriben al poble, i encara ni tan sols els regale la llum. La concessió s’ha

tornat abusiva, amb tants anys passats. Però està en els arxius, i la compren al qui

la  tingue,  i  res  els  pare.  Lo  més  bo  é  que  a  Romadriu  ia  n'hi  here  una,  de

minicentral, la dels veïns... 
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Foto 151: Rastres d’un camí de farradura elaborat, a la ribera dreta del riu de

Santa Magdalena. Se hi veuen uns horts minúsculs?

Foto 152: Bordes i  prats en explotació (de Montenartró?),  i  una línia d’alta

tensió que tamé surt a la foto següent.
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Foto 153: Tuberia de pressió de la

central  superior  de  Romadriu,

segona  presa,  i  dos  línies  d’alta

tensió.  Tensió  de  línies  rectes  i

formigó  en  el  paisatge  que

contrasten, per lo fàcil i ràpid de la

seua  intromissió,  amb  la  secular

feina  d’acondicionar  prats  i

bancals contra el bosc. 

Foto  154:  Mirant  per sobre  de  la

Noguera Pallaresa,  Sant Romà de

Tavèrnoles (deshabitat), vist des de

la  Costa  de  la  Sola  de  la  Sabata

(Roní).

171



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. Annex principal

Pista enllà vai arribar a la carretera general. Ia baixaven alguns rais (de plàstic,

claro). Vai fer dit, caramont, pra arribar a Llavorsí, i de seguida mi van parar, un

treballador del riu (els diuen guies i si podrien molt bé dir raiers). A Llavorsí mi vai

refugiar de l’aigua en un bar, una bona estona, i al final vai engegar el mòbil i vai

trucar a Toni, a vere si mi podeve fer una ajuda. Mi veieva poc resistent als bibacs,

a la tentació de conseguir llits,  i  companyia als  sopars; però tampoc mi voleva

martiritzar. Vai tindre sort: Toni ere aprop, mi va recullir, mo’n vam nar junts a

Farrera pra fer la foto de Burg. De caminar veritable, 100m puiant i 475m baixant,

tres horetes, i au. Les dos o tres fotos velles de Llavorsí, no me les va deixar fer,

l’aigua.

Foto 155: Burg. Repetició mal aproximada del clixé de Vidal, c1890 (CEC nº

8068, negatiu 1305 caixa A).

La història de l’aventura moderna de Farrera ia la contarem un atre rato... o la

podeu  trobar  a  www.canfarrera.org.  Li  vam  fer  la  visita  al  geògraf  que  ia
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coneixeva, Lluís Llobet, pra contar-li la meua aventura metodològica de nar a peu a

fer les fotos...  “Però no heu arribat en cotxe?”. Bueno...  Com que plou, i conec

gent... la motxilla, la descargo un rato. 

Vai seguir amb l’escaqueo, i vam baixar hasta la Pobla de Segur, al molt famós (ara

extingit) Pis Bohèmio o Pis B. L’endemà mateix voleva seguir, però mi vai quedar a

llegir  i  vere  alguna  película  argumentant  una  mica  de  mal  de  algo  que  ia  no

recordo, i tornar a sopar amb tota la colla... De totes maneres mi van dir l’ondemà

que al Pallars Sobirà here plogut tot lo dia.

6 de Juliol de 2001

El mismíssimo Fabre “il maestro” mi va fer un aventón amb el seu camión a les set

i mitja del matí, hasta Ainet de Besan. Anave més amont, però io hera d’obeir a les

fotos velles. Vam parlar de lo que io pensava bestiesa, el túnel que encara é proiecte

a la N-260 transpirenaica, entre Xerallo i Malpàs, i mi dóne la seua lliçó: “No hi

haurí d’haver çò que túnels! Un túnel que entrés a la Pobla i sortís al Pont de Suert,

un altre que sortís a Balaguer, i així, que aleshores per damunt tot fore molt més

tranquil!”. Pensament lateral. 

Foto 156: Estela romànica amb el

calvari, a Ainet de Besan.
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Foto 157: “Ainet de Besan, vista general”. Repetició del clixé de Vidal (c. 1900,

CEC nº 8.073, negatiu 1307 caixa A). 

Els abres de les barreres impedissen fer la foto des del punt de vista exacte. El

número de teulats  visibles  en  total  ha baixat,  ara.  Però continue  sent  un poble

arreixeradet sota la roca...
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Foto 158: Ainet de Besan. .

...pero sorpresa, un reng de cases idèntiques va ser fet, no pra segones residències,

sinó pra primeres, perquè prospectors geològics d’algun ministeri van dictaminar

que la roca se’n baixave i amenaçave les vides i les cases velles. Van declarar zona

catastròfica,  i  els  van construir cases a tots  a l’atre costat  de la  carretera.  Els

pallers, els van continuar utilitzant, i qui més qui menos ha mantingut tamé la casa.

Segur que el rebost continue sent el vell, pra secar xurissos i pernils... I mira, la

roca, de moment, aguante. Vindrà el dia que potser la consolidaran amb geotècnia

avançada, la roca, i podran tornar a les cases?

La perspectiva del poble s’assemble a la de la foto de Barrola que explico més

endavant. 
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Foto 159: “Vista parcial d’Ainet”. Repetició del clixé de Vidal (c. 1900, CEC nº

4.813, negatiu 656 caixa A).

La línia elèctrica que seguís la carena, la farola a l’esquina dreta; la barrera de

freixets, els rocs verticals que rematen el muro de contenció a la dreta; tot això é

nou respecte al clixé de comparació. El roser a la casa ia hi here, però porta i

finestra estan canviades.  La porta visible  del  paller  del  mig no ere una arcada

estreta,  sinó una quadrada de dos fulles de fusta.  El  teulat  d’ixo paller  si  deve

cremar, potser; ha sigut refet,  una mica més pendent, i  el pilar de pedra central

sustituïs a una tisorada tradicional. L’últim paller que si veu només canvie en el

llosat, que si va fent malbé. 
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Foto 160: “Vista parcial de la Vall

Farrera.  Aynet  de  Besan”.

Repetició  sui  generis del  clixé  de

Barrola  de  1910  (CEC  nº  10.579,

negatiu 585 caixa L).

A la foto vella si pot estudiar l’estructura de la palanca d’Ainet de fa cent anys, una

“falsa  arcada”,  amb sis  homens  que  miren  al  fotògraf  (alguns)  i  que  vestissen

camises blanques amb armilla,  un al menos porte faixa,  vàrios boina, un o dos

barretina (gorra musca). A peu de l’aigua n’hi ha un que té a la mà una pèrtiga de

raier, la ganxa de barranqueiar troncs o potser el timó d’un rai: no se li veuen els

peus, però més enradé hi ha tres o quatre bigues pelades. Serà un grup de raiers, lo

que  va  retratar  Barrola,  amb  Ainet  de  fondo?  Serie  el  pont  lo  de  menos  a  la

composició del paisatge? 

Io vai retratar el riu, avui dia (pero fa cent anys tamé, algun tros) acanalat amb una

gran escollera: però aigües amont, perquè en direcció al poble el bosc de ribera no

deixave. El riu baixe prou majo, sent l’istiu poc entrat, i encar hi baixarie algun rai.

La palanca que surt a la meua foto é d’estructura i baranes de ferro, amb la solera

de taules, i dóne accés a prats de l’atre costat del riu. 

Pra  repetir  la  intenció  de  Barrola  si  l’interessaven  els  raiers,  haria  d’haver

fotografiat a Llavorsí un grup de tres o quatre barques entrant a l’aigua, carregades
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de “aventuristes” amb neoprenos de colors. 

Vai puiar amont per la carretera, prou a plaieret, i en arribant a una ermita, hi vai

haver de puiar: i no m’equivocava, des d’allà mateix ere tirat Vidal, el 1884!, una

foto vella que tiniva. 

Foto 161: “Alins de Vallfarrera amb els pics al fons” des de l’ermita de Sant

Quir. Repetició del clixé de Vidal de 1884 (CEC nº 26.231?, negatiu col 18x24 nº

221; el contacte de la fitxa està invertit).

Com que estave invertida,  la meua còpia,  no l’acabava de vere el  punt. Però é

exacte, amb el Monteixo (2904m) centrat, el malpaís que barre la vall de Tor, i el

poble, tal qual é ara. Les mateixes tres torres (l’ampla, que no deu ser un campanar,

rebossada i emblanquinada, com d’atres cases), però en general, molt igual... Hasta

la mateixa cantitat de llucanes, més o menos. Lo que ha crescut són els abres: per

les barreres aprop del poble; al primer terme, aprop de l’ermita; i a les pendents
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(sup. esq.) que antes si veieven tarteres, per indrets, i ara ia no hu semblen. Menos

amenaça  per  part  del  medi;  i  això  voldrà  demostrar  que  l’equilibri  agro-silvo-

pastoral  del mode econòmic “tradicional” o “d’antes” tinive lloc en una corda

fluixa de caiguda perillosa. Equilibri sí, pero en tensió ecològica notable. I mira

que hi tiniven amor, per la lluita contra la erosió, pero tants sembrats de cereal

obligaven als petits ramats de cabres i ovelles (als grans ramats, no) a desbrossar

completament  allò  que  harie  havut  de  ser  boscadet.  I  tanta  llenya  xica  que

necessitaven pra coure el pa...

Una repetició de les bones, ista.

Foto 162: Des de Sant Quir, vista del bosc de l’Obaga de Birós o Virós. 

El gran bosc que puie hasta els 2500m, la reserva. Té un planell pel mig dit plana

de Biguers, una Costa de Meners, bordes de quatre pobles, i dos grups de bordes

(que no sé a qui pertanyen; Virós i Buiro) amb ermita, atenció (S. Llíser i S. Creu).

Meners són miners, claro; aguest bosc here abastit de mineral de ferro, i sobretot de

carbó, a les nombroses fargues de la Vallfarrera. Cada farga de les de fabricar ferro

(no la farga d’un farré de poble qualsevol, el que fa farradures i tatxes i poca cosa

més), com a mínim empleave cent persones i tants animals de càrrega. A la farga

pròpiament dita pocs, però a fer carbó, molts, i a picar el mineral, atres tants, i a

traginar-hu  tot  cap  al  forn,  més,  i  els  animals.  I  provisions  pra  tots...  Diuen

cròniques  dels  anys  20  que  durant  el  segle  XIX,  els  carboners  pallaresos  i  els

ariegeoises alternaven una comarca i l’atra, migrant per nombre de dos o tres mil,

179



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. Annex principal

a fer la temporada de mig any a la comarca que toqués: Mineral n’hi here prou

arreu, però cada vint anys deixaven regenerar el bosc, semble ser. Coste imaginar

que als pobles de les fotos velles hi visqueve en autosuficiència (o casi) més gent de

la que ara hi viu entre serveis i subvencions; però encara coste més imaginar el

bullider  de  homens  joves  amont  i  avall  d’istes  montanyes,  per  mils...  Ara,  mil

empleats,  a  penes  hi  ha  una  sola  mina  (d’or  blanc,  això  sí)  que  els  tingue

contractats: Baqueira-Beret. Un bullider comparable al de la hidroelectricitat, però

no puntual durant unes dècades, sinó estructural durant l’edat mitjana, potser una

mica deixat després, i a tope des del XVI hasta el XIX.

Això mirava, en ixo bosc... Vai travessar Alins i hi here una butigueta, ao vai trobar

formatge de vaca local i algo de pa, bé, i paraules d’ànim. Si veieva que despertava

massa compassió, els diva que quan ere asfalt, posava el dit: això tranquilitze a

tothom. 

Foto  163:  Faenes  agrícoles  modernes  amb  concentració  de  mitjans

simultàniament. Tot si pot fer amb un sol tractor i molts viatges. Estètica actual

de l’asunto que antes tamé motivave fotografies. A la dreta, el tros de bancal

que no si dalle per massa pendent, ia té abrets; per sobre, juraria que hi ha la

línia d’un reg antic. 
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Foto 164: Àreu i la seua serradora (la moderna, nau inconfundible). Hasta ara,

el punt més ample de la Vall Farrera amb diferència.

Però vai fer la carretera a peu, hasta Àreu, i vai nar a traure el cap a la sarradora

hidràulica restaurada que hi té l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu. Oh, i marxave bé

que vulgues; només faltave empujar una mica el tronc, que no avançave, i hagués

començat el grinyolar... Estave tancat però si pot vere tot entre les taules. Veus... ara

ia no puc dir que no l’haiga vist. A Àreu, cap ànima a la vista. Hora de dinar... Me’n

vai puiar a l’iclésia, al porxo, i allà (bona ombra sempre, les pedres velles fan!) la

mossada i tot lo demés. 

Foto  165:  Des  de  la  Forsa  d’Àreu,  Àreu  i  vall  avall.  En  primer  terme,
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espadanya  de  Santa  Maria.  La  Forsa  ara  é  un  dipòsit  d’aigua  xircular,  de

pedra, que semble talment la mateixa fortalesa medieval que dóne el nom.

Les tardes són bones pra caminar. I com que allà tiniva el GR11 amb les seues

senyals,  que  fan  fàcil  l’orientació,  vai  decidir  passar  de  vall.  Als  pics  de  la

Vallfarrera i  del Pallars en general ia hi  tornaria un atre dia o any; niria pels

pobles. 

El sendero agafave i deixave la pista vàries vegades; a les Bordes de Costuix ia no

sabeva per on anave. Vai tirar dret amont pel Bosc de Ferràs, jabalinisme caramont

coste més, però el pinar mai é tan futut com la rourera. 

Foto 166: El Monteixo (2904m) a l’esquerra; vista de les capceres de la vall de

Tor des del collet de Tudela (2256m).

182



Viatge(s) d'exploració del(s) Pirineu(s) del segle XXI, primera part 

Foto 167: El Monteixo a l’esquerra i el massís de la Pica d’Estats (3143m) al

fondo. Bordes de Costuix als prats ensolellats.

Foto 168: Ginestarre,  Esterri  i  Arrós de Cardós i  els  seus termes.  Al fondo,

massís dels Encantats. 

Vai trobar rastres de camí, però les balises roies i blanques no, hasta la Punta de les

Roquetes, aon per pista si comence la baixada cap a Tavascan. 
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Foto 169: Boldís Sobirà i Boldís Jussà, i part de Lladorre al fondo de la vall. A

la vessant d’enfrente, Lleret i el Coll de Jou; a l’horitzó el Campirme (2633m) i

el Montrig (2847m, extrem dret).

Poc antes de Boldís, ia ullava les bordes des de lluny, fent de detectiu, buscant el

meu  cubert.  Però  a  l’entrada  d’un  prat,  amb bona  vista  del  poble,  partida  de

Fontanilles, quatre xicots miraven el paisatge, sentats al mig de l’herba encara per

dallar, amb quatre motxilles. Vai nar a dir que això no si fa, de xafar l’herba; pero

després vai pensar que mai tant, i en arribar van resultar danesos, molt jovenets, i

amb l’aire de descuberta pintat a la cara. Viniven des d’Andorra, fent un tros del

GR pirenaic  espanyol  com qui  se’n  va  a  caminar  a  l’Atlas  pra  visitar  un  atre

continent i una atra cultura. I txarrant txarrant, mi pregunten d’aon sóc, i io els hu

dic a vista, “Can you see those peaks? That wide col? Thirty kilometers down, at the

end of Boí valley”; “So you are a local!!!”

Mi van interrogar amb la cara de respecte de com si tinguessa trenta anys més que

ells. I bueno, vai fer ia el cigarro, i vai preguntar pra bibaquear entre les seues dos

tendes. Així estava més protegit del vent. 

Molts kilòmetros, ixo dia. Caramont 1505m, caravall 980m, en deu hores i mitja. Un

jornal de vritat. Les estrelles van ser un lujo. 
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7 de Juliol de 2001

Vai arrancar a caminar amb els cereals a la panxa antes que els danesos traguessen

el cap de la tenda. 

Foto 170: Boldís Jussà i els seus prats de matinada, des del sudest. 

Foto 171: Lleret i detall dels bancals terribles. Més abres vora el poble que pel

terme, curiós.
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Foto  172:  Boldís  Jussà  sota  la

boira.  Un  retrat  de  paisatge  amb

poca  informació:  a  penes  podem

assegurar  que  el  campanar  sigue

romànic. 

Matinava molt perquè ia m’apretave la pressa si voleva arribar a temps pra les

falles de Taüll. Ademés, amb la forma agafada, ia si feve més fàcil. I encara més,

com que anava pel GR11, seguint balises, l’efecte é el mateix que quan agafes una

autopista, amb el cotxe: t’embales, no afluixes quan passes un poble, é el camí fàcil

que d’alguna manera només ti deixe parar a les àrees de servei. 

Foto  173:  Aineto.  Hi  passaré  després  pel  GR11.  Just  aon  el  sol  travesse  la
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carretera, fa una presa no molt gran. Els prats d’Aineto aon són? sota l’aigua?

o no en tinive?

El mapa de l’ICC li  dibuixe uns camins, a damont d’Aineto,  que són paralels  i

seguint el màxim pendent; segur que són les línies desboscades de les tarteres, que

“l’assistència digital  automàtica” a la interpretació de foto aèrea ha confós.  La

petita presa é la de Tavascan.

Allà  trobo  un  caminant  que  pare  a  saludar.  Un  gerreoncista  que  va  cap  al

mediterrani. Que mi conte que porte quinze dies o setze i que arribarà, tant sí com

no, en trenta-un dies perquè é lo que té de vacances i no pot allargar ni mig dia. Io

l’animo, li dic que va molt bé. É un basco, amb mochila mitjana i bota lleugera, més

gran que io. 

Foto 174: Una paret de llastres, ben resolta, vora el camí que utilitze el GR11.

No é inútil: a l’atre costat hi ha (hi here) prat. 

Ere tan de bon matí que apetive aprofitar pra prendre-se-hu amb calma. Arribat a

Tavascan pel cap del poble, vai nar a travessar expressament pel pont romànic, i

directe mi vai sentar a la terrassa del bar de l’hotel, bocadillo de truitada i cafè

amb llet. D’aguet hotel, potser, vinive el gerreoncista amb la seua motxilla mitjana?

O potser va de bibac en bibac. N’hi deu ser de tots. 

Quan vai arrancar de nou, vai maleir, no la calma, sinó la pausa. El sol ia escalfave

de valent. 

187



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. Annex principal

Foto 175: Tavascan. Al fondo, cap de Guiló i pic dels Tres Comptes (2671m).

I els prats de Tavascan, potser junts amb els d’Aineto, sota l’aigua. I uns quants més

per la solana que està bastant boscada però els deixe vere, i uns atres vall amont

vora del  riu.  I  sobretot  les  bordes:  Boavi,  Artamont,  Ison,  Cabullera,  Montalto,

Guidal, Gueron, Gallinamorta, pel riu de Lladorre (per tant, probablement, prats i

peixents  de  Lladorre  hasta  Broate,  Sallente,  Romedo  i  Certascan);  pel  riu  de

Tavascan,  bordes  de  Leenes,  Grau,  Sellente,  Torms,  Cortessils,  Arenys,  Grau,

Portells,  Quanca i  Pleta Palomera. I  Noarre,  a casi 1600m, que mi quedo amb

moltes  ganes  d’anar-lo  a  vere,  que  semble  que  é  poble  i  deu  tindre  la  seua

montanya. Cada poble el  seu terme, cada poble gran segons què té per dalt,  si

molta roca o molt peixent. El mapa no ensenye quina é la montanya d’Aineto. Pot

ser que els atres tres fossen pobles molt ramaders, i que Aineto, amb lo que hi ha

sota l’aigua de la presa i sota del bosc, fes prou cereal pra subsistir. O pot ser que

les bordes siguen totes de Tavascan i Lladorre; que Noarre sigue un agrupament de

bordes que va quedar habitat des de l’últim màxim de població, i que Aineto no

tingués prats de dall a la montanya (en atres temps de cereal) però que tingués drets

als peixents més alts d’un o atre poble. 
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Foto 176: Lladorre, i a l’esquerra el cono de surtida del riuet de Boldís. No

repetís la foto de Vidal de 1889 (CEC nº 26.247), é un atre punt de vista. Aprop

d’Aineto. 

La foto vella de Lluís Marià Vidal estave (a la meua fitxa) casi negra, així que no

vai fer la volta. Però no sé dir hasta quin punt mi retinive la facilitat de seguir per

les marques del GR. 

Travessat Aineto, camí amont cap a Lleret. Allà pocs rastros de vida, i mira que ia

ere prou avançat el Juliol pra que hi fossen els fills del poble emigrats, de retorn, o

els propietaris de segones residències sense arrel local. Però no: només, per una

porta d’era oberta, vai vere senyals d’habitació, i una dona jove, vestida clarament

“neorural”, mi va contar que visqueve allà només la seua família. El seu home ere

amb les ovelles. 

Al cap del poble, un com de pedra amb una font molt fresca; atra parada. Mocador

moll al cap, i enfrentar la puiada, fora del bosc, cap al coll de Jou. De Júpiter,

donques, genitiu “Iovis”.

189



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. Annex principal

Foto 177: Des del coll de Jou (1900m), vall de Boldís Jussà i Sobirà. Moltes

traces de bancals i de prats emboscats. El Monteixo trau el cap a l’horitzó. 

Foto 178: Enmig de la massa forestal, Arrós de Cardós, Esterri de Cardós i

Ginestarre, i al radé la divisòria amb la Vall Ferrera; estació d’esquí nòrdic del

Pla de Negua. 
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Foto  179:  Borda  de  Vidal  en  primer  terme;  centrat  a  l’horitzó  el  coll  de

Campirme (1900m), pistes forestals. Montanya d’Estaón, bona pra tota classe

de bestiar.

Bordes d’Estaón, suposo, totes istes: segons la toponímia de l’ICC, Vidal, Masover,

Perafita,  Cabaler,  Clavillats,  Enterrius,  Nibrós,  Gori  i  Colatxo;  per  la  vall  de

Cardedo per aon vai puiar después, bordes de Joan i de Palau. Nibrós, Clavillats,

Perafita i Enterrius són grups de bordes, i per tant, potser, quasipobles en algun

moment històric. Suggerents topònims, tots istos. Els atres deuen ser noms de les

cases  corresponents  als  pobles.  Pot  ser  prou  que  alguna  borda  sigue  d’Anàs,

Bonestarre o Surri. 

A  Nibrós  vai  descargar  la  motxilla,  i  vai  investigar  les  bordes.  Grans,  molt

homogènies  arquitectònicament.  Amb  menjadores  pra  vaques,  potser  mules.  Al

paller, una esquina de sis o set metros quadrats enllosada amb grans pedres sobre

la fusta, i envans de taula, pra protegir del foc i fer vida el bordaler. Allà mi vai

instal·lar a fer una mossada amb atún i cafè. Vai sentir una moto, (però no hi here

pista! com a Andorra:la llei...) i va aparéixer un home buscant l’amo de la motxilla

que hi here a la porta. Que si pensava txaure allà, que no fotessa foc a cap borda,

sobretot. A crits, me hu va dir, suposant la meua inconsciència, o potser induïnt-la

per males experiències amb tants gerreoncistes com deuen passar; é bon puesto pra

fer parada. Nave vestit de forestal, i mi vai pensar que ere guarda, però anys més

tard mi van dir que no. Ixos ramaders vestits de caçadors, semblen agents forestals,
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moltes vegades. Cap ramat a la vista, no obstant. Les bordes, sense cap ús. 

Foto 180: Estaón i el barranc de la Mata. 

Foto  181:  Panoràmica  amb  l’anterior:  Estaón  i  l’iclésia,  i  la  ribera  de  la

Noguera de Cardós. 

El poble amb més llosats vells i xumeneies clàssiques que hai vist, potser. Quina

diferència amb la pissarra nova! Habitants vistos, zero. Pero é l’hora de la calor; io

tampoc mi deixaria vere. 

Seguint les marques encara, amont, per camí i per pista, hasta les bordes, i allà,

igual que el dia antes, vai tornar a perdre el camí. Dels mil metros de desnivell, els
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radés tres-cents van ser de jabalinisme molt  pendent,  pels caps de Cardedo. Vai

alçar una gallina fera, a quatre metros, gorda. Al final, vai surtir al Pui (del) Calbo

(2190m), amb moltes antenes i vèrtex geodèsic. 

Vai descargar pra preparar bibac: una de les antenes, per molt  que barrada de

malla, tinive un vestíbul envidrat amb la porta sense clau, bo pra io. Potser eren

deixat un racó obert per llei, pero diria que l’altitud que obligue a fer refugi en tota

construcció é a 2500m. Bueno, quan ia hi tiniva tot revisat, i hera conseguit passar

tamé la motxilla, mi vai donar conte que no tiniva ni una gota d’aigua. Llàstima,

perquè  ia  fosqueave  i  haguessa  tingut  una  matinada  al·lucinant.  Pues  avall,  i

depressa.

Quan vai trobar aigua estava tan aprop de Dorve que no vai púguer ni frenar. La

primera casa, al cap del poble, tinive llum surtint per la porta oberta. Un home en

va surtir, i mi va explicar els mínims: que no hi ha carretera, i que per això van triar

Dorve; que ell va comprar l’abadia, que hi é amb dona i cinc canalles, que baixen a

peu a la Guingueta, a estudi. Que é pastor. I que a la plaça, una bona font al com.

Allà mi vai rentar ben net, i vai beure com un bou.

El cubert ia el vai trobar io sol: vora de la plaça mateix, una casa oberta i prou ben

afermada. Vai fer un petit foc pra contemplar millor el foc de rocle voltat de bancs,

aon vai txaure molt bé. Tres de les canalles mi van visitar, ia de nit, i mi van dir que

hi here llits per la casa, que ells hi naven a jugar a la cama elàstica. Però io vai

txaure allà, ben pla. Ixo dia vai fer récord: vai puiar 2140m, i baixar 2205m, en casi

catorze hores. Moltes parades, claro. 

Coses que té això de no portar tenda i jugar a trobar la cabana o la ruina. 

Avui en dia, Dorve ia no é un dels deu pobles (estimo) habitats sense carretera: els

propietaris que no són el pastor van conseguir fer-la fer, fa tres o quatre anys. Una

organització d'activistes rurals ecologista-sostenibilista va prendre llavors el nom

del poble com a ensenya (associació rurbans de Dorve, busqueu a internet). No sé

si  la paradoxa que io  relataré té algo a vere amb l'associació.  Tampoc sé si  el

pastor i la família hi tenen res a vere, amb l'associació; io pensaria que no. Pero sí

que sé que ells no voleven accés rodat, que estaven molt tranquils. Els fills del poble

que van marxar, algun a la Guingueta, la maioria més lluny, podran refer les cases,
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ara, i potser aviat algun descendent les vaigue a habitar, traballant al sector serveis

fora del poble, claro, o potser algú hi monte qualque negoci... “Portarà vida”, la

carretera, així hu diuen. Però als que manteniven encesa la vida de Dorve no els

van preguntar re.

Vet ací “the Dorve paradox”; o paradigma, si voleu, del conflicte que pot surgir

quan  habitants  i  propietaris  no  són  necessàriament  els  mateixos,  al  Pirineu

contemporani...  Altrament,  als  Rurbans del  Projecte  Dorve  no els  vai  arribar  a

contactar mai, i mira que la seua web original ere cridanera com ella sola, amb

retrats graciosos dels cinc o sis membres... (pd '09: i fa molt temps que no si pot

trobar de cap manera: més gran paradoxa encara: lo que no està a internet no

existís, pero internet no é pas “existent per definició”). Quan els vai trobar a la

revista Ripacurtia, vai al·lucinar: gent més jove que io, cultivats i del país alhora,

montant debats temàtics itinerants, moient consciències... Les vai trobar: Rurbans,

el  proiecte  Dorve,  i  mOntanyanes,  é  tot  lo  mateix,  un  sarpat  de  xicotes  (als

caricatures de fa vuit anys hi here un xicot, pr'això) efectives i defrentives, tot lo

contrari, segurament, de un xicot sol com io. especulant, que ni fa ni desfà i se

pierde en conjeturas. En fi, fi de l'incís. 

8 de Juliol de 2001

Despertador, atra vegada, i esmurzar a la plaça, al sol. Pel camí mi vai trobar una

samarreta enganxada a les barces, sense taques ni forats, i me la vai emportar: just

el dia antes hera estat pensant, a Tavascan, que mi convindrie portar una samarreta

neta, una de no suar, pra’ls contactes amb la civilització. Veus? ia està. 
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Foto 182: Des del camí de Dorve, pistes de Super Espot. 

Quan les pistes d’esquí de remonte estan als peixents supraforestals, de lluny passen

casi desapercebudes. Quan estan al bosc, són tan radicals i netes les seues línies,

que podrien semblar macroglifos, senyals als extraterrestres, lo que vulgues.

Vai travessar pel pont el pantano, més avall de la Guingueta d’Àneu, i carretera

avall, cap al cruze d’Espot. I allà, amont: vai trobar al tossalet de la segona paella

un punt de mira (de control) de la presa de la Torrassa (de la Guingueta) que va

resultar casi clavat:
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Foto  183:  Embassament  de  la

Torrassa i Vall de Berrós. Repetició

del  clixé  d’I.  Morelló  (any

desconegut, “Paisatge d’Espot. Vall

de Berrós abans de l’embassament

de  la  Torrassa”,  CEC  nº  4.795,

negatiu 638 caixa A). 

Dos línies de pilones de llum, la carretera i el cruze, l’extracció d’àrids, la presa...

Pocs  paisatges  han  canviat  tant.  De  fet,  ara  només  si  pot  fer  la  foto  com  a

“denúncia d’agressions” o algo així: els prats plans del fondo que antes si feven

retratar, ara no agraden a ningú. Estèticament, vui dir, i estrictament des d'aguet

punt de vista: perquè al pantano hi ha un embarcadero i txiringuito amb canoes i tot

això, que deu de triumfar força. Ista presa fa de regulador de les falses “aigües

altes”  de  primavera  i  istiu  pra  que  si  pugue explotar  a  hores  convingudes  “el

rafting”, els rais de turistes. Moltes, moltes empreses se hi dediquen; centenars de

treballadors. Ia si sap, això, però si arriben a marxar els turistes i passen cinquanta

anys, no se hu creurà ningú, que al Pallars la juventut proletària currave en això.

Com lo dels molts cents de cotxes a cada estació d’esquí, a l’hivern.

Vai arribar a Espot, un tros a dit amb un vell del poble molt amable, a qui vai

explicar que era de Llesp, “Tu d’aon ets, que enraones del país?”. Vai encertar la
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fonda: Casa Xuquim, vai encarregar pra la una en punt menú de currante, i mi van

guardar la motxilla. I vai montar tota una discussió amb les sis fotos velles que

portava,  pra  que  m’ajudessen  a  localitzar  els  punts  de  vista.  Una  en  concret,

“Panorama. Vall d’Espot” (autor i any desconeguts (prob. Morelló), CEC nº 4.805,

negatiu 648 caixa A), els va costar molta estona de trobar, als vells allà reunits,

però al final un va descubrir que estave invertida, coneixent algun tros. Un atra

tamé ere de fora del poble, “Pont de Ribera de Suar sobre Espot” (I. Morelló; CEC

nº 4.799, negatiu 642 caixa A); ambdós mi van quedar pra repetir  un atre any,

perquè  al  surtir  d’Espot  després  de  dinar,  uns  mi  van  oferir  aventón  hasta

l’aparcament  del  Parc  a  Prat  de Pierró,  i  no  vai  dir  que  no.  Però  d’Espot,  la

col·lecció de fotos va quedar força bé.

Foto 184: Iclésia d’Espot. Repetició del clixé de 1905 (A. Bartomeus, CEC nº

8.857, negatiu 719 caixa B).
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A la foto vella, només surt una iclésia, el cimintiri i uns quants prats, un amb les

garbes fetes. Ixa foto é una mica més tancada que la meua, però encara més: hai

tingut que fer-la més picada perquè els edificis  han tancat el  punt de vista.  Les

barraques i, per descontat, els nichos del cimintiri són nous. 

Foto 185: El Solan d’Espot. Repetició del clixé de 1905 (A. Bartomeus, CEC nº

8.856, negatiu 718 caixa B). 

Ista repetició no é del tot quadrada al punt de vista, però no li falte molt. Semble

que les cases d’Espot Solan hi són totes, cent anys més tard. N’hi ha cinc de noves a

la dreta de la foto, i dos al cap, i si podrie dir que totes menos tres, de les velles, han

estat refetes. Moltes tenen aspecte d’apartaments. Els pallers buits, inútils amb els

sistemes mecanitzats d’avui, transformats en minicasetes pra llogar, els corrals són

restaurants.  No està  tan  mal pensat:  antes  que deixar’ls  caure,  havent  fet  naus

d’uralita fora del poble; i sempre que no s’haiguen venut la maioria de les cases,
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està prou bé fer apartaments. No si pot dir tampoc que sigue molt més monocultiu el

turisme que la ramaderia extensiva amb agricultura de baix rendiment de fa un

segle. Ara que als turistes no se’ls poden menjar, i el paisatge que aguestos turistes

compren  o  paguen,  tampoc.  Obres  de  retenció  de  sediments  dels  barrancs  pra

emergències d’aiguats, tamé visibles: la prova que la natura continue sent la única

senyora que mane de vritat. 

Foto 186: Espot Obago, casa sobre un bloc adorable. 

Ista casa que va cridar el meu objectiu, la vai reconéixer anys més tard, anunciada

a la venda en una publicació d’istes comarques, la Borrufa. El pilar esquinat de la

dreta i els canvis de color de la pedra donen fe de les transformacions, potser de

paller a vivenda, potser al segle XIX o bé al XX.

Pra io, la casa potser té un preu, però el bloc no. Adorable, dic, en sentit literal.
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Foto 187: Espot, vista general. Repetició del clixé del mateix títul (autor i any

desconeguts, CEC nº 2.617, negatiu 2025 caixa D).

La montanya compose un perfil majo, amb la serra al fondo (Finestrelles?), igual

avui que ahir. Els bancals, avui més boscats, claro. Però l’objectiu del fotògrafo fa

cent anys no buscave un puial de blocs i cases (Hotel, Hotel), sinó que va fer la foto

d’un bunic camí, vorat de paret, que porte a una iclésia blanca i sola, a l’esquerra

de la qual, lluny, s’amontonen els llosats negres, uniformes en altura i mida, del

Solan d’Espot... Altres pobles amb pista d’esquí contigua han canviat i crescut tant

o més, però a Espot, la vellesa d’una bona colla dels edificis hu fa semblar el tros

més antic de la pleta de Baquèira, o potser el poble més miserable d’Andorra. 

Ia hu voldrien molts pobles, ser l’últim andorrà, antes que ser el primer de la seua

comarca!
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Foto 188: Espot. Vista del poble. Repetició del clixé de 1889, (L.M. Vidal, CEC

nº 26.235, negatiu 225 col. 18x24).

Els sembrats de radé del poble estan colrats a la foto vella, als dos costats de la

ribera. L’iclésia casi desapareix ia de la vista, i de fet, si haguessa vulgut quadrar

l’angle del punt de vista no surtive a la foto, tapada per isto bloc “tan reeixit” de

mig terme. A primer terme, diferència entre un prat que si dalle (que té el tractor a

l’ombra, amb el girasol d’arrugar) i un que no si dalle, vora la carretera, aon la

barrera de barces avance. 

I vai colar amont enmig d’ixo temps tan gris que si veu a la foto, disposat a entrar

ben a dins de la ribera de Sant Maurici. Lo primer va ser un aventón hasta el prat

de Pierró, aon el Parc Nacional deixe arribar els cotxes particulars; després, un

taxista mi va oferir puiar de gratis a Sant Maurici, justament perquè no feva dit. O

potser no me hu va dir pero here presenciat la discussió de les fotos a Casa Xuquim.
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Foto 189: “Estany” de Sant Maurici. Repetició del clixé de c.1900 (autor i any

desconeguts, CEC nº 3.853, negatiu 2.130 caixa D).

Les montanyes, i els abets i pins negres que les cubrissen, han canviat molt poc, a la

vista. L’estany é ara un embalse però, així com tants han modificat el topònim al

construir-se-hi un muro, isto no Les raons pra seguir-li dient estany són estètiques,

claro, i cal relacionar-les amb la protecció administrativa de la zona com a Parc

Nacional. I els muros si veuen prou; fan puiar el nivell natural tres o cinc metros. 

I lo millor de tot é la pedra: un roc dret, com si fos una mica un menhir o perafita,

posat sobre un pedestal del mateix granito, però tallat. I un fotògrafo que inclou la

pedra en el seu retrat de paisatge: la única pedra de totes les que hi ha al Parc (que

n’hi ha moltes, no cal dir, des de un a mil metros de grosses) que té modificació

humana evident, é l'escullida pel xicot pra retratar-la. Dóne què pensar; i segur que

no serà l’únic que hu fa.
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Io mateix dóno tamé què pensar: incloient a la meua foto al fotógrafo que inclou la

pedra modificada a la seua foto...

Una atra  foto  que  tiniva  no  la  vai  repetir:  sis  tendes  acampades  a  la  vora  de

l’estany (autor i any desconeguts, CEC nº 22.093, negatiu 3.155 caixa A). Ara això

està prohibit,  ia  si  sap,  perquè de sis  si  va passar a sis-centes  tendes,  als  anys

setanta. Com que se hi podeve arribar lliurement amb cotxe...

Foto 190: Cascada de Ratera, punt

de vista propi.
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Foto 191: Cascada de Ratera, des

del mirador oficial.

La cascada é un dels punts clau del recorregut dels turistes que van a passar el dia

a Sant Maurici. Puiar pel camí i baixar per la pista. É pel camí que ti trobes el

mirador, tot “arranjadet” amb les seues baranes: per tant, el punt de vista suggerit

amb molta força, i el més acceptat, amb total seguritat. Cosa que vol dir que els

turistes fan la foto, però que no la pensen: la fan d’allà aon s’escau, al moment que

sigue, i hi inclouen als seus acompanyants sense pensar que la samarreta de fútbol

malmet el paisatge com a tal. Complique amb símbols efímers, i distreu. Per tant, no

é ben bé foto de paisatge, lo que fan els turistes, no busquen tant l’estètica d’una

bona foto, ben composada, amb bona llum; busquen la prova de l’haver estat, la

realització del “nosaltres allà”. Les seues cares somrients, triumfalment encarades

a la foto, recorden els caçadors de safari amb el peu sobre el cap de l’elefant: en

canvi,  a  les  fotos  amb personatge  de  fa  un  segle,  normalment  el  vereu  mirant

l’infinit panorama, amb una mirada perduda que –estèticament– ve del “viatger

davant d’un mar de boira” i altres quadros i clixés famosos del romanticisme, que

considerave la natura indòmita. Tamé ere, la seua, una opinió o visió que no deven

compartir els natius que els guiaven. Però ara els visitants van guiats directament

per publicacions, cartellets i balises. Les baranes, si el turista les inclou a la foto,
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demostren  que,  en  l’apreciació  moderna  de  la  montanya,  el  fet  que  estigue

domesticada a l’extrem li semble ben natural. 

Foto 192: Els Encantats (2745m) i

Sant  Maurici  des  del  pont  de

Ratera.  Repetició  molt  poc

aproximada  del  clixé  de  1889

(Vidal,  CEC  nº  26.234,  negatiu

224 col. 18x24). 

Si la mirem com a composició estètica, la foto de Vidal é una joia, amb l’estany i

“la Roca dels Encantats” retallada al cel com un castell. Hi ha mil vistes possibles

de la Roca, però en realitat són molt poques, els has d’enquadrar des del Nord o

l’Oest; altrament no fan enforcadura. En la comparació, amb una bona definició de

còpia, se hi podrien comptar els pins, pra vere’n l’evolució natural. Per un atre

costat, en la comparació simbòlica, caldrie recordar aquí la llegenda que explique

el nom, que quan si van fer les primeres fotos encara els locals hi creieven (no que

fos paraula per paraula vritat, però sí que en feven cas, que pra n’això si fan les
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llegendes);  Avui  dia,  la  llegenda  é  cosa  que  els  guies  (parlants  o  impresos)

expliquen com a aditiu interessant. I donques:

“Dos  caçadors  van  desobeir  el  descans  dominical,  i  van  puiar  més  amont  de

l’estany perseguint un isard daurat que se’ls escapave contino, i quan van ser al

cap de la montanya l’isard, que no ere sinó que nostre sinyor disfrassat,  els  va

convertir en pedra”. Però els dos Encantats, gran i petit,  no són en realitat  els

caçadors,  sinó  que  són  dos  gendarmes  o  roques  dretes  molt  iguals  al  mig  de

l’enforcadura, que només si veuen des d’algun punt de vista. A la meua foto se’n

veu clarament un. Bueno, é la meua opinió. 

El  cas é  que avui  en dia al Parc no se hi pot  caçar,  i  que arreu els  caçadors,

sobretot, cacen en dumenge. 

I que la llegenda no é lo que va fer dels Encantats el símbol més fotografiat del

Pirineu català (no sé si més important o menos que Núria i la Pica d’Estats, però

aposto  que  més  fotografiat  i  reproduït  a  publicacions,  sí)  (amb  permís  del

Pantocràtor i de Sant Climent de Taüll). Van ser els escaladors, els excursionistes

esportius. La pista de la hidroelèctrica els hi portave.Va ser la temprana facilitat

amb què si pot arribar al punt de vista pra fer la foto. Cada persona que hi pose els

ulls beu un significat col·lectiu. De vegades l’aumente.

Vai aterrissar xino-xano al refugi d’Amitges. Tiniven pra io l’última llitera. Io hera

estat set o vuit vegades en refugis del parc, pero ia feve anys. Mi vai demanar un

segon plat del menú de sopar i mi van servir una plata de llentilles sabroses que

n’hi here quatre plats. En canvi, dormir va ser un atre rollo: quan vai entrar al sac,

ia n’hi here dos que roncaven concertats i va ser terrible, i al cap d’una hora, la

calor asfixiant. I no ere cap el dia bo pra fer un bibac, inclús estant disposat a

saltar-si la llei del Parc, perquè va caure unes llampegades amb un bac d’aigua...

Ixo dia m’heren surtit al contador 1540m puiats, 560m baixats, en vuit hores. 

9 de Juliol de 2001

Maleïnt, mi vai llevar. Sense haver pugut trencar la son. Soroll, calor, batecs... Mi

vai llevar dels primers i mi vai fer esmurzar mínim, i vai surtir en un dia molt més
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gris que l’anterior. Antes de mitja hora estave casi pedregant, i io amagat sota un

roc amb el plàstic.  Un aiguat de consideració: en un claret,  me’n vai baixar al

refugi corrents. Sota del porxo, me hu vai prendre amb la calma: vai fer cereals i

cafè, vai fer un cigarro pra la paciència, i nar txarrant amb la gent. Oh, què hi

farem. I nar jurant que mai més tornaria a txaure en un refu de setanta places en

plena temporada. 

(Mira per on, que al cap dels anys, al refugi d’Amitges precisament, hi vai traballar

dos primaveres, a la temporada de l’esquí de montanya)

Tanmateix va afluixar l’aigua, i sobretot els llamps, i mi vai atrevir a travessar el

coll de Saboredo. 

Foto 193: Massís de Marimanya i carretera de la Bonaigua, des de la vall de

Ruda.

No mi vai pas deturar al refugi ni un moment, i  va ser ben avall que vai fer la

primera foto. Dels talls de la carretera, i del telecadira que despunte a l’horitzó;

Baquèira-Beret ampliant-si cap a l’alt Àneu. Sense entrar encara a la Vall d’Àrreu

pròpiament però. Ara en diuen Vaquèira, per cert, pero no en sé re. 
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Foto 194: Vall de Ruda i circ de Saboredo, puiant cap a la Peulla (era Peulha).

Repetició aproximada del clixé de Blasi Vallespinosa (“Origen del riu Garona”,

any desconegut, CEC nº nn943, negatiu 1.249, caixa F 291)

A la foto vella surten un barracons, de pedra i cuberts amb xapes, que han de ser de

les  obres  de  la  carretera.  Avui  dia  l’àrea  tamé  té  telecadires  i  el  kit  complet

d’intervenció  artificialitzadora  facilitadora  de  l’esquí  dels  vagos:  aplanació,

senyalització, filats i barreres, cafeteries calefactades, neu preparada, remontes per

descontat, vigilants i socorristes. Ningú si sèntigue ofés: només lo de “vagos” é

judici de valor, i hu dic per comparació als que suen les puiades, als que lluiten les

baixades amb la neu encrostada. Intevenció en el medi natural, artificialització i

facilitació són observacions objectives demostrables. 

Però feva la foto de la vall de Ruda, en la que encara no hi ha pistes encara que ia

el 2001 estaven autoritzades unes urbanitzacions molt grans al fondo de la vall. O

sigue,  que  els  fotos  que  io  fai  pra  constatar  la  transformació  de  cent  anys,  si
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quedaran obsoletes en només deu anys. No, però lo que surt a la foto no canviarà,

pot arribar a ser molt freqüentat, però no canviarà si no hu mane la pachamama. Ia

hi van fer les obres hidràuliques pertinents, i el refugi pot ser ampliat, però això no

é re, comparat. Canviarà lo de la foto següent:

Foto 195: El final de la vall de Ruda, Tredós, i la carretera de la Bonaigua. 

Allà als prats del fondo de la vall,  hi estan fent uns blocs d’apartaments que si

venen a un milló i pico el metro quadrat, a més de 7000 euros d’avui. Amb unes

quantes  plantes  d’aparcaments  per  sota  dels  sis  plantes  d’apartaments.  Una

formigonada monumental. Faraònica, si podrie dir. Ia hi passarem més aprop...

Foto  196:  Port  de  la  Bonaigua.  “Refugi”  Restaurant  deth  Cap  deth  Port  i

instal·lacions de Baquèira-Beret-Bonaigua.
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Foto  197:  Port  de  la  Bonaigua,  amb  creu  de  terme  a  l’extrem  esquerre.

Repetició  aproximada  dels  clixés  d’Oliveras  (1924,  veroscope  6x6,  CEC  nº

26.743, negatiu 214 Oliveras) i de Blasi Vallespinosa (repetició poc afortunada,

any desconegut, CEC nº ?, negatiu 1.223 caixa F 290).

Aguestes fotos velles tenen vaques les dos, una foto que ara é més difícil de fer

estrictament...  “Port  de  la  Bonaigua  amb carretera  i  animals  domèstics”  é,  en

canvi, una foto que si fa molt, perquè hi passen molts cotxes de turistes que paren i

fan la  foto de les  éqües que la  mitat  de l’istiu  s’estan allà  llepant  la sal  de la

carretera. Així que la repetició é sui generis però val com a concepte. 

Caminant avall pels prats, avi arribar a l’aparcament d’aon s’emprén el camí de la

vall de Gerber, i allà va tornar l’aigua. Aixit que vai interrogar una família a vere si

mi baixaven, i van accedir. Quan vam arribar a Esterri, ia no hi ploieve. Mi vai
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deixar per fer, pel camí, la repetició de la foto de Juli Soler Santaló, “Santuari de

les Ares” (c. 1904, CEC nº 2.488), aon surt un patac de gent davant de l’ermita en

un dia d’aplec. Avui dia, en un dia d’aplec, per molta gent que hi vulgues vere,

sempre  hi  veries  més  volum  de  cotxes  de  colors  impactants.  Tamé  hi  ha  un

restaurant, vora de l’ermita, que reproduís el concepte antic d’“hospital de peu de

port” que va originar el santuari. Encara que algun tros de baixada fou a dit, la

jornada va ser de 665m puiats i 2045m baixats (compta menos 600m) en sis hores.

Arribat  a  Esterri,  per  la  carretera  vai  anar  hasta  Escalarre,  al  cap dels  grans

planells de les finques de Santa Maria d’Escalarre fetes famoses amb el festival de

la vaca pigallada que només va durar dos anys. A Escalarre, a Cal Coix, el Txordi

dit  “l’andorrà”, fuster i  monitor, i  bomberillo circumstancialment,  visqueve amb

colegues, els l’heren llogat perquè el propi Coix é veterinari i viu a Sort. No hi here;

hi  here en canvi  rastres  de  festa,  que mi va  recordar a la  minifesta  maior  que

descriuen  Cela  i  Espinàs  en  els  seus  “Viatge  al  Pirineu  de  Lleida”  respectiu.

Tanmateix va arribar algú i mi van acullir. Molt bé, vai estar. L’ondemà no cargaria

motxilla,  tiniva algo  a l’esquena (càstig  del  rècord de desnivell  de  l’atre dia)  i

Txordi mi deixarie el cotxe pra fer algunes fotos per la vall d’Àneu. 

10 de Juliol de 2001 

Saltar-mi les meues pròpies regles de joc no va ser gaire encertat. Vai navegar amb

el cotxe cap a Son del Pi i cap a Isil. Parant ací i allà, però re, un mal sistema de

moure-si. Una vegada motoritzat, fa perea fer cent metros caminant pra ajustar el

punt de vista de la foto... Però bueno, la jornada va ser prou interessant. 
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Foto 198: Pont d’Esterri. Repetició del clixé de Morelló (“Esterri d’Aneo. Pont i

resclosa del molí”, any desconegut, CEC nº 4.790, negatiu 633, caixa A).

Onze dones renten roba, a la foto vella, al canal del molí, que passe per l’ull del

pont que avui é passeig. Ara el pont té una farola, una placa que commemore algo, i

focos que l’il·luminen de nit. I el passeig. Antes la gent dels pobles surtiven prou a

sentar-si al sol i a l’ombra segons l’estació, sobretot els padrins, però utilitzaven

pedrissos  a  davant  de  les  cases  o  l’iclésia.  Aa  són  bancs  fabricats  amb  fusta

estrangera  i  ferro  estranger,  inclús  a  les  valls  del  ferro  i  la  fusta.  I  papeleres

clòniques. Majo i pràctic, que no? Però el Pirineu en què les dones rentaven la roba

al riu el mateix dia, cantant plegades, ha desaparegut. I menos mal, pel fred! Pero

ara que cada ú rente la roba a casa seua, el riu no està més net, sinó menos. Les

depuradores  d’aigua  han tardat  coranta  anys  més  a  arribar  que  els  detergents

industrials  terrorífics.  Pero  pel  pont  romànic  no  cal  patir:  si  ha  aguantat  les

riuades, i les guerres, i les renovacions urbanes de mil anys, no crec que deixe de

ser honrat al segle XXI, encara que no hi puguen passar els cotxes. 
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Foto 199: Esterri d’Àneu. Repetició del clixé de Vidal de c.1889 (CEC nº 4.347,

negatiu 2.362, caixa D).
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Foto 200: Esterri d’Àneu i la ribera. Repetició del clixé de Vidal de 1889 (CEC

nº 26.238, negatiu 227 col. 18X24).

Dos punts de vista similars, des de la puiada cap al castell de València (que valgui

la redundància: valència, derivat de valor, com valent, signifique castell, igual que

força,  a  Àreu).  A  la  primera  si  veu  bé  l’iclésia,  que  fa  cent  deu  anys  estave

rebossada i emblanquinada, i si distingís molt bé el poble vell,  de poca altura i

desorganitzat, dels eixamples recents (des dels setanta) amb orientació ortogonal

respecte de la carretera i quatre plantes de mitjana. Novament, la repetició de la

foto vella ha quedat desfassada en només set anys, per quan una urbanització de

blocs molt extensa s’està realitzant a tot lo que a la segona foto encara són prats

sense barreres d’abres (que aparenten encara la cultura en feixes sense barreres

que va ser característica dels cultius de cereal d’organització comunal a l’antic

règim); El primer eixample del segle XXI a Esterri té molt a vere amb l’eixample de
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Baquèira cap a la Bonaigua i la possibilitat de túnel i/o telecabina d’accès.

Tamé a la primera foto vella se hi pot observar algo mai vist (per io) i difícilment

interpretable:  a  la  paret  de  pedra  del  camí,  d’una  dotzena  de  trèmols

(probablement) que se hi veuen, tres estan podats hasta dalt de tot. Podrie ser una

poda pra fer fulla pra’ls animals, però no s’ha sentit, que s’aprofités el trèmol o el

xop; podrie ser que preparessen així els abres pra fer-ne bigues de construcció: ben

rapats  durant  alguns  anys  antes  de  tallar-los,  si  farien  més  llestos?  Enigmes

pirinaics. La solució potser é que l'estil de poda del freix “amb camals” típic de la

Ribagorça i/o del segle XX, potser a d'altres llocs o d'altres temps si feve així, en

poda “llesta”.

Sigue com sigue, la cantitat de freixos o trèmols que voreaven els prats fa cent anys

fa que avui  la  pinta  de lo  que no é  poble  no sigue tant  diferent.  El  canvi  està

sobretot a les parets de la vall i  als replans superiors, que antes destacaven pel

color torrat clar dels cereals i ara desapareixen entre argelagres, espinaus, boixos,

roures i pins. 
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Foto 201: València d’Àneu des del castell. Repetició del clixé de Morelló (any

desconegut, CEC nº 4.772, negatiu 615 caixa A). 

Pr’allà aon marxen dos línies paral·leles de pilones de llum, hi here gran cantitat

de camps de cereal. Al poble destacave l’iclésia, a l’extrem dret, i ara els hotels i

uns  quants  atres  edificis  l’han  fet  molt  petita,  casi  invisible.  València  s’ha

multiplicat per dos en superfície, per quatre en volum. I els seus prats, a la mitat, els

seus pagesos... al deu per cent de la població activa, cal suposar.
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Foto 202: Panoràmica de la plana d’Esterri 1: València i Esterri,  i  la Serra

Obaga (del Pic de Pilàs, 2.633m, al Faro, 1705m, just sobre el sifò hidràulic que

porte aigua de Cerbi, a l’atra vall).

Foto 203: Panoràmica de la plana d’Esterri 2: Esterri, Escalarre, Santa Maria;

Burgo i Llavorre casi invisibles.

Burgo i  Llavorre  estan a  les  vessants  centrades  altes  a  la  foto,  sota  el  coll  de

Campirme l’un i més a la dreta l’atre, ubicables pels seus prats. Centrat del tot a la

foto,  la  finca  de  Santa  Maria  aon van  montar  el  sarau del  Dr  Music  Festival,

conegut com el Rock de la Vaca. “Un esdeveniment sense precedents”, reinvenció

del turisme rural, si va dir: 25.000 persones acampades a la Noguera Pallaresa
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durant quatre dies. Sí, sí, sense precedents. 

Fa  cent  anys,  les  vessants  que  ara  són  poblades  de  matolls,  deven  estar  ben

arrasades per les crabes, i les tarteres, més amenaçants. 

Foto 204: Son del Pi des del camí de Jou. Repetició del clixé de Vidal de 1894

(CEC nº 26.250, negatiu 238 col. 18x24). 

La meua foto està descentrada a la dreta de la vella, perquè els abres mi feven

impossible incloure la montanya forcada de l’esquerra. Son, i els seus prats de radé,

no han canviat molt, només són més poblades les barreres. No obstant, al damont

del poble, aon ara semble que hi ha un sol prat en explotació, hi here cultius als dos

costats i hasta ben amont; algo se’n veu encara, a les aliniacions de les boixeres. 

Se  m’ocurrís  que  el  canvi  de  Son,  de  molts  pobles  que  no estan  a  tocar  de  la

carretera  principal  de  la  seua  vall,  ni  “beneïts”  per  pistes  d’esquí  o  asunto
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hidràulic, està a dins de les cases, més que a fora, a lo retratable. Les cases són les

mateixes en número, i apart que les reconstruccions s’haiguen fet amb materials

importats  que  marquen  diferència,  sobretot  són  els  habitants,  els  que  han

desaparegut, de Son i de tot arreu. Encara sort que no s’han deixat caure les cases,

cosa que vol dir que allà aon van emigrar no els va anar malament. Alguna cosa

s’ha venut a tot arreu, sempre més sovint pra servir de segona residència que de

primera (durant vint anys els únics que voleven cases pra viure-hi, al Pirineu, eren

“hipis” no gaire ben vistos). Encara passe una mica això: als pobles més xics i

apartats, els qui hi voldrien comprar casa continuen sent neorurals de filiació hipi;

pero els propietaris locals normalment els diuen que no, perquè encara sumien amb

“un metge de Barcelona” que els oferisque “una morterada de duros”...

Foto  205:  Declaració  d’intencions  del  Centre  de  Natura i  Desenvolupament

Sostenible de les Planes de Son, de la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa

de Catalunya.

Parlant de morterades de duros... La Caixa irrumpís als planells antes cultivats de

damont  de  Son,  aon  no  hi  here  ni  sisquere  bordes,  i  hi  fa  una  instal·lació

d’hosteleria amb un centenar de llits... I en diuen una experiència demostrativa que

“un  altre  desenvolupament  és  possible”.  Quan  mi  van  parlar  del  proiecte  (a

comprovar-hu anava) mi van dir maravilles: que cap cable entrarie al centre, que

els clients –casi “alumnes”– puiarien des de Son en tartana, perquè no obririen

carretera asfaltada;  que serie  un exemple de autogestió  energètica i  de residus,

bioclimàtica,  etc.  I  lo  que  el  títul  del  centre  suggerís  é  un  centre  de  recerca
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biològica i social. Però no. No del tot, vaia.

Foto 206: El Centre de les Planes de Son, en construcció. 

Ara tanmateix han tornat a medrar la cleva i els abres, però aleshores semblave que

hi naven a fer un pàrking capaç pra cinquanta autocars. El pàrking sí que hi é, i la

carretera amb asfalt, i els clients, encara que estiguen obligats a fer una o atra

activitat  mediambiental  (mínim la visita  del centre bioclimàtic  en sí  mismo) pra

podre  reservar  habitació,  demostren  que  é  un  hotel,  hotel-temàtic  com  a  molt.

Potser  un  alberg,  diríou?  Bueno,  al  cap  d’uns  anys  hi  vai  portar  una  colla

d’alumnes de geografia i mos van contar que heren rebaixat la capacitat de les

habitacions  de sis  a  quatre persones,  i  que les  pensaven equipar  amb televisió.

Alberg? Natura? I que anaven a fer un centre de recuperació de fauna, aon pobrets

animalets que haguessen cumplit el seu deure de seguir en la cadena tròfica del

bosc són curats i mantinguts en cautivitat amb l’excusa que servissen pra educar

ambientalment  a  la  població:  haver  vist  un  linx,  un  trencalós  coix  o  cec,  una

marmota, ajude després a respectar l’hàbitat on saps que son. I mos van contar

tamé que naven a fer unes menjadoretes pra que els propis clients nessen a tirar les

molles de l’esmurzar pra’ls pardalets, que així els podrien vere i identificar. Però si

dones  menjar als  pardalets,  els  estas viciant,  els  estas donant  ventatja  artificial

sobre d’atres espècies...

Però el Centre, no obstant el nom que pugue tindre, é una instal·lació hotelera que

només  amb  ixos  arguments  podeve  conseguir  permís  pra  instal·lar-se  en  tan
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paradisíac  paratge.  Comprant  als  biòlegs  i  als  neorurals  amb  preocupacions

socials.  Que no hi  ha ànim de lucre? Perdoneu,  però si  pertany a la Caixa de

Catalunya, en última instància, com a mínim l’exigiran no perdre quartos, al centre.

Pr’això, la tele als habitacions...

Tiniva un paisatge d’alta montanya de Son per repetir: “Son. Paisatge” de Morelló,

(any  desconegut,  CEC  nº  4.810),  però  ere  un  bon  tros  més  amont,  no  el  vai

localitzar.

Foto 207: Plana d’Isavarre. Les antigües garbes són ara bolos embulicats amb

plàstic. Al fondo el Pic del Montanyó (2464m) i el Montanyó d’Àrreu (2626m).

Quan va començar la moda d’ensilar herba a bolos, hu feven només en color blanc

o negre. Després va arribar el color verd, i li diven “ecològic”. Io suposo que é el

mateix tipo de plàstic, i com l’atre acabe normalment cremat, així que n’harien de

dir, com a molt, “estètic”. Un atra vegada una foto amb molt bosc contrastant amb

el gran prat pla que ha de ser envídia de molts pobles. 
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Foto 208: Isil o Gil i la seua vall. Intent de repetició dels clixés de Vidal de 1892

(CEC nº 26.244, negatiu 232 col. 18x24) i d’autor desconegut (any desconegut,

CEC nº 4.777, negatiu 620 caixa A). Des de l’iclésia de Sant Joan d’Isil.

La primera foto vella mentada deu ser feta des del mateix punt de vista, i llavontes

cal ressaltar que ara ia no si veu cap campanar. Els abres que ningú pode, ningú

creme al  foc a l’hivern.  Exagero:  Hi ha moltes  cases  que fan foc,  únicament  o

complementària a un atre sistema de calefacció. Pero és que amb una bona gestió,

els boscos pallaresos, i en general els del Pirineu sancer, donarien prou fusta pra

escalfar a tota la demanda local i a la turística; no caldrie cremar gas ni gasoil. 

A la segona foto, feta de més aprop, i que ia no vai a buscar, se hi veu una casa

d’arquitectura afrancesada amb cinc plantes sota el teulat (hotel o residència de

quan l’explotació dels boscos de Bonabé de fa un segle?), i l’iclésia parroquial, més

moderna que la de Sant Joan, que allí mateix està encara, en una illa entre dos
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braços de la Noguera, amb un airós pontet romànic d’un ull a cada costat i la plaça

aon si creme la Falla grossa i si fan els balls de la festa.

Dos  anys  antes  hérom  nat  a  córrer  falles  a  Isil  amb  Oriol,  una  mica  com  a

representació  d’intercanvi  de  comarques  fallaires,  i  mos  van  invitar  a  casa  de

l’alcalde a fer el traguet i el xurís i a rentar-mos la cara i la pitrera encabat del ball

de bastons.  Recordant  la  seua amabilitat,  me hi vai  presentar atra vegada,  i  la

mestressa mi va preguntar atra vegada lo mateix: si vas a peu, aon é la motxila? Mi

va traure una caixa de fotos velles de la col·lecció pairal, i me’n va estar ensenyant

un bon rato. Mi va dir que antes de seguir fent fotos de la vall d’Àneu, hera de

visitar els de l’Ecomuseu, que n’heren fet la recol·lecció casa per casa, de les fotos

particulars.  Deixeu-mi  endivinar:  pocs  paisatges,  molts  personatges,  a  les

col·leccions de les cases locals, perquè la seua mirada fa cent anys no ere la dels

excursionistes, excepte a partir de 1950.

Amb això i la frustració d’haver optat per la comoditat del cotxe, vai deixar de fer

fotos per la vall d’Àneu. Certament ixa vall ia té qui l’estudie a fondo i bé. Si de cas

haria d’haver començat pr’allí, per l’arxiu de l’Ecomuseu; i segur que de les fotos

de l’arxiu del CEC, fa anys que en tenen còpia. 

Me’n  vai  baixar  a  l’iclésia  de  Sant  Joan quan ia  ere  tard.  Vai  estar  observant

l’escultura romànica algo desmarxada dels cànons, i una cosa mi va cridar molt

l’atenció.

Foto 209: Detall dels capitells de la porta de Sant Joan d’Isil. Foto publicada
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per vàrios autors.

Foto 210: Detall dels relleus de la cornisa de Sant Joan d’Isil. Centrats, a la

dreta tres fruites unides o bolets invertits units per l’hifa, a l’esquerra una cara

humana amb tres i quatre de les mateixes fruites o bolets surtint de cada orella. 

Foto 211: Detall dels relleus de la cornisa de Sant Joan d’Isil. Centrada, altra

cara humana amb bolets o fruites que li surten de les orelles. 
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Foto 212: Detall dels relleus de la cornisa de Sant Joan d’Isil. Centrada, altra

versió de les fruites o bolets unides. 

Quina metàfora visual hi ha en una planta o bolet que surt del cap per les aurelles?

Lo que més semblen són pebrots; però atés que Amèrica estave per contactar, poden

ser bolets, posats cap per avall; i bolets que hom ha menjat, surtint per l’aurella en

clara alusió a les al·lucinacions que algunes espècies poden provocar. Io hu estava

buscant, això: seguint les hipòtesis de Fericgla en relació a l’Amanita muscaria, i

pensant  que moltes  cultures han representat  els  seus  aliments  enteògens al  seus

espais de culte i a la seua tradició oral, inclús quan els aliments en qüestió han

estat reservats als sacerdots o xamans i quan han estat completament prohibits (fets

tabú);  la  representació  sovint  si  fa  amb  metàfores  poc  clares,  com  els  follets,

domèstics o boscans, minairons, etc.  Io buscava la representació gràfica que un

artista haguès colat dissimuladament al culte oficial; aquí n’hi ha una de possible,

més assemblada al  Psilocybe semilanceata que a l’Amanita.  Sobretot buscava la

representació  en  una cabana de  pastor,  en  una borda,  més  aprop dels  peixents

d’alta montanya aon els pastors harien pugut perpetuar l’us (poc ritual ia,  més

lúdic) hasta el segle XIX o el XX, salvant les cremes de bruixes de l’Inquisició. 

Vai  pensar:  Si  en atres  campanyes  de camp en trobo dos  més,  de dibuixos  que

recorden el bolet, ia tinc una demostració, i per tant una tesi!

(Pero  les  vai  trobar,  finalment,  tres  representacions  i  unes  cites  etnogràfiques

inqüestionables: hu podeu trobar al cap. 5 de la primera part del Vol.1, la tesi.)
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I me’n vai tornar a sopar a Escalarre.

11 de Juliol de 2001

Amb Txordi i el seu cotxe hasta Alós de Gil o d’Isil. D’àllà a peu per la pista hasta

Bonabé. Ell feve recuperació del torterol o del ginoll, i no voleve fer més que un

paseo. Io vai seguir pista pista enllà, de cara a casa. Coses que passen sovint: els

primers dies i els últims de cada campanya de camp, o de cada viatge, fas més fotos

que quan estas ben a dins. 

Foto 213: Campament infantil d’istiu avall de Bonabé. 

Un  clàssic  d’aguesta  vall,  els  campaments  de  colònies  dels  escoltes  i  altres

organitzacions. Manera de sacar algun rendiment extra als prats. N’hi ha hagut

molts: i un istiu que no recordo si ere ixo o el següent, els van haver d’evacuar a

tots en un dia perquè viniven uns aiguats torrencials que se’ls haguessen emportat

hasta la Torrassa. Atenció a la foto a les simbologies escoltes: el pal de bandera, les

tendes en línia. Atenció sobretot a la borda de radé: la borda del Pubill, amb la

seua vivenda a l’esquerra, de les més grosses que si poden trobar al Pirineu. Mi van

dir que les bordes més grans responeven totes a l’època de la “febre de les mules”,

cosa  que  é  difícil  de  comprovar  perquè  de  dins,  menjadores  i  trapes  han estat

modificats  pra  les  vaques  al  segle  XX.  Però  tampoc  ista  vegada  vai  tindre  la

pacència de puiar a investigar més a fondo. 
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Foto 214: Des de la borda de Perosa, el Montroig centrat a l’horitzó. Vall de

Bonabé; Alta Noguera Pallaresa. 

Moltes grans bordes en ista vall, i encara un tuc dit “dels mulats”, i dos o tres bons

passos  cap a l’Ariège,  especialment  el  Port  de Salau,  aon si  fa  anualment  una

trobada de germanor entre aneuencs i salauencs; per aon passaven les grans bigues

d’avet de Bonabé enlloc de marxar riu avall, per un cable cap a França. Encara en

queden traces, de la infraestructura; penso que fa ia un segle que la van abandonar.

Foto 215: La polseguera d’un tràiler cargat de grans avets a deu per hora cap

al Pallars. 
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Que vol dir que encara no s’ha acabat l’explotació. Però ia no é lo que ere fa cent

anys; ara, els avets que vulgues, te’ls porten amb barco de Rússia, de Finlàndia, de

la Patagònia; fets “chips”, taulons, xapa. Tot molt més barat que l’explotació local,

que  els  francesos  van  intentar  fer  rentable  amb  cables  portants  instal·lats  pls

mateixos abres, amb helicòptero i tot, pra no malmetre el terreno i arribar a lo més

escarpat. Però re, la llei econòmica mane, i l’equilibri dels recursos forestals no si

cuide, només s’explote allò que està a mà, lo que no estigue protegit, claro. 

Foto 216: “Vista cap a Montgarri sense Montgarri”. Boscos de la capçalera de

la Noguera Pallaresa i montanyes d’Aran.

Passet a passet remontava la llarguíssima pista hasta Montgarri. Apart del camión,

vai cruzar un parell de grupets de totterrenos que fan l’excursió de volta. M’han

contat que per les pistes aguestes, n’hi ha que venen des de l’Urgellet hasta Unha a

fer un dinar. Normalment no deuen ser de tan lluny. 
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Foto 217: Surtida d’aigua de la  mola de Montgarri.  Al fondo si  pot vere la

pedra de molí. 

Foto 218: La mola de Montgarri invadida de bedolls; la motxilla fa d’escala. A

l’esquerra, per la roca hi ha el canal semiexcavat. 
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Foto 219: “L’última mola de Montgarri”... de moment.

Atra vegada la mateixa història que a les bordes de Conflent: Si trobem un molí é

perquè necessitaven moldre ordi i sèguel pra menjar-se’l in situ, ergo Montgari va

ser poble,  i  no barri  de bordes.  Claro que a Montgarri  això està més o menos

acceptat, perquè com que hi ha l’iclésia que ere fet d’hospital de peu de Port, i

hasta temps molt recents Ca de Cabau feve de fonda pra carrabiners i ramaders,

sempre va estar habitat. Pero mos en diu Krüger, als anys 20, que les xumeneies a

Montgarri  tenen  setanta  anys  de  fetes.  Això  mos  porte  a  1850  com a  data  del

repoblament  permanent  de  Montgarri  i  mos  dóne  una  data  probable  pra  la

construcció del molí. Hasta aleshores, i sense púguer especular què, entorn de l’any

1000,  deve  ser  hàbitat  temporal  exceptuant  els  hospitalers  (monjos  o

concessionaris). 
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Foto 220: Montgarri. Repetició del clixé de Soler Santaló (publicada l’any 1906

a la Guia de la Vall d’Aran; CEC nº 1.200, negatiu 1.151 caixa D).

L’iclésia  no  ha  canviat,  i  l’hospital  de  viatgers  ara  torne  a  estar  obert  per

l’Associació d’Amics de Montgarri (però no sé si ere la rectoria,  l’edifici);  Des

d’allà hasta la porta d’entrada hi here grans corrals que han desaparegut. El pont,

claro, no ere de ciment sinó de fusta. 
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Foto  221:  Montgarri.  Repetició  dels  clixés  de  Vidal  del  1889  (“Vista  del

Santuari  de  Montgarri”,  CEC  nº  26.322,  negatiu  309  col.18x24)  i  del  1902

(“Montgarri. Vista general del Santuari”, CEC nº 4.817, negatiu 660 caixa A).

Molt interessant perquè ixes fotos velles estan separades per tretze anys i un mes. A

la feta el tres d’Agost de 1889, el gran tros de radé del “santuari” si veu de color

clar, torrat... si sospite el cereal que el molí demostre però que molts no creuran,

potser. Però a la feta el 1902, del dotze de setembre, tot ixo tros està escampat de

garbes de feixines apilades... “quod erat demostrandum”, mi semble que si diu. A la

foto meua si veu prou bé aon estaven els corrals, que alguna cosa en quede, i les

ixides (més pleta que era, crec) de radé que eren iguals. En una mala reproducció

de la foto vella i de la nova, si podrien confondre les garbes amb els matolls (prob.

garraberes). El sembrat no puiave hasta les roques: si veu prou la línia encara.
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A Montgarri vai investigar una mica les cases i la pinta dels seus focs, ara penjant

d’una paret sense teulat; i després vai fer les fotos, i llavontes vai entrar al “refugi

de Julius” o algo semblant, que mi va dir que sí que mi podeve fer una mica de

menú, patés i entrecot, per tres mil. Oh, molt caro pra io. Ia arribaré a l’entrecot de

casa,  aviat:  io  voleva  amanida,  sobretot.  Llavontes  vai  tornar  al  Santuari  i  al

“Refugi dels Amics”, i un xicot estave fent una paella monumental, a les tres de la

tarde.  No donaven menús, ia, però mi feven una mica de bocata de turtilla. Vai

acceptar, i vai demanar vi, tamé, i la truitada va ser satisfactòria. Mentres acabava,

si van sentar els deu currantes i amics del refugi a dinar la paella, i llegint-mi els

pensaments, me’n van fer un plat que va valdre per molts ànimos.

Foto 222: Montgarri des del camí a ca de Cabau.
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Foto 223: Ca de Cabau, fonda i última casa en deshabitar-se a Montgarri. 

Ca de Cabau no é a Montgarri, com no hi són les cases, que són un tros més avall,

més aprop de la mola. Ara està enfonsada; n’hi ha prou alguna foto antigua que

llavontes no tiniva. Ademés, hi ha tamé històries velles que circulen al foc de ca de

Farré, de mon padrí i de mo’n pare, que la primera vegada que se hi va quedar a

dormir deve tindre nou anys, i la radera, vint. Després de molts anys de deixar de

portar-hi mules de recrio, ara tornen anar aprop, les vaques de casa. 

Foto 224: Autorretrat a la cabana de Parros amb la vall de Montgarri.
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Foto 225: Didalera, tòxica, a les pletes abandonades.

Feva una mica tard, però encara m’esperave Marcelino, l’home que puie a vere què

fan es vaques; té la cabana ben arreglada, i hérom quedat que mi penjarie la clau a

la biga secreta; però mi va voldre esperar pra assegurar-si que estava bé. No se hu

podeve creure, que ia portessa vint-i-pico dies caminant. Menos mal que hera fet

algun menú per les fondes, que sinó no sabria com fer entendre que amb lo que hi

ha a la motxilla pots cuinar nutritives sopes variades. 

Allà m’heren deixat els de casa el segon sobre de fitxes de fotos velles per repetir,

amb més mapes, però només en vai triar unes quantes. Mentres puiave i baixave la

broma, mi vai repassar la gran cantitat de fitxes que portava de la Val d’Aran, i mi

vai reservar només les de Salardú i els voltants. Tot lo demés hu faria després, fos

quan fos després: de moment,  l’ondemà passaria el  Port de Caldes (sideuvol)  i

arribaria al dia just de les falles de Taüll.

La puiada llarguíssima d’Alós a Parros van ser només 675m de puiada i 185 de

baixada. Deu hores de jornal. 

12 de Juliol de 2001

Crec recordar que aguella nit vai sumiar molt. I vai puiar al Pla de Beret, en tiniva

vàries fotos per repetir. Famós, el Pla de Beret, en atres temps, per ser un peixent
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amb força mulleres productives, molt extens; últimament per ser part de “Baquèira

ski station”, i entremig, famós per ser el naixement “oficial” de la Garona i de la

Noguera Pallaresa. Gràcies al joc d’inversió de lletres: ha ressaltat algú, Garoune

(en francès) i Noguera són les mateixes, i com sabre si això està a l’origen dels dos

topònims...  Gràcies  als  versos  de  Verdaguer  a  Canigó,  “Noguera  per  Alós,  tot

joguinós / Garona per Aran, tot rondinant”, amb l’afegit que rondinant é un atribut

humà, no té re que vere amb característiques del seu curs, si supose que la Garona

rondine  per  nar-se’n  al  país  veí.  El  naixement  d’un  riu  no  existís,  diuen  els

hidròlegs; però els geògrafs diuen que naix al punt aon corre aigua contínua més

allunyat del mar. Així, la Noguera naix aquí, en un barranc lateral del Pla, o potser

millor a la punta del Forcalh; i la Garona naix al circ de Saboredo. Però aquí é

molt més majo fer-los naixer tots dos, cada un en un ull d’aigua que surt de la cleva

i corre en sentits oposats. 

Io  m’imaginava  el  Pla  de  Beret  de  fa  dos-cents  anys  quan  vai  lligir  l’episodi

pirinaic de Robinson Crusoe, amb els bandolers i els llops, la fonda medieval...

Foto 226: El Pla de Beret. Instal·lacions de l’estació d’esquí. 
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Foto 227: Part de la vacada i equassada de Beret, al pàrking, llepant la sal.

Cap de les dos fotos repetís bé una foto del CEC, però pra les tres velles que tinc

poden servir sui generis: “Panoràmica del Pla de Beret”, de Gumi (any desconegut,

CEC nº ?, negatiu 3.138 caixa A), que està feta en realitat just als bonys de la

surtida aranesa (al radé de tot, esquerra, semble que si veu la Maladeta); “Pla de

Beret – La ramada” de Soler i Santaló (publicada 1906, CEC nº 1.026, negatiu 997

caixa D), que com que avui no hi ha ovelles peixent el pla, i molt menos sis pastors

a guardar-les i munyir-les, pot valdre (un d’ells porte una farrada de fusta, curvada,

que é pra munyir i ergo demostre l’aprofitament mixte –carn-llana-llet– del ramat);

“Cabana dels gabatxos a Beret” de Soler i Santaló Santaló (publicada 1906, CEC

nº 1.025, negatiu 996 caixa D), que demostre més encara: el gabatxo, amb un barret

de picos com els dels consellers andorrans, trie la quallada al davant de la cabana,

potser (només potser) posant pra’l fotògrafo amb les eines característiques. Com

els pastors de la foto anterior sí que posen, suposem perquè tots semblen acalorats i

un porte la caputxa de la capa posada i mostre els sòcs ganxuts; Ixo i el de la

farrada deuen ser els maiorals, perquè porten un sarró a la cintura, de cuiro, xic,

amb una aspa i algunes inicials.

É  repetició  sui  generis,  dic,  perquè  si  antes  els  grups  de  pastors  explotaven

intensivament els ramats fent formatge, per tant usant molta mà d’obra pra menos

animals, ara la ramaderia é completament extensiva, i l’explotació intensiva que hi

ha  al  Pla  de  Beret  é  l’esquí,  amb les  seues  instal·lacions  permanents,  els  seus
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moviments de terres, etc. 

Foto 228: Baquèira o Vaquèira. La vall de Ruda marxe a l’esquerra, a la dreta

Aiguamòg; els pics més alts són el Gran Tuc de Colomers (2933m) casi centrat, i

a la dreta el Montarto (2830m).

Les grues hi són permanents des de fa coranta anys, només canvien de puesto. La

borda  a  l’extrem  esquerre  semble  aguantar  solitària  contra  l’invasor.  Molt

conscients quant a l’estètica del paisatge, cada trenta blocs hi fan una estructura

campanariforme, pra que semble una mica un poble. A l’extrem dret, més avall, les

casetes adossades de la famosa “Pleta de Vaquèira” pròpiament dita, aon el rei

d’Espanya té casa. 

Tot  quant,  geomorfològicament  parlant,  construït  sobre una morrena lateral  del

glaciar de Ruda; però mai tant que caigue isto segle si porte quinze o vint-mil anys

penjant.
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Foto 229: El nucli i pàrking de Baquèira i tota la vall de Ruda; Bonaigua al bell

mig de la foto. 

Lo  dels  pseudocampanars  hu  han  dut  inventar  pra  compensar  els  edificis

d’apartaments dels anys setanta, que n’hi ha de formigó pintat de rosa i tot. Ara tot

hu forren de pedra. I per la vall de Ruda, amagat al canvi de rasant a radé dels

edificis, hi estan fent de patac tants metros habitables com n’haiguen fet en tots els

anys noranta. Ixos que compren gent que viu molt lluny i no hi ve gaire o re; ixos

que  sobre  planos  els  compren  especuladors,  immobiliàries  grosses.  “¿Pa  qué

seguir?”. 

Foto 230: El nucli urbà de Tredòs.
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No repetís cap de les dos fotos velles que portava de Tredòs, molt buniques. Una de

Vidal del 1894 (CEC nº 26.325, negatiu 319 col. 18x24) i un atra d’autor i any

desconeguts (CEC nº 5.521, negatiu 2.613 caixa D).  Des del meu punt de vista,

Tredòs, apart de ser obac, ia no é re de bunic, cap turista fa una foto com la meua,

perquè el poble ia no si pot lligir amb facilitat. L’iclésia coste de trobar, la trama

només si relacione amb les carreteres, els xurros de cases mai semblaran pallers

adossats. I fixeu-vos que hi ha la costum de descentrar les línies del cap dels llosats,

cosa  que  encarís  la  construcció;  pero  tampoc  així  si  conseguís  trencar  la

uniformitat  a  la  vista,  perquè  la  simetria,  l’angle  recte  i  la  periodicitat  exacta

continuen manant. Inclús é difícil localitzar un rastro de casc antic o Tredòs vell. 

Foto 231: Tredòs i la vall d’Aiguamòg.

Tota la pendent al peus del fotógrafo, que no té barreres, estave antes sembrada de

Vaquèira a Salardú. Els prats obacs de Tredòs ia si veu aon si bosquen. Posat en un

marc més ampli, Tredòs é més fàcilment identificable encara com “un bonic llogaret

pirinenc”. Només les pilones i el muro del barratge d’Aiguamòg trenque les línies

que,  boscament  del terme apart,  trobaríom fa cent  anys.  Sempre fet  apart de la

transformació social, claro.
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Foto 232: “Naut Aran i Mig Aran”. Salardú, Gessa, Arties, Garós, Betren, el

Parador Nacional, i l’Aneto (3404m). Repetició (més elevada) del clixé de Soler i

Santaló (“Salardú. Panorama”c.1906, CEC nº 1.233, negatiu 1.172 caixa D), i

encara més del clixé del mateix autor i any (“Salardú. Panorama de la Vall”,

CEC nº 1.261/1.257, negatius 1.201/1.205 caixa D). Canviant el punt de vista,

pero retratant casi  els  mateixos trossos,  repetició del  clixé de Vidal  de 1889

(“Vista  general  del  poble  i  la  vall,  abans d’aribar a Salardú”,  CEC 26.323,

negatiu 314 col. 18x24).
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Des de la Val d’Aran si veu molt bé l’Aneto però coste d’arribar-hi. Altrament, vist

de lluny, si veuen cases suficients, i poblament prou espés, com pra que puguéssom

parlar d’una Suïssa pirinaica. Però no: la gran maioria dels edificis que si veuen

estan deshabitats nou desenes parts de l’any.

Els prats obacs de la vall, pr’aon passe les línies de llum, són apenes el trenta per

cent delsque hi here. Al més plans al menos se hi veu garbes de la cullita de cereal, i

en primer terme, a la pendent aon som, tamé se n’hi veu. I a tota la solana. 

Ixa foto dóne tamé pra explicar lo que vulgues dels estatges de vegetació a obaga i

solana, pra especular pressions ramaderes, pra parlar de geomorfologia glaciar... 

Foto 233: Vista de la vall de Bagergue. Repetició del clixé de Soler i Santaló

(c.1906, CEC nº 1.133, negatiu nº 1.096 caixa D).

El bosc progresse al paisatge, i ecològicament això no està malament, sinó neutre;

són les raons econòmiques que fan que no si faigue cas al bosc les que amenacen el
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Pirineu.  A io,  pues,  mi  semble  bé  que  avance  el  bosc,  i  no  mi  semble  bé  que

s’utilítzigue  petroli  a  manta  pra’l  “desenvolupament”.  Pero  per  atre  costat,

l’economia més diversificada de antes, amb algo d’atenció a cultius que no siguen

els herbacis permanents, feve un panorama més majo, que donave conte d’una vida

més sana i activa dels/pra’ls païsans. 

Bueno, antes ere el món rural, i ara é el món urbà. Encara gràcies que quede bella

mica de bestiar pra netear un poc. I el sembrat que si veu a la foto vella què serie?

Trumfes? No únicament, Séguel, tamé, segur.

Foto  234:  Bagergue.  Repetició  del  clixé  de  Vidal  de  1892  (CEC  nº  25.307,

negatiu 290 col. 18x24). 

Un poble que no ha canviat, i mira que si fos per terrenos a construir, no en falten...

i mira que està aprop de l’epicentre de l’agitació. No hi falten els xurros o tires de

cases, però tampoc algun ramader. 
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Claro que no hu hai dit perquè mi semble molt normal, però cal mentar: que el

noranta per cent –posem– dels animals que peixen les montanyes de la Val d’Aran

són de fora de la vall, especialment vaques de les dos riberes ribagorçanes, éqües

pallareses i alguns ramats d’ovelles. 

Foto 235: Unha. Repetició del clixé d’autor i any desconeguts (CEC nº 1.240,

negatiu 3754 caixa D).

Un atre poble del Naut Aran que ha canviat poc en volum edificat. No obstant, dos

grues ne confirmen que la transformació està en marxa. Així pues, als pobles ara hi

ha les mateixes cases que fa un segle, diguem, encara que no siguen pagesos, i

aproximadament –com a mínim– el mateix volum edificat en apartaments que antes

ere de pallers i corrals. Si arribés el dia en què el turisme s’acabés, atra vegada

s’harien de reciclar els apartaments a pallers i a corrals, pra puguer viure de la

terra. Que el turisme s’acabe semble poc probable ara com ara, pero tot pot arribar

a passar, bé hu haríom d’admetre. Ia ha passat amb aguelles mines que ocupaven
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centenars d’obrers, amb les hidroelèctriques que n’ocupaven milers; el recurs que

interessa al capital foraster si pot acabar o bé deixar de resultar tan rentable. 

Pensant  en  positiu,  pues  mira,  les  carcasses  de  formigó  que  s’han  fet  pra’ls

apartaments seran ben pràctiques de tindre-les fetes pra pallers. Mi puc imaginar,

d’aquí dos-cents anys, que el pirinaic que si vulgue fer una casa podrà optar entre

nar a fer bigues al bosc o nar a desmontar pilones a les pistes d’esquí abandonades.

Foto 236: Salardú, plaça maior. Repetició del clixé d’autor i any desconeguts

(CEC nº 3.854, negatiu 2.131 caixa D).

Vuit  personatges  donen  vida  a  la  foto  de  fa  un  segle:  una  dona  amb  les

“portadores” de l’aigua, motiu que deve resultar prou pintoresc com pra, al menos,

demanar que esperés el temps de preparar la instantània. Una plaça pendent amb

abeurador i l’aigua corrent de tot el poble. Avui, els cotxes deu o vint persones

ocupen tant espai com les cavalleries de seixanta, que només hi deven ser el dia de
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la fira. El com i la font estan iguals, només s’ha rebaixat la paret del com pra fer-hi

un banc. La barbacana de la dreta té el mateix teulat i parets que tinive; el de sota

del campanar tamé; ia si note. L’empedrat del terra... els rollats (amb els rocs de

canto)  obeïven  a  les  necessitats  de  transitar  amb  animals;  les  necessitats  de

transitar amb cotxes obliguen ara a fer enllosats (amb els rocs plans), quan no si

formigone tot sense pietat.

A Salardú ere la una en punt, i vai encertar un restaurant aon mi van servir el menú

de currantes en mitja horeta i bé de preu. Ixa é la hora clau: de tots els restaurants

de la plaça, aguell aon veus que arribe una furgoneta cargada d’hòmens amb mono,

serà el bo. 

Después vai  visitar l’iclésia,  vai  travessar Tredòs,  pel  caminet  cap a l’ermita,  i

després  vai  recórrer  tot  el  planell  d’Aiguamòg,  amb  les  seues  bordes  xiques  i

mitjanes escampades. 

Foto  237:  Banys  de  Tredòs.  No  é  el  pàrking  d’accès  al  Parc  Nacional  des

d’Aiguamòg, n’hi ha un atre. 

Fa uns quants anys existive el rumor que a Tredòs els banys calents estaven en una

piscineta a l’aire lliure, accessible de nit. Ara està reobert l’hotel: lo raro é que

haigue estat gaires anys tancat. El seu aparcament, a la vista està, i feva constar

que aguet no é l’últim aparcament pra arribar al circ de Colomers, pero sí que é

cert que des d’aquí la cosa si complique pra’ls cotxes normals (els dits “turismes”,
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molt encertadament). A l’hivern tamé obren l’hotel, i enlloc de llimpiar la neu, van

a buscar als turistes de sabata baixa i les seues maletes amb motos de neu. Claro

que no dirien que no a cap esquiador de pas que vulgués pagar. Lo del servei de

mototaxi  sobre la neu està molt  bé; només caldrà esperar,  ara,  que el  preu del

petroli  els  impulse aviat a fer lo que harien pugut pensar des del començament

(pensant  “l’ecodisseny” del  producte turístic):  puiar  els  turistes  amb trineus  de

cavalls. 

Al refugi de Colomers, tot just fer un trago. I endavant cap a dins dels núvols.

Foto  238:  Embassament  gran  de  Colomers  i  Refugi  de  la  FEEC.  Repetició

inexacta  pero  comparable  del  clixé  de  Soler  i  Santaló  (“Estany  major  de

Colomès”, publicada el 1906 a la Guia de la Vall d’Aran, CEC nº 1.044, negatiu

1.013 caixa D) .

El  refugi  de  Colomers  sobre  el  muro,  i  les  seues  famoses  letrines  que  donen
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directament a la paret sobre l’aigua. A l’extrem dret de la foto, la paret del radé del

que va ser el primer refugi de Colomers de la Federació, fet de nova planta, amb

trenta places, el 1972; el 1983 si va inaugurar el que surt a la foto, arreglant la

casa  dels  comporters  de  Fecsa.  L’original  va  quedar  com  a  refugi  lliure,

inicialment, després només a l’hivern en aussència del guarda de l’atre. 

(El  2008  s’ha  d’inaugurar  el  refugi  nou  de  Colomers,  construït  i  transferit  al

Conselh Generau d’Aran, al mateix puesto aon ere el primer; un refugi gigante amb

totes les comoditats modernes. El que ara serà el vell, si no m’equivoco, penso que

el volen desmontar, enrunar i baixar del tot.  La campanya de retirada de coses

inútils  i  restos abandonats de les explotacions hidroelèctriques està molt  bé,  i  a

l’entorn de Colomers precisament si note molt, pero acabe afectant a coses útils...)

L’estany de la foto està normalment sota l’embassament. Tot el circ de Colomers

està transformat des de l’arribada dels primers fotògrafos, i no si podrie dir que en

tinguessen cap culpa. Els ingeniers prou van descubrir pel seu conte el potencial

hidràulic de totes les zones lacustres altes del  Pirineu,  d’una punta a l’atra.  El

punxament dels llacs pra control de reserves é una història molt grossa, una obra

faraònica  transformadora tan  bèstia,  que  els  pirinaics  –en sentit  territorial  ben

extens– no tindrien per què preocupar-si de les seues necessitats en electricitat mai

més. Pero “ailàs!”, el dret sobre l’aigua mos va ser expropiat. 
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Foto 239: Circ de Colomers des del Port de Caldes. No repetís el clixé de Soler i

Santaló  de  1901 (“Port  de  Caldes  de  Bohí”  amb pastor i  ramada;  CEC nº

11.080,  negatiu  4652  caixa  A).  Les  ovelles  encara  peixen  la  contrada  de

Colomers, pero cada vegada són més els ramats de vaques i d'isards que els

ramats de llana.

249



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. Annex principal

Foto 240: Crestes del Port de Caldes (2550m) i el Montarto (2870m).

A la tarde, a l’hora en què als refugis els clients ia comencen a mirar la cuina pra

vere què passe, els senders del Parc Nacional, que són –dels d’alta montanya– dels

més transitats de Catalunya, estan deserts. É l’hora en que ti jugues la tamborinada

repentina; pero la montanya enfosquint-si sota els núvols, la fredor del vent al cap

del port, eleven el cap i els ulls físicament i metafòricament, tant com la calor i

l’haver de saludar molta gent els abaixe. 

Vai arribar al refu del Negre quan ia acabaven de servir els sopars a la gent. El

Marc, dit Bolleré del Pis Bohèmio, hi currave aguell istiu, amb una Rachi i un Patxi

de cuiner, i el Miquel, el guarda de tota la vida. Vai entrar directe a la cuina, que no

hi ha manera millor d’estar en un refugi, especialment a l’istiu, i no mi va tocar

l’habitació general  dels  roncadors sinó la dels roncadors currantes,  el  refu que

quede lliure quan l’atre tanque. Què dir; molt bé.

Ixo jornal va ser de 1495m de puiada i 1080m de baixada, en 9 hores i mitja, amb

les mil parades de rigor contades.

13 de juliol de 2001

Mi vai llevar ben aviat i después del cafè vai ajudar a escombrar el  menjador;

encabat vam anar a vere les marmotes gordes que viuen aprop del refugi, amb el
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Marc, i vai llançar la motxilla a l’hombro per radera vegada en ixa campanya de

camp. Io marxava lleuger com a tot solitari per cargat que vaigue; mentrestant, els

grups d’excursionistes que heren esmurzat antes que natres encara s’organitzaven a

la vora de la font. 

Foto  241:  Refugi  de  l’estany  Negre,  dit  “Ventosa  i  Calvell”,  del  CEC,  i

l’aglomeració d’usuaris de mig juliol. 

El refugi si diu com el que ere el seu amo, en Joan Ventosa i Calvell, un financer (un

capitalista)  de Barcelona que va  comprar una finca forestal  a  Aigüestortes  que

arribave a Travessanys. Utilitzave una cabana sobre el Negre pra puiar a pescar. El

1955 ia estave cedida i el CEC la va inaugurar com a refugi, i si no m’equivoco a

l’istiu el guardave un local (d’Erillavall). Hi ha un clixé del fotògraf de Bonansa

Jep de Moner, d’antes de 1979, aon surt ixo refugi, pero des de l'altre costat: una

cabana grossa, amb xumeneia. Después va arribar l’Enher pra punxar el Negre i

els Travessanys i va construir un atre refugi, amb més ciment, a quatre-cents metros.

El CEC va reconstruir el seu refugi el 1979, més o menos com é ara, i del vell

només  en  quede  un  rebost  excavat  al  granit  a  la  part  més  fonda  de  la  cuina,

admirable, aon als anys vuitanta encara hi here un barril ben gros pra’l vi. El refugi

de l’Enher feve de lliure,  però io ia l’hai vist  sempre inservible,  encara que les

parets  seguiven  fortes  (Fa  tres  o  quatre  anys,  el  Parc  se’l  va  emportar  amb

helicòptero en “operació de neteja”).  I  conten que si  Victoriano Muñoz,  màxim

ingenier de l’Enher, va convèncer Franco pra que declarés Parc Nacional tot aguet

territori, va ser perquè Ventosa explotave les bigues de la ribera de Llebreta que ell
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hagués vulgut pra les seues obres... 

Foto 242: El camí de Caldes de Boí

a  Tredòs,  o  camí  de  bast

transpirinaic  del  Port  de  Caldes,

rollat a les Llastres de la Morta. El

rollat  pot  ser  modern,  però  no  é

contemporani;  podrie  igualment

ser medieval o romà. 

En una horeta i sis minuts, 40m puiats i 440m baixats, era més avall del muro de

Cavallers, i uns que escalaven a “la Pastelería” (un dels sectors de deportiva) mi

van resultar  coneguts.  Ningú menos que Oriol,  que ràpidament  va encertar que

arribava al punt pra les falles, i mi va portar a Llesp pra que puguessa dinar a

casa, ia plegat de caminar, i arribar a les vuit a Taüll pra puiar al Faro i etcétera...

Anexos durant el camp, in data :

Sumats tots els metros de la campanya des de la Molina a Cavallers, són 19.400m de

puiada i 20.200m de baixada; de mitja en 27 dies que vai caminar, surten algo més

de 700 de cada per jornal de set hores. 

(Vist  de  lluny,  no  semble  molt,  sobretot  ara  que  hu  puc  comparar  amb  atres
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campanyes. Però la càmara de fotos i el paquet de fitxes i mapes mai va ser tan

gran  com  en  aguesta,  perquè  vai  conseguir  porta’l  dividit  i  enviar-lo  a  algun

contacte.)

Vai perdre casi  quatre kilos de pes durant el  pateo.  La motxilla,  incluïnt aigua i

fruita, pero ia alleugerida de mapes al surtir d’Andorra, marcave 23 kilos de passo. 

(La motxilla sí que semble que pese molt, i tanmateix en unes quantes campanyes

més hai reduït bastant, de la llista que seguís)

La llista del material que porto finalment al començar a caminar:

Posat:  -motxilla  de  75+20  litros  amb  botxaques  superiors  i  laterals  que  estreno

-botes grosses de pell  -samarreta  d’atletisme o atra  -pantalons  llargs durs -barret

peruano de llana -totxo de vellanera aranesa hasta la barbeta. 

A la motxilla: -sandàlies més aviat pesentes -sac de dormir lila (prou calent pero

pesent) -funda de vivac de gore pitita -chupa de gore d’hivern -pantalons de gore

vells alleugerits del forro (inútils) -forro polar gordo d’hivern -funda cubremotxilla.

Bossa de comprimir la roba amb: -mitjons gordos de txaure -3 mitjons de pateo

-samarreta llarga sintètica de txaure -samarreta grisa sintètica -forrillo prim de coll

alt  -malles  primes  sintètiques  -3  calçotets  (de  sobres)  -pantalons  d’atletisme  -2

mocadors -“canebo”, tovallola humida de nadadors (inútil), sustituida per una baieta

tipo packtowel.

En bossetes: -8 carrets de diapositives -carret amb agulla i fil -brides -cordó prim

tipo  seda  recullit  pel  bosc  (trampa  de  pardals?)  -cinta  americana  -paper  de  cul

-trípode extensible lleuger -càmara de fotos Nikon 601 amb 28-80mm -polaritzador

(pero  no’l  sé  fer  servir!)  -saboneta  -bolso  lila  amb  documents,  pasta,  tabaco  i

complements -ulleres de glaciar -ulleres de miope, normalment a dins de la funda

-llargavistes compactes 10x12 -gps Garmin del Departament que porte quatre piles

-gomes i tanques i atres porsiacasos -una pipa -frontal zoom dels de antes, més la

pila de recanvi.

Bossa dels papers: -les fitxes del CEC hasta Montgarri (150 fòlios) -llibreta de camp

DinA5 -sobres -funda de mapa amb els corrientes -6 mapes de l’Alpina -2 mapes

comarcals de l’ICC -mapa IGN d’Andorra -estutx amb bolis, pluma, llapis, clips i
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tinta -el mòbil i el seu puto cargador -ràdio mini d’auriculars.

Botiquín: -herbes -espelma, mechero de recanvi -esparadraps -venda -guantets de

làtex -pastilles de diarrea, maldecap, calmant i antiinflamatori -algun compit -manta

tèrmica  -protector  de  llavis  del  15  -crema  pra’l  sol  del  25  hidratant  antiaigua  i

antifregament  -pinces  -tallaungles  -una  pallaresa  de  recanvi  -una  navalla  suïssa

multiús.

Un fardo fet amb mocador-drap: -cremador d’alcohol senzill (usar amb tres pedres)

de muerte! -botelleta de 33cc d’alcohol de cremar (massa xica) -alls, sal, pebre, oli

(potet  massa xic) -atra espelma i  mechero -te,  etc.  -cullera -cassó de litro i  algo

-fideus prims, puré de trumfa i avena, cantitats variables -potet de mel de vidre. 

I la bossa verda del menjar: -mintxa energètica tradicional i moderna -un xurís i una

llengüanissa -un formatge de cabra dur com una roca -i pastes, de vegades, o atres

coses, i per descontat el pa 

I ademés: -cantimplora alumini de litro -bossa de xupar aigua que si va punxar aviat

-braga -guantets de polipropileno. I tres o quatre amuletos.

Foto  243:  Tornant  d’algun  puesto,  vai  caure  a  la  Rave  de  Puigcerver,

organitzada per l’Associació d’Amics del Tecno del Pallars coincidint amb la

festa de Senterada. Per la nit va ploure molt, però no si va parar, i al matí amb

el sol, la festa encara durave (agost de 2001).
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28 d'agost de 2001. Anàlisi comparativa històrica de coranta valls

Una anàlisi del paisatge del pirineu amb dos bases principals, excloient els aspectes

geològics, geomorfològics, biològics; una anàlisi comparativa històrica de coranta

valls, al pirineu, buscant les circumstàncies en que l’home -econòmic: cultural– crea

paisatge, més una anàlisi -morfològica, comparativa de 40 valls– de la variació del

paisatge visual, obtingut a partir de comparació de fotografía de paisatge històrica i

repetida, a la que l’istiu que ve li dedicaré tot el temps, tot. Això és. I una primera

part de contextualització etc que serà un assaig teòric sobre la muntanya, l’home i el

paisatge, a escala global, de la que en serà aplicació i demostració l’estudi sobre el

canvi antròpic en el paisatge dels Pirineus. Les fotos podrien ser un anex en cdrom.

No molt més que fotos i cartografia hai de tocar pra la segona anàlisi; quede algo,

bona cosa,  de recerca i  lectura pra la primera,  pra la introducció o plantejament

teòric no te cuento. 

Si voleu seguir l'ordre cronològic dels treballs de camp, en aquest punt hi ha el de

Langtang (Nepal),  del  qual  en  podeu llegir  les  reflexions  teòriques  al  Volum 1,

capítol 3; i observar-ne les fotografies al Volum 7: Altres annexos.

Si, en canvi, voleu restar en els diaris pirinaics, seguiu llegint.
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4 de desembre de 2001. Tesi en solo integral

(...) i otra vez, esquemes de treball nous que desmientan todo lo anterior? Ia, hasta la

coronilla  de  buscar  paradigmes  i  idees  rompedores,  quan  tots  els  anàlisis  o

metodologies inclouen apartats aburrits de fer i tinc començada una estructura i un

traball de camp i un planteament transfronterer i globalitzador que é el únic merit

real que tinc, pero que no hi ha manera de situar en una hipòtesi clara, precisa i

coherent. Hauré d’asperar a tinre tota la tesi al cap, de cap a cap, pra començar?

“introducció:blablabla.  En  els  decurs  de  l’elaboració  d’aquesta  recerca  he  tingut

nombrosos canvis de perspectiva”, pero no d’objecte d’estudi. La montanya é lo que

definís. Com ser-hi original al respecte? El Jesus Gorria també afirme cenyir-se al

territori d’alta montanya, com io, de Anie a Canigó a partir de 1600m. Ergo espai no

permanentment habitat. Pero no sé que en diran els francesos, els naturalistes vui dir.

Io  penso  que  é  mentida,  Gorria  estudie  un  pirineu  molt  més  ampli  i  amb

metodologies superclàssiques de geografia regional: “estadística disponible” com a

fonament. Que mi semble molt bé, pero que vol dir que l’estudi del canvi de l’alta

muntanya està per fer. I dic io, que no sóc de festuques i quercus, podríom fer la

prova amb el himalàia, el canvi econòmic o canvi social que é lo mismo en espais no

permanentment habitats d’alta muntanya. Terra semiincògnita en la que la relació

íntima habitant-hàbitat és necessàriament temporal, i qüestió de un limitat col·lectiu

de persones, que ordenen, nomenen, utilitzen, interpreten, simbolitzen, expliquen, i

exploten, un espai amb usos canviants, no només en el segle XX. Dels pastors als

alpinistes extrems, passant per molts altres, per buscar-hi la imatge gràfica un poc

demagògica. La interpretació particular dels subjectes, la coincidència en un espai

on hi cap molt (perquè la grandíssima part é espai públic perquè simplement a l’hora

de definir propietats no ere interessant), diguèssom que io hu interpreto com algo

definidor;  al  contrari  que  a  la  ciutat,  on  les  interpretacions  espacials,  creacions

semejantes de paisatge, no són lliures ni personals, sinó que això és la excepció: se

m’acut la plaça del tripi al gòtic. Pero en general al món urbà tot està donat, o passe

per  plens  i  votacions  i  interessos  econòmics  foscos  o  clars.  I  ista  idea  é  bona,

transformació i creació de paisatge en espais d’alta montanya, des del punt de vista

dels usuaris o dels explotadors o del amants de. La especificitat de la montanya,

buscaves, no? que te parece... ista podrie ser una. Ista idea que acabo de escriure per

primera vegada, la interpretació dels que vaguen per les altes montanyes, com hi
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viuen per buscar com hu viuen, des dels transhumants -amb bestiar o sense– als dels

pobles fixos i als viatgers clàssics, als viatgers moderns com io mateix que en sóc

local,  als  contrabandistes,  forestals  i  furtius,  i  als  alpinistes  i  montañeros  i  els

ordenadors especialitzats de muntanya que ia hi ha avui en dia, i pese a todo els

pastors  encara  i  els  científics  i  el  turisme  de  masses  amb  les  seues

macroinfraestructures  i  els  organismes supranacionals,  els  actors  concurrents  són

multitud al final del s.XX, amb la particularitat que el misto del pastor decidís tant

en la modelació final del paisatge com la declaració de patrimoni humà. Vui dir que

a la ciutat això no passe. O també és igual, de vegades, perquè les orientacions de la

ramaderia estan essent decidides molt lluny de les muntanyes que n’eren l’element

definidor no l’únic. I l’element natural que segueix sent el predominant en la visual

de tots quants que hi van. I serie per això que val la pena fer fotos i comparar-les, la

quantitat de món urbà és creixent, percebuda per molts com imposada, per altres

com maravillosa  ia  que  se  hu  miren  amb  el  vidre  del  seu  compte  corrent.  Cal

recordar que des del punt de vista científic el canvi é el canvi i punt, é neutre com a

valor,  vui  dir  que  lo  que  ha  passat  pues  així  ha  estat,  i  la  història  m’ajude  a

demostrar que lo nuestro es pasar i pese a ello la montanya conserve la especificitat

de ser un espai parcialment accessible, ordenable per interpretació i simbolismes i si

molt  mi  vos  fer  dir  amb  parabolts,  dinamita,  i  formigó;  pero  difícilment  grans

superfícies d’asfalt, grans poblacions o indústries. Com ho ere per als conreus. 

Anshores,  el  cúmulo  de  bestieses  que  semble  la  reordenació  de  nuevo  de  les

mateixes paraules que utilitzo des de fa tres anys, podria dir lo mateix pero aixit,

pero bon; si conseguisso ordenar la idea i explicar-la que s’antengue, en moltes més

pàgines i amb més puntsapart, con los ejemplos correspondientes de andes i himalàia

i alpes i pirineus i atlas, i si en tinc més pus millor, ia tinc la base del treball de

doctorat: explorar la especificitat de la montanya, en aquest cas amb l’exemple del

himalàia. Creacions i interpretacions de paisatge en espais d’alta muntanya. I lo que

tinc pra especular e el pastoreo estival tradicional i la exploració de terra incógnita

que fan els alpinistes. En el qual aspecto el himalaia é tremendo perquè el nomón é

encara més extens que als andes. Pero tamé el foc pastoral ha fet molta faena. I la

ordenació de cons de dejecció i morrenes i colmatacions està tot just començada,

espedregar i encara. I pra lo de desenvolupament rural, lo del turisme. Que vaya tres

valls  hai  visitat  allà.  I  especular  tot  plegat  tamé  pra  veure  les  sostenibilitats  de
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cadascuna de les accions possibles -acció és lo que fa un actor: toma ia!-. i amb això

io penso que en tinc per a escriure de cincuanta a vuitanta pàgines.i amb la mateixa

idea, en segon lloc, tinc tamé la base de la introducció de la tesi, que harie de vinre

incrementada,  desenvolupada  en  aquells  aspectes  que  la  recerca  feta  sobre  els

pirineus mi deixe demostrar millor. Faic la elucubració globalizante i generalista,

intentant definir una aproximació particular i original, a mi manera, que bé hi tinc

dret, a definir geografia i metodologia i hasta ideologia pròpies, que pra algo deu ser

ben bé lo que s’aspere de io, o bé s’aspere que al final no faiga re de re. Tamé es

possible que m’haiguen donat per perdut, pero ah! El compromís d’ascalar una tesi

en  solitari  i  sin  cuerda.  Bueno,  la  corda  la  podem  considerar  la  memòria  de

l’ordenador...

Foto 244: San Salvador d’Irgo. Una ermita amb grans vistes. Anàvom camí

d’Esperan, a salvar les vaques de casa de la gran nevada que va caure antes de

Nadal. Desembre de 2001.
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Foto 245: Irgo, a la surtida del sol del solstici d’hivern: just li comence a tocar

el sol que entre per la collada d’Esperan, bon exemple de lo ben col·locats que

estan els pobles pirenaics. Desembre de 2001

Foto 246: Llesp, els seus trossos solans i els Corts de Llesp, a sota del Pic de la

Mina (2175m), i la montanya de Coll, des de la collada de Corones. Desembre

de 2001.
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Foto 247: El dia de Sant Esteve vam

creure escalar per primera vegada

la Cascada de la Sallent, que amb el

nom de Barranc de Llubriqueto el

baixen  a  l’istiu  els  barranquistes.

Poques  vegades  si  trobe  en

condicions  de  ser  escalada.  Jordi

Marmolejo  i  io  vam fer la  segona

ascensió:  el  dia de Nadal  hi  heren

anat Oriol i Unai...

Foto  248:  Quart  llarg,  “La  dutxa

freda”,  a  la  cascada  de  l’Isard

Chelat.  Isto  llarg  sí  que  el  vam

obrir natres. Lo més difícil que hai

fet amb gel, escalant de primer. En

conjunt,  una  escalada  fabulosa,

amb  ressalts  verticals  de  tots  els

estils, les tolles mig congelades... 
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Foto  249:  (Jordi  Marmolejo)

Ressenya  de  “l’isard  chelat”  (al

dibuix  diu  2002,  despistes  del

Marmo).

9 de gener de 2002. La difusió... 

I vui dir la difusió, en isto cas, de les vies d’escalada, de roca o gel, la difusió de les

possibilitats alpinístiques d’una zona determinada. Les xicotes que van vindre des de

València (consultores economistes pagades pel Consell comarcal) pra interrogar el

Centre Excursionista de l’Alta Ribagorça (a io mi va tocar) sobre el nostre paper

com a intermediaris en el mercat turístic, difusió o promoció o publicitat o algo.

Bueno, moltes activitats “regulades” no organitzem, é cert.  Però ia é precisament

això,  la  difusió:  s’ha  fet  la  primera  de;  és  possible  puiar  per;  hi  ha  pas.  No

organitzem activitat social però els membres del Centre som molt actius, obrint vies

(io el que menos). Si si cumplissen ademés una sèrie de premisses addicionals en

quant  als  turistes  potencials  (distància  no  excessiva,  formació  suficient,  accés

econòmic), els accessos en transport i infraestructura (més mi referisso als parabolts

que als  hotels), l’èxit  està assegurat.  Èxit  vol dir,  “según ellos” (el  Consell  i  els

consultors), que vinguen turistes i que possibiliten llocs de treball pra munyir la seua
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pasta:  quan a  l’escalada,  estem parlant de desenvolupament endògen a partir  del

recurs paisatge interpretat de la manera més detallada (Cavallers escuela ineludible

de roca y hielo) i intransportable (topografia específica i casibé inagotable) de totes.

Les xicotes que van vindre de València, en sabre que érom un Centre sense calendari

social, no mi van vúlguer escoltar. Sinó, ia els haguessa explicat ista teoria que mi

ronde el cap. Sigo:

Tornem a la vall. Ara mateix està més clar que mai, la declaració de la Unesco casi

coincidís amb la publicació de la segona edició de Roca Caliente en los Pirineos i de

la guia de neu i gel de Conrad i el Métal, i amb la inauguració de la seua escola

d’Alta Muntanya a Pont. 

El turisme de la comarca aviat si mourà en tres pilans:

El patrimoni històric, resumit en el romànic.

El patrimoni natural, resumit en Aigüestortes, però que sense resumir abaste tot el

malpaís escalable, grimpable i contemplable.

El patrimoni tecnològic, que són les pistes d’esquí, bàsicament. Privat, claro. Li dic

tecnològic perquè é l’activitat turística, de totes, que necessite ocupar i transformar

més intensivament l’alta montanya. 

La infraestructura de pernocta i restauració val la mateixa pra totes tres parts. 

Totes  tres  possibilitats  d’explotació  de recursos  turístics  (i  la  dita  infrastructura)

necessiten promocionar-se en un mercat exterior a la vall. Necessiten, perquè hi ha

sous que en depenen. Els públics a qui cal temptar són molt diferents, i en totes

quatre  hi  cap  trobar-se  com a tipus  el  turista  absolutament  independent  en  grup

ultrareduït, amb mobilitat pròpia (o a peu, o en transport públic); i tamé com a tipus

podem trobar el turista absolutament dependent del grup i l’activitat organitzada i

pre-pagada. A uns i atres turistes s’arribe de maneres diferents, de boca a boca i

literatura, fins a intermediaris internacionals o tour-operadors.

Lo jodido en aquest cas é que la maximització dels beneficis provinents del turisme

semble que ha de passar per la màxima organització, la màxima previsió, un volum

mínim molt gran, que é lo únic que semble que funcione pra desestacionalitzar la

demanda, pra que els llits siguen calents, i la ocupació hotelera (per extensió: els
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sous fets possibles pel turisme) sigue el màxim d’estables al llarg de l’any. 

Puien més autocars al Resort d’esquí en una semana santa que cotxes d’alpinistes a

Cavallers en tot l’hivern. De moment, el “punkialpinisme” clàssic, de bibac vora del

cotxe, o a la furgo, seguís sent molt important, tamé a l’istiu; i é un estil (turístic des

de  luego,  encara  que  incomptat  en  les  estadístiques)  que  té  el  valor  del  mínim

impacte social, ambiental, i econòmic! Sí, é un valor, això: que els turistes alteren lo

mínim. Altrament, les reunions del Grupo de Alta Montaña Español pra fer gel al

Febrer,  ia  són  multitudinàries,  i  a  tot  drap  de  gastos.  I  la  meua  pregunta  é:  si

membres del CEAR són els qui han obert el molt tantpercent de les vies de gel i de

roca de Cavallers, si membres del CEAR són qui editen les guies que criden a la

gent  que  no  són  exploradors;  el  CEAR  no  intermedie  en  el  mercat  turístic?

directament no, claro. Indirectament. Sibilinament. De manera que si criden turistes

que aprecien verdaderament el valor de la roca o el gel local, turisme de calitat pues,

estimadors d’aon van, fanàtics; i no “esquiadors-tipus” que valoren sobretot el preu

del pack bus+forfait+hotel+discoteca, i que els importe un ràvet la vall concreta on

consumir neu tractada.

Però calen dallonses pra seguir, i defensar i justificar, que quan escalem a l’Himàlaia

ilegalment, estem fent promoció turística, intermediant en el mercat, de forma poc

mesurable certes, però palpable, i neta, penso io: mínim impacte social, ambiental i

econòmic  de  les  microexpedicions  com  la  nostra.  Perquè  canviar,  amb  grans

inversions, mastodòntics proiectes, més encara si són temporals o estacionals (com

una expedició comercial) la vida econòmica d’una vall d’alta montanya é molt més

perillós que canviar-la amb una difusió pausada com la que provoquen indirectament

les apertures (les legals i ilegals de Cavallers, les pirates del Nepal). Ia que pirata,

“sense permís”,  vol  dir  contra  l’estat,  però  pot  ser  que  la  gent  de  país  local  hu

aprove:  ergo,  desenvolupament  endògen  sostenible,  permès  i  aprovat  per  la

comunitat local. 

24 de gener de 2002. Una hipòtesi de Federic Fillat

La  teoria  de  Fedric  Fillat  que  m’explicave  ista  tarde;  que  heren  esbossat  amb

Severino Pallaruelo, però que la van deixar córrer perquè no estaven prou segurs de
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podre-la demostrar. 

Als Pirineus, als extrems, o al nord, tal i com passe als cantàbrics, el clima, o per

extensió,  el  medi físic,  é generós en recursos,  i  els  paisans són poc propensos a

canviar gran cosa dels seus usos tradicionals que si mantenen en equilibri còmodo.

Claro  que  la  proximitat  del  mar,  als  extrems,  o  de  les  ciutats  del  Midi,  cas  del

vessant  nord,  oferive alternatives  immediates  en  cas  de gana  o excés  de pressió

demogràfica en general. Per això si conserven, al segle XXI, formes d’explotació

amb varios  tipos  de  conreu,  bestiars  diversos  (poralla  variada,  ovelles,  vaques  i

éqües), explotació del bosc, artesania. Cada alternativa econòmica ha sigut integrada

al conjunt, i així fan els bascos (sensu laxo) amb el turisme rural: han afegit unes

poques habitacions pra llogar, i continuen sent pagesos que maximitzen els ingressos

donant als hostes menjar elaborat a casa. 

El  “Pirineu  Dur”,  pra  Federic,  anirie  des  d’Andorra  hasta  Hecho  i  Ansó;

climàticament més dur, més escàs de recursos, de rabast menos generós. Aquí, la

opció ha hagut de ser sempre jugar tot a la carta més bona. Així é com si van dedicar

tots a l’ovella fa quatre i tres segles, perquè, primer la llana i més tard la carn, tinive

mercat: No un ramat de 50 o 150 ovelles que si munyissen pra’l formatge de consum

propi i algo més, sinó grans ramats de molts cents que només rendissen la llana i la

carn. Quan hi va haver demanda de mules a pr’avall, tots dedicats a recriar mules. I

quan la demanda de llet de vaca a la ciutat va poder ser satisfeta per la montanya

gràcies als nous transports del segle XX, tots a fer llet, com si l’herba dels prats

haguès estat esperant des de sempre això. I encabat tots a plegar, junts (quan la CEE

hu va suggerir amb les quotes lleteres). I encabat, tots a posar vaques de carn, i els

pocs pastors que queden, continuen amb les dos mil ovelles, i sense munyir. Mentres

els del “Pirineu generós” seguissen amb sis cunilles, dotze gallines, quatre oques,

vuit patos, quatre tusinos, seixanta ovelles que fan formatge i corders, quinze vaques

que fan mantega, llet i vidells, deu éqües que fan potros i estiren llenya al bosc, i

quatre  habitacions  de turisme.  I  aquí,  com s'explote  el  turisme? tirant-si  de cap,

sense dubtes, a l’hotel de coranta habitacions, anul·lant tot resto d’activitat agrària o

ramadera,  i  mitjançant  endeutament  terrible...  I  això hipotetizave Federic:  que el

medi no é generós, i els sistemes de vida tenen un límit més proper. Sense voldre

caure en determinismes geogràfics, des de luego.
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Io penso que en aguet dilema (“de què viurem?”), en havre vist ensorrar-si ia vàrios

sistemes econòmics que van suplantant-si els uns als atres en la base del sistema

social (i només “la casa” aguante en la seua “dictadura”), els pobles de l’alt Pirineu

central meridional comproven per experiència que quan un recurs té demanda cal

sacar-li tot el suc possible, evadint la qüestió de la seua finitud. És més, quan la

infraestructura  canvie,  ia  surgirà  la  superestructura  ideològica  justificativa  de

l’actuació  transformant,  com  per  exemple  la  doble  labor  dels  parcs  naturals,

conservació i promoció de les visites. 

Claro que els estats respectius han ficat fortament cullerada en l’autoexperimentació

que podrie demostrar això. Vui dir, l’hidroelectricitat: Segons la hipòtesi, als extrems

del Pirineu i al nord (en isto cas a l’extrem mediterrani potser li falte aigua però;)

l’explotació de la “hulla blanca” harie estat per part dels mateixos poblets montant-si

la minicentral i renovant-la d’acord a les necessitats estructurals (les coiunturals no).

Potser aprofitant pra moure algun tipo de petita indústria aliada a les atres activitats

de les cases (la fusta o la transformació alimentària). I als Pirineus durs, sense grans

empreses implicades, sense la ENHER estatal, harie sigut essencialment igual que ha

passat amb elles (i intuïsso que estic a punt de falsar hipotèticament la teoria (que ia

sé que é una bestiesa lògica, això que dic, però:)): Quatre espavilats pirinaics, els

quatre més ràpids, harien comprat els drets d’explotació dels rius, i harien fet vindre

capitals  i  recursos  pra  fer-hu  a  lo  grande,  maximitzar-hu tot  i  vendre  la  llum a

Barcelona. Tal com va ser. Amb un exemple demostratiu com la Canadiense a la Vall

Fosca n’hi haguès hagut prou. Si no haguès estat per la guerra... 

De la mateixa manera si  deve estendre al  seu moment la  història  de tindre mils

d’ovelles, pra vendre els corders a les fires urbanes de la terra plana. 

Un  Pirineu  que  adapte  les  novetats  incorporant-les,  i  un  Pirineu  que  les  adapte

excloient tot lo anterior. 

Difícil de demostrar, però magnífica, la hipòtesi de Fillat i Pallaruelo. Mi va dir que

me la regalave, a vere si me hi voleva inspirar. Io en vai pensar això, i la torno a

llançar al coneixement científic pra qui la vulgue...
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Foto 250: En primer pla, bancals o terrasses de cereal abandonades. Al fondo,

planells de morrena glaciar, aon si situe Fragen, vist des de dalt del Puerto de

Cotefablo. Gener 2002.

Foto 251: Una cabana que ara semble de pastors, casi a 2000m, que potser é en

realitat una “caseta de cereal”. Aprop té una font molt ben cuidada. Puerto de

Cotefablo, Gener 2002.
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Foto 252: Federico Fillat, del IPE-Jaca (CSIC), investigador de les pastures de

montanya, il·lustrant-mos, amb Maria al Puerto de Cotefablo. Gener de 2002.

El Dr Fillat, del Fideuaire del Pont de Suert, feve catorze anys que gastave un

carret de fotos cada quinze dies en la mateixa vessant del terme de Fragen, el

que senye amb el totx. La metodologia de les fotografies repetides portada a

l'extrem intensiu.

Foto 253: “Avets”. Detall del decorat pra una obra de teatro dels anys 1960, al

Local del poble de Llesp, que si conserve i seguís presidint la barra de la Festa

Maior d’Hivern (Sant Blas). 

267



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. Annex principal

Foto  254:  Toni  Cases  sentat  en  una

finestra, camí de la primera ascensió

de  “Calatracs”,  al  refugi  vell  de

l’estany de Bisiberri. 

La llegenda escrita diu que el Centre Excursionista de Catalunya el va inaugurar el

1975 amb el nom de Pere Borés. Diu la llegenda oral que els pastors ia els van

avisar, que pr’allí baixave un allau, i efectivament dos anys després, un llavell se’l

va emportar. Però van pensar que ere irrepetible, allau tan gros, i el van tornar a

fer. No va durar gaires anys, tampoc. (el 2004, en una operació d’estètica, va ser

retirada casi tota la runa menos la plataforma de formigó). El refugi que ha fet

sempre la funció sense problemes é la bauma dels pastors a l’atre costat del llac.

Febrer de 2002. 
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Foto 255: El refugi nou de l’estany xic de Bisiberri (FEEC, 2001) brille encara

amb l’últim  raio  de  sol:  ben posat!  La  lluna  plena  surt  pel  Bisiberri  Nord

(3030m). Febrer de 2002.

Foto 256: Gran contrafort Oest de

la  Punta  Senyalada  (2951m).  La

via  “Calatracs”  puie  pel  gel  del

barranc interior. Febrer de 2002.
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Foto  257:  Ressenya  de

“Calatracs”,  que són els  restos

que  queden  al  fondo  de  la

caldera  quan  acabes  de

perbullir el mandongo.

5 de març de 2002. Turisme...

Turisme é lo que si fa a la montanya després d’extreure’n la col·lecció de recursos

possibles,  de  pacificar  els  potencials  amos  dels  recursos,  d’imposar  i  protegir

explotacions hidroelèctriques o mineres amb exèrcit regular o paramilitar; la zona

quede desenclavada; comunicada; dominada; explotada. Segur que é una recurrència

habitual a totes les serralades que estudio. I llavontes ve el turisme, al final. 

Els casos més extrems són a la perifèria del sistema, aon tot é més deliberat i alhora

més fàcilment camuflable; a Pasco, allò que vas encertar: que si prove de potenciar

el turisme rural per a donar alternativa econòmica als camperols, a sabiendas de lo

difícil que é, perquè s’accepte que les guerres de la ramaderia i de la mineria estan

perdudes pra’l poble. 

Ixo  pot  ser  un  fil  conductor  de  l’argumentació  de  la  difusió  del  turisme  a  la

montanya.
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21 de març de 2002

Pues ahir a la nit pensant i lligint Els Pirineus Maleïts de Roma.

Diu, pag.48, que en la societat medieval, la estructura moral que des de totes les

veus eclesiàstiques i des de totes les veus simbòliques que s’hi relacionen, diuen que

cal fer caritat i allotjar els pobres, que és just, “aquesta estructura moral donaria lloc

a una xarxa d’indrets on descansar i passar la nit”, i a io mi semble força weberiana

la posició –i no passe res,  eh!– i  en vaig desprendre,  sense gaire  anàlisi,  que la

estructura  moral  del  excursionisme  català,  conjuntament  amb  d’altres

superestructures procedents del món urbà, és el factor que ha donat lloc a tota una

xarxa de infraestructura moderna, turística especialment volem referir. Io no sé quin

procès concret justifica Roma per afirmar la correspondència en aquest ordre, pero

penso que correspon prou al meu cas: els excursionistes van, veuen, prediquen in

situ i en origen, i entre tot plegat, no estan creant només els símbols del turisme

quasi mitològic que vindrà, sinó que ademés les seues consideracions morals són

sempre de rics burgesos urbans, i l’ensenya és doncs el treball i l’aprofitament dels

recursos disponibles. I es posen en contacte i els acompanyen etc normalment els

rics del lloc que seran també els capitalistes locals, no els subestimem, que no serà la

primera  vegada  que  tiren  de  mercats  exteriors  pra  fer  quartos.  Vui  dir  que  la

diferència fonamental que veieve Federic Fillat en les maneres del canvi econòmic

entre el pirineu “dur” i el “generòs”, pues podrie estar aquí, en la diferent gent que

hi va aportar novetats morals. Que la economia és una moral!. I a França, vet aquí

una diferència significativa! van ser els geògrafs vidalians (cosa que cal demostrar!)

els qui van redactar els textos sobre les valls pirinenques que després esdevenen font

de guies i folletos i inversions turístiques i mites també. 

O  sigue,  posant  els  viatgers  romàntics  a  part,  i  els  esportistes  més  radicalment

amateurs de totes les èpoques (eh, els que difoneven ja no), els creadors del mite

turístic, segons desprenc de Roma: els introductors d’una (super)estructura moral

capaç de donar lloc a una xarxa d’aprofitament del recurs paisatgístic que van ser els

primers en detectar o en definir; aquestos introductors són, al sud, els excursionistes,

rics comodons i impressionables que es deixaven cuidar i enganyar en les fondes i

cases  riques,  i  establien  llaços  de  contacte  entre  capitals  que  esdevindrien
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complementaris amb el temps, i ja ho sabien quan clamaven carreteres. Al nord, són

els geògrafs vidalians, que també clamaven fort, però no s’acomodaven a la fonda

deixant-se portar  sinò que feien enquesta  i  mesuraments  i  avaluació de recursos

potencials,  sí,  però també de distribució de la  riquesa.  En el  sud no era recerca

científica per al desenvolupament sinó exploració per a la colonització. Les pròpies

societats  geogràfiques  que  són  les  entitats  excursionistes  són  la  creació

superestructural d’una burgesia que requereix exploradors per a mercats de diversos

tipus. 

Claro que també anaven als pobles de l’Urgell, a Golmés, io que sé. I allà no ha

passat lo que ací. Claro que allò va ser un finis terrae durant pocs anys, el poble al

final de la carretera és el punt de partida per a les excursions mentres la carretera no

avanci més endins, llavors queden els lodges abandonats, com passe a les montanyes

del tercer món. Només aquella part  de territori  que no és habitable a perpetuitat

esdevé recurs  paisatgístic  potent.  Els  paisatges  de la  Segarra?  Per  a  qui  hi  hagi

nascut,  fàcil;  per  aui  no,  no  tant.  Els  paisatges  del  Pirineu?  Explotables

econòmicament perquè és un lloc  terminus, segueix sent la exclusivitat d’anar allà

on ningú va, o això és el que els sembla el que els venen. 

Postdata:  La paraula que defineix el  que era formalització per a valors morals o

“artialització” (dicc. Brunet): influència (effet que l’art exerce) de l’art en la mirada

sobre  el  medi  ambient,  influència  molt  potent  per  outsiders;  ressalta  que  “cette

notion fait historiquement accéder l’environnement au statut de paysage”.

Per a l’efecte que l’economia exerceix sobre el regard que una societat fa sobre el

seu medi (sentit environment), la paraula:

economicació,  economificació,  economització,  econometrització,  economitització,

comercialització, recursificació, mercadeig –acció de mercadejar–, mercadalització

–lloc on eren celebrats els mercats i les fires, és a dir, el mercat es fa aquí manat–,

mercantilització de medis en recursos paisatgístics

La pregunta és si artialització és una mediança o una altra cosa. Mercantilització de

la  muntanya és  en  part  equívoc  perquè  ja  té  un  sentit  però  ja  li  convé  prou.

“Mercantilització pot ser el procès de doble direcció mitjançant el qual una societat

atribueix  uns  valors  econòmics  al  seu  medi  ambient  i  aquest  els  retorna  com a
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propis”.  Aquest  concepte  marca  el  naixement  del  recurs  paisatgístic  a  partir  del

paisatge. La mercantilització d’un medi pot ésser in situ i in visu? Sí és clar, per aquí

anave tot. La mercadalització d’un medi pot ser in visu i in situ. Sóne millor. El

concepte només és el concepte. Mercantilització sóne als mercantilistes del XVII.

MERCADALITZACIÓ, doncs, serà el terme que empraré: un mercadal és el lloc on

és  possible  fer  un  mercat,  lliure,  bé  que  amb  normes  i  límits  i  impostos;  la

mercadalització s’adiu al desenclavament de valls, fer-ne un lloc per a mercat. In

situ, in visu. 

23 de març de 2002. Les falles...

Estava pensant (seguint a Roma un rato més) en els mites. I diu que el mite té la

funció de “validar una certa cultura tot justificant els rituals i les institucions socials,

alhora que educa el poble” (Roma 2000, p.71). 

En l’actualitat les falles són en sí mateixes un mite, més que no pas solament un

ritual. Les falles són el mite del qual l’acte de córrer falles n’é el ritual concret que

se hi justifique. “No s’han perdut mai!”; “antes si feven aixit o aixat...”. Educa el

poble en unes tasques comunes fetes retribució ni recompensa, només la cohesió

social  que  en  resulte.  Creen  periòdicament,  anualment,  un  espai  tabú,  un  espai

liminar, dive l’antropòleg que hai olbidat sobre les falles d’Isil. Espai tabú, perquè

està al  marge de la vida quotidiana,  les normes i  jerarquies estan canviades, fan

possible la simulació de la revolució sense fer-la, preparant els joves pra’l futur de

responsabilitat social i individual, medint-ne la força i el coneixement del medi. En

pràctica, no tots els fallaires demostren tenir força ni conéixer bé ni mal el medi:

algun en trobaríom que no sap de quin abre si fa una falla.

En  les  falles,  el  mite  i  el  ritual  són  la  mateixa  cosa.  Personalment  estic  ben

convençut que el mite primigeni, la raó originària o fundadora fou: “al principi dels

temps, els joves heren d’anar a buscar el foc a la montanya, per necessitat. Des de

que sabem com fer-lo a casa, correm les falles cada any pra recorda-mos d’aguell

temps e què el foc ere qüestió de vida o mort”. O sigue, com a la película de J.J.

Annaud “la recerca del foc”, un rite en memòria del paleolític més llunyà. Avui en
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dia, en canvi, el motiu pra explicar perquè si corren falles é molt més proper: “diu

que antes si correven pra espantar les bruixes i els mals esprits”, cosa que si diu com

mig rient, o sense molla de respecte: ningú creu avui en les bruixes, i pensen “pobres

ignorants”. I normalment s’esmente simultàniament l’atre argument o motiu mític,

més  “pensable”  avui  que  les  bruixes:  “antes  les  correven  pra  demanar  bones

cullites”. 

Pra io, aguestes dos explicacions són versions pensables, o sigue, acceptables pra’ls

que manen, propagades des dels púlpitos de les iclésies entre els segles XVI i XIX.

Llavors, la funcionalitat de la festa o ritual de les falles només perviu en uns quants

pobles aon el capellà les permet, barreant-lo amb la benedicció del terme, l’asunto

de les cullites (cosa que demostre que hi here gana) la maledicció de les bruixes

(sobretot pra que quedés clar que les falles no tiniven relació amb paganismes). Com

el ritual de “matar jueus” que si feve per semana santa, apagant les llums i fent el

màxim de soroll,  casserolada en diríom avui,  a  dins  de l’iclésia  aon sempre  cal

guardar silenci... per què cap poble recupere ixo ritual, com si recuperen les falles?

perquè no é políticament correcte; això equival a dir, no é pensable. 

Però allò que assegure la vida del mite é la seua reproducció ritual i institucional, i

no pas la producció original, fos quin fos el motiu primer pra córrer les primeres

falles. Des d’un punt de vista funcionalista, que els antropòlegs convenen que ham

de respectar, lo que compte é que la reproducció d’un ritual no si fa si no té una

funció:  atra  cosa é  que el  ritual  permanéixigue i  la  funció cànviegue.  Bueno,  lo

d’educar el poble i la funció de rito de pas de canalla a adult, no se li podrà negar

mai, a les falles. Un nouvingut al poble ha de passar per la prova. Però què pensen

els  que  les  corren,  quina  explicació  èmic donen?  Lo  de  les  bones  cullites,

normalment, é lo més acceptat. I fer força crits pra espantar els mals esprits. Però cal

notar l’orgull i la publicitat que done un ritual o festa tan original i tan antiquíssim,

que l’ondemà sempre surt a la tele regional. Si hi ha càmares al faro, i durant la

baixada, de foto o de vídeo, é cosa que si comente, i que incremente el volum dels

crits. Arran d’això, la funció de promoció turística semble cobrar importància cada

any. 

El moviment si demostre caminant, i les falles si corren, no si baixen, encara que

només si corgue al poble, i el poble ia no apague les llums, i la foguera sigue feta
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apart del poble i no al centro de la festa mateixa... Si si diu que la cullita i tal, i

s’accepte que la promoció en resulte... les falles, al canvi de mil·lenni, són un ritual

(molt  bunic  i  poderós)  piromusical  espectacular  que  si  fa  col·lectivament  pra

demanar una bona temporada. Turística, s’entén: ia que avui ningú menje pa del seu

tros... Parlo de les falles d’enguany, no de les dels setanta ni dels noranta, que la

velocitat del canvi é alta. Però tot i així, é lo mateix: La reunió dels locals en zona

tabú pra educar-si i autodefinir-si en locals. Que é algo que allà dalt està molt clar.

Pero tamé està clar, quan els sents comentar mirant els pobles des del faro, lo que

importe avui...

Això sí: en hipòtesi diguem, què passarie si vinguès la guerra? si no arribessen ni

turistes a mirar, ni la tele a filmar? Si ni siquiera si puguès fer aribar una orquesta

pra’l ball de la nit, ni conseguir begudes fora de la plega col·lectiva? Aguell any, si

correrien les falles? Estic segur que sí; però estic segur que serien menos de la mitat

de la mitat, els que baixarien. I llavontes si demostrarie que les falles si fan pra que

el món existísque, pra que no s’acabe. 

Foto 258:  Congestes  superiors  d’“Antiparkes” al  pic  de  Subenulls.  Abril  de

2002.
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Foto 259: Ressenya de la via “Antiparkes”, Escalades en gel a la Vall de Boí, X.

González i C. López, 2004. La data de la primera ascensió està equivocada. 

Foto  260:  Dos  alzines,  vàries

vegades centenàries, fan ombra al

Refugi  de  Mascarlets,  en  algun

temps guardat, més endavant casi

tancat  per  un  guarda  poc

hospitalari.  A radé,  la  part  més

espectacular  de  la  Paret  de

Catalunya  per  aon  puien  una

dotzena  de  les  millors  escalades

calcàries  del  país  (propietat  avui

de la Fundació Territori i Paisatge

de la  Caixa  de  Catalunya).  Abril

de 2002.
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Foto 261: Castilló de Tor, casi acabat d’arrasar. Van decretar La Ruina de casi

tots els edificis; els dos de la dreta també van acabar a terra. Noteu l’iclésia,

amb un cinturó d’acer pra que no caigue el campanar: avui seguís igual. Hi ha

una foto de l’arxiu del CEC amb aguesta vista: Autor desconegut, “Castilló de

Tor, vista general” (negatiu nº 3478 caixa A; diapositiu nº 948 caixa 19 (5895)),

any desconegut (anterior a 1920), tamé hi surt l’ermita del Remei i un patac de

cases. Mai de 2002.
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Foto  262:  Castilló  de  Tor.  L’operació  d’enderroc  ere  el  primer  pas  d’una

transformació urbanística que inclou el prat de l’esquerra del poble, en total

tres cases i l’iclésia quedaran originals,  i  unes 30 vivendes més entre cases i

apartaments  s’estan fent  avui  en  dia.  El  cartell  que hi  ha diu “Per a  viure

naturalment”, però probablement acaben totes com a segona residència. Mai de

2002. 

Foto  263:  (Núria  Castells)

Fallaires  bloqueats  a  la  plaça

maior de Taüll,  cosa inaudita,  no

travessar  la  plaça  a  màxima

velocitat.  Observeu  els  crits  de

protesta  (mon  germà  a  primer

terme, io amb gorra, Lluís i Moi a

radé). Juliol de 2002.
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Foto 264: Per exemple, rantiners i falles de la joventut al Faro de Taüll, juliol de

1999. 

Foto 265: Rantiners cullits a Conangles.
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Foto 266: El secret de Veri. “El secreto del Pirineo”, diven a la propaganda, una

vegada “Aguas de Bisaurri” ia here passat a mans de la companyia Damm. A

les  botelles  de  Veri,  com  s’aprecie,  hi  é  representat  l’Aneto,  i  efectivament

l’Aneto é ben aprop de la font de Veri,  però amb tota seguritat l’aigua que

embotellen prové del Turbón. El qual no é una montanya tan alta, però tamé té

caràcter. Agost de 2002. 

Foto 267: El secret de Veri 2: ...però per fer la impressió a la lona mida tràiler,

l’Aneto potser no ere prou agreste... la foto és el Montblanc, per la seua vessant

italiana del  Pilier de  l’Aigle;  la  silueta  potser és  una mica similar,  però  els

glaciars no enganyen... i menos, si hu coneixes (nantres hi hérom puiat (Oriol,

mon germà i io) l’agost del 2001, pr’ixo pilar). Va ser Oriol qui me hu va fer
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notar el  primer.  Ansorens,  què  vol  dir  la  propaganda? quin  é  el  secret  del

Pirineu? que s’assemble  als  Alps? podrie  ser...  Però si  busquem l’explicació

racional, io suposo que el publicista que dissenyave la campanya, o bé no se’n

va donar compte (la foto del Montblanc provinive d’arxiu mal identificat, p.ex.)

o bé va pensar que ningú hu notarie.

Foto  268:  Xerallo.  Part  de  les  instal·lacions  de  la  cantera  de  la  fàbrica  de

ciment de Xerallo. 

Cementos Pirineo produïve un ciment de gran qualitat (tots els paletes del país hu

diuen); i la mina no s’agotave, al contrari; i la demanda no va decréixer durant els

anys  setanta,  al  contrari;  encara  creix  avui...  Però  (segons  explicacions  de  R.

Morell) en la carrera per l’oligopoli de grans cimenteres a nivell mundial (Cemex,

Asland  i  poques  més)  compraven  totes  les  cimenteres  petites,  simplement  pra

tancar-les i eliminar-si competència: això va passar amb Xerallo. 
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Foto  269:  Sostenible  és  el

desenvolupament,  quan  això  si

permet? 

Hi here un ciment bo, i no ple de química com el d’avui en dia, produït localment,

que donave treball i estalviave transports... Si fossen fetes amb ciment de Xerallo,

les segones residències serien una mica menos dolentes socialment, una mica menos

impactants ambientalment,  i  ben segur que durarien més anys dempeus...  que el

ciment d’ara, ia si verà!
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Àrreu

Foto 270: Àrreu. 

L’any 2001, en la ruta de treball de Camp, no vai recórrer la Vall d’Àneu cap a

dalt... El 2002 vai conéixer el Reda que hi visqueve i me hi va convidar, a nar a

escriure tancat a Àrreu. Un dels pobles de jipis amb més mito a sobre, al Pirineu

català. Tiniva dos fotos velles per repetir, una del pont romànic (“Pont d’Arreo”,

autor: Morelló; CEC 4776, negatiu 619 caixa A, diapositiu 3304 caixa 67), que allí

é, ningú l’ha tocat, i continue sent l’accès perquè no hi ha carretera; i l’atra del

poble, (“Arreo, carrer”, autor: Morelló; CEC 4789, negatiu 632 caixa A, diapositiu

883 caixa 18). No la vai repetir exactament, aguesta, però les diapositives següents

reflectissen l’estat del carrer (únic) d’Àrreu avui.
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Foto 271: La primera casa que si veu a la foto vella d’Àrreu, amb el vessant del

llosat cap a la fatxada principal. Si veu tamé el com, i, amb parra adossada, la

casa aon visqueve Reda.
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Foto  272:  La  casa  de  l’andorrà,

amb bigues barrant la porta, tamé

en  bon  estat  de  conservació.  A la

foto de Morelló semble que é la que

té dos arcades bessones molt grans,

què  se  n’harà  fet?  Tamé  moltes

cases  han  estat  reformades:

rebossats  de  calç,  canvis  als

balcons...

Foto  273:  L’altra  casa  que  here

estat habitada per hipis, que té un

iogui pintat al menjador, no està tan

ben conservada.
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Foto  274:  Una  bunica  arcada

d’esquistos,  porta  de  casa  o  de

corral  amb  paller?  Al  radere,

l’estructura  del  llosat  de  l’abadia

d’Àrreu.

Foto  275:  L’abadia  d’Àrreu  porte

data  de  1806;  l’iclésia,  de  1708

aprox,  i  les  cases  del  carrer,  totes

entre 1901 i 1910. Què vol dir això?

Té  què  vere  amb  l’allau  mític,  o

amb els tamé potser mítics incendis

d’envídia  entre  veïns?  Tots  si  van

fer les cases vora l’iclésia al mateix

temps,  o  bé  només  les  van  refer

simultàniament? Mi semble, en tot

cas,  que  la  coiuntura  1900-1910

deve  coincidir  amb  la  construcció

d’una serradora que proporcione al

comú  tant  els  materials  com  els

ingressos.
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Foto 276: Teulat d’uralita en una pollera. Una restauració pre-postmoderna (no

hu han fet ni els hipis ni els propietaris amb ànim de conservació) sinó que dóne

fe de la vida tradicional del poble hasta temps molt recents. Diu que Àrreu ha

estat molt pocs anys buit.

Foto 277: “Defénse d’entrer”, diu el cartell a la porta; diu la tradició oral que

aguesta é la “casa del francès”, que la va comprar, li va posar teulat de xapa i

porticons a prova de hipis, punkis i anticuaris, i que va quedar minusvàlid, i no

hi ha tornat mai més. 
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Foto 278: “La casa del drac”, tamé algun dia habitada per hipis, ha perdut una

paret  recentment  i  mostre  l’art  interior.  Semble  pintat  sobre  la  paret  dels

graners de la casa. Al clixé antic é la única casa a sota del camí.

Foto 279: En un atra casa d’Àrreu,

graners de taula ben nous, que casi

no semblen estrenats. Lluny queden

els temps del cultiu de cereal a l’alt

Pirineu; lluny, al segle XX!, pero no

en el temps. A la vora hi here uns

àrguens,  l’aparato  pallarés  de

portar  cargues  d’herba  a  cavall

(molt  diferents  des  salmes  de  la

Ribagorça), tamé sense utilitzar.
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Foto 280: El com diu que va ser fet el 1911. Imagino el picapedrer dedicat a la

faena durant un hivern sancer, pagat per la comunitat, a dispesa rotatòria per

les cases... A la foto vella de Morelló pot ser que estigue en procès, el com, al mig

del carrer?

Foto 281:  Un misteri  per als  nous

habitants  d’Àrreu:  els  forats  al

fondo del com, mi diven que només

els  podeven  explicar  com  a

recullidors del sediment de l’aigua;

així si conserve més neta...  Io crec

que no hi ha dubte: el picapedrer fa

taladros  a  intervals  regulars  i

(aproximadament) igual fondària, i

després  rebaixe  la  roca  entre  ells,

manera  de  no  partir  el  com,  per

error, a mig fer. Después, els forats

que han quedat més fondos queden,

i semblen fets expressament.
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Foto 282: “Únete a la marcha por la

vida  en  el  Pirineo”.  Una  pegatina

mítica, molt mítica... dibuixada antes

dels temps dels ordenadors, amb tota

la  simbologia  hipi  i/o  neorural:  una

parella edènica al centre de l’ull  (la

divinitat?  podrie  ser);  el  bosc  de

cases que ix de les botes que caminen

el país; el sol i la lluna; i sobre l’ull,

els  braços  alçats  delaten  als

revolucionaris. No si trobe re de més

autèntic. Àrreu; de finals dels anys 70

o dels 80.

Acabat a Àrreu el treball de segon curs de DEA, vai baixar a Barcelona a defensar-

lo. El tutor, Dr Jaume Mateu, me l'here qualificat d'Excel·lent. El tribunal de DEA o

de Suficiència Investigadora, que no disposave dels treballs antes del dia concret,

va subratllar-ne l'empirisme no estadístic, i mi va felicitar expressament pel treball

de camp en què mi fonamentava per parlar de diferents montanyes.

El  treball  té  80  pàgines,  i  està  disponible  per  ser  llegit  (això  si  supose)  a  la

biblioteca del Dep. de Geo. Fís. i Anàl. Geo. Reg., UB. El resum que presento a

continuació va ser escrit  i  enviat el  2006, per triplicat certificat i  per e-mail,  a

demanda expressa de la revista Ripacurtia per a publicar-le-hi, pero no ho han fet

encara.
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Setembre de 2002

Resum de: Desenvolupament Rural  Sostenible  i  especificitat  de  la  Muntanya:

alguns exemples locals per a la crítica d’una visió global. Treball de recerca del

segon  curs  del  Programa  de  Diploma  d'Estudis  Avançats  (2000/2002)

Planificació  Territorial  i  Desenvolupament  Regional,  Departament  de

Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional, Universitat de Barcelona. 

En  l’àmbit  dels  discursos  sobre  el  desenvolupament  regional  i  el  rural,  les

comarques i àrees de muntanya d’arreu del món han motivat nombroses recerques,

tendint a separar les zones muntanyoses dels espais rurals, i  per descomptat dels

urbans, per a estudiar-les i dissenyar-hi els projectes de desenvolupament específics.

En el discurs més habitual del desenvolupament, no obstant, sempre hi ha una línia

clara  que  separa  uns  estats,  “desenvolupats”,  d’uns  altres,  el  tercer  món,  “estats

subdesenvolupats”, també anomenats amb la perífrasi eufemística “països en vies de

desenvolupament”. Dins la planificació d’uns i altres, la muntanya rep un tractament

diferenciat, havent-se establert administrativament el mapa de “zones de muntanya”

en gairebé  cada  estat  del  món.  Després  de  cinc  dècades  de  programes  d’ajuts  i

préstecs dels estats rics i de les institucions creades ad hoc (Banc Mundial, Fons

Monetari  Internacional,  i  altres),  condicionats  sempre  a  l’aplicació  dels  “plans

d’ajust estructural” i polítiques que afavoreixen la rendibilitat de les inversions dels

donants,  hauria  d’estar  ja  molt  clar  que  el  “desenvolupament“  no  és  un  procés

controlat i dirigible, i que no ajuda a disminuir la injustícia, ni la fam, ni la guerra,

sinó més aviat al contrari, segons totes les evidències.

Però  fora  del  plantejament  del  desenvolupament  a  l’escala  global,  els  plans  de

desenvolupament  regionals  i  locals  de  les  àrees  rurals  i  de  muntanya,  dins  dels

països  rics,  a  vegades  han  funcionat.  La  nomenclatura  va  adaptant-se  a  les

tendències de la crítica social i acadèmica, tot i que la estructura subjacent sigui molt

similar: del Desenvolupament Rural al D.R. Integrat als setanta i vuitanta, i al D.R.

Sostenible als noranta. El nom no fa la cosa, però ajuda a fer-la acceptar; i en fi, si

aquesta planificació ha funcionat en alguns casos, en els que efectivament ha revertit

els fluxos de despoblament i ha mobilitzat i arrelat el capital local i forani, ha estat

sens  dubte  en  espais  on  els  recursos  potencials  ja  estaven  “madurs”  per  al  seu

aprofitament. Així es mesura l’èxit del desenvolupament perquè, no ho oblidem, és
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l’instrument per a l’expansió global del “pensament únic” capitalista, la ideologia

que defensa la fi de la història i l’extinció de les (altres) ideologies.

Els espais que arreu del món han estat considerats com a medis muntanyosos no són

homogenis ni en les característiques físiques ni en les de la població que els habita,

sobretot en la relació d’aquesta amb les ciutats d’on venen la decisió política i la

inversió  econòmica,  pública  i  privada.  No  obstant,  en  el  marc  de  l’Agenda  21,

proclamada i estesa com a instrument per a l’anàlisi i prognosi de la sostenibilitat

local a partir de la conferència de la ONU sobre canvi climàtic (la Cimera de Rio),

es va aprovar incloure un “capítol 13” sobre “medis de muntanya”. La recerca que

resumeixo  arrenca  d’un  convenciment  sobre  aquest  tema:  si  la  comunitat

internacional va acceptar posar les muntanyes a l’Agenda, en tant que ecosistemes

importants,  al  nivell  doncs  de  l’Antàrtida,  del  mar,  dels  focus  tropicals  de  gran

biodiversitat, això fou en realitat degut a que les muntanyes, a més d’un ecosistema,

són quelcom més. El “col·lectiu d’interessats en la muntanya”, d’aquesta manera,

consolidava la seva posició, i va aconseguir a més la important fita que la ONU

declarés el 2002 Any Internacional de les Muntanyes. Cosa que des del meu punt de

vista  recolza  la  idea  que,  simbòlicament  sobretot,  les  muntanyes  del  món  són

importants en tant que altres coses, no especialment com a ecosistemes.

L’any de les muntanyes va passar sense gaire pena ni glòria, com tants altres. Arreu

es van promocionar esdeveniments científics, taules de debat del desenvolupament,

celebracions lúdiques. Però a cada muntanya del món, el govern que l’administra

adaptà els arguments del capítol 13 als condicionants locals. Per exemple, un dels

punts  clau és  “la  muntanya com a castell  d’aigua”,  doncs a  la  muntanya cau el

seixanta per cent de l’aigua que plou en terra emergida i per tant pot ser potable. La

Generalitat  de  Catalunya  va  ignorar  aquest  punt,  ja  que  ens  trobàvem en  plena

guerra pel Pla Hidrològic Nacional, segurament. La raó no pot saber-se però en les

pàgines web i exposicions que van muntar, no hi figurava l’aigua per a res; en canvi,

un dels punts menors, “espai d’esbarjo i turisme” hi era magnificat fins a l’extrem.

En  la  recerca  vaig  analitzar  altres  idees  i  discursos  generats  entorn  d’aquesta

celebració,  com els debats sobre ètica i  ecologia dels esports de muntanya de la

revista Desnivel.

Les societats  urbanes han creat les imatges de les seues àrees d’influència i  han
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actuat en conseqüència. Aquest és el punt en què es basa la crítica a la visió global, a

partir dels exemples locals que s’exposen en el treball de recerca. Un exemple és

dels Alps, on des de fa dos segles els alpinistes construeixen un paisatge i al mateix

temps  en  formen  part,  quan  són  mirats  (i  fotografiats)  per  turistes  que  no

s’atreveixen  a  sortir  del  reducte  de  baranes  al  capdamunt  dels  telefèrics.  Dels

Pirineus  els  exemples  són  molts,  però  cal  ressaltar-ne  quatre:  Les  antigues

explotacions  mineres,  anteriors  al  segle  XX,  en  què  algú  havia  vist  un  Potosí

pirinenc,  que  van  moure  progressivament  més  runa  i  capitals,  i  que  cada  cop

donaven  menys  contrapartides  a  les  poblacions  locals,  que  des  de  l’arribada  de

l’estat  modern  no  té  paraula  ni  vot  sobre  les  concessions  d’explotació;  les

explotacions forestals, que a la vessant nord van començar amb la recerca de grans

avets  monumentals,  pals  majors  per  a  la  marina  militar,  cosa  que  Espanya  no

necessità fer perquè la seva Armada Invencible els extreia amb molta més facilitat

d’Amèrica, però que amb la construcció de l’eixample de Barcelona i d’altres ciutats

catalanes  s’accelerà  de  forma  increïble,  i  oblidada,  i  només  n’ha  quedat  una

mitificada imatge de raiers, i encara en només quatre valls, quan en totes n’hi hagué

(la  imatge  ha  permanescut  en  aquells  llocs  on  casualment  fou  fotografiada,

probablement);  les  visions  de  futurs  prometedors  que  en  l’Hulla  Blanca  (la

hidroelectricitat)  es  fundaren,  i  com,  poc  a  poc,  s’anà  veient  que,  tret  del

desenclavament de les valls a les comunicacions modernes i de l’accés a llocs d’alta

muntanya que quedaven a disposició del gran públic (el qual aconsegueix ignorar el

formigó massiu i les cubetes lacustres mig buides per a veure bells panorames); i

finalment, els idèntics futurs prometedors que s’han fundat en l’Or Blanc (la neu),

on  la  part  de  negoci  permanent,  l’esquí  amb  suport  mecànic  a  l’ascens,  té  un

rendiment  econòmic  molt  petit  (al  contrari  del  rendiment  de  les  centrals

hidroelèctriques un cop acabades i buides de personal com ara són), i  la part de

negoci  temporal,  la  construcció  de  segones  residències,  ha  tornat  a  drenar  el

rendiment, aquest sí, elevat, cap a fora de les valls pirinenques. En gairebé cada una

de les oportunitats s’ha discursejat per a parlar de “motor econòmic”, dinamitzadors

o  catalitzadors.  Tots  aquestos  exemples  de  perversions  de  discurs  del

desenvolupament,  procedents  d’èpoques  en  què  se  l’anomenava  progrés,  essor i

altres  coses,  foren  extrets  de  reeixides  monografies  regionals  de  la  geografia

francesa dels dos primers terços del segle XX.
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Altres exemples van ser aportats a partir de treball de camp propi, als Andes i a

l'Himalaia. En el cas del Perú, hi ha una regió que primer fou reformada agràriament

en base a haciendas de propietat estrangera, i després explotada fins a l’extrem per

la mineria, cada cop més intensa i contaminant, i de propietat igualment cada cop

més  estrangera,  sense  que  dues  dècades  de  nacionalització  haguessin  fet  res  pel

poble  de  Pasco.  Quan  al  1999  es  demanava  actuar  en  desenvolupament  de

l’ecoturisme, per a donar una oportunitat de diversificació als  campesinos, queda

clar que s’ha claudicat: els recursos, només en mineria, haurien de ser suficients per

a tota la població si no haguessin de ser tan lucratius per a inversors canadencs que

ni coneixen el lloc. Només en ramaderia, la valorització de la llana d’alpaca i de la

maca, una mena de ginseng andí, hauria de ser suficient també, però en el primer cas

és la pèssima herència colonial la que pesa, i en el segon és la indústria japonesa qui

s’emporta  el  benefici.  Per  això,  ara  l’administració  diu  “desarrollemos  el

Ecoturismo”, i amb la millor intenció potser, torna a estar al servei de l’explotació

alienant de recursos.

Al Nepal vam fer l’escalada d’un coll inexplorat que podia ser accés al Tibet, però

que  sobretot  era  una  ruta  nova  d’alpinisme,  activitat  que  vam fer  sense  permís

oficial,  però  paradoxalment,  amb tot  el  permís  dels  habitants  de  la  vall,  que no

s’ofenen  per  què  un  estranger  trepitgi  la  terra  dels  déus  i  hi  afegeixi  una  línia

invisible: saben que, dels permisos que el seu govern cobra, no en veuen mai res;

que de les expedicions pesades, amb columnes de vuitanta i més portejadors, en

veuen molt  poc,  i  que dels alpinistes  lleugers com a nosaltres  en trauen tot:  els

hostatgen i alimenten, hi poden parlar, etc. Per això argumento en el treball a favor

de l’abolició dels permisos per a escalar per sota dels 7.000m, cosa que el govern

segur que no veu bé, però que els locals, si fossin preguntats, aprovarien. 

Aquestos exemples van permetre esbossar la conclusió, pel contrast acusat entre el

discurs i les seues aplicacions formals i alternatives. I porto a falsació les següents

interpretacions: 

Els desenvolupadors parteixen del paisatge per fer-ne un mercadal, que anomenarem

paisatge  amb  cautela,  i  és  el  paisatge  del  desenvolupament,  on  els  recursos

econòmics  són  els  valors  a  apreciar.  Un  lloc  desenvolupat  és  aquell  on  el  mite

econòmic de la riquesa sostenible ha estat instaurat per institucions, que utilitzen tot
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tipus d’arguments econòmics, ecològics, històrics, estètics, conservacionistes, etc.,

per a formalitzar in visu la idea d’un gran progrés harmonitzat amb el medi, que

passa  per  acatar  institucions  i  lleis  forànies.  I  formalitzen  el  mite,  in  situ,  amb

urbanització, en sentit ampli, des de posar senyalització als camins fins a construir

autopistes.  La  ciutat  és  amb  feines  un  paisatge  però  clarament  un  mercadal;  la

muntanya és un paisatge clar, i urbanitzant-lo, queda preparat per a fer-hi la lectura i

activitat  d’un  mercadal.  L’expressió  consegüent  diferirà  d’aquell  “quin  bell

paisatge”. L’epítet tindrà relació més aviat amb l’economia.

Al final, enmig de les altres raons que uns i altres defensaven per a fer importants les

muntanyes,  la  base  resulta  ser  el  profit  econòmic.  Tampoc  és  cap  novetat.  La

mediança dels desenvolupadors es superposa a totes les altres, i està feta amb els

elements  possibles  i  pensables  en  cada  lloc,  però  sempre  hi  exigeix  els  valors

econòmics,  amb  la  qual  cosa  el  desenvolupament  sostenible  de  les  àrees  de

muntanya esdevé la segona trajecció de valors en aquestos medis. Les muntanyes

dels  montanyeros,  dels  muntanyencs,  dels  agents  locals,  dels  aventuristes,  dels

nacionalistes, les de les religions, inclosa tota relíquia de paganisme ancestral que

pugui institucionalitzar-se, i encara les muntanyes dels que les han espoliades dels

seus  recursos  de  la  forma  més  bruta  (quan  es  fan  museus  de  l’arranjament

hidroelèctric), totes les absorbeix la mediança nova, per ser arrossegades finalment a

un  escenari,  les  Muntanyes  del  Món  Desenvolupades  Sosteniblement,  on  el

pensament únic que ha acceptat incloure-les al consens les afilerarà per al major

profit econòmic d’uns quants, en el mercadal global. Ara bé, no sabem què passarà

amb això que en sorgirà, serà un paisatge, o serà substancialment diferent? És difícil

imaginar  una  muntanya  i  alta  muntanya  absolutament  urbanitzada  i

institucionalitzada, o “andorranitzada” com es podria veure també, però almenys puc

dipositar la meva esperança en les seves paraules: han dit garantir la sostenibilitat de

l’ecosistema amb l’home inclòs. Sé perfectament que de moment són paraules de

què el poder es riu, però poden tenir conseqüències reals, i tornar-se en contra dels

qui les van acceptar com a mal menor. I pot ser que el poder hagi de claudicar i

reconèixer, almenys, que qualsevol mediança estètica del paisatge era més agradable

als sentits;  i  que la seva és pura doctrina del progrés i  el  consum, per molt  que

diguin.
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Segona campanya de camp pirinenc:

Pel Camí de Sant Jaume, un mes de Les Bordes a Jaca i León.

Així donques, el 2002 no vai fer campanya de camp pirinaic a l’istiu, perquè estava

acabant el treball de segon curs de DEA. Llavontes va ser quan mi vai comprar un

billet d’avión a les antípodes; i mentrestant, encara que ia fos entrada la tardor, vai

fer  la  motxilla,  amb fitxes  de  fotos  velles  per  repetir,  pra  navegar  una mica el

Pirineu aragonès. 

Pero a l’hora de marxar ia hu tiniva decidit, que buscaria camins al meu aire, a

vista  de  moixó  sobre el  mapa,  pra  arribar  hasta  Jaca,  i  allà  entroncar  amb el

Camino  de  Santiago.  Així  que  allà  a  Jaca  si  van  quedar  els  paquets  de  fitxes

dipositats, i vai seguir algo més lleuger.

No sabeva si tindria temps d’arribar a Santiago o no, tinint un dia concret pra volar

des de Barcelona; lo que sentiva ere que portava massa temps sentat a la cadira,

necessitava caminar i vere montanya. 

17 d’Octubre de 2002

Foto 283: Les Bordes. Khumbu, el company de viatge, amb pelatge d’istiu, el

totxo retxo i la motxila amb tot.
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Foto 284: Viuet. Repetició del clixé de Lluís Marià Vidal, “Viuet-Llesp” (1892,

CEC nº 26.055, negatiu 220 col. 18x24), i, modificant el punt de vista, del de

Max Daumas, “Vihuet (Llesp – 1958)” (publicada a Daumas 1974, foto 33) qui

afechís:  “Hameau (llogaret)  abrigat  en  solana  darrera  una  làmina  de

Muschelkalk dressada en vertical enmig de les argiles del Keuper.”
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Foto 285: Bolos ensilats a Bonansa. “Una posta d’ous de dinosàurio”.

Refugio  de  Bonansa.  Com a  primera  etapa  de  una  supercaminada  cap  a  l’Oest

(potser hasta Fisterra?), el refu de Bonansa no està mal. Estave escampat però sense

llenya, però me les hai apanyat pra fer foc i aixugar rames de fora.

Ahir mil hores fent i refent la motxilla, tant, que no vai empalmar perquè clareie més

enllà de les set. Bueno: al menos tinc la referència pra demà al matí, la senyal de GR

que marque la baixada cap al pont d’Alins. I la son assegurada pra n’avui. Passe que

bé, te’n recordes, “colo encabat de l’avaluació del DEA”... Han passat... Vint dies.

Pues vaia dies plens de coses...

Antes d’obrir el mapa pra sabre aon caminaré demà, antes d’emparrar-mi a saco amb

les meues elucubracions sentimentals o socials o perceptuals o cualesquiera otras

que se presentaren, lo primer que mi cal é definir de què va això. Pues només porto

una llibreta (com de costum, no?). Altres “científics” portaran la de les fitxes de

fotos, la de transectes, i la d’observacions, apart del diari íntim. La primera cosa que

hai vist, característica fonamental, é que a la pauta aguesta de ralles, si escric una a

una, mi cabran milers de paraules.

Bueno, mils é dir poc. Bueno, si verà, tot cas una llibreta é pra un viatge i si no

s’acabe, mala sort, o mala feina. 

La segona característica é que no se hi poden arrancar fulles (é cusida). Rollo alea

iacta est. Sin prisioneros, si se me’n va a la intimitat pot tornar a científic, pero lo
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escrit quedarà. 

Això vol dir que m’estic preparant mentalment pra confessar força coses aquí. O

què? 

Claro que tamé é important, no només fitxar el transecte (ia que ista vegada no porto

GPS), sinó sobretot fitxar les fotos. Això si pot fer pr les nits només, que si obro la

llibreta de dia, no respondo. Lo d’ascriure, ia enganxe. La falta de companyia, ara

que la perspectiva é de dies i dies sol, resulte evident.

Vale, ok, redecidit, tot junt, que si tinc dos llibretes una serà de curro i l’atra no, i dos

faenes al dia són massa faena! El sistema serà: les fotos només a les pàgines dretes.

El transecte del dia, poc antes o després, titulat, i ia bastarà. 

Dos cares de full, només pra decidir com comenso. Chavicho, estàs ben desmarxat,

no sé cap quin aguerridisme li podràs trajectar a n’isto diari...

Avui, des de les Bordes, que me hi ha portat ma mare después de dinar, hai arribat al

refu a les vuit menos deu, encara de dia, en dos hores i pico. A Bonansa hi ha senyals

de GR que porten per pedregals voreant el barranc, però no me n’hai fiat, i hai xupat

puro asfalto hasta el Alto, amb el gos lligat, que si patís menos. Estic sol al refu. Per

la carretera m’ha vist tothom del país, saludos... Un supertràiler pr’ista carretera:

Chuanderbera de Suïls en persona, qui sinó... No crec que digú m’haigue reconegut. 

L’itinerari pra’ls dies que venen pot ser pel GR 15 que resulte que tire pr’aon io nava

a  passar:  Abella,  San  Feliu,  Gabàs,  Seira,  Barbaruens,  Armeña,  Ibón  de  Plan,

Saravillo,  La  Fortunada,  Tella,  Escuaín,  Bestué,  Puente  de  San  Urbez,  Sercué  i

Nerín. Avui no hai pensat a contar els metros: figurem 600m de puiada.
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18 d’Octubre de 2002

Foto 286: Panoràmica tardorenca des del bosc de Pegà 1.

Foto 287: Panoràmica tardorenca des del bosc de Pegà 2.
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Foto 288: El bosc obac de Pegà des d’Alins d’Isàbena.

Foto 289: Panoràmica d’Alins des de la collada del camí 1.
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Foto 290: Panoràmica d’Alins des de la collada del camí 2.

Foto 291: Casa Español d’Alins, emmurallada i separada del nucli del poble.
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Foto 292: A l’escut d’armes de la porta (quarter inferior esquerre) se hi pot

endivinar una forma que pot ser de pi, o de campana, o bé de bolet punxegut,

que podrie representar un Psilocybe semilanceata.

Foto 293: Camí a la tardor, i Khumbu. Puesto dit Vaticasa.
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Foto  294:  Borda  d’Anys.  Hi  here  dos  motodalles  rovellades,  l’una  bastant

antígua. 

Foto 295: Trobat a la borda d’Anys. Deu ser una peca de motodalla, pero tamé

semble la mà de morter d’una bruixa.
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Foto  296:  Un abre  que  encara  no

hera  vist  mai  viu:  una  serbera

(Sorbus  domestica),  cargada  de

fruits madurs. Espés de Baix.

Foto 297: Espés de Dalt, vista parcial.
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Foto  298:  Tardor  generosa,  bona  pra’ls  caminants  recol·lectors...  (no

precisament per istos bolets! Pero per d'altres...).

Foto 299: San Feliu de Veri, i la Serra de Chía (2517m) a l’horitzó llunyà.
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Foto 300: Vista parcial de Gabàs i els seus prats. La Serra de Chía (2517m) a

l’esquerra, i el massís de Grist-Llardana (Posets; 3369m).

Foto 301: Terme de Gabàs. Centrada a l’horitzó, montanya des Cases (2576m),

entre la montanya de Lespaüs i la de Castanesa.
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Foto 302: Vista al Nord des d’aprop de Gabàs. Chía a l’altiplà al peu de la

Serra, amb la seua carretera. Al fondo Posets.

Avui hai caminat de nou a sis, nou hores, tot pel GR15 salvo petits desvios, i de

Gabás al Run enlloc de a Seira. Puiats 800m, baixats 1300m. Del Refu, tornar casi

hasta el Alto, baixar al pont de la carretera sobre l’Isàbena, Alins, Abella, San Feliu,

Veri, Sant Martí, Gabàs, i el Run. Paseo molt majo. El Molí d’Espés... I els abuelos

d’Espés tan simpàtics... I el fart de serbes just antes que m’hai fet...

Camins d’ovelles i pistes de bosc i camins amples de bast clevadets, de lujo a ratos

pero a ratos trossets cabrons de camí desenrrollat. Hasta ciclable, penso que é isto

camí. 

Ignacio  Pellicer,  el  parapentista  “proscrito”  del  valle  de  Benasque,  restaurave  la

iclésia de Gabàs, i mi va fer desviar de Seira, perquè al Run mi va acullir a casa

seua; dutxa, cuina, calma; bueno, a canvi d’estar ell txarrant de les 9 a les 12:30

sense parar un segon. I bueno, l’endemà son, i a les deu començo a caminar.
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19 d’Octubre de 2002

Foto 303: Extraordinària ermita de (marededéu de) Gràcia a El Run, i el seu

plafó informatiu, edificador de les mirades in situ.

Foto 304: Panoràmica des de la Rebollosa 1 (NNE): Chía al seu altiplà, al fondo

pics de la divisòria d’aigües. 
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Foto 305: Panoràmica des de la Rebollosa 2 (ENE): Al fondo de la vall, centrat,

Castejón de Sòs, a la dreta El Run. Sobre Castejón, Liri, Arasan i Urmella; al

centre de l’horitzò la  Tuca de Gallinero (2732m). Repetició del clixé de Juli

Soler (c1900, CEC nº 727, negatiu 713 caixa D), fet des de la Encontrada, en el

que no hi ha casi barreres arbrades. 
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Foto 306: Panoràmica des de la Rebollosa 3 (ESE): El Run i els seus magnífics

trossos.  A l’altiplà soleiat,  (Renanué i  San Martín de Veri)  el  Coll  de Fades

(1470m). Repetició inexacta del clixé de Juli Soler (c1900, CEC nº 808, negatiu

794 caixa D). Se hi reconeix el tros gran amb la mateixa forma.
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Foto 307: Del collet entre l’ermita de la Birxen de la Piedad i la de San Pedro,

San Pere de Tabernes a baix, i el massís de Cotiella (2912m). 

Foto 308: En un paisatge més propi d’atres latituds, el gos si more de calor.

Senyals de GR15.
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Foto  309:  La  porta  oriental  de

Barbaruens. 
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Foto 310: San Pere de Tabernes als prats del fondo de vall, i el Bassiero (2116m)

o Baziero al fondo. Intent errat de repetició del clixé de Juli Soler (c1900, CEC

nº 813, negatiu 799 caixa D). 

A baix al santuari mi vai perdre de repetir foto perquè el topònim principal a la fitxa

ere Barbaruens i no vai parar hasta ser massa amont. 
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Foto 311: Vista de Barbaruens i el terme des de l’Oest. La Serra de Chía al

fondo. 

Foto 312: La lluna surt, pra’l plaer dels fotógrafos, sobre el Refugio Libre de

Armeña (1950m).

El Run, per  l’ermita  fotografiada que semble una estupa,  i  per un puiador  de la

muerte cap a l’ermita de la Encontrada, pero no hi hai arribat. Hai vist padrins fent

llenya, digú de jove els ajudave. Después camí, i molt desnivell guanyat i perdut;

passant  per  San  Pere  de  Tabernes,  i  per  l’impressionant  Aigüeta,  puiador  hasta

Barbaruens. Dinar. Después hai deixat el GR15, que al matí tampoc hi nava, sinó per

PH nosequin, i per la pista que va cap a Plan; antes de les bordes de Bilsé, tiraderes
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de la fusta a lo bèstia amont, i ben perdut en fin. Pero trobat hai un peu de rata del

comestible que potser pesave dos quilos. Mai vist. Al refu d’Armeña me n’hai fet

unes  sopes,  dic  io  que  serà  comestible  perquè  n’hi  hai  ficat  casi  la  mitat,  i  de

moment respiro. Aquí hi ha uns francesos que si retiren a la golfa a tindre silenci, i

io,  amb quatre  maños,  mi  quedo al  altillo  que fa  balcó  sobre  el  foc,  a  fumar  i

enraonar un rato. Total que hai fet 1285m puiant i 305 baixant, en nou hores, al

menos una parat. 

20 d’Octubre de 2002

Foto 313: Llímpia albada del Refugio de Armeña.
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Foto 314: Pic de Cotiella a l’esquerra, des d’Armeña. 

Foto  315:  Vista  des  de  la  Colladeta  de  l’Ibón  (2345m)  (coll  de  Plan  a

Barbaruens), cap a l’Oest. 
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Foto 316: Plegaments calcaris de Cotiella sobre la Bassa de la Mora o Ibón de

Plan, d’aigües turquesa. Repetició del clixé de Juli Soler (c1900, CEC nº 422,

negatiu 409 caixa D).

Foto 317: Vora el Refugio libre de Lavasar (1900m) hi here lo menos deu cotxes.
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Al fondo la Punta Suelza (2972m).

Foto 318: Alta montanya del massís de Cotiella.

Foto  319:  Panoràmica  de  Saravillo  des  del  Pla  de  San  Miguel  1  (1400m).

Congost del Cinqueta al radé. 
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Foto 320: Panoràmica de Saravillo des del Pla de San Miguel 2. Morbisón Gran

(2593m) al fondo.

Foto 321: Badaín entre els abres i els prats. 
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Foto 322: Lafortunada des de la tubería de presió a 920m.

Des d’Armeña, canals i tarteres amont hasta la colladeta de l’Ibón, tornant a seguir

el GR15, i después a l’Ibón mateix, si fos istiu quin bon bany; i planeant, pel bosc,

cap  al  Refugio  de  Lavasar  (lliure,  hi  arribe  pista).  Encabat  superbaixada  hasta

Saravillo. Khumbu s’ha fet esperar una hora de relotge, i mentres testava la meua

paciència, hai trobat un mocador ple de camagrocs com els que triave aguella abuela

de San Feliu sentada al terra, tan maja. A l’albergue de Saravillo no m’han sapigut

dir si coneixeven els camagrocs, pero m’han repetit lo mateix que a Armeña, “¡mira

que cada año se muere alguno!”. Hai dinat allà, menú simple (cutre no, perquè ere

barato). I encabat puiar al coll vora el Pico de San Chuan, i allà al sols del panar hi

ha un camp de fútbol, sorpresa. I la baixada cap a Badaín, més o menos correcte. El

tendó d’Aquiles esquerre martiritze. Lo demés de puta mare. A Badaín, la ermita –de

Sant Benet!– l’han venut al desarrollo rural, i ara é un albergue que està tancat i cal

trucar per telèfono amb antel·lació... o sigue, hospitalitat al passo, no. Pero hai trobat

passo al cubertet del costat. L’abuelo que hai vist ha repetit lo de l’alguno que se

muere;  pero igual  hai  fet  les  sopes  de pa més bones que hai  fet  mai,  amb ixos

camagrocs. Que conste per si no mi desperto, vaia. N’hai deixat mostra.

Total 660m puiats, i 1750m baixats, i vuit hores.

21 d’Octubre de 2002
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Foto  323:  Badaín.  Santuari-

Hospital,  ara  Ermita-Albergue,  i

només obert  sota reserva de grup.

La  part  lliure  pra  fer  bibac  é  el

cubert de la dreta. 

Foto 324: Lafortunada i les tuberies

de l’Acequia  del  Cinca (que ve de

Bielsa). 
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Foto 325: Diversitat al bosc de Lustarre (Sarvisé).

De Badaín surto a les deu i mitja amb el país banyat de la nit. Baixat al riu, i hatsta

Escalona pel sendero balisat (pista) que va a l’atra ribera de la carretera. Allà m’hai

començat a mullar. Hai fet compres a Escalona, i al porxet hai esperat que acabés de

ploure hasta la una,  potser.  Llavontes,  a peu per la carrretera de Fanlo,  pero hai

trobat un cubertet i me hi hai ficat, i surtiva a posar el dit, i m’ha parat un forestal

voluntariós, encara que quan ha vist la motxillota i el gos que m’hera olbidat de

mentar, casi no mi puie. Pero en fin, estave ben content d’explicar-mi la vida. Tot el

cañón  del  Río  Bellos,  llarg  com pra  acabar  moll  de  mort,  hasta  la  caseta  dels

forestals al puente de San Urbez, amb cotxe. Diu que té vaques, i que coneix casa

meua, i que quan ere chove va construir la pista de Fonchanina a Castanesa, i moltes

més pr’ixo terme i pel de Montanui. I diu tamé que el kaiak el tenen prohibit del tot,

al Bellos, que ia sap prou que é un mito de l’asunto, pero els é igual. Multa que te

crío. 

I per carretera hasta Fanlo, tot el rato sota l’aigua; i cafè amb llet en un txiringuito

ambientat  nepalí;  i  carretera  avall  a  muerte,  sense  buscar  alternatives  perquè les

botes estan al punt de travessar. Just antes de Sarvisé, fai dit, i a la primera mi paren

uns francesos en Mercedes que pensen que sóc el pastor. Mi deixen a Broto, i no hay

habitaciones, aixit que interpel·lo uns malagueños que miren el riu, i m’atansen al

refu aon s’estan, a Torla, set euros. Secat general de la motxilla, sobretot dels tres-
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cents paperets de fumar, tots estesos sobre el matalàs... I enraonant hasta la una amb

uns atres, que eren madrilenyos, i ben fumat. Vaia montanyero...

Que  ha  fet  935m de  puiada,  615m de  baixada,  nou  hores  o  qui  sap  en  realitat

quantes. Els traiectes a dit, amb el gos moll, tenen més mèrit que el caminar.

22 d’Octubre de 2002

Escartín. Escartín? Sí, sí, no estave a la ruta prevista perquè hai baixat hasta Broto

caminant un caminet molt majo, m’hai curat el peus llagats a la farmàcia, i hai pres

el camí cap a Otal i llavontes per la cresta, etcétera, però ah! 

Al Pelopín (2008m, Pepolín segons els mapes ICC) hai pillat la cresta cap al sur,

enganyat  pel  relleu,  enlloc  de  girar  a  l’oest  i  baixar  a  Otal;  la  turbera  brutal,

febrerívola, i la boira, m’han girat el cap, i cresta sur cresta sur hasta que la brúixola

dive que navegava al SE i ia no podeve ser, i ia hai deixat de confiar-hi. Llavontes hi

here una cresta lateral al Sur i hai entrellucat un poble, i potser ere Ainielle, pero no. 

Vaia dia avui. Serà la penitència pels autoestops d’ahir? Bueno, eren les sis de la

tarde, i no ere qüestió d’arribar de nit a la civilització habitada. Escartín. I no hi ha

fotos  encara,  avui,  massa  aigua.  El  poble  impresionant,  i  inhabitable  més  que

deshabitat, a hores d’ara. La nota clavada a la porta de l’iclésia dive que el primer

dumenge de Juliol, aplec a Escartín. Pr’això hai sapigut a quin collons de poble era,

que sinó... 

Bueno, avui donques suspenso en fredor de nervis a la carena, i ergo suspenso en

orientació per molta turbera que hi fos.

Els francesos diven, esmurzant, “Dans le fortuite se revèle l’existence”. Ahí está.

I puiant 1005m, baixant 670m, sis hores pero vaia lluita sense parades ni beure...
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23 d’Octubre de 2002

Foto 326: Escartín (1320m), deshabitat.

Foto 327: Escartín. “Herrería”.
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Foto 328: Refugi lliure habitable a Escartín.

Foto 329: Escartín, i a la rourera del fondo dret, Basarán (1320m), deshabitat.
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Foto 330: Casi no si divise, centrat a la foto, Ainielle (1350m), deshabitat, el

poble de La lluvia amarilla de Llamazares.

Foto 331: La Peña Oroel (1770m), fita de Jaca, que quede al Nord (dreta).

Pues ixo dia vai dormir molt bé a Escartín, va ploure a raig tota la nit pero si va

llevar despejat, el dia; pero io no li vai fer cas. Surtiva del poble a les deu, vaia

horaris. Pero vai fer la inspecció, i vaia flipe el poble. Algunes fotos vai fer mal que

bé;  la  Herreria,  digna  d’Esautomàtix,  el  farré  del  llogaret  dels  gals...  i  etcétera.

Patrimoni  que  cau,  pedres  molt  bones  que  si  desordenen,  chumeneies  amb  els

hiverns contats. Allà arribe una pista i hi here rastre de tractor; en bones condicions

deu ser factible amb cequinze. La fusta, pr’allà: n’han sacat moltíssima, fa anys i
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encara ara. La pista té una barrera, a baix de tot, i no é lliure, pero tampoc té candau.

Ixo dia, aprovat en suerte. Después de seguir milles i milles la pista forestal per sota

de Ainielle el mític i Basarán el gemelo d’Escartín, i pel puente de la Molina vai fer

cap a Olivan, surtida del valle de Tena, i com que un ciclista m’here dit l’atajo no hi

vaic entrar. I nant per sota, un padrí jubilat guardave vaques (i no hu here fet hasta

jubilar-si) amb la conversa dispuesta. I mi va dir que si voleva arribar a Jaca, enlloc

de nar a la general a fer autoestop, lo que hera de fer ere camelar-mi als de la fusta.

Efectivament dos camions cargaven de la pila supergigante (surtida del bosc d’aon

viniva); un d’ells si va enrollar, i mi va deixar embutir al puesto de copiloto, gos i

motxilla incluïda, hasta Jaca. I aixit va ser com mi vai saltar alehop la terrífica etapa

de trenta kilòmetros de Sabiñánigo a Jaca prevista per la carretera xica, no per la

general, pero vaia. 

Van ser 275m puiats i 795m baixats, cinc hores, i au. Menos mal.

24 i 25 d’octubre de 2002

Jaca-Jaca-Jaca. Pues en dos dies a Jaca hai acabat apanyant potser del tot el tema de

l’ajut de viatge; vai estar per l’internet, i lo de Nova Zelanda potser si solucione ista

semana. Tinc billet igualment. Total que vai rentar roba, no vai estirar, no mi vai

acabar de curar el peu pas, ixo aquiles, i a ca de Maria com a casa, amb el Marcos

que é el gallego presente, i el Guille que é el saliente, i el Sergio, Arancha, i els

gossos. I Federico campeon de savis. I algun ataque a pasteleries i ixes coses de

pateantes. Una bolsa estanca vauDe, i un paraigües de pastor, que hai pagat molt

més caro que a la gasolinera des Moles. No vai abandonar el fogó de gas, pero sí els

kets de marxa karhu tan vells que si van caure dels peus. I ia està; bona vida, pr’allí,

menos mal que tots colaven de finde i no mi va tocar cap farra gorda. Hai vist dos

películes,  Piedras;  i  El  señor  de  los  Anillos la  primera  part,  en  dos  sessions

solitàries, pra tindre el referent primer de Nova Zelandia. I ia el tinc i no puc dir que

no el tinga. 

Això ere l’últim dia,  i  vai acabar a les tantes indicibles de la nit  o sigue que el

dissapte al matí ves a comprar pa, cosetes com te i tal, calçar-mi, etc. Casibé mi

quedo a dinar a Jaca. Khumbu no va captar molt bé de què anave ixa parada tan
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llarga,  pero ha menjat de puta mare. Un pastor de gentes de caligrafia elegant a

l’iclésia de Santiago de Jaca m’ha fet l’acreditació pra podre usar els hospitals del

Camino. 

26 d’Octubre de 2002

Vaia, pues eren les dos de passo que arrancava, i lo primer va ser trobar per la ruta a

Raquel i el Vicenç que tornaven d’Astúries i mi van conéixer; vam compartir ànimos

i traguet de la bota. El goretex ultrallarg que portava els el vai col·locar de tornada

perquè estava molt confiat i amb el paraigües ia faré. Al cap d’un rato ia passaven

nuvolets. 

Seguisso portant  vint  kilos  ben probablement,  i  vàrios  de menjar,  i  crec que no

caldrà pas pr’isto camí tan trillat cap a Santiago. Pero vai fer en cinc hores, contant

paradetes, 25 kaemes. Si lo foto deu hores un dia en faré 50... Això é un bon dato,

pero pra’ls tendons é el pànic. 

Bueno, a les vuit que si feve de nit,  entrava a Arrés. A l’albergue, bueno: xaval,

bienvenidos a El Camino, això funcione així: tots som peregrins i si tracte d’arribar a

Compostela, i com que compartim ruta, som iguals, som potencials amics i no pas

potencials  competidors  com en les  coneixences  del  món ordinari.  Luís  i  Luís,  i

Reyes la hospitalària hospitalera, enraonant, hasta que a les tres van ser les dos per

convenció europea, profunditzant sense parar, en l’ego, en les relacions, etc etc etc.

Io pensava “aviat a txaure” entrant al poble, pero al plegar el sopar, un dels catalans

ha disparat sense avisar, “¿Qué pensáis del alma?”. 

Bienvenido peregrino. En marxar de Arrés hai invertit una hora llarga, retingut pels

ulls  atents  de Reyes.  Que mi  va deixar  fumar  a  la  cuina,  i  a  Khumbu txaure a

l’escala. I digú ha demanat re més. Adéu.

Ixo dia hai fet 105m de puiada i 230 de baixada i ia no cal apuntar els desnivells

perquè aviat surtiré del tot del Pirineu, i lo que contarà seran els 25km.
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27 d’Octubre de 2002

Pus ala, als camins a muerte, ruta jacobea enllà, i com que ere dumenge i eren les

deu ben passades, venga adelantar a peregrinos de un sol dia que fan el camino en

vàrios anys, i peregrinos de finde, i peregrinos de dumenge a dumenge, cosa que

amb la txarrera que porte tothom é un procès llarg. Hai atrapat als que viniven de

Arrés, arribant a Ruesta, i la vibració de la cuinera m’ha inspirat a parar. I menos

mal, perquè a Undués faltaven onze kilòmetros que haguessen fet casi 40 pra’l segon

dia después de la parada de Jaca. I no é això.

Total que han sigut 28km en set hores, molts ratos conversant. Hai contat moltes

coses  de  io,  ia  passe.  Pero  mi  sento  prou  bé,  encà  que  ara,  caient  la  tarde  a

l’albergue,  hai  preferit  la  terrassa privada pra escriure,  que ia  hai  estirat  amb la

penya,  i  ia  soparem  encabat  plegats  les  tavelles  promeses  i  la  cuixa  de  pavo

estofada... I la conversa ha girat als pobles com isto, cedits a sindicats, als pobles

ocupats, ah, etcétera. Ara m’ocuparé una mica dels missatges pel mòbil, i aviat a

sopar i a sobar. Demà tempranet arranquem i a vere si en 43 kas o por ahí arribo a

Izco que el refu é lliure. Ah. Verem les guies. Farem un canutet, ara que encara en

tinc...

Foto  332:  Ruesta.  Poble  desallotjat  per la  construcció  de  l’embassament  de

Yesa, ara cedit pra rehabilitació (rehabitació) a la confederació sindical CNT. 
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28 d’Octubre de 2002

Coranta-tres kas i  tres-cents metros,  afirmen les guies;  pra io  potser  coranta-dos

perquè hai nat per la variant de Rocaforte enlloc de per la Foz de Lumbier que si veu

que ere molt més guapo. Pues io pensava que per Rocaforte encertava la bona. 

Llevat a les set, surtit a les vuit, pillat el Bernard a les nou, Undués a les deu trenta.

Parada; i a misdia a Navarra, per Sangüesa. I a les cinc i quart a l’iclésia de Izco. De

albergue lliure, re: al contrari, é municipal i cobren cinc chapes. Mi sap més greu

que hi estic ben sol. I sense Khumbu, perquè no m’atrevisso a entra’l hasta la nit

fosca, que si mi veuen... Avui pistapistapist, se m’han sancochat els peus a muerte!

Pero ia veus que se’n poden fer coranta, i més kilòmetros i tot. Demà, a Puente la

Reina són trenta-nou kaemes... a vere, tot quant. Khumbu-hó està petat. Li farem un

bon plat...

I la parada de dinar tamé ha sigut sonada, amb tomates amanides d’ixes que saben

mejor...  No sé cap si  haria  de fer  presuposicions amb l’etapa d’avui.  Aspero no

havre-mi passat. Aspero que demà en faré coranta i no petarà re. Aleshores podria

dir, calculat, el quatre de Novembre estaré a Atapuerca i l’ondemà a Burgos...

De fotos, poques n’hai fet.

Foto  333:  Marxant  de  Ruesta,  les

torres bessones lluïnt al sol ixent.
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Foto 334: Part mitjana de l’embassament de Yesa, mig buit, i al radé la Sierra

de Leyre (1200m).

Foto 335: Undués de Lerda, vall d’Onsella, Navarra aragonesa.
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Foto 336: Calçada romana sota el camí de Santiago a Undués.

Foto 337: La muga de Navarra entre Undués i Sangüesa.

333



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. Annex principal

Foto 338: Izco: una casa qualsevol semble un monument. Casi totes estan ara

amb la pedra vista, pero deven estar totes rebossades fa cinquanta anys.

Foto  339:  Col·lecció  d’arreus  i  cultivadors  a  Izco.  Encara  clarament

prepirinaic. Al fondo, Peña de Izaga (1353m).

29 d’Octubre de 2002

Izco– Puente la Reina.
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Foto  340:  Una  bassa.  Quan  els  tereno  s’aplane  cal  buscar  el  paisatge  en

perspectives més curtes.

Foto 341: Khumbu i la motxilla vora un sembrat.
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Foto 342: “Mira, Khumbu, casa teua! El camino de Santiago passe pel Tíbet!”.

Surtit del Pirineu, i endivinat finalment l’objecte del viatge, que no ere atra que

practicar l’inglès i caminar caminar caminar pra arribar a les antípodes en bona

forma de cames; i sobretot, coneguts tota una colla de gent arribant a Logroño, amb

qui vai viatjar hasta Burgos, vai deixar d’escriure cap itinerari perquè prou està

descrit arreu, “el camino”. Vai seguir fent fotos, això sí, d’unes i d’atres coses.

Foto  343:  Bandades  de  moixons

migratoris  (crec  que  torcaços)

dibuixen les seues formes: io no hu

hera vist mai.
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Foto 344: Una iclèsia dels templers

octogonal amb claustre exterior

Foto 345: Iclésia octogonal; els avions li fan l’aureola.
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Foto 346: Peregrinos amics avancen per l’atre costat del rastoll.

Foto  347:  “Deixa  que  et  fem  un

retrat,  que  mai  deus  sortir  a  les

teves  fotos!”.  Al  fondo,  hi  ha

dibuixos  d’aigües  als  trossos

llaurats  que  no  són  ombres  de

núvols.
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Foto 348: Calçada romana o medieval per les altures de l’oest de Burgos.

Foto 349: Creu de terme que marque el descens cap a la Vega. 
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Foto  350:  Motxilla  de  peregrino,

amb la vieira i el paraigües, seguint

les senyals enllà...

Foto 351: “El món està a la parra...

Vui dir, a la figuera!”.
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Al porcho d’un poble vai vere una mochilla igual que la meua, només que enlloc de

ser el model de mostrari ere el de venta. L’amo ere belga, i si va sorprendre molt del

meu paraigües.  “Com el de Nicholas Crane!”, va dir.  “Bueno”, vai dir io,  “ell

portave un deu-barnilles, ben triat pel fabricant de Santiago que le hi va donar,

lleuger. Io porto el model de pastor de sempre, de dotze i puny dret, tan gros que hi

pots bibaquear a sota. Pero quina gran caminada, la de Crane, eh?”. Encara que el

que vai trobar a Jaca é de balenes simples i no dobles com els que si gasten per la

Ribagorça.  Si  va  revelar  utilíssim:  molt  més  còmodo  per  les  carreteres  que  la

capucha, sombra, etcétera; i caseta pra Khumbu vàrios dies que ploieve a la nit i no

tinive cubert. I excusado de fortuna. El mateix belga, se’l van trobar uns amics la

tardor següent, i portave paraigües. (Nicholas Crane va caminar de Finisterre a

Estambul per tota la espina de montanyes: Cantàbriques, Pirineu, Cevènnes, Alps,

Càrpats, Stara Planina; caminant en sentit estricte)(yeah!).

De Burgos a León van ser uns deu dies, que vai viatjar acompanyat de Diana, que

va vindre, i que va inventar el paraigües-excusado. A León mos vam quedar dos dies

a l’albergue sense que mos protestessen (la norma diu una sola nit), i vai buscar a

la Universitat a Rosa Fierro, la que hera conegut a Cerro de Pasco tres anys antes.

Va quedar parada de la sorpresa, mos va convidar a sopar, vam enraonar hasta les

tres; i l’endemà, vist que pra tornar amb tren mi feven pagar el billet de Khumbu,

vai triar llogar un cotxet i conduir del tirón hasta Lleida.

Mi quedave una semana escassa pra volar a l’atre costat del món, i encara els

amics heren montat una festa molt original, no del tot una rave, a la Residència de

Cavallers; io ia tiniva la motxilla feta, i el dilluns a Barcelona i a volar...
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Foto 352: (Moisés Sans) La Festa de la Lluguernó a Cavallers, 23 de Novembre

de 2002. 

Foto 353: (Moisés Sans) La Lluguernó, vista de la sala de ball. 
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Foto  354:  (Moisés  Sans)  Io  mateix  reposant,  al  final  de  la  festa,  una  mica

desenfocat, però amb les antenes posades.

Si voleu seguir els viatges cronològicament, atès que al cap de quatre dies vai volar

cap a  Nova Zelanda,  podeu llegir  en  aquest  moment  el  diari  del  Camp de  Ka

Tiritiri, al Volum 6, i després torneu en aquest punt de lectura.

Si voleu seguir llegint i veient Diaris pirinaics, seguiu endavant.
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Foto 355: Contrafort de la Pala Alta

de Sarradé sobre l’estany gran del

mateix nom, ribera d’Aigüestortes.

Buscàvom el barranc congelat  que

el talle en dos. Març de 2003.

Foto 356: Resenya original de la via “Aizkorak Zorroztu”. Març de 2003.

344



Viatge(s) d'exploració del(s) Pirineu(s) del segle XXI, primera part 

Foto  357:  Plafó  interpretatiu,  que

de  vegades  semblen  oratoris

moderns. A la fi del món del bosc de

Pegà. Abril de 2003.

Foto 358: Una de les bordes més grans que hai vist, a Cervi (Pallars Sobirà),

puiant al Montroig. Segurament feta quan la febre de les mules (no investigat).

Abril de 2003.
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Foto 359: Artiga, el poble desconegut de la Ribagorça, tres cases, una en ús.

Aprop de la Casa Cierco. Abril de 2003.

Foto 360: Una empresa de Soria va senyalitzar amb cartells informatius de les

possibilitats  turístiques  tot  l’estat,  amb  tres  categories  de  símbol:  platja,

rural/montanya, i  patrimoni monumental.  Si van equivocar,  i  “Aigüestortes”

tinive de símbol un castell, i “La Vall de Boí” un llac amb montanya a radé. Van

tardar un parell de semanes a tornar a canviar-hu.
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Foto 361: Un paraigües de pastor abandonat en una cabana, aprop de Boldís

Sobirà. Contaminació que é dada arqueològica; basura que, composada, pot ser

art.

Foto  362:  Sobre  la  mateixa  cabana  de  Boldís  Sobirà,  una  tartera  de  rocs,

resultat d’espedregar, i no pas ruina de res, ni barrera entre prats.
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Foto 363: Castilló de Tor (Ribagorça), quan van aprofundir les excavacions pra

començar  les  obres.  La  foto  revel·le  l’existència  de  possibles  nivells

arqueològics,  resultat  de  reconstruir  el  poble  sobre  les  ruines  aplanades  de

l’anterior. Pero ia no en sabrem re.

Foto 364: A Rialp (Pallars Sobirà), lloseta moderna, art del reciclatge. Potser a

algú li  faran mal  als  ulls,  com les  banyeres  reutilitzades  en  abeurador pels

prats,  com  els  somiers  de  portes  d’hort?  Com  diem  entre  els  amics,  “tota

reutilització santifique l’objecte”.
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Si voleu seguir la lectura cronològica del treball de camp, en aquest punt hauríeu

de veure, al Volum 7 (Altres Annexos), el Camp del Bosque de Rocas i el Nevado

Huaguruncho (Pasco, Perú, 2003), i després, tornar en aquest punt de lectura.

Foto 365:  De l'experimentació en

Geografia  Humana 1.  Boli  sobre

paper, 10x15cm.
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Foto  366:  De  l'experimentació

en Geografia Humana 2. Llapis

sobre paper, 10x15cm.

Foto  367:  De l'experimentació  en  Geografia  Humana 3.  Llapis  sobre  paper,

10x15cm.
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Foto 368:  Iclésia  romànica  isolada

de Santa  Maria  de  Sarroqueta.  El

llosat  principal  està  caigut;  el  del

campanar tamé, com si veu.

Foto 369: “Si la dovella cau...” Santa Maria de Sarroqueta té els dies comptats,

perquè no ha entrat en la selecció del romànic de la UNESCO, per ser fora del

municipi de la Vall de Boí, i no hi ha fons per restaurar-la.
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Foto 370: Del monestir de Lavaix en quede casi res. Diuen que les seues arcades

i esquines formen part de les cases del Pont de Suert, que hi van trobar bona

cantera...  I  la  Enher que hu haguès pugut salvar...  Hi ha fotos  antigües  del

monestir, que el mostren en ruina, però amb l’espadanya dreta: per exemple,

Vallés i Pujals 1949. El qual en diu, de “los restos”, que “tal vez la cola de un

pantano  que  más  abajo  ha  de  construirse  los  cubra  piadosamente”.

Piadosamente... 

Foto 371: Sant Climent de Taüll. Il·luminat de nit, obra (artificialitzadora, no si

pot pas negar) finançada per Endesa, successora de l’Enher que va inundar

Lavaix...  É  part  del  seu programa de rehabilitació  social;  pero,  això  sí,  fan

propaganda de la seua aportació amb el seu anagrama al peu de l’iclésia, un
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espai publicitari que en realitat no estan pagant ni si mereixen.

Foto 372: Castanesa: Bordes de Pllanodobarra, que podrie molt bé significar

que tota la partida de montanya perteneixés al monestir d’Obarra antes de la

desamortització. Les bordes que se hi van fer després estan ben conservades.

Una ramada se’n desplegue, a la foto. Setembre de 2003.

Foto  373:  “M'exalta  el  nou  i  m’enamora  el  vell”.  Al  final  de  la  pista  que

s’aprope a Bassibé (Castanesa), un vell jeep willis autèntic, i una nova cabana, a

l’estil de les cabanes modernes que tenen accés rodat: é tan fàcil fer-les de blocs

de formigó, que les gratuïtes pedres són despreciades.
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Foto 374: “Castanesa rururbano”. Una gran màquina va quedar abandonada

un temps enmig de les obres de la carretera de Castanesa. “Els hipis, o els iupis,

no sé,  ia  l’han havut d’ambrutar!” mi van dir al  bar.  El  grafiti  diu “street

tendence  movimento”  (ni  hipis  ni  iupis,  donques),  i  pra  io  é  prova  que  la

contracultura urbana penetre el Pirineu tan depressa com la cultura urbana

oficial.  I  no  é  bruta  la  pintada,  si  de  cas  decore  la  màquina  i  en  fa  algo

estèticament apreciable.

354



Viatge(s) d'exploració del(s) Pirineu(s) del segle XXI, primera part 

Foto 375: El congost o estret d’Escales.

Repetició  dels  clixés  de  F.  Bordas  de

1890  (CEC  nº  8.247,  negatiu  3200

caixa D, diapositiu 358 caixa Bordas) i

de Antas  (publicada a  Vallés  i  Pujals

1949), que són impresionants , el camí

passave per baix de tot, i deve ser una

porta  verdaderament  sentida  pra  la

comarca.  Paisatge  que  en  el  moment

de transformar-lo ia ere apreciat com a

bell;  lo  mateix  va  passar  amb  les

cascades de Cavallers i Senet. 
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Foto 376: “El Refu” del bosc de Pegà (Bonansa; terme d'Alins -Les Paüls-), o

“de la Fi del Món”. Un dels “haut lieus” territorials pra molts locals, que n’han

generalitzat  el  topònim.  Puesto  de  despedir  o  rebre  viatgers,  de  costellades

íntimes o multitudinàries, ia des de finals dels anys setanta. 

Foto  377:  El  congost  d’Obarra,  el

riu Isábena i la carretera, des de la

Fi  del  Món.  País  de  roures  i

boixeres  espesses.  Algun  ramat

encara peix els trossos d’una borda,

a l’esquerra. Abril de 2004.
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Abril de 2004

El salto mi cride 

El salto mi cride.

Volar per les montanyes

en paraules:

volar les montanyes

cantant-les

caminant-les.

Mirant enradé

res é perdut

tot é camí

un peu davant de l’atre peu

pra la humanitat passos

petits pese a todo

un gran salto pra io.

El primer petit pas

de Ciudad Obregón a Lleida

pra firmar un puto paper

saltant d’una paella ardent

io no sabeva que a les belles brases

per on reboto i salto

No estic cansat:

sempre salto

més alt

més lluny

més fort

i en cada horitzó veig

tan clar

el sender lluminós. Ah!

Que el fin del mundo 
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me pille saltando

cap futur està pensat

més que morir en ruta

no deixar que a radé queden

gents i coses per perdudes

marxar sempre é tornar sempre

¿Que despidos a la francesa?

reencuentros a lo sudaca!

¿Que cree usted que son molinos?

si ladran es que avanzamos!

Un doctorando é un monjo

que espere millorar la còpia

que trobe a déu resant vespres

i entrecavant les cols;

pense que aspire a santedat

i tot lo més, un puesto al coro

la coroneta rapada

un cordó de nucs...

La confesió serà pública

hom si sentirà amb dret

d’avaluar el meu camí

i no obstant

és en arribant a roma

que si demostre que hi porte

qualsevol camí.

La motxila estarà feta

aguella nit cauran istes rastes

l’ondemà el camí 

serà de llum.

El futur no està pensat,

i no obstant

com continuave
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un gran viatge?

ah sí!

amb un següent pas

(tard no ho és

pressa no n’hi ha

temps ne tenim)

que sóc dels que acaben les coses

pero que no m’atabalen

que no mi podria concentrar

–i com cantant els camins

si dibuixe el paisatge

amb paraules al paper

conto i canto el personatge–.
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